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18.10.2017 A8-0270/394 

Ändringsförslag  394 

Mihai Ţurcanu, Elisabetta Gardini, Franc Bogovič, Peter Jahr, 

Antonio López-Istúriz White, Verónica Lope Fontagné, Philippe Juvin 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

CE-märkta gödselprodukter 

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

Förslag till förordning 

Skäl 8a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 8a. Att säkerställa en tillförlitlig och 

obehindrad tillgång till råvaror är av 

avgörande betydelse för unionens 

ekonomi och grundläggande för att 

upprätthålla och förbättra livskvaliteten, 

industrin och sysselsättningen. 

Kommissionen har tagit fram en 

förteckning över råvaror av avgörande 

betydelse i syfte att identifiera råvaror 

som är förknippade med höga risker på 

utbudssidan och som har stor ekonomisk 

betydelse för unionen och för att 

säkerställa en tillförlitlig och obehindrad 

tillgång till dessa. År 2014 lade 

kommissionen till fosforit i den 

förteckningen och behöll denna status vid 

översynen av förteckningen 2017. Det bör 

tas hänsyn till fosforits status som råvara 

av avgörande betydelse när åtgärderna i 

denna förordning fastställs. Framför allt 

bör de gränsvärden för förorenande 

ämnen som fastställs i denna förordning 

inte leda till att vissa råvarukällor 

diskvalificeras eller prioriteras. Därför 

bör gränsvärdenas inverkan på 

marknaden och handeln övervakas i syfte 

att säkerställa en stabil tillgång till 

råvaror till ett överkomligt pris, vilket 

garanterar effektiv konkurrens och 

konkurrenskraft hos unionens 
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gödselmedelsindustri. 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/395 

Ändringsförslag  395 

Mihai Ţurcanu, Elisabetta Gardini, Franc Bogovič, Peter Jahr, 

Antonio López-Istúriz White, Verónica Lope Fontagné, Philippe Juvin 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

CE-märkta gödselprodukter 

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

Förslag till förordning 

Skäl 8b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 8b. Den [Publikationsbyrån: ange 

tillämpningsdag för denna förordning] ska 

kommissionen införa en mekanism som 

ytterligare främjar tillgången till finansiering 

av forskning och innovation med avseende på 

teknik som möjliggör avlägsnande av 

kadmium och genomförandet av sådan teknik 

i tillverkningsprocessen i unionen för alla 

typer av fosforgödselmedel samt med 

avseende på möjliga lösningar för 

avlägsnande av kadmium som är ekonomiskt 

bärkraftiga i industriell skala och möjliggör 

behandling av det avfall som uppstår i 

samband därmed. 

Or. en 

 

 


