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Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

2. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει 
πλήρη απαγόρευση της µεταλλείας µε τη 
χρήση κυανιδίων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση πριν από το τέλος του 2011, 
δεδοµένου ότι αυτός είναι ο µόνος 
ασφαλής τρόπος για την προστασία των 
υδάτινων πόρων µας από τη ρύπανση µε 
κυανίδια από µεταλλευτική 
δραστηριότητα, παράλληλα δε να 
εκπονήσει και τη συνήθη εκτίµηση 
επιπτώσεων· 

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει 
πριν από το τέλος του 2012 µελέτη για 
την αξιολόγηση της εφαρµογής και του 
αντικτύπου της ισχύουσας νοµοθεσίας, 
και για την εξέταση της αναγκαιότητας 
νέων νοµοθετικών µέτρων σε σχέση µε 
τις τεχνικές εξόρυξης µε χρήση 
κυανιδίων στην ΕΕ, προκειµένου να 
εξασφαλιστούν τα πλήρη στοιχεία που 
απαιτούνται για την εξέταση της 
απαγόρευσης των συγκεκριµένων 
τεχνικών· 
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Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

4. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
µέλη να µην υποστηρίζουν, άµεσα ή 
έµµεσα, µεταλλευτικά σχέδια που 
περιλαµβάνουν µεθόδους µε τη χρήση 
κυανιδίων στην ΕΕ, µέχρι να εφαρµοστεί 
η γενική απαγόρευση, ούτε να 
υποστηρίζουν τέτοια σχέδια σε τρίτες 
χώρες· 
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