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Relatório A9-0280/2021
Hildegard Bentele
Uma estratégia europeia para as matérias-primas essenciais
(2021/2011(INI))

Proposta de resolução
N.º 70

Proposta de resolução Alteração

70. Considera que a legislação da UE 
e as convenções internacionais devem 
impedir que a exploração mineira se 
realize em áreas protegidas, como por 
exemplo os sítios Natura 2000 e Ramsar, 
bem como em outras zonas de 
conservação supranacionais e designadas 
pelos governos (por exemplo, sítios 
classificados pela UNESCO como 
património mundial), zonas de 
conservação indígena e comunitária, em 
alto mar e no mar Ártico; exorta, por 
conseguinte, a Comissão a ponderar a 
alteração dos artigos pertinentes das 
Diretivas Aves e Habitats para alcançar 
este objetivo;

70. Assinala os desafios e os riscos 
associados à exploração mineira em áreas 
protegidas, como, por exemplo, os sítios 
Natura 2000, e considera que a exploração 
mineira nestas áreas deve continuar a ser 
muito limitada; sublinha que a 
exploração mineira em áreas protegidas 
está sujeita às condições estipuladas nas 
Diretivas Aves e Habitats e salienta que 
qualquer novo projeto de exploração ou 
extração mineira deve ser objeto de uma 
avaliação exaustiva do impacto ambiental, 
a fim de minimizar esse mesmo impacto; 
insta os Estados-Membros e a indústria 
mineira, em conformidade com o 
princípio do poluidor-pagador, a tomarem 
medidas de conservação adequadas para 
manter e restabelecer um estado de 
conservação favorável dos habitats e 
espécies para os quais o sítio foi 
designado; destaca, a este respeito, o 
documento de orientação da Comissão 
sobre a extração de minerais não 
energéticos em relação à rede Natura 
20001-A, bem como os estudos de caso e as 
boas práticas nele referidos;
_______________________

1-A Direção-Geral do Ambiente, «Documento de 
orientação sobre extração de minerais não 
energéticos e Natura 2000. Sumário», Comissão 
Europeia, Bruxelas, 2019.
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Proposta de resolução
N.º 72

Proposta de resolução Alteração

72. Exorta a Comissão a ponderar 
opções legislativas em conformidade com 
as Convenções de Espoo e Aarhus, a fim 
de assegurar que as autoridades locais 
adotam e aplicam o direito das 
comunidades locais a uma participação 
efetiva e inclusiva nos processos de 
licenciamento de novos projetos de 
prospeção e extração mineira, em todas as 
fases dos projetos de exploração mineira e 
aquando da apresentação de pedidos de 
licenciamento para a extensão das minas 
existentes, e a se assegurarem de que as 
comunidades locais têm o direito de 
recorrer a mecanismos de recurso 
eficazes, regidos por tribunais 
independentes e organismos de supervisão 
e sem conflitos de interesses;

72. Insta os Estados-Membros, em 
conformidade com as Convenções de 
Espoo e Aarhus, a assegurarem o direito a 
uma participação efetiva e em tempo útil 
na tomada de decisões durante as fases de 
preparação, modificação ou revisão dos 
processos de licenciamento de novos 
projetos de prospeção e extração mineira; 
salienta a importância de garantir que, 
durante os processos de licenciamento, 
sejam devidamente tidos em conta os 
resultados da participação do público; 
insta a Comissão e os Estados-Membros a 
assegurarem um acesso adequado à 
informação, à participação e à justiça;
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