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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:

1. primena savo 2021 m. vasario 10 d. raginimą rezoliucijoje dėl naujo žiedinės 
ekonomikos veiksmų plano1, kuriuo nustatomi privalomi ES pirminių žaliavų 
naudojimo mažinimo tikslai; prašo Komisijos į svarbiausiųjų žaliavų paklausos 
scenarijus įtraukti visas įmanomas galimybes kuo labiau sumažinti išteklių naudojimą;

2. prašo Komisijos nustatyti plataus užmojo produktų projektavimo reikalavimus, kad būtų 
galima lengvai atskirti svarbiausiąsias žaliavas; ragina nustatyti plataus užmojo tikslus, 
kad gaminio sudėtyje būtų bent minimalus perdirbtų svarbiausiųjų žaliavų kiekis; prašo 
Komisijos pasiūlyti naujas surinkimo sistemas siekiant padidinti atliekų, kuriose yra 
svarbiausiųjų žaliavų, surinkimo lygį; prašo Komisijos pasiūlyti specialius svarbiausiųjų 
žaliavų perdirbimo tikslus panaudojant pasiūlyme dėl reglamento dėl baterijų ir baterijų 
atliekų (COM(2020)0798) siūlomo metodo taikymą ir kitoms gaminių grupėms;

3. ragina Komisiją ir Europos žaliavų aljansą pirmenybę teikti svarbiausiųjų žaliavų 
gavybai iš veikiančių kasyklų ir atliekų sąvartynų, o ne naujai kasybai; prašo Komisijos 
įvertinti, ar dabartinių išsamaus patikrinimo ir aplinkos apsaugos taisyklių pakanka, kad 
būtų užtikrintas minimalus galimų naujų kasybos projektų poveikis aplinkai ES;

4. mano, kad kasybos leidimuose turėtų būti nustatyti visų svarbiausiųjų žaliavų tinkamo 
atgavimo reikalavimai; ragina Komisiją skubiai įgyvendinti Parlamento reikalavimus, 
išdėstytus 2017 m. balandžio 27 d. rezoliucijoje dėl Kasybos atliekų direktyvos 
įgyvendinimo2;

5. ragina atlikti išsamų vertinimą dėl kasybos sektoriaus įtraukimo į Pramoninių 
išmetamųjų teršalų direktyvos taikymo sritį;

6. įsitikinęs, kad gaminių draustinių teritorijose turėtų būti uždrausta kasyba; ragina 
Komisiją įvertinti teisėkūros galimybes siekiant užtikrinti, kad vietos bendruomenės 
būtų visapusiškai įtrauktos į leidimų išdavimo procedūras naujiems pramonės ar 
kasybos projektams.

1 Priimti tekstai, P9_TA(2021)0040.
2 OL C 298, 2018 8 23, p. 132.


