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PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, 
mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos 
pasiūlymus:

A. kadangi numatoma, kad medžiagų naudojimas pasaulyje išaugs daugiau nei dvigubai – 
nuo 79 Gt 2011 m. iki 167 Gt 2060 m.; kadangi prognozuojama, kad 2060 m. metalo 
naudojimas pasaulyje padidės nuo 8 iki 20 mlrd. tonų (+150 proc.); kadangi Europos 
Komisijos ir EBPO prognozės rodo, kad perėjimas prie skaitmeninės, efektyvaus 
energijos vartojimo ir neutralaus poveikio klimatui ekonomikos paskatins didesnę 
svarbiausiųjų žaliavų ir pirminių medžiagų paklausą;

B. kadangi pusė visų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetama išgaunant ir perdirbant 
išteklius1 ir 2 proc. – kasybos sektoriuje2; kadangi gamtos išteklių gavyba ir perdirbimas 
visuose sektoriuose lemia daugiau kaip 90 proc. biologinės įvairovės nykimo ir vandens 
trūkumo3; kadangi metalų gavyba ir naudojimas sukelia daug įvairių su tarša susijusių 
padarinių, įskaitant toksinį poveikį žmonėms ir ekosistemoms, kaip antai bloga oro 
kokybė, užterštas dirvožemis, miškų naikinimas ir buveinių nykimas4; kadangi apie 
10 proc. pasaulio pirminės energijos skiriama metalo išteklių kasybai, transportavimui ir 
rafinavimui visuose sektoriuose; kadangi santykinė metalų kasybai naudojamos 
pirminės energijos dalis iki 2030 m. turėtų padidėti 40 proc.5;

C. kadangi svarbiausiosios žaliavos yra neatsinaujinantieji ištekliai; kadangi tikėtina, jog 
aktyvesnis medžiagų naudojimas kartu su medžiagų gavybos, perdirbimo ir atliekų 
poveikiu aplinkai gali padidinti spaudimą mūsų ekonomikos išteklių bazei6;

D. kadangi dėl žaliavų gavybos jūros gelmėje visoje Europoje daromas spaudimas jūrų 
augalijai ir gyvūnijai, įskaitant rūšis ir buveines, ir prisidedama prie kaupiamojo 
poveikio, dėl kurio mažėja bendras jūrų ekosistemų atsparumas7; kadangi mažai 
tikėtina, jog bus pasiektas tikslas iki 2020 m. užtikrinti gerą Europos jūrų vandenų 
aplinkos būklę8; kadangi žmogaus veikla kelia vis didesnį pavojų vandenynams, jūroms 
ir jūrų ištekliams visame pasaulyje, juos blogina ar sunaikina;

E. kadangi su kasyklomis susijusi įvairi paviršinių ir požeminių vandenų užteršimo rizika; 
kadangi dėl šios taršos užkrečiami ar net išnaikinami vandens gyvūnai, net ir 
gyvenantys toli už kasyklų; kadangi ši tarša taip pat daro poveikį augalų augimui ir 

1 EBPO ataskaita, Global Material Resources Outlook to 2060.
2 UNFCCC, Industry Sector Snapshot: Mining and Metals, 2018.
3 JT Tarptautinė išteklių grupė, Global Resources Outlook, 2019.
4 EBPO ataskaita, Global Material Resources Outlook to 2060.
5 Norgate, T., Jahanshahi, S., „Reducing the greenhouse gas footprint of primary metal production: Where 
should the focus be?“, Minerals Engineering, 24 tomas, 14 leidimas, 2011 m. lapkričio mėn., p. 1563–1570.
6 EBPO ataskaita, Global Material Resources Outlook to 2060.
7 Europos aplinkos agentūra, Europos aplinka. Būklė ir raidos perspektyvos 2020 m.
8 Komisijos tarnybų darbinis dokumentas „60 paskutinių pagrindinių etapų ir pažanga iki 2019 m., pridedamas 
prie Komisijos ataskaitos Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Jūrų strategijos pagrindų direktyvos (Direktyva 
2008/56/EB) įgyvendinimo“, SWD(2020)0060.
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sausumos gyvūnams, geriantiems iš tokių vandens telkinių; kadangi upių pakrančių 
gyventojai patiria pavojų užsikrėsti, nes vartoja užterštą vandenį, ir toks pat pavojus 
kyla jį vartojusiems augalams bei gyvūnams;

F. kadangi seisminis žvalgymas ir gręžimas atviroje jūroje kelia didelę akustinę taršą 
vandenynuose ir jūrose ir kadangi ši akustinė tarša daro tiesioginį, o kartais ir mirtiną, 
poveikį daugeliui jūrų gyvūnų;

G. kadangi daug svarbiausiųjų žaliavų šiuo metu išgaunama arba perdirbama šalyse, 
kuriose taikomos ne tokios griežtos socialinės ir aplinkosaugos taisyklės kaip ES;

H. kadangi reikia užtikrinti tvarų ir etišką žaliavų, įskaitant svarbiausiąsias žaliavas, 
gavybą, siekiant užtikrinti metalų ir naudingųjų iškasenų tiekimą technologijoms, 
reikalingoms Žaliojo kurso tikslams pasiekti;

I. kadangi tiktai keli metalai perdirbami palyginti gerai, o dauguma jų mažai perdirbami, 
ypač retųjų žemių metalai; kadangi elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEĮ 
atliekos) yra vienas sparčiausiai augančių perdirbimo srautų ir kadangi šiuo metu ES 
perdirbama mažiau nei 40 proc. EEĮ atliekų; kadangi gavyba iš urbanistinių atliekų 
padėtų sumažinti priklausomybę nuo užsienio tiekėjų ir apriboti aplinkai daromą žalą; 
kadangi EEĮ atliekos kelia didelį pavojų sveikatai ir saugumui, jei nėra tinkamai įmonių 
tvarkomos vertės grandinėje, nes jas sudaro sudėtinis medžiagų mišinys, o kai kurios iš 
tų medžiagų yra pavojingos; kadangi dažnai trūksta informacijos apie atskirų 
svarbiausiųjų žaliavų naudojimo ir perdirbimo galimybes;

J. kadangi iki 90 proc. pasaulio EEĮ atliekų neteisėtai prekiaujama ar išmetama9, nes 
tūkstančiai tonų EEĮ atliekų klaidingai deklaruojami kaip naudotos prekės; kadangi 
apskaičiuota, jog kiekvienais metais 352 474 metrinės tonos EEĮ atliekų eksportuojama 
iš ES šalių į Pietų valstybes, kuriose socialinės, sveikatos ir saugos taisyklės nėra tokios 
griežtos kaip Sąjungoje10;

1. primena, kad savo 2021 m. vasario 10 d. rezoliucijoje dėl naujo žiedinės ekonomikos 
veiksmų plano Parlamentas reikalavo moksliškai pagrįstų privalomų 2030 m. ES tikslų, 
kad ne vėliau kaip iki 2050 m. būtų gerokai sumažinti ES medžiagų ir vartojimo 
pėdsakai ir kad jie atitiktų planetos galimybes, naudojantis rodikliais, kurie turi būti 
patvirtinti iki 2021 m. pabaigos atnaujinant stebėsenos sistemą; 

2. prašo Komisijos į svarbiausiųjų žaliavų paklausos scenarijus įtraukti visas įmanomas 
galimybes kuo labiau sumažinti išteklių naudojimą; 

3. pabrėžia, kad reikia skatinti medžiagų ir vartojimo pėdsakų mažinimą, siekiant 
sumažinti spaudimą svarbiausiųjų žaliavų tiekimo grandinėms; pabrėžia, kad tai taip pat 
labai svarbu siekiant kuo labiau sumažinti dėl žaliųjų technologijų išaugusią 
svarbiausiųjų žaliavų paklausą, sudaryti palankesnes sąlygas įgyvendinti Žaliąjį kursą ir 
pereiti prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos; ragina Komisiją pirmenybę teikti 
perėjimui prie žiedinės ekonomikos mažinant ES priklausomybę nuo importo, didinant 
išteklių naudojimo efektyvumą, optimizuojant išteklių naudojimą ir išsaugant bei 

9 UNEP „Waste Crimes, Waste Risks: Gaps and Challenges in the Waste Sector“, 2015.
10 Basel Action Network, Holes in the Circular Economy: WEEE Leakage from Europe, 2019.
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pakartotinai naudojant vertingas žaliavas ES;

4. mano, kad svarbiausiųjų žaliavų pakeitimas žaliavomis, kurios nėra svarbiausiosios 
žaliavos, bet pasižymi panašiu veikimu, yra svarbus būdas sumažinti priklausomybę 
svarbiausiųjų žaliavų srityje nuo trečiųjų šalių; prašo Komisijos ir valstybių narių 
užtikrinti ilgalaikę paramą ir paskatas moksliniams tyrimams ir plėtrai šioje srityje; 
tačiau atkreipia dėmesį į ribotas pakeitimo galimybes, nes jis reiškia tik paklausos 
nukreipimą į kitus metalus, o metalų trūkumo ir išteklių baigtinumo problemos lieka 
neišspręstos; 

5. pažymi, kad tam tikrų svarbiausiųjų žaliavų, pvz., fosforo, atveju nėra jokių pakaitalų; 
be to, pažymi, kad nors fosfatinės uolienos jau buvo įtrauktos į antrąjį svarbiausiųjų 
žaliavų sąrašą 2014 m., nes ES labai nuo jo priklauso, nebuvo imtasi jokių konkrečių 
struktūrinių priemonių fosforo naudojimo Europos žemės ūkyje efektyvumui pagerinti – 
sektoriuje, kuriame Sąjungoje sunaudojama 95 proc. fosforo; pabrėžia, kad neigiamo 
fosforo balanso žemės ūkyje problema turėtų būti sprendžiama dažniau naudojant 
perdirbtas fosforo medžiagas, o ne fosfatines uolienas, ir kad reikia papildomų 
iniciatyvų siekiant pagerinti fosforo žiediškumą; ragina plėtoti tvarią žemės ūkio 
praktiką, kuri būtų naudinga tvariam fosforo valdymui; atkreipia dėmesį į tokios 
praktikos ir mažesnio poveikio klimatui ir biologinei įvairovei sąveiką; 

6. prašo Komisijos pasiūlyti produktų projektavimo priemonių, pritaikytų įvairioms 
produktų kategorijoms, kad būtų galima lengvai identifikuoti ir išimti dalis ar 
komponentus, kuriuose yra svarbiausiųjų žaliavų, ypač iš po vartojimo susidariusių 
atliekų, be ekologinio projektavimo reikalavimų, kuriais gerokai pagerinamas ES 
pagamintų arba parduodamų gyvavimo ciklą baigusių produktų ilgaamžiškumas, 
patvarumas, pataisomumas, moduliškumas, pakartotinis naudojimas ir perdirbimas; 

7. pakartoja savo 2021 m. vasario 10 d. rezoliucijoje dėl naujo žiedinės ekonomikos 
veiksmų plano pateiktą raginimą aiškiai ir suderintai ženklinti produktų ilgaamžiškumą 
ir pataisomumą, naudojant remonto indeksą; prašo Komisijos taip pat įvertinti galimybę 
patvirtinti visų ES pagamintų arba parduodamų elektros ir elektronikos gaminių 
perdirbamumo indeksą, analogišką ES energijos vartojimo efektyvumo etiketei; 

8. dar kartą atkreipia dėmesį į su optimaliu produktų ir paslaugų naudojimu susijusį 
žiedinės ekonomikos potencialą; ragina Komisiją ir valstybes nares įgyvendinant 
naująją tvarių produktų iniciatyvą remti naujus tvarius ir žiedinius verslo modelius, 
įskaitant produkto kaip paslaugos modelį, su sąlyga, kad juos taikant taupomi ištekliai, 
mažinamas poveikis aplinkai ir užtikrinama vartotojų apsauga; ragina Komisiją ir 
valstybes nares sudaryti palankesnes sąlygas šiems metodams taikant reguliavimo 
sistemas;

9. prašo Komisijos pasiūlyti veiksmingas ES masto surinkimo sistemų taisykles siekiant 
padidinti atliekų, kuriose yra svarbiausiųjų žaliavų, surinkimo lygį; ragina Komisiją 
įvertinti, kaip vieną iš būdų užtikrinti didesnę gamintojo atsakomybę, galimybę į ES 
atliekų teisės aktus, visų pirma Direktyvą 2012/19/ES, įtraukti užstato grąžinimo 
sistemas, atsižvelgiant į skirtingų produktų savybes, kartu užtikrinant sistemų 
suderinamumą visose valstybėse narėse, kad vartotojai būtų skatinami gyvavimo ciklą 
baigusią elektros ir elektroninę įrangą, ypač smulkius daiktus, pristatyti į tam skirtas 
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surinkimo ir perdirbimo įmones, pasinaudojant teigiama stiklo ir plastiko užstato 
grąžinimo sistemų patirtimi daugelyje valstybių narių;

10. ragina Komisiją pasiūlyti plataus užmojo minimalaus perdirbtų svarbiausiųjų žaliavų 
kiekio gaminyje tikslus ir specialius svarbiausiųjų žaliavų perdirbimo tikslus, nustatytus 
kiekvienai produktų kategorijai, kartu su patikima stebėsenos sistema, remiantis 
pasiūlymu dėl reglamento dėl baterijų ir baterijų atliekų (COM(2020)0798); ragina 
Komisiją visų pirma pateikti pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, 
grindžiamų išsamiu poveikio vertinimu, kaip EEĮ atliekų direktyvoje nustatytus atliekų 
perdirbimo tikslus palaipsniui pakeisti gamybos apimtimi grindžiamais perdirbimo 
tikslais skirtingoms produktų kategorijoms, kad būtų padidintas svarbiausiųjų žaliavų 
išgavimas iš EEĮ atliekų; palankiai vertina Komisijos atliekamą vertinimą dėl galimų ES 
elektros ir elektroninės įrangos perdirbimo standartų patobulinimų siekiant padidinti 
svarbiausiųjų žaliavų turinio panaudojimą ir perdirbimą;

11. prašo Komisijos užtikrinti ES svarbiausiųjų žaliavų strategijos ir Cheminių medžiagų 
strategijos tvarumui užtikrinti suderinamumą, įskaitant veiksmingas rizikos valdymo 
priemones, kuriomis užtikrinamas saugus pagrindinių metalų naudojimas ir 
perdirbimas, kai pakeitimas techniškai ar ekonomiškai neįmanomas;

12. ragina nustatyti pagrindinių produktų grupių remontininkams ir perdirbėjams 
privalomus minimalius perdirbimo standartus, susijusius su proceso efektyvumu, 
aplinkosauginiu veiksmingumu ir sauga, atsižvelgiant į EEĮ atliekų sudėtyje esančių 
toksinių ir radioaktyviųjų medžiagų poveikį darbuotojams; pabrėžia, kad svarbu 
remonto ir perdirbimo įmonėse dirbančius darbuotojus aprūpinti asmeninėmis apsaugos 
priemonėmis, taip pat ir neoficialių remonto ir perdirbimo paslaugų sektoriuje; 
atsižvelgdamas į tai, pakartoja Parlamento poziciją dėl ketvirtojo pasiūlymo, kuriuo iš 
dalies keičiama Kancerogenų ir mutagenų direktyva; 

13. pabrėžia, kad į 2020 m. svarbiausiųjų žaliavų sąrašą įtrauktas boksitas, kurį galima 
perdirbti į aliuminį; pažymi, kad, nors boksitas yra neperdirbamas, nes išeikvojamas 
visose jo panaudojimo srityse, aliuminį galima neribotai perdirbti, nesumažinant jo 
kokybės; apgailestauja dėl to, kad dėl žemo perdirbimo lygio kai kuriose panaudojimo 
srityse11 ir dėl aliuminio atliekų bei laužo eksporto12 gyvavimo ciklo pabaigos 
perdirbimo rodiklis (angl. EOL-RIR) sumažėjo labiau nei kitais atvejais; pabrėžia, kad 
ES turėtų siekti įgyvendinti priemones, kad aliuminio atveju būtų pasiektas visiško 
perdirbimo rodiklis gyvavimo ciklo pabaigoje;

14. primena savo 2021 m. vasario 10 d. rezoliucijoje dėl naujo žiedinės ekonomikos 
veiksmų plano pateiktus reikalavimus dėl Atliekų vežimo reglamento persvarstymo; 
ragina Komisiją persvarstant Atliekų vežimo reglamentą nustatyti reikalavimus, pagal 
kuriuos būtų leidžiama eksportuoti atliekas, ypač tas, kurių sudėtyje yra svarbiausiųjų 
žaliavų, tik jei garantuojama, kad jos bus tvarkomos laikantis socialinių ir aplinkos 
apsaugos standartų, lygiaverčių taikomiems ES; ragina užtikrinti griežtesnį teisės aktų 

11 Nors transporto ir pastatų sektoriuose naudojamo aliuminio gyvavimo ciklo pabaigos perdirbimo rodiklis 
Europoje buvo didesnis nei 90 proc., 2013 m. buvo perdirbta tik 60 proc. aliuminio, naudojamo pakuotėse.
12 Jei ES būtų viduje perdirbusi aliuminio atliekų ir laužo srautus, eksportuotus 2015 m., gyvavimo ciklo 
pabaigos perdirbimo rodiklis būtų padidėjęs iki 16 proc. (Passarini ir kt., 2018 m.), iš Europos Komisijos atlikto 
ES svarbiausiųjų žaliavų sąrašo tyrimo (2020 m.).
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vykdymą ir rinkos priežiūrą, kad būtų užkirstas kelias neteisėtam atliekų, kurių sudėtyje 
yra svarbiausiųjų žaliavų, eksportui; primygtinai ragina Komisiją, 2023 m. atliekant 
būsimą Atliekų vežimo reglamento ir Laivų perdirbimo reglamento peržiūrą, užtikrinti, 
kad išmontuoti siunčiamų jūrų laivų svarbiausiosios žaliavos nebūtų išvežamos iš 
Europos Sąjungos kaip atliekos;

15. pabrėžia, kaip svarbu sukurti gerai veikiančią antrinių žaliavų rinką; atsižvelgdamas į 
tai, ragina Komisiją skubiai įsteigti pagrindinių antrinių medžiagų, įskaitant 
svarbiausiąsias žaliavas, rinkos stebėjimo centrą;

16. pažymi, kad nors pagrindinis atsparumo, susijusio su svarbiausiosiomis žaliavomis, 
didinimo tikslas – nustatyti būdą didesniam tvarumui ir saugumui užtikrinti, jo taikymo 
sritis turėtų būti išplėsta įtraukiant visas žaliavas, įskaitant antrines žaliavas, kurios yra 
strategiškai svarbi pagrindinių vertės grandinių dalis;

17. pripažįsta darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo poreikį, kad būtų 
skatinama pereiti nuo „netvarių“ įgūdžių prie „žaliųjų“ įgūdžių; pažymi, kad 
perorientavimui į žiedinę ekonomiką daugelyje ES pramonės šakų ir paslaugų reikia 
konkrečių įgūdžių ir kompetencijos, kad būtų užtikrintas aukštas aplinkosauginis 
veiksmingumas ir darbuotojų sauga, ir pabrėžia ypatingą vaidmenį, kurį šiuo atžvilgiu 
atlieka pradininkai, MVĮ ir startuoliai; ragina Komisiją pripažinti šį vaidmenį 
atnaujinant Europos pramonės strategiją ir MVĮ strategiją; prašo Komisijos į ES įgūdžių 
darbotvarkę ir į ES finansavimo programas įtraukti žiedinės ekonomikos mokymo ir 
perkvalifikavimo programas kaip prioritetą; ragina Komisiją užtikrinti pakankamai lėšų 
perkvalifikavimui ir spręsti dėl šios pertvarkos buvusiose kasybos vietovėse kylančio 
socialinio poveikio, poveikio užimtumui, ekonominio poveikio ir poveikio aplinkai 
klausimus;

18. ragina Komisiją įgyvendinti griežtus viešo informacijos atskleidimo, skaidrumo ir 
ataskaitų teikimo standartus gavybos pramonės sektoriuose;

19. pabrėžia, kad nukentėjusiesiems nuo žalos ekonomikai, aplinkai ir sveikatai, padarytos 
vykdant svarbiausiųjų žaliavų kasybos ir perdirbimo veiklą, turėtų būti užtikrintos 
veiksmingos galimybės pasinaudoti teisių gynimo priemonėmis; šiuo atžvilgiu primena 
2021 m. kovo 10 d. Europos Parlamento rezoliuciją, kurioje pateikiamos 
rekomendacijos Komisijai dėl įmonių pareigos atlikti išsamų patikrinimą ir 
atsakomybės; ragina Komisiją ypač daug dėmesio skirti socialiniu ir aplinkosaugos 
požiūriu atsakingam visų svarbiausiųjų žaliavų tiekimui tiek iš ES, tiek už jos ribų, ir jų 
atsekamumui per visą jų gyvavimo ciklą; pabrėžia, kad šiame procese svarbu atsižvelgti 
į ES vartotojų grandies veiklos vykdytojų ir MVĮ poreikius; todėl ragina Komisiją 
būsimuose privalomo išsamaus patikrinimo teisės aktuose ypač daug dėmesio skirti 
kasybos sektoriui, atsižvelgiant į didelį kasybos poveikį aplinkai;

20. šiuo požiūriu palankiai vertina tai, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. visapusiškai taikomas 
Reglamentas (ES) 2017/821 dėl konflikto zonų naudingųjų iškasenų; vis dėlto mano, 
kad reglamentas turėtų būti platesnių užmojų tiek naudingųjų iškasenų, tiek 
įpareigojimų atžvilgiu, ir ragina Komisiją persvarstyti reglamentą iki 2023 m.;

21. ragina Komisiją atidžiai stebėti nuolatines problemas, kurias kelia trečiųjų šalių taikomi 
eksporto apribojimai, ir rasti joms sprendimą; ragina Komisiją taip pat stebėti, kaip 
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trečiosios šalys eksportuoja svarbiausiąsias žaliavas, ir apriboti ES galimybes įvairinti 
tiekimą; pakartoja, kad būtina kuo labiau naudoti dabartines prekybos taisykles, 
nustatant svarbiausiųjų žaliavų eksporto apribojimų stebėsenos mechanizmą, kaip 
politikos priemonę dvišalėse ir daugiašalėse derybose ir skatinant dialogą apie jų 
naudojimą;

22. ragina Komisiją parengti mokslinių tyrimų programas, kurios padėtų sušvelninti tiekimo 
riziką, atsižvelgiant į tai, kad svarbiausiosios žaliavos yra tiesiogiai naudojamos 
gynybos ir aviacijos pramonėje ir jų vaidmuo yra labai svarbus plėtojant pagrindinius 
gynybos pajėgumus;

23. ragina Komisiją savo tiekimo rizikos analizėje sudarant svarbiausiųjų žaliavų sąrašą 
tinkamai atsižvelgti į visų rūšių išorinį gavybos ir perdirbimo poveikį aplinkai; 

24. palankiai vertina siekį pirmauti tvarios žaliavų gamybos srityje visame pasaulyje; 
pabrėžia, kad tam reikia visų susijusių politikos iniciatyvų ir ES teisės aktų 
suderinamumo;

25. ragina Komisiją ir Europos žaliavų aljansą pirmenybę teikti svarbiausiųjų žaliavų 
gavybai iš veikiančių vietos kasyklų, t. y., kasybos atliekų baseinų, uolienų atliekų, 
sąvartynų ir efektyvesnės kasybos miestuose, o ne naujai kasybai, jei ji yra tvari, t. y. jei 
poveikis aplinkai, įskaitant energijos ir cheminių medžiagų naudojimą, yra mažesnis; 
pabrėžia, kad ši gavyba ir vėlesnis atkūrimas turi būti vykdomi naudojant geriausius 
prieinamus gamybos būdus (GPGB), užtikrinant geriausius ekologinius rezultatus ir 
ekonominį gyvybingumą;

26. ragina Komisiją ypač daug dėmesio skirti kasybos projektų po gavybos etapui ir 
svarbiausiųjų žaliavų gyvavimo ciklo pabaigos etapui pagal atliekų hierarchiją, 
nustatytą Atliekų pagrindų direktyvoje, ir ypač tuo atveju, kai svarbiausiosios žaliavos 
taip pat priskiriamos pavojingoms medžiagoms;

27. mano, kad kasybos leidimuose ir koncesijose turėtų būti nustatyti visų ekonomiškai ir 
techniškai išgautinų svarbiausiųjų žaliavų saugaus, veiksmingo ir tvaraus išgavimo ir 
perdirbimo reikalavimai; ragina Komisiją skubiai įgyvendinti Parlamento reikalavimus, 
išdėstytus 2017 m. balandžio 27 d. rezoliucijoje dėl Kasybos atliekų direktyvos 
įgyvendinimo; pakartoja, kad klausimynas, šiuo metu naudojamas kaip ataskaitų 
teikimo sistema pagal direktyvos 18 straipsnį, neatitinka paskirties, ir prašo Komisijos 
sukurti suderintą, skaitmeninę ir skaidrią ES registracijos sistemą, kuri būtų pagrįsta 
suderintomis kasybos atliekų apibrėžtimis bei apdorojimo kriterijais ir apimtų visus 
atitinkamus duomenis apie poveikį aplinkai, įskaitant atliekų telkinių turinio 
koncentraciją; 

28. prašo Komisijos nustatyti didžiausias sieros ir sunkiųjų metalų koncentracijos atliekų 
įrenginiuose ribines vertes, kad būtų galima veiksmingiau išgauti svarbiausiąsias 
žaliavas iš kasybos atliekų ir sumažinti galimą rūgščių nutekėjimą ir taršą, kartu 
užtikrinant pakankamai laiko prisitaikyti prie šių naujų ribinių verčių; 

29. ragina Komisiją išnagrinėti galimybę į Sąjungos teisę įtraukti naująjį Jungtinių Tautų 
aplinkos programoje nustatytą Pasaulinį saugaus kasybos pramonės atliekų valdymo 
standartą ir jį toliau plėtoti, taip pat skatinti jį taikyti visose vidaus rinkoje veikiančių ir 



AD\1235187LT.docx 9/12 PE689.783v02-00

LT

svarbiausias žaliavas importuojančių ir naudojančių įmonių vertės grandinėse;

30. laikosi nuomonės, kad, nors dėl strateginių priežasčių turėtų būti skatinamos ne 
importuotos, o vietos svarbiausiosios žaliavos, atsižvelgiant į Europos žaliojo kurso 
tikslus, ypač Biologinės įvairovės strategiją ir Nulinės taršos veiksmų planą, turėtų būti 
užtikrinta, kad ES aplinkos teisės aktais būtų garantuojama, jog kasyba ES turėtų kuo 
mažesnį poveikį aplinkai ir kad vykdant galimą naują kasybos veiklą Europoje, 
reikalingą Žaliajam kursui įgyvendinti, ES išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekis ir poveikis aplinkai nebūtų tiesiog perkeltas į kitas ekonomikos sritis; 

31. ragina Komisiją sugriežtinti vykdymo užtikrinimą ir užtikrinti, kad dabartiniai ES 
aplinkosaugos teisės aktai būtų visapusiškai įgyvendinti, taip pat prireikus pasiūlyti 
teisės aktų pakeitimus;

32. ragina atlikti išsamų kasybos sektoriaus įtraukimo į Pramoninių išmetamųjų teršalų 
direktyvos taikymo sritį vertinimą, atsižvelgiant į didelį kasybos veiklos poveikį 
aplinkai, vidutiniškai didelį kasybos projektų mastą, visoje Europoje kasybos vietose 
taikomų taršos valdymo standartų skirtumus ir galimą svarbiausiųjų žaliavų kasybos 
veiklos išplėtimą Europoje; ragina atlikti išsamų vertinimą dėl kasybos sektoriaus 
įtraukimo į Pramoninių išmetamųjų teršalų direktyvos taikymo sritį; siūlo nustatyti 
geriausius prieinamus gamybos būdus dėl kasyklų atkūrimo, visų pirma susijusius su 
dirvožemiu ir vandeniu;

33. ragina Komisiją persvarstyti Poveikio aplinkai vertinimo direktyvą siekiant užtikrinti, 
kad būtų atliekamas visų dydžių kasybos projektų poveikio aplinkai vertinimas ir kad šį 
vertinimą atliktų nepriklausoma trečioji šalis; 

34. ragina Komisiją pasiūlyti moksliškai pagrįstus ir griežtus tvarumo kriterijus, kuriais 
remiantis būtų apibrėžiama, kas yra tvarios investicijos į kasybos sektorių pagal 
Taksonomijos reglamentą; pabrėžia, kad visos su svarbiausiosiomis žaliavomis 
susijusios subsidijos turėtų atitikti žalos nedarymo principą, laikantis įsipareigojimų 
pagal Europos žaliąjį kursą;

35. pabrėžia, kad reikia skubiai plėtoti programos „Europos horizontas“ mokslinių tyrimų ir 
inovacijų projektus, susijusius su atliekų apdorojimu, perdirbimu, atnaujinimu ir 
perdarymu, pažangiomis medžiagomis ir jų pakeitimu, procesais, suteikiančiais 
galimybę išgauti ir perdirbti svarbiausiąsias žaliavas, be kita ko, iš kasybos liekanų, 
šachtų atliekų ir sudėtinių srautų, siekiant gerokai sumažinti poveikį aplinkai ir pagerinti 
klimato rodiklius;

36. mano, kad su kasyba susijusiems išmetamiesiems teršalams ir svarbiausiųjų žaliavų 
importui turėtų būti taikomas būsimasis pasienio anglies dioksido korekcinis 
mechanizmas;

37. mano, kad bet kokios priemonės, kuriomis siekiama paspartinti kasybos projektus ir 
sudaryti jiems palankesnes sąlygas pagal geresnio reglamentavimo darbotvarkę, 
jokiomis aplinkybėmis neturėtų pakenkti aplinkai ir socialinei apsaugai ir kad jomis 
turėtų būti užtikrintas visuomenės dalyvavimas;

38. yra įsitikinęs, kad ES teisės aktais ir tarptautinėmis konvencijomis turėtų būti uždrausta 
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kasybos veikla saugomose teritorijose, t. y. „Natura 2000“ ir Ramsaro teritorijose, 
kitose valstybės nustatytose ir viršvalstybinės apsaugos teritorijose (pvz., UNESCO 
pasaulio paveldo objektuose), čiabuvių ir bendruomenės apsaugos zonose, taip pat jūrų 
gelmėse ir Arkties teritorijose; todėl ragina Komisiją apsvarstyti galimybę iš dalies 
pakeisti atitinkamus Paukščių ir Buveinių direktyvų straipsnius, kad būtų pasiektas šis 
tikslas;

39. primena Komisijos įsipareigojimą užtikrinti, kad tarptautinėje jūros dugno teritorijoje 
esantys jūrų mineralai nebūtų išgaunami ar naudojami, kol nebus pakankamai ištirtas 
giliavandenės kasybos poveikis jūrų aplinkai, biologinei įvairovei ir žmogaus veiklai, 
kol nebus suprasta rizika ir kol nebus įrodyta, kad technologijos ir veiklos metodai 
nedaro didelės žalos aplinkai, laikantis atsargumo principo, ir ragina Parlamentą ir 
Tarybą tai daryti; ragina Komisiją paversti šį įsipareigojimą konkrečiais veiksmais 
siekiant apsaugoti šias labai pažeidžiamas ekosistemas;

40. ragina Komisiją apsvarstyti teisėkūros galimybes, laikantis Espo ir Orhuso konvencijų, 
siekiant užtikrinti, kad vietos valdžios institucijos įtvirtintų ir įgyvendintų vietos 
bendruomenių teisę veiksmingai ir įtraukiai dalyvauti leidimų išdavimo procedūrose, 
susijusiose su naujais kasybos žvalgymo ir gavybos projektais, visais kasybos projektų 
etapais ir kai pateikiami prašymai dėl esamų kasyklų išplėtimo, ir užtikrinti, kad vietos 
bendruomenės turėtų teisę naudotis veiksmingais teisių gynimo mechanizmais, 
valdomais nepriklausomų teismų ir priežiūros įstaigų, kuriems nebūdingi jokie interesų 
konfliktai.
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