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Förslag till resolution
Punkt 70

Förslag till resolution Ändringsförslag

70. Europaparlamentet anser att EU:s 
lagstiftning och internationella 
konventioner bör förhindra att gruvdrift 
bedrivs i naturskyddsområden, dvs. 
Natura 2000-områden och 
Ramsarområden, andra statligt utsedda 
och överstatliga bevarandeområden (t.ex. 
Unescos världsarv), 
ursprungsbefolkningars och 
lokalsamhällens bevarandeområden, 
djuphaven och Arktis. Parlamentet 
uppmanar därför kommissionen att 
överväga att ändra de aktuella artiklarna i 
fågeldirektivet och habitatdirektivet för att 
nå detta mål.

70. Europaparlamentet noterar de 
utmaningar och risker som är 
förknippade med gruvdrift i 
naturskyddsområden, dvs. 
Natura 2000-områden, och anser att 
gruvdrift i dessa områden bör fortsätta att 
vara strikt begränsad. Parlamentet 
understryker att gruvdrift i 
naturskyddsområden omfattas av de 
villkor som fastställs i fågeldirektivet och 
habitatdirektiven och betonar att varje 
nytt gruv- eller utvinningsprojekt måste 
genomgå en grundlig 
miljökonsekvensbedömning för att 
minimera dess miljöpåverkan. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
och gruvindustrin att, i enlighet med 
principen om att förorenaren betalar, 
vidta lämpliga bevarandeåtgärder för att 
bibehålla eller återställa en gynnsam 
bevarandestatus för de livsmiljöer och 
arter för vilka området har utsetts. 
Parlamentet framhåller i detta 
sammanhang kommissionens 
vägledningsdokument om utvinning av 
mineraler som inte är energitillgångar 
och Natura 20001a samt dess fallstudier 
och bästa praxis.

______________
1a Generaldirektoratet för miljö, 
”Guidance document on non-energy 
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mineral extraction and Natura 2000: 
a summary”, Europeiska kommissionen, 
Bryssel, 2019.
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Förslag till resolution
Punkt 72

Förslag till resolution Ändringsförslag

72. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att överväga lagstiftning i 
linje med Esbo- och Århuskonventionerna 
för att se till att lokala myndigheter antar 
och respekterar lokalsamhällenas rätt till 
effektivt och inkluderande deltagande i 
tillståndsförfaranden för nya 
gruvprospekterings- och utvinningsprojekt. 
Detta ska gälla genom alla steg av 
gruvprojekten och även när 
tillståndsansökningar lämnas in för 
förlängning av befintliga gruvtillstånd. 
Dessutom ska man se till att 
lokalsamhällen har tillgång till effektiva 
prövningsmekanismer i oberoende 
domstolar och tillsynsorgan som är fria 
från intressekonflikter.

72. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att, i linje med Esbo- och 
Århuskonventionerna, säkerställa rätten 
till tidigt och effektivt deltagande i 
beslutsfattandet under förberedelse, 
ändring eller översyn av 
tillståndsförfaranden för nya 
gruvprospekterings- och utvinningsprojekt. 
Parlamentet betonar vikten av att se till att 
det under tillståndsförfarandena tas 
vederbörlig hänsyn till resultatet av 
allmänhetens deltagande. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att säkerställa tillräcklig 
tillgång till information, deltagande och 
rättslig prövning.
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