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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. der henviser til, at det globale råstofforbrug forventes at blive mere end fordoblet fra 
79 Gt i 2011 til 167 Gt i 2060; der henviser til, at det globale metalforbrug vil stige fra 8 
til 20 mia. ton i 2060 (+150 %); der henviser til, at Kommissionens og OECD's 
prognoser viser, at overgangen til digitale, meget energieffektive og klimaneutrale 
økonomier vil føre til en større efterspørgsel efter råstoffer af kritisk betydning og 
primære råstoffer;

B. der henviser til, at halvdelen af de samlede drivhusgasemissioner stammer fra 
ressourceudvinding og -forarbejdning1 og 2 % fra minesektoren2; der henviser til, at 
udvinding og forarbejdning af naturressourcer i alle sektorer tegner sig for mere end 
90 % af tabet af biodiversitet og vandstress3; der henviser til, at metaludvinding og -
forbrug har en lang række forurenende følger, herunder toksiske virkninger på 
mennesker og økosystemer, såsom dårlig luftkvalitet, forurenet jord, skovrydning og tab 
af levesteder4; der henviser til, at ca. 10 % af verdens primærenergi bruges til 
udvinding, transport og forædling af metalressourcer på tværs af sektorer; der henviser 
til, at den relative andel af den globale primærenergi, der anvendes til metaller, 
forventes at stige med 40 % inden 20305;

C. der henviser til, at råstoffer af kritisk betydning ikke er vedvarende ressourcer; der 
henviser til, at væksten i råstofforbruget kombineret med de miljømæssige 
konsekvenser af råstofudvinding, -forarbejdning og -affald sandsynligvis vil øge presset 
på ressourcegrundlaget for vores økonomier6;

D. der henviser til, at udvinding af råstoffer på dybhavsbunden sætter livet i havet – 
herunder arter og levesteder – under pres i hele Europa og bidrager til kumulative 
virkninger, der mindsker de marine økosystemers generelle modstandsdygtighed7; der 
henviser til, at det er usandsynligt, at målet om at opnå en god miljøtilstand i Europas 
havområder inden 2020 nås8; der henviser til, at oceaner, have og marine ressourcer i 
stadig højere grad trues, forringes eller ødelægges af menneskelige aktiviteter på 
verdensplan;

E. der henviser til, at minedrift er forbundet med mangeartede risici for forurening af 

1 OECD's rapport, Global Material Resources Outlook to 2060.
2 UNFCC, Industry Sector Snapshot: Mining and Metals, 2018.
3 FN's internationale ressourcepanel, Global Resources Outlook, 2019.
4 OECD's rapport, Global Material Resources Outlook to 2060.
5 Norgate, T., og Jahanshahi, S., "Reducing the greenhouse gas footprint of primary metal production: Where 
should the focus be?", Minerals Engineering, bind 24, nr. 14, november 2011, s. 1563-1570.
6 OECD's rapport, Global Material Resources Outlook to 2060.
7 Det Europæiske Miljøagentur The European Environment - State And Outlook 2020.
8 Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene om 60 hovedfaser og afgørende fremskridt frem til 2019 – 
Ledsagedokument til rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af 
havstrategirammedirektivet (direktiv 2008/56/EF), SWD(2020)0060.
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overflade- og grundvand; der henviser til, at forurening kan kontaminere eller endda 
ødelægge vandets fauna, og at det kan brede sig langt nedstrøms fra minerne; der 
henviser til, at denne slags forurening også påvirker plantevæksten og landdyr, der 
drikker vandet; der henviser til, at nabolandes befolkninger udsættes for forurening 
gennem deres forbrug af forurenet vand, ligesom planter og dyr, der har indtaget vandet;

F. der henviser til, at seismisk pejling og offshoreboring forårsager betydelig 
støjforurening i havene, og at mange havdyr bliver direkte påvirket af denne 
støjforurening, sommetider fatalt;

G. der henviser til, at en betydelig mængde kritiske råstoffer i dag enten udvindes eller 
forarbejdes i lande med mindre strenge sociale og miljømæssige krav end EU;

H. der henviser til, at der er behov for at garantere en bæredygtig og etisk tilvejebringelse 
af råstoffer, herunder kritiske råstoffer, for at sikre forsyningen af metaller og mineraler 
til de teknologier, der er nødvendige for at nå målene i den grønne pagt;

I. der henviser til, at kun få metaller genanvendes forholdsvis tilfredsstillende, og at 
størstedelen ikke genanvendes i tilstrækkelig grad, navnlig sjældne jordarters metaller; 
der henviser til, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) er en af de hurtigst 
voksende genanvendelsesstrømme, og at mindre end 40 % af WEEE i øjeblikket 
genanvendes i EU; der henviser til, at urban minedrift vil bidrage til at begrænse 
afhængigheden af udenlandske leverandører og begrænse miljøskaderne; der henviser 
til, at der er betydelige sundheds- og sikkerhedsrisici forbundet med WEEE, hvis dette 
ikke forvaltes ordentligt af virksomhederne i værdikæden, da det indeholder en 
kompleks blanding af materialer, hvoraf nogle er farlige stoffer; der henviser til, at der 
ofte mangler oplysninger om de enkelte kritiske råstoffers genvindings- og 
genanvendelsespotentiale;

J. der henviser til, at op mod 90 % af verdens e-affald bliver handlet ulovligt eller 
dumpet9, idet tusindvis af ton e-affald ukorrekt angives som brugte varer; der henviser 
til, at det skønnes, at 352 474 metriske ton e-affald hvert år eksporteres fra EU-lande til 
lande på den sydlige halvkugle, hvor de sociale bestemmelser og sundheds- og 
sikkerhedsbestemmelserne er mere lempelige, end dem der gælder i Unionen10;

1. minder om, at Parlamentet i sin beslutning af 10. februar 2021 om den nye 
handlingsplan for den cirkulære økonomi krævede bindende EU-mål for 2030 for i 
væsentlig grad at reducere EU's materiale- og forbrugsfodaftryk og bringe dem inden 
for klodens begrænsninger inden 2050 ved hjælp af de indikatorer, der skal vedtages 
inden udgangen af 2021 som led i den opdaterede overvågningsramme; 

2. anmoder Kommissionen om at medtage alle muligheder for at minimere 
ressourceforbruget i sine scenarier for efterspørgsel efter kritiske råstoffer; 

3. understreger behovet for at fremme reduktioner af materiale- og forbrugsfodaftryk for at 
mindske presset på forsyningskæderne for kritiske råstoffer; understreger, at dette også 
er afgørende for at minimere stigningen i efterspørgslen efter kritiske råstoffer i 

9 UNEP "Waste Crimes, Waste Risks: Gaps and Challenges in the Waste Sector", 2015.
10 Basel Action Network, Holes in the Circular Economy: WEEE Leakage from Europe, 2019.
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forbindelse med grønne teknologier og lette gennemførelsen af den grønne pagt og 
omstillingen til en klimaneutral økonomi; opfordrer Kommissionen til at gøre 
omstillingen til en cirkulær økonomi til en prioritet ved at mindske EU's 
importafhængighed, forbedre ressourceeffektiviteten, optimere ressourceforbruget og 
bevare og genbruge værdifulde råstoffer i EU;

4. mener, at substitution af et kritiske råstof med et ikke-kritisk råstof, der giver lignende 
resultater, er en vigtig måde at mindske afhængigheden af kritiske råstoffer fra 
tredjelande på; anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at sikre langsigtet 
støtte og incitamenter til forskning og udvikling på dette område; påpeger imidlertid 
begrænsningerne for substitution, for så vidt som det kun betyder overførsel af 
efterspørgsel til andre metaller, hvilket ikke løser problemet med pres på metaller og 
ressourcernes begrænsede karakter; 

5. bemærker, at der ikke findes substitutioner for alle kritiske råstoffer, f.eks. fosfor; 
bemærker endvidere, at selv om råfosfat allerede var opført på den anden liste over 
kritiske råstoffer i 2014, da EU er stærkt afhængig heraf, er der ikke truffet nogen 
konkrete strukturelle foranstaltninger for at forbedre effektiviteten af anvendelsen af 
fosfor i europæisk landbrug – en sektor, der anvender 95 % af alt fosfor i Unionen; 
understreger, at den negative fosforbalance i landbruget bør imødegås ved øget brug af 
genanvendt fosfor i stedet for ved at købe råfosfat, og at der er behov for yderligere 
initiativer til at forbedre fosfors cirkularitet; opfordrer til en opskalering af bæredygtige 
landbrugsmetoder, der er til gavn for en bæredygtig fosforforvaltning; fremhæver 
synergierne mellem sådanne praksisser og mindre klima- og biodiversitetsfodaftryk; 

6. anmoder Kommissionen om at foreslå produktdesignforanstaltninger, der er 
skræddersyet til forskellige produktkategorier, med henblik på let at identificere og 
fjerne dele eller komponenter, der indeholder kritiske råstoffer, navnlig fra 
forbrugsaffald, ud over krav til miljøvenligt design for i væsentlig grad at forbedre 
levetid, holdbarhed, reparationsmuligheder, modularitet, genbrugelighed og 
genanvendelighed af udtjente produkter, der fremstilles eller sælges i EU; 

7. gentager sin opfordring fra beslutning af 10. februar 2021 om den nye handlingsplan for 
den cirkulære økonomi til indførelse af en klar og harmoniseret mærkning om 
produktets holdbarhed og reparerbarhed i form af et reparationsindeks; anmoder 
Kommissionen om også at vurdere muligheden for at vedtage et genanvendelsesindeks 
for alle elektriske og elektroniske produkter, der fremstilles eller sælges i EU, svarende 
til EU's energimærke; 

8. gentager det potentiale i den cirkulære økonomi, der ligger i optimeret anvendelse af 
produkter og tjenesteydelser; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte 
nye bæredygtige og cirkulære forretningsmodeller i det nye initiativ for bæredygtige 
produkter, herunder produkter som en tjenesteydelse, forudsat at de sparer ressourcer, 
mindsker de miljømæssige virkninger og sikrer forbrugerbeskyttelse; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme disse tilgange gennem gunstige 
lovgivningsmæssige rammer;

9. anmoder Kommissionen om at foreslå effektive indsamlingsordninger for hele EU for at 
øge indsamlingsprocenten for affaldsprodukter, der indeholder kritiske råstoffer; 
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opfordrer Kommissionen til blandt andre muligheder for udvidet producentansvar at 
vurdere indførelsen af pantordninger i EU's affaldslovgivning, navnlig i direktiv 
2012/19/EU, under hensyntagen til de forskellige produkters karakteristika og samtidig 
sikre, at ordningerne er kompatible på tværs af medlemsstaterne, med henblik på at 
tilskynde forbrugerne til at bringe deres udtjente elektriske og elektroniske udstyr – 
navnlig små artikler – til dedikerede indsamlings- og genanvendelsesanlæg, idet der 
bygges videre på positive erfaringer fra pantordninger for glas og plast i mange 
medlemsstater;

10. opfordrer Kommissionen til at foreslå ambitiøse minimumsmål for indholdet af 
genanvendte kritiske råstoffer og specifikke mål for genanvendelse af kritiske råstoffer, 
der er specificeret for hver produktkategori, ledsaget af en solid overvågningsramme, 
der bygger på forslaget til forordning om batterier og udtjente batterier 
(COM(2020)0798); opfordrer Kommissionen til navnlig at fremsætte 
lovgivningsforslag baseret på en omfattende konsekvensanalyse med henblik på 
gradvist at erstatte inputbaserede genanvendelsesmål i WEEE-direktivet med 
resultatbaserede genanvendelsesmål for forskellige produktkategorier med henblik på at 
øge genvindingen af kritiske råstoffer fra WEEE; bifalder Kommissionens løbende 
vurdering af potentielle forbedringer af EU's genanvendelsesstandarder for elektrisk og 
elektronisk udstyr med henblik på at øge genvindingen og genanvendelsen af indholdet 
af kritiske råstoffer;

11. anmoder Kommissionen om at sikre sammenhæng mellem EU's strategi for kritiske 
råstoffer og kemikaliestrategien for bæredygtighed, herunder effektive 
risikostyringsforanstaltninger, for at sikre forsvarlig brug og genanvendelse af 
væsentlige metaller, hvor substitution ikke er teknisk eller økonomisk gennemførlig;

12. opfordrer til obligatoriske minimumsstandarder for proceseffektivitet, miljøpræstationer 
og sikkerhed for reparatører og genvindingsvirksomheder af vigtige produktgrupper, der 
tager hensyn til arbejdstagernes eksponering for giftigt og radioaktivt materiale 
indeholdt i WEEE; fremhæver betydningen af at udstyre arbejdstagere på reparations- 
og genanvendelsesanlæg med personlige værnemidler, herunder i den uformelle 
reparations- og genanvendelsessektor; gentager i denne forbindelse Parlamentets 
holdning til det fjerde forslag om ændring af direktivet om kræftfremkaldende stoffer og 
mutagener; 

13. understreger, at bauxit, som kan raffineres til aluminium, blev tilføjet til listen over 
kritiske råstoffer i 2020; bemærker, at bauxit ikke er genanvendeligt, da det forbruges 
under alle dets anvendelser, hvorimod aluminium kan genanvendes uendeligt, uden at 
kvaliteten forringes; beklager, at den lave grad af genanvendelse i forbindelse med 
nogle anvendelser11 og eksport af aluminiumsaffald og -skrot12 har ført til en lavere 
inputsats for genanvendelse, efter at produktet er udtjent (EOL-RIR), end hvad der 
ellers kan opnås; understreger, at EU bør have en målsætning om at indføre 

11 EOL-RIR i Europa for aluminium anvendt inden for transport og byggeri var over 90 %, mens kun 60 % af det 
aluminium, der anvendes i emballage, blev genanvendt i 2013.
12 "Hvis EU havde sikret en indenlandsk forarbejdning af den strøm af aluminiumsaffald og -skrot, der blev 
eksporteret i 2015, ville EOL-RIR være steget til 16 % (Passarini et al., 2018)", citat fra Europa-Kommissionens 
undersøgelse af EU's liste over kritiske råstoffer (2020).
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foranstaltninger med henblik på at opnå en 100 % EOL-RIR for aluminium;

14. minder om, at Parlamentet i sin beslutning af 10. februar 2021 om den nye 
handlingsplan for den cirkulære økonomi fremsatte et krav om revision af forordningen 
om overførsel af affald; opfordrer Kommissionen til i forbindelse med revisionen af 
forordningen om overførsel af affald at fastsætte krav, der kun tillader eksport af 
affaldsprodukter, navnlig dem, der indeholder kritiske råstoffer, hvis det garanteres, at 
de vil blive behandlet i henhold til sociale og miljømæssige standarder svarende til dem, 
der anvendes i EU; opfordrer til strengere håndhævelse og markedsovervågning for at 
forhindre ulovlig eksport af affaldsprodukter, der indeholder kritiske råstoffer; opfordrer 
indtrængende Kommissionen til som led i den kommende revision af forordningen om 
overførsel af affald og af forordningen om ophugning af skibe i 2023 at sikre, at kritiske 
råstoffer fra skibe, der sendes til ophugning, ikke forlader EU som affald;

15. understreger, at det er af afgørende betydning at skabe et velfungerende marked for 
sekundære råstoffer; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til hurtigt at oprette et 
markedsobservatorium for vigtige sekundære råstoffer, herunder kritiske råstoffer;

16. påpeger, at eftersom hovedmålet med handlingsplanen for modstandsdygtighed i 
forhold til kritiske råstoffer er at bane vejen for mere bæredygtighed og sikkerhed, bør 
dens anvendelsesområde udvides til alle råstoffer, herunder sekundære råstoffer, der 
udgør en strategisk vigtig del af centrale værdikæder;

17. anerkender behovet for at opkvalificere og omskole arbejdstagere for at fremme 
omstillingen fra "brune" til "grønne" færdigheder; bemærker, at omlægningen til den 
cirkulære økonomi i mange af EU's industrier og tjenesteydelser kræver specifikke 
færdigheder og kompetencer for at sikre gode miljøpræstationer og høje standarder for 
arbejdstagernes sikkerhed, og understreger den særlige rolle, som first movers, SMV'er 
og nystartede virksomheder spiller i denne henseende; opfordrer Kommissionen til at 
anerkende denne rolle i ajourføringerne af industristrategien for Europa og SMV-
strategien; anmoder Kommissionen om at medtage uddannelses- og 
omskolingsprogrammer for den cirkulære økonomi som en prioritet i EU's dagsorden 
for færdigheder og i EU's finansieringsprogrammer; opfordrer Kommissionen til at sikre 
tilstrækkelige midler til omskoling og til at imødegå de sociale, beskæftigelsesmæssige, 
økonomiske og miljømæssige virkninger af denne omstilling i tidligere mineområder;

18. opfordrer Kommissionen til at gennemføre strenge standarder for offentliggørelse, 
gennemsigtighed og rapportering i udvindingsindustrier;

19. understreger, at ofre for økonomiske, miljømæssige og sundhedsmæssige skader som 
følge af minedrift og forarbejdning af kritiske råstoffer bør sikres effektiv adgang til 
domstolsprøvelse; minder i denne forbindelse om Parlamentets beslutning af 10. marts 
2021 med henstillinger til Kommissionen om virksomheders due diligence og 
virksomhedsansvar; opfordrer Kommissionen til at være særlig opmærksom på den 
socialt og miljømæssigt ansvarlige udvinding af alle kritiske råstoffer, både i og uden 
for EU, samt deres sporbarhed i løbet af hele deres livscyklus; fremhæver betydningen 
af i denne proces at tage hensyn til behovene hos EU-virksomheder og -SMV'er længere 
fremme i forsyningskæden; opfordrer derfor Kommissionen til i den kommende 
lovgivning om obligatorisk due diligence især at fokusere på minedriftssektoren på 
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grund af dens betydelige indvirkning på miljøet;

20. glæder sig i denne forbindelse over den fulde anvendelse af forordning (EU) 2017/821 
om konfliktmineraler fra den 1. januar 2021; er imidlertid af den opfattelse, at 
forordningen bør være mere ambitiøs med hensyn til både de mineraler, der er omfattet, 
og de forpligtelser, der pålægges, og opfordrer Kommissionen til at revidere 
forordningen senest i 2023;

21. opfordrer Kommissionen til nøje at overvåge den vedvarende udfordring med 
eksportrestriktioner, der anvendes af tredjelande, og til at finde en løsning herpå; 
opfordrer Kommissionen til også at overvåge, hvorledes tredjelande opkøber retten til 
eksport af kritiske råstoffer og begrænser EU's muligheder for at diversificere 
udvindingen; gentager, at der er behov for at udnytte de gældende handelsregler 
maksimalt ved at oprette en overvågningsmekanisme for anvendelse af 
eksportrestriktioner på kritiske råstoffer som et politisk værktøj i bilaterale og 
multilaterale forhandlinger og ved at fremme en dialog om brugen heraf;

22. opfordrer Kommissionen til at udvikle forskningsprogrammer, der kan bidrage til at 
mindske forsyningsrisici, eftersom kritiske råstoffer er direkte forbundet med luftfarts-, 
rumfarts- og forsvarsindustrien, og deres rolle er af afgørende betydning for udviklingen 
af centrale forsvarskapaciteter;

23. opfordrer Kommissionen til i sin analyse af forsyningsrisici at tage behørigt hensyn til 
alle miljømæssige eksternaliteter i forbindelse med udvinding og forarbejdning, når den 
udarbejder listen over kritiske råstoffer; 

24. glæder sig over ambitionen om at blive en global leder inden for bæredygtig 
råstofproduktion; understreger, at dette kræver sammenhæng mellem alle relevante 
politiske initiativer og EU-lovgivningen;

25. opfordrer Kommissionen og den europæiske råstofalliance til at prioritere udvinding af 
kritiske råstoffer fra eksisterende indenlandske miner, dvs. fra slaggebjerge med affald 
fra minedrift, gråbjerge, deponeringsanlæg og mere effektiv urban minedrift, frem for 
fra nye miner, hvis dette er bæredygtigt, dvs. hvis de miljømæssige virkninger, herunder 
energi- og kemikalieforbruget, er mindre; understreger, at denne udvinding og 
efterfølgende rehabilitering skal gennemføres ved hjælp af de bedste tilgængelige 
teknikker (BAT'er), der sikrer de bedste økologiske resultater og økonomisk 
levedygtighed;

26. opfordrer Kommissionen til at lægge særlig vægt på fasen efter udvinding i 
mineprojekter og på bortskaffelsesfasen for kritiske råstoffer i overensstemmelse med 
affaldshierarkiet som defineret i rammedirektivet om affald, navnlig hvis kritiske 
råstoffer også er farlige stoffer;

27. mener, at minedriftstilladelser og -koncessioner bør omfatte krav om sikker, effektiv og 
bæredygtig genvinding og forarbejdning af alle kritiske råstoffer, der økonomisk og 
teknisk kan genvindes; anmoder Kommissionen om hurtigst muligt at efterkomme de 
krav, Parlamentet opstillede i sin beslutning af 27. april 2017 om gennemførelse af 
direktivet om mineaffald; gentager, at det spørgeskema, der i øjeblikket benyttes som 
indberetning i henhold til artikel 18 i direktivet, ikke er egnet til formålet, og anmoder 
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Kommissionen om at oprette et harmoniseret, digitaliseret og gennemsigtigt EU-
registreringssystem, som er baseret på harmoniserede definitioner og 
behandlingskriterier for mineaffald, og som omfatter alle relevante data om 
indvirkningen på miljøet, herunder indholdskoncentrationer i affaldsdepoter; 

28. anmoder Kommissionen om et indføre maksimumtærskler for koncentrationer af svovl 
og tungmetaller i affaldsanlæg for at forbedre genvindingen af kritiske råstoffer fra 
mineaffald og nedbringe potentiel udvaskning af syre og forurening, samtidig med at 
der sikres tilstrækkelig tid til at tilpasse sig til disse nye tærskler; 

29. opfordrer Kommissionen til at undersøge mulighederne for at integrere FN's 
Miljøprograms nye globale industristandard for sikker håndtering af mineaffald i EU-
retten og udvikle denne yderligere og til at fremme anvendelsen heraf i hele 
værdikæden i virksomheder, som importerer og bruger kritiske råstoffer i det indre 
marked;

30. er af den opfattelse, at selv om indenlandske kritiske råstoffer af strategiske årsager bør 
fremmes frem for importerede råstoffer, bør det i lyset af målene i den europæiske 
grønne pagt og navnlig biodiversitetsstrategien og handlingsplanen for nulforurening 
sikres, at EU's miljølovgivning garanterer, at minedrift i EU har en minimal indvirkning 
på miljøet, og at potentielle nye mineaktiviteter i Europa, der er nødvendige for den 
grønne pagt, ikke blot flytter EU's drivhusgasemissioner og miljøpåvirkning til andre 
dele af økonomien; 

31. opfordrer Kommissionen til at stramme håndhævelsen og sikre fuld gennemførelse af 
EU's nuværende miljølovgivning og til at foreslå ændringer af lovgivningen, hvor det er 
nødvendigt;

32. opfordrer til en omfattende vurdering af minesektorens medtagelse i 
anvendelsesområdet for direktivet om industrielle emissioner i lyset af mineaktiviteters 
voldsomme miljøvirkninger, den ofte betydelige størrelse af mineprojekter, 
variationerne i de standarder for forureningsbekæmpelse, der anvendes på mineområder 
forskellige steder i Europa, og den potentielle udvidelse af minedrift efter kritiske 
råstoffer i Europa; opfordrer til en omfattende vurdering af minesektorens medtagelse i 
anvendelsesområdet for direktivet om industrielle emissioner; foreslår, at der udpeges 
BAT'er for rehabilitering af mineområder, navnlig i forbindelse med jord og vand;

33. opfordrer Kommissionen til at revidere direktivet om vurdering af virkninger på miljøet 
for at sikre, at der foretages en miljøkonsekvensvurdering af mineprojekter af enhver 
størrelse, og at denne vurdering foretages af en uafhængig tredjepart; 

34. opfordrer Kommissionen til at foreslå videnskabeligt baserede og strenge 
bæredygtighedskriterier for definitionen af, hvad der udgør en bæredygtig investering i 
minesektoren i henhold til klassificeringsforordningen; understreger, at al støtte i 
forbindelse med kritiske råstoffer bør overholde princippet om ikke at gøre skade i 
overensstemmelse med forpligtelserne i den europæiske grønne pagt;

35. understreger behovet for hurtigst muligt at udvikle forsknings- og innovationsprojekter 
inden for Horisont Europa om affaldsbehandling, genanvendelse, renovering og 
genfremstilling, avancerede materialer og substitution, processer for udvinding og 
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forarbejdning af kritiske råstoffer, herunder fra restprodukter fra minedrift, 
affaldsstrømme og komplekse strømme, med henblik på at reducere 
miljøpåvirkningerne betydeligt og forbedre klimapræstationerne;

36. mener, at emissioner i tilknytning til minedrift og import af kritiske råstoffer bør være 
omfattet af den fremtidige CO2-grænsetilpasningsmekanisme;

37. mener, at ingen foranstaltninger til fremskyndelse og fremme af mineprojekter i 
henhold til dagsordenen for bedre regulering under nogen omstændigheder bør være til 
skade for miljøet og den sociale beskyttelse, og at de også bør sikre offentlig deltagelse;

38. mener, at EU-lovgivningen og internationale konventioner bør forhindre minedrift i 
naturbeskyttelsesområder, dvs. Natura 2000-områder og Ramsarområder, andre 
statsudpegede og overstatslige bevaringsområder (f.eks. steder, der er opført på 
UNESCO's verdensarvsliste), indfødte og lokale samfunds bevaringsområder samt på 
dybhavet og i Arktis; opfordrer derfor Kommissionen til at overveje at ændre de 
relevante artikler i fugledirektivet og habitatdirektivet for at nå dette mål;

39. minder om Kommissionens tilsagn om, at marine mineraler i internationale 
havbundsområder ikke må udvindes eller bruges, før dybhavsudvindingens virkninger 
på havmiljøet, biodiversiteten og menneskelige aktiviteter er blevet tilstrækkeligt 
undersøgt, før man har fået overblik over risiciene, og før det er bevist, at de anvendte 
teknologier og den operationelle praksis ikke forårsager alvorlig skade på miljøet, i 
overensstemmelse med forsigtighedsprincippet og Parlamentets og Rådets opfordringer 
hertil; tilskynder Kommissionen til at omsætte dette tilsagn til konkrete handlinger for 
at beskytte disse yderst sårbare økosystemer;

40. opfordrer Kommissionen til at overveje lovgivningsmæssige muligheder i 
overensstemmelse med Espoo- og Århuskonventionen for at sikre, at lokale 

myndigheder vedtager og håndhæver lokalsamfundenes ret til effektiv og inklusiv 
deltagelse i godkendelsesprocedurer for nye prospekterings- og udvindingsprojekter i 

alle faser af mineprojekter, og når der indgives anmodninger om udvidelse af 
eksisterende miner, og til at sikre, at lokalsamfundene har adgang til effektive 

klagemekanismer, der forvaltes af uafhængige domstole og tilsynsorganer uden nogen 
interessekonflikter.
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