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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (8a) Zagotavljanje zanesljivega in 

neoviranega dostopa do surovin je ključno 

za gospodarstvo Unije ter bistveno za 

ohranjanje in izboljšanje kakovosti 

življenja, industrije in zaposlovanja. 

Komisija je pripravila seznam kritičnih 

surovin, da bi opredelila surovine z 

velikim tveganjem pri dobavi in velikim 

gospodarskim pomenom za Unijo ter 

zagotovila zanesljiv in neoviran dostop do 

njih, leta 2014 pa seznamu dodala tudi 

fosfatne rude in ta status ohranila pri 

pregledu seznama leta 2017. Status 

fosfatne rude kot kritična surovina bi bilo 

treba upoštevati pri določitvi ukrepov v tej 

uredbi. Še posebej mejne vrednosti za 

onesnaževala, ki jih določa ta uredba, ne 

bi smele izključiti nekaterih virov surovin 

ali jim dati prednost. Zato bi bilo treba 

spremljati učinke teh mejnih vrednosti na 

trg in trgovino, da bi zagotovili stabilen in 

cenovno ugoden dostop do surovin, s 

čimer bi zagotovili učinkovito konkurenco 

in konkurenčnost industrije gnojil v Uniji. 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (8b) Od [Urad za publikacije: prosimo, 

vstavite datum začetka uporabe te uredbe] 

bo Komisija vzpostavila mehanizem, ki bo 

olajšal dostop do sredstev za raziskave in 

inovacije tehnologij za zmanjšanje 

kadmija in njihovo vključitev v proizvodne 

postopke v Uniji za vse vrste fosfatnih 

gnojil ter tudi morebitne rešitve za 

odstranitev kadmija, ki so ekonomsko 

izvedljive na industrijski ravni in 

omogočajo obdelavo odpadkov, ki tako 

nastanejo. 

Or. en 

 

 


