
 

 

MEMO/13/819 

EUROPEAN COMMISSION 

MEMO 

Bruksela, 26 września 2013 

Wczoraj, 25.09.2013 r., Grupa Sterująca Wysokiego Szczebla Europejskiego Partnerstwa 

na rzecz Innowacji w dziedzinie Surowców (EIP on RM) przyjęła Strategiczny Plan 

Wdrożeniowy (SIP), proponując, jak jego interesariusze – Komisja Europejska, państwa 

członkowskie UE, przemysł, grupy badawcze i organizacje pozarządowe - mogą działać,  

w celu zapewnienia stabilnych dostaw surowców do gospodarki europejskiej i uczynić 

Europę liderem w poszukiwaniach surowców, ich wydobyciu, przetwarzaniu, recyklingu  

i substytucji do roku 2020. Wybór zaproponowanych priorytetowych działań jest 

wyszczególniony w tej notatce.  

(…) 

Europejskie Partnerstwo na rzecz Innowacji (EIP) w dziedzinie Surowców zajmuje się nie- 

energetycznymi, nie-rolnymi surowcami - metalami i minerałami, a także innymi 

surowcami przemysłowymi, takimi jak guma naturalna, papier i drewno. Jej główne cele 

to: 

 zmniejszenie zależności od importu poprzez poprawę warunków dostaw ze źródeł UE, 

zapewniając efektywność zasobów i alternatywy w dostawach; 

 wysunięcie Europy na czoło w sektorach surowcowych i ograniczenie ich negatywnego 

wpływu na środowisko i społeczeństwo. 

 

Strategiczny Plan Wdrożeniowy (SIP) wyszczególnia działania niezbędne do osiągnięcia 

celów EIP: badania, wiedza o surowcach, wymiana najlepszych praktyk, przegląd 

wybranych aktów prawnych, licencje, standaryzacja i dialog polityczny. Jest skierowany na 

innowacje zarówno w obszarze technologii jak i nie-technologicznych obszarach polityki, 

jak i współpracy międzynarodowej. 

 

Badania surowców i koordynacja innowacji  

Celem jest wzmocnienie koordynacji inicjatyw badawczych (takich jak Horyzont 2020 oraz 

infrastruktur badawczych, w celu maksymalizacji efektu działań badawczych 

prowadzonych przez UE, państwa członkowskie, przemysł i zespoły badawcze). 

UE, państwa członkowskie, przemysł i naukowcy zostali poproszeni o lepszą koordynację 

odpowiednich inicjatyw przemysłowych, współpracę między sektorem surowcowym  

a społeczeństwem oraz ustanowienie szerokiej, ogólnoeuropejskiej (w ramach UE) 

platformy badań i innowacji. 

 

Bardziej efektywne poszukiwania 

Celem jest opracowanie nowych, efektywnych kosztowo technologii poszukiwawczych, 

dostarczających wysokiej jakości danych, w tym geo-danych 3D o wysokiej rozdzielczości 

do głębokości 150-4000 metrów, i ich interpretacji za pomocą geo-modeli w celu 

ułatwienia zarówno znalezienia nowych złóż surowców mineralnych na kontynencie,  

jak i pod dnem morza, a także wzrost inwestycji przemysłowych w górnictwo poprzez 

działania, takie jak rozwijanie: 
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 nowych, wysoce efektywnych i opłacalnych technologii badawczych, takich jak 

techniki wiertnicze, wiercenie zintegrowane i technologie analityczne, badania 

jednootworowe i wielootworowe, geofizyczne 3D; 

 nowych geo-modeli złóż surowców mineralnych interpretujących w użytecznej 

formie dane uzyskane ze zintegrowanych geologicznych, geofizycznych, 

geochemicznych i innych metod. 

 

Innowacyjne pozyskiwanie surowców 

Celem jest umożliwienie pozyskania minerałów i drewna w sposób społecznie 

akceptowalny, ekologicznie odpowiedzialny i ekonomicznie opłacalny przez opracowanie 

nowych rozwiązań technologicznych prowadzących do społecznej akceptacji wydobycia, co 

pozwoli Europie zająć miejsce w czołówce w dziedzinie technologii wydobywczych, takich 

jak: 

 

 opracowanie wysoce zautomatyzowanych operacji wydobywczych w celu dotarcia 

do głębiej położonych złóż i w celu uniknięcia narażenia pracowników pod ziemią. 

 rozwój alternatywnych technik ekstrakcji rud, takich jak ługowanie "in-situ", 

górnictwo roztworowe lub zastosowanie biotechnologii znacznie obniżających 

wytwarzanie odpadów górniczych i przeróbczych. 

 

Przetwarzanie i rafinacja surowców 

Celem jest opracowanie nowych, holistycznych koncepcji przetwarzania z wyższą 

techniczną, gospodarczą, energetyczną i środowiskową wydajnością i elastycznością, 

wszechstronnością i modułowością przetwarzania różnych surowców o niskiej jakości i/lub  

złożonych wsadów, takich jak rozwój: 

 nowych elastycznych rozwiązań przetwarzania, aby zapewnić lepszą separację i 

wyższe wskaźniki odzysku; 

 całościowe projektowanie zintegrowanego systemu metalurgicznego do 

przetwarzania  metali; 

 rozwiązania pełnego odzyskiwania materiału z wsadu z papierni; 

 rozwiązania regeneracji metali technologicznych ze złożonych zużytych produktów 

oraz opakowań wielomateriałowych w celu zwiększenia poziomu recyklingu. 

 

Substytucja surowców 

 

Działania obejmują substytucję ciężkich pierwiastków ziem rzadkich (REE) w magnesach, 

i zastąpienie krytycznych surowców (CRM) w akumulatorach, katalizatorach,  

w materiałach fotowoltaicznych, takich jak ogniwa słoneczne, które poprawią 

konkurencyjność europejskiego przemysłu (zwłaszcza w sektorze energetycznym, 

chemicznym i motoryzacyjnym). 

 

Urządzenia elektroniczne: działania obejmują zastąpienie indu w przeźroczystych 

warstwach przewodzących: ekrany dotykowe, elastyczna elektronika, energia słoneczna  

i oświetlenie OLED (organiczna dioda emitująca światło używana do tworzenia 

wyświetlaczy cyfrowych na ekranach telewizorów, monitorów komputerowych, 
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przenośnych urządzeń, takich jak telefony komórkowe, kieszonkowe konsole do gier  

i PDA). 

Materiały w warunkach ekstremalnych: substytucja metali refrakcyjnych, zagadnienie, 

które okazało się bardzo trudne bez utraty wydajności. Działania obejmują substytucję 

CRM w super żaroodpornych stopach i twardych materiałach. 

Materiały w dużych ilościach: zastępowanie naturalnej gumy w oponach i CRM  

w nadstopach i stalach stopowych z rzadkimi elementami. 

 

Poprawa struktury i kontekstu dla surowców mineralnych UE: ułatwienia dostaw 

surowców do UE 

Celem sekcji nie-technologicznej jest ułatwienie dostaw surowców dla gospodarki  

i społeczeństwa UE, zmniejszenie zależności od importu i przesunięcie Europy na czoło  

w sektorach surowcowych, a równolegle zwiększenie wydajności zasobów i zmniejszenie 

negatywnego wpływu na środowisko. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez: poprawę 

warunków ramowych dla pierwotnych i wtórnych surowców, jak również zwiększenie bazy 

infrastruktury wiedzy i informacji, rozwój edukacji i umiejętności oraz wzmocnienie 

współpracy wzdłuż łańcuchów wartości dla optymalizacji przepływów surowców. 

 

Ramy Polityki Surowcowej i dostęp do potencjału surowcowego 

Celem jest wspieranie dostępu do znanych i jeszcze nie odkrytych złóż, poprawa 

warunków dla zrównoważonego dostępu. Działania mogą obejmować: 

1. Benchmarking krajowych polityk mineralnych/surowcowych, sprawdzenie przydatności 

do oceny łącznego wpływu prawodawstwa UE na przemysł wydobywczy/pozyskujący 

surowców nie-energetycznych, opracowanie "zestawu narzędzi pozwoleń" jako wynik 

funkcjonowania najlepszych praktyk obejmujący wszystkie rodzaje organów 

zezwalających. 

2. Wytyczne dotyczące terminów w procedurach wydawania pozwoleń i zapewnienie 

lepszej komunikacji z wytycznymi Komisji w sprawie obszarów Natura 2000  

i w sprawie przemysłu pozyskującego surowce nie-energetycznych, opracowanie 

wytycznych z normami i sprawozdawczości UE oraz systemami opartymi na 

międzynarodowych konwencjach. 

3. Wprowadzenie i zastosowanie koncepcji złoża kopaliny znaczenia publicznego, które po 

określeniu, będą chronione z różnych poziomów ochrony dla potencjalnego przyszłego 

wydobycia. 

 

Poprawa unijnych ram gospodarowania odpadami 

Celem jest zminimalizowanie użycia surowców krytycznych potrzebnych w produktach, 

mających wpływ na przedłużenie życia produktu i zwiększenie ilości materiałów do 

recyklingu za pośrednictwem nowych strategii projektowania. To pomoże określić spójne 

ramy polityki produktów zasobooszczędnych, przyczyniając się tym samym do 

zrównoważonego zaopatrzenia w surowce dzięki efektywności wykorzystania zasobów  

i recyklingowi. 

 

Cała idea dotyczy projektowania produktu i jego wpływu na wykorzystanie surowców i ich 

odzysk, poprzez szereg środków regulacyjnych i nie-regulacyjnych/dobrowolnych. 

Działania te obejmują: 
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 dyrektywa o eko-projektowaniu: zwiększenie nacisku na surowce i efektywność 

materiałową, bez utraty funkcjonalności, we wdrożeniu dyrektywy; 

 badania w całej UE nt. strategii przedłużenia życia produktu i rozwoju 

zrównoważonych okrężnych modeli biznesowych. Na przykład, będzie to wymagało 

od projektantów uzyskania dogłębnej wiedzy o tym, jak produkt i jego części 

zużywają się i jak zdecydować, które elementy powinny przetrwać, a które należy 

wymienić; 

 zwiększenie wiedzy na temat obecności CRM w przepływach złożonych odpadów  

z produktów, w celu poprawy poziomu recyklingu. 

 

Zoptymalizowane przepływy odpadów zwiększające recykling i odzysk 

Celem jest poprawa jakości i ilości zebranych odpadów/zużytych produktów oraz poprawa 

zarządzania cyklem życia produktów, zapewniających ich wysokiej jakości obróbkę  

i recykling. To z kolei pomoże rozwijać działalność recyklingową, promować lepszy dostęp 

do surowców wtórnych i zmniejszyć zależność UE od importu wielu z tych metali, w tym 

metali krytycznych w UE, przyczyniając się do zwiększenia udziału przemysłu w PKB 

Europy .  

Działania obejmują: 

 cele jakościowe w prawodawstwie UE, które są pragmatyczne i które będzie 

powodować rozwój technologii w zakresie zbierania, przetwarzania i recyklingu, aby 

poradzić sobie z produktami bardziej złożonymi. Działanie to może polegać na 

rozwoju bardziej istotnych i uszczegółowionych kategorii celów i/lub tworzeniu 

kryteriów dla takich celów w odniesieniu do niektórych rodzajów strumieni 

odpadów (np. baterii, WEEE, wycofanych z eksploatacji pojazdów, drewna) oraz 

uporządkowanie/uszeregowanie pewnych materiałów, w tym materiałów, które 

mogą mieć duże oddziaływanie na środowisko (np. aluminium), oraz wprowadzenie 

pojęcia wpływu cyklu życia na środowisko (zamiast koncentrowania się na 

całkowitej masie). W tym celu, europejski proces standaryzacji może  być 

wykorzystany; 

 zakaz składowania odpadów poddawanych recyklingowi i zakaz spalania dla 

niektórych odpadów: papieru i drewna, a także inne surowce wtórne, takie jak 

szkło, metale, itp. powinny być uważane jako znajdujące się na unijnej liście 

odpadów zakazanych do składowania; 

 optymalizacja odzysku materiałów: Poprawa jakości materiałów po recyklingu 

poprzez opracowanie standardów dla recyklingu e-odpadów i zachęcanie do 

przemiany  odpadów na surowce wtórne poprzez ustanowienie zestawu wymagań 

normatywnych w odniesieniu do odzyskiwania metali szlachetnych; 

 działania powinny obejmować tworzenie europejskich standardów obróbki zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), monitorowanie wpływu 

istniejących kryteriów zakończenia statusu odpadu na rynkach recyklingu w UE (dla 

żelaza i złomu stalowego) oraz przyjęcie dodatkowych kryteriów zakończenia 

statusu odpadu (opony) w stosownych przypadkach. 

 

Baza wiedzy o surowcach 

Unijna Baza Wiedzy o Surowcach (the EU Raw Materials Knowledge Base - EURMKB) 

dostarczy danych na poziomie UE i informacji na temat surowców, pochodzących  

z różnych źródeł, w sposób zharmonizowany i zestandaryzowany. To zachęci do działania 
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w sektorze surowców, nie tylko w zakresie poszukiwania, wydobycia, 

przetwarzania/rafinacji i recyklingu, ale również handlu, rozwoju umiejętności i edukacji - 

w konsekwencji rozwijając podaż, a także wzmacniając pozycję Europy w tym sektorze. 

Działanie na bazie wiedzy jest podstawą dla technologicznych i nie-technologicznych 

obszarów priorytetowych, a także bazą dla filaru międzynarodowej współpracy. 

 

Współpraca międzynarodowa 

Ponieważ europejski przemysł jest zależny od rynku międzynarodowego, aby zapewnić 

istotną część swoich wkładów surowcowych, współpraca międzynarodowa jest ważnym 

elementem EIP on RM. Ta sekcja rozważa, jak najlepiej wyważyć korzyści z handlu 

międzynarodowego i dialogu międzynarodowego z koniecznością wspierania innych filarów 

EIP. Można to osiągnąć poprzez zachęcanie do większego odzysku i produkcji surowców  

w Europie, współpracę międzynarodową w sprawie poprawy dostępu do surowców na 

całym świecie, substytucję, efektywność wykorzystania zasobów i wiedzy/dzielenie się 

najlepszymi praktykami. 

 

Zarządzanie globalne i międzynarodowe dialogi 

Obszar ten określa dwa rodzaje materiałów:  

(1) surowce krytyczne (CRM) i  

(2) kauczuk naturalny.  

Gospodarcza uczciwość jest bardzo ważna, aby uniknąć wypaczenia konkurencji i różnych 

ram regulacyjnych będących w sprzeczności z zasadami niezakłóconego handlu. 

Działania mają na celu zapewnienie uczciwego i nieograniczonego dostępu do surowców 

na całym świecie, poprzez poprawę warunków dostaw dla przedsiębiorstw z UE, 

zapewnienie równych szans wszystkim podmiotom obecnym w handlu surowcami.  

Zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko: działanie powinno przyczynić się do poprawy 

wyników zdrowotnych, bezpieczeństwa i ochrony środowiska w działalności górniczej na 

świecie i przyczynić się do rozwoju zrównoważonego wydobycia w krajach partnerskich. 

Równolegle powinny one poprawić warunki ramowe dla dostaw surowców w ten sposób 

przeciwdziałając problemowi akceptacji społecznej dla górnictwa. Większa przejrzystość w 

sektorze minerałów konfliktowych (conflict minerals) jest również pożądana. Dwa obszary 

działań są proponowane: 

 międzynarodowa współpraca w zakresie środowiska regulacyjnego dla dostaw 

surowców oraz norm dla surowców wtórnych; 

 poprawa zdrowia, bezpieczeństwa i wpływu na środowisko w górnictwie oraz 

recyklingu. 

 

Działania powinny również poprawić edukację, umiejętności i wiedzę w tym sektorze  

w Europie, w Afryce oraz w organizacjach międzynarodowych w ramach systemu ONZ. 

Proponowane działania : 

 zwiększenie europejskiego poziomu kompetencji i wiedzy eksperckiej w sektorze 

górnictwa poprzez współpracę z wiodącymi instytucjami edukacyjnych w krajach 

spoza UE; 

 ustanowienie African Mineral Development Centre (AMDC) lub podobnych 

podmiotów; 
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 dialog na temat umiejętności i wiedzy z krajami Ameryki Łacińskiej; 

 system podstawowej wiedzy o funkcjonowaniu przepływów materiałowych przy 

współpracy z partnerami międzynarodowymi, aby lepiej zrozumieć braki  

i dostosować się do zmian na rynku. 

 

Działalność inwestycyjna 

Celem jest wspieranie europejskiego górnictwa, badań i firm geologicznych  

w poszukiwaniach zagranicznych projektów wydobywczych, promowanie inwestycji 

górniczych w Europie oraz wspieranie współpracy z niektórymi krajami w promowaniu 

pozytywnych skutków górnictwa. Działania powinny wspierać: 

 działalność firm europejskich w krajach spoza UE; 

 wewnętrzne inwestycje w europejskie górnictwo; 

 pozytywne oddziaływanie górnictwa, w tym wymiany najlepszych praktyk  

w akceptacji społecznej, we współpracy z Australią, USA, Kanadą, RPA i Chile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


