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18.10.2017 A8-0270/394 

Pozmeňujúci návrh  394 

Mihai Ţurcanu, Elisabetta Gardini, Franc Bogovič, Peter Jahr, Antonio López-Istúriz 

White, Verónica Lope Fontagné, Philippe Juvin 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Hnojivé výrobky s označením CE 

COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD) 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 8 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 8a. Zabezpečenie spoľahlivého 

a nerušeného prístupu k surovinám má 

zásadný význam pre hospodárstvo Únie 

a je nevyhnutné na udržanie a zlepšovanie 

kvality života, priemyslu a zamestnanosti. 

Komisia vytvorila zoznam kritických 

surovín s cieľom určiť suroviny, pri 

ktorých existuje zvýšené riziko 

nedostatočných dodávok a ktoré majú pre 

Úniu veľký hospodársky význam, 

a zaručiť spoľahlivý a bezproblémový 

prístup k týmto surovinám, pričom v roku 

2014 do tohto zoznamu pridala fosforit, 

ktorého štatút zachovala aj pri revízii 

zoznamu v roku 2017. Štatút fosforitu ako 

kritickej suroviny by sa mal zohľadniť aj 

pri stanovovaní opatrení v tomto 

nariadení. Predovšetkým by sa limitmi 

znečisťujúcich látok stanovenými v tomto 

nariadení nemali diskriminovať ani 

uprednostňovať určité zdroje surovín. 

Vplyvy týchto limitov na trh a obchod by 

sa preto mali monitorovať, aby sa 

zabezpečil stabilný a cenovo dostupný 

prístup k surovinám, čím by sa 

zabezpečila účinná hospodárska súťaž 

a konkurencieschopnosť odvetvia výroby 

hnojív Únie. 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/395 

Pozmeňujúci návrh  395 

Mihai Ţurcanu, Elisabetta Gardini, Franc Bogovič, Peter Jahr, Antonio López-Istúriz 

White, Verónica Lope Fontagné, Philippe Juvin 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Hnojivé výrobky s označením CE 

COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD) 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 8 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 8b. Od [Úrad pre publikácie vloží 

dátum začiatku uplatňovania tohto 

nariadenia] Komisia stanoví 

mechanizmus, ktorým sa ešte viac uľahčí 

prístup k finančným prostriedkom pre 

výskum a inovácie v oblasti technológií 

odstraňovania kadmia a ich zavádzania 

do výrobného procesu v Únii v prípade 

všetkých fosforečných hnojív a tiež 

v oblasti možných riešení odstránenia 

kadmia, ktoré sú hospodársky 

realizovateľné na priemyselnej úrovni, 

a umožňujú spracovanie vzniknutého 

odpadu. 

Or. en 

 

 


