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NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý 
prijme, tieto návrhy:

1. víta oznámenie a najmä skutočnosť, že sa zameriava na suroviny a druhotné suroviny 
z nerastných a živých zdrojov a kladie dôraz na efektívnosť zdrojov a recykláciu, ako aj 
to, že uznáva význam „mestskej ťažby“ (proces získavania surovín z komunálneho 
odpadu) ako cenného zdroja triedenia, recyklácie a využívania surovín; upozorňuje na 
potenciál opätovného využitia ako osobitnej kategórie na predĺženie životnosti výrobkov 
a naliehavo žiada Komisiu (ES), aby opätovné využitie podporovala;

2. zdôrazňuje, že v dôsledku rastu svetovej populácie, spotreby a cieľov hospodárskeho rastu 
EÚ je ešte dôležitejšie oddeliť rast od surovín; trvá preto na tom, že by sa mali stanoviť 
ciele zníženia, aby sa stabilizovalo využívanie surovín a navrhuje ročný cieľ 
hospodárnosti využívania surovín EÚ vo výške 3 %;

3. naliehavo žiada EK, aby preskúmala vypracovanie hierarchie surovín s cieľom zabezpečiť 
čo najvyššiu pridanú hodnotu využitia surovín bez ohrozenia životného prostredia; vyzýva 
EK, aby zmapovala situáciu v oblasti súperenia o rovnaké suroviny a zaoberalo sa 
spotrebou surovín, ktorá nie je nevyhnutná;

4. zdôrazňuje význam vytvorenia, podpory a uplatňovania takého prístupu k surovinám, 
ktorý vychádza zo životného cyklu, a ktorý tak predlžuje vysokú kvalitu a životnosť 
surovín, a v tejto súvislosti upozorňuje na úplné vykonávanie smernice o ekodizajne;

5. vyzýva EK a členské štáty, aby naďalej prostredníctvom právnych predpisov zvyšovali 
zodpovednosť výrobcov s cieľom vo väčšej miere zabezpečiť zber, druhotné využitie 
a recykláciu surovín a podporovať efektívne využívanie surovín;

6. vyzýva EK, aby vytvorila systém spracovateľského reťazca pre všetky suroviny a žiadala, 
aby výrobcovia zaznamenávali pôvod surovín prostredníctvom transparentného systému 
na základe existujúcich príkladov (Lesná dozorná rada a Vynútiteľnosť práva, správa a 
obchod v lesnom hospodárstve pre nelegálne suroviny), ktoré umožnia určiť kritéria 
udržateľnosti pre oblasť surovín;

7. žiada o riadne a urýchlené vykonanie rámcovej smernice o odpade, o zákaz skládok 
odpadu s recyklovateľnými surovinami a o stanovenie prísnych a ambicióznych kritérií 
účinnosti spaľovania odpadov s energetickým zhodnocovaním, ktoré by sa mali 
zameriavať na opätovné využitie a recykláciu surovín a nie na ich spaľovanie;

8. vyzýva EK, aby ciele akčného plánu v oblasti biodiverzity zapracovala do stratégie pre 
oblasť surovín s cieľom lepšie prepojiť hospodárstvo a životné prostredie a zohľadniť 
vplyv získavania, výroby, využitia a likvidácie surovín na životné prostredie; naliehavo 
žiada EK, aby podporila rozvoj strategického plánovania využitia pôdy vo  všetkých 
členských štátoch s cieľom nastoliť rovnováhu medzi ťažbou surovín a inými 
požiadavkami na využitie pôdy a chrániť životné prostredie a biodiverzitu;
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9. zdôrazňuje úlohu sociálnej zodpovednosti podnikov a význam dodržiavania najvyšších 
medzinárodných noriem v oblasti životného prostredia a sociálnych noriem, ako aj 
význam používania najlepších dostupných techník; vyzýva EK, aby nasledovala ducha 
Dodd-Frankovho zákona z USA o konfliktných mineráloch, a naliehavo ju vyzýva, aby 
predložila legislatívny návrh; podporuje iniciatívu za transparentnosť v ťažobnom 
priemysle (EITI);

10. žiada o aktívne zavedenie a podporu udržateľnejších ekonomických modelov oddelených 
od využívania surovín, aby sa zabezpečila dostupnosť surovín v EÚ aj v budúcnosti; žiada 
EK, aby vytvorila právne nástroje zameriavajúce sa na efektívnejšie využívanie zdrojov 
s cieľom vyhnúť sa spätným účinkom, navrhuje, aby EK vypracovala komplexnú štúdiu 
o lízingových modeloch hospodárstva ako alternatíve k vlastníctvu tovarov a ich vplyve 
na využitie a druhotné využitie surovín;

11. naliehavo žiada EK, aby preskúmala účinky zdanenia nerastných zdrojov, 
neenergetických surovín, vody a využívania pôdy a najmä všetky vedľajšie účinky, akými 
sú neudržateľné náhrady, daňové úniky alebo presun ekonomických činností do tretí 
krajín; upozorňuje, že zdanenie zdrojov by spôsobilo, že by zdroje boli cennejšie, čo by 
vyústilo do lepšieho využívania, druhotného využívania a recyklácie surovín a viedlo 
k nižšiemu dovozu zdrojov.


