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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια χρήση υλών προβλέπεται να υπερδιπλασιαστεί, 
από 79 Gt το 2011 σε 167 Gt το 2060· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια χρήση 
μετάλλων αναμένεται να αυξηθεί από 8 σε 20 δισεκατομμύρια τόνους το 2060 
(+150 %)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και του ΟΟΣΑ, η μετάβαση σε ψηφιακές, υψηλής ενεργειακής απόδοσης και 
κλιματικά ουδέτερες οικονομίες θα οδηγήσει σε υψηλότερη ζήτηση για κρίσιμες 
πρώτες ύλες και πρωτογενείς ύλες·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ήμισυ των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
προέρχεται από την εξόρυξη και επεξεργασία πόρων1 και το 2 % από τον εξορυκτικό 
τομέα2· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξόρυξη και επεξεργασία φυσικών πόρων σε όλους 
τους τομείς ευθύνεται για πάνω από το 90 % της απώλειας βιοποικιλότητας και της 
λειψυδρίας3· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξόρυξη και χρήση μετάλλων έχει ευρύ φάσμα 
ρυπογόνων συνεπειών, συμπεριλαμβανομένων τοξικών επιπτώσεων στον άνθρωπο και 
τα οικοσυστήματα, όπως κακή ποιότητα του αέρα, μολυσμένα εδάφη, αποψίλωση των 
δασών και απώλεια οικοτόπων4· λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 10 % της 
παγκόσμιας πρωτογενούς ενέργειας χρησιμοποιείται για την εξόρυξη, μεταφορά και 
διύλιση μεταλλικών πόρων σε όλους τους τομείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχετικό 
μερίδιο της παγκόσμιας πρωτογενούς ενέργειας που αφιερώνεται στα μέταλλα 
αναμένεται να αυξηθεί κατά 40 % έως το 20305·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κρίσιμες πρώτες ύλες είναι μη ανανεώσιμοι πόροι· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της χρήσης υλών, σε συνδυασμό με τις 
περιβαλλοντικές συνέπειες της εξόρυξης, της επεξεργασίας και των αποβλήτων, είναι 
πιθανό να αυξήσει την πίεση στις βάσεις πόρων των οικονομιών μας6·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξόρυξη πρώτων υλών στον βυθό βαθέων υδάτων ασκεί 
πίεση στη ενάλια ζωή – συμπεριλαμβανομένων των ειδών και των οικοτόπων – σε 
ολόκληρη την Ευρώπη και αυξάνει τις σωρευτικές επιπτώσεις που μειώνουν τη 
συνολική ανθεκτικότητα των θαλάσσιων οικοσυστημάτων7· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
είναι απίθανο να εκπληρώθηκε ο στόχος για την επίτευξη της καλής περιβαλλοντικής 
κατάστασης των ευρωπαϊκών θαλάσσιων υδάτων έως το 20208· λαμβάνοντας υπόψη 

1 Έκθεση ΟΟΣΑ, Global Material Resources Outlook to 2060.
2 UNFCC, Industry Sector Snapshot: Mining and Metals, 2018.
3 UN International Resource Panel, Global Resources Outlook, 2019.
4 Έκθεση ΟΟΣΑ, Global Material Resources Outlook to 2060.
5 Norgate, T., και Jahanshahi, S.,’Reducing the greenhouse gas footprint of primary metal production: Where 
should the focus be?’, Minerals Engineering, τόμος 24, τεύχος 14, Νοέμβριος 2011, σσ. 1563-1570.
6 Έκθεση ΟΟΣΑ, Global Material Resources Outlook to 2060.
7 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, The European Environment - State And Outlook 2020 (Το 
ευρωπαϊκό περιβάλλον – Κατάσταση και προοπτικές 2020).
8 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, «60 final Key stages and progress up to 2019 - 
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ότι παγκοσμίως οι ωκεανοί, οι θάλασσες και οι ενάλιοι πόροι απειλούνται, 
υποβαθμίζονται ή καταστρέφονται όλο και περισσότερο από τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξόρυξη ενέχει πολλαπλούς κινδύνους ρύπανσης για τα 
επιφανειακά και τα υπόγεια ύδατα· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η ρύπανση μπορεί να 
προκαλέσει μόλυνση, ακόμη και καταστροφή, της υδρόβιας πανίδας που εκτείνεται 
κατάντη των περιοχών εξόρυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η ρύπανση έχει επίσης 
επιπτώσεις στην ανάπτυξη των φυτών και στα ζώα της ξηράς που πίνουν το νερό· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γειτονικοί πληθυσμοί εκτίθενται σε μόλυνση μέσω της 
κατανάλωσης μολυσμένου νερού, όπως και τα φυτά και τα ζώα που καταναλώνουν το 
νερό·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σεισμική έρευνα και οι υπεράκτιες γεωτρήσεις προκαλούν 
σημαντική ηχορύπανση στους ωκεανούς και τις θάλασσες, και ότι πολλά θαλάσσια ζώα 
πλήττονται άμεσα από αυτή την ηχορύπανση, ενίοτε με θανατηφόρο τρόπο·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικές ποσότητες κρίσιμων πρώτων υλών (CRM) σήμερα 
είτε προέρχονται από χώρες με λιγότερο αυστηρούς κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς 
κανόνες από την ΕΕ είτε υποβάλλεται σε επεξεργασία στις χώρες αυτές·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η βιώσιμη και δεοντολογική 
προμήθεια πρώτων υλών, συμπεριλαμβανομένων των κρίσιμων πρώτων υλών, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ο εφοδιασμός με μέταλλα και ορυκτά για τις τεχνολογίες 
που απαιτούνται για τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι λίγα μόνο μέταλλα ανακυκλώνονται σχετικά καλά, σε αντίθεση 
με την πλειονότητά τους, ιδίως δε με τις σπάνιες γαίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού αποτελούν μία από τις ταχύτερα 
αναπτυσσόμενες ροές ανακύκλωσης και ότι λιγότερο από το 40 % των αποβλήτων 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ανακυκλώνεται επί του παρόντος στην ΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της αστικής εξόρυξης θα συμβάλει στον περιορισμό 
της εξάρτησης από ξένους προμηθευτές και θα περιορίσει τις ζημίες στο περιβάλλον· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια που θέτουν τα 
απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, εάν δεν τύχουν της ορθής 
διαχείρισης από τις επιχειρήσεις στην αλυσίδα αξίας, είναι σημαντικοί, καθώς 
περιέχουν ένα πολύπλοκο μείγμα υλικών, μερικά από τα οποία είναι επικίνδυνες 
ουσίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι συχνά υπάρχει έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τις 
δυνατότητες ανάκτησης και ανακύκλωσης μεμονωμένων κρίσιμων πρώτων υλών·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι έως και το 90 % των ηλεκτρονικών αποβλήτων στον κόσμο 
διακινείται ή απορρίπτεται παρανόμως9, με χιλιάδες τόνους ηλεκτρονικών αποβλήτων 
να δηλώνονται ψευδώς ως μεταχειρισμένα προϊόντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 

Accompanying the Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the 
implementation of the Marine Strategy Framework Directive (Directive 2008/56/EC)» (60 τελικά βασικά στάδια 
και πρόοδος έως το 2019 - συνοδευτικό έγγραφο της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική (οδηγία 2008/56/ΕΚ)), 
SWD(2020)0060.
9 UNEP «Waste Crimes, Waste Risks: Gaps and Challenges in the Waste Sector», 2015.
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με εκτιμήσεις, 352 474 μετρικοί τόνοι ηλεκτρονικών αποβλήτων εξάγονται κάθε χρόνο 
από χώρες της ΕΕ σε χώρες του Νότου όπου οι κοινωνικές και υγειονομικές ρυθμίσεις 
και οι ρυθμίσεις ασφάλειας είναι λιγότερο αυστηρές από αυτές που ισχύουν στην 
Ένωση10·

1. υπενθυμίζει ότι, στο ψήφισμά του της 10ης Φεβρουαρίου 2021 σχετικά με το νέο 
σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία, ζήτησε δεσμευτικούς στόχους της ΕΕ για το 
2030, προκειμένου να μειωθεί σημαντικά το αποτύπωμα της ΕΕ όσον αφορά τα υλικά 
και την κατανάλωση, και ότι το αποτύπωμα αυτό θα πρέπει να βρίσκεται εντός των 
ορίων του πλανήτη το αργότερο έως το 2050, με χρήση δεικτών που θα εγκριθούν έως 
το τέλος του 2021 ως μέρος του επικαιροποιημένου πλαισίου παρακολούθησης· 

2. ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει όλες τις δυνατές επιλογές για την 
ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης πόρων στα σενάρια ζήτησης κρίσιμων πρώτων 
υλών· 

3. επισημαίνει την ανάγκη να προωθηθεί η μείωση του αποτυπώματος όσον αφορά τα 
υλικά και την κατανάλωση, προκειμένου να μειωθεί η πίεση στις αλυσίδες εφοδιασμού 
κρίσιμων πρώτων υλών· τονίζει ότι αυτό έχει επίσης καίρια σημασία για να 
ελαχιστοποιηθεί η αύξηση της ζήτησης κρίσιμων πρώτων υλών από πράσινες 
τεχνολογίες, καθώς διευκολύνει την εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας και τη 
μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία· καλεί την Επιτροπή να δώσει 
προτεραιότητα στη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, με τη μείωση της εξάρτησης 
της ΕΕ από τις εισαγωγές, τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων, τη 
βελτιστοποίηση της κατανάλωσης πόρων και τη διατήρηση και επαναχρησιμοποίηση 
πολύτιμων πρώτων υλών εντός της ΕΕ·

4. θεωρεί ότι η αντικατάσταση μιας κρίσιμης πρώτης ύλης από μια μη κρίσιμη πρώτη ύλη 
που προσφέρει παρόμοιες επιδόσεις αποτελεί σημαντικό τρόπο μείωσης της εξάρτησης 
από τρίτες χώρες στον τομέα των κρίσιμων πρώτων υλών· ζητεί από την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμη στήριξη και κίνητρα για έρευνα και 
ανάπτυξη στον εν λόγω τομέα· επισημαίνει, ωστόσο, τα όρια αυτής της 
υποκατάστασης, καθώς σημαίνει μόνο τη μετάθεση της ζήτησης σε άλλα μέταλλα, ενώ 
αφήνει ανεπίλυτο το ζήτημα της πίεσης που ασκείται στα μέταλλα και του 
πεπερασμένου χαρακτήρα των πόρων· 

5. σημειώνει ότι, για ορισμένες κρίσιμες πρώτες ύλες, όπως ο φώσφορος, δεν υπάρχει 
υποκατάστατο· σημειώνει, επιπλέον, ότι, παρόλο που τα φωσφάτα περιέχονταν ήδη 
στον δεύτερο κατάλογο κρίσιμων πρώτων υλών το 2014, καθώς η ΕΕ εξαρτάται σε 
μεγάλο βαθμό από αυτά, δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή κανένα συγκεκριμένο διαρθρωτικό 
μέτρο για τη βελτίωση της αποδοτικότητας της χρήσης φωσφόρου στην ευρωπαϊκή 
γεωργία, τομέα που χρησιμοποιεί το 95 % του φωσφόρου στην Ένωση· υπογραμμίζει 
ότι το αρνητικό ισοζύγιο φωσφόρου στη γεωργία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με την 
αυξημένη χρήση ανακυκλωμένων φωσφορικών υλικών αντί της προμήθειας 
φωσφάτων, και ότι απαιτούνται περαιτέρω πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της 
κυκλικότητας του φωσφόρου· ζητεί την επέκταση των βιώσιμων γεωργικών πρακτικών 
που είναι επωφελείς για τη βιώσιμη διαχείριση του φωσφόρου· επισημαίνει τις 

10 Basel Action Network, Holes in the Circular Economy: WEEE Leakage from Europe, 2019.



PE689.783v02-00 6/14 AD\1235187EL.docx

EL

συνέργειες αυτών των πρακτικών με τη μείωση του αποτυπώματος στο κλίμα και τη 
βιοποικιλότητα· 

6. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει μέτρα σχεδιασμού προϊόντων, προσαρμοσμένα 
στις διάφορες κατηγορίες προϊόντων, για την εύκολη ταυτοποίηση και αφαίρεση 
τμημάτων ή δομικών στοιχείων που περιέχουν κρίσιμες πρώτες ύλες, ιδίως από 
απόβλητα μετά την κατανάλωση, επιπλέον των απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού με 
στόχο τη σημαντική βελτίωση της διάρκειας, της ανθεκτικότητας, της δυνατότητας 
επισκευής, του δομοστοιχειωτού σχεδιασμού, της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης 
και της ανακυκλωσιμότητας των προϊόντων που κατασκευάζονται ή πωλούνται στην 
ΕΕ στο τέλος του κύκλου ζωής τους· 

7. επαναλαμβάνει την έκκληση που απευθύνει στο ψήφισμά του της 10ης Φεβρουαρίου 
2021 σχετικά με το νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία για σαφή και 
εναρμονισμένη επισήμανση της ανθεκτικότητας και της δυνατότητας επισκευής των 
προϊόντων, με τη μορφή ενός δείκτη δυνατότητας επισκευής· ζητεί από την Επιτροπή 
να εξετάσει επίσης την πιθανή υιοθέτηση ενός δείκτη ανακυκλωσιμότητας για όλα τα 
ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα που κατασκευάζονται ή πωλούνται στην ΕΕ, 
ανάλογου με την ενεργειακή ετικέτα της ΕΕ· 

8. επαναλαμβάνει τις δυνατότητες της κυκλικής οικονομίας για βελτιστοποίηση της 
χρήσης προϊόντων και υπηρεσιών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν 
νέα βιώσιμα και κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα στο πλαίσιο της νέας πρωτοβουλίας 
για τα βιώσιμα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης των προϊόντων ως 
υπηρεσιών, υπό τον όρο αυτά εξοικονομούν πόρους, μειώνουν τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις και εγγυώνται την προστασία των καταναλωτών· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διευκολύνουν αυτές τις προσεγγίσεις μέσω της θέσπισης ρυθμιστικών 
πλαισίων·

9. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει αποτελεσματικούς κανόνες για τα συστήματα 
συλλογής στο σύνολο της ΕΕ, ώστε να αυξηθούν τα ποσοστά συλλογής αποβλήτων που 
περιέχουν κρίσιμες πρώτες ύλες· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει, μεταξύ άλλων 
επιλογών για τη διευρυμένη ευθύνη των παραγωγών, την εισαγωγή συστημάτων 
επιστροφής εγγύησης στη νομοθεσία της ΕΕ για τα απόβλητα, ιδίως στην οδηγία 
2012/19/ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των διαφόρων προϊόντων, 
διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα συστήματα είναι συμβατά σε όλα τα κράτη μέλη, 
προκειμένου να δοθούν κίνητρα στους καταναλωτές να μεταφέρουν τον ηλεκτρικό και 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό τους – ιδίως τα μικρά είδη – στο τέλος του κύκλου ζωής τους 
σε ειδικές εγκαταστάσεις συλλογής και ανακύκλωσης, με βάση τη θετική εμπειρία από 
τα συστήματα επιστροφής της εγγύησης για το γυαλί και τα πλαστικά σε πολλά κράτη 
μέλη·

10. καλεί την Επιτροπή να προτείνει φιλόδοξους ελάχιστους στόχους ως προς την ελάχιστη 
απαιτούμενη περιεκτικότητα σε ανακυκλωμένες κρίσιμες πρώτες ύλες και ειδικούς 
στόχους ανακύκλωσης για τις κρίσιμες πρώτες ύλες, καθοριζόμενους για κάθε 
κατηγορία προϊόντων και συνοδευόμενους από ένα ισχυρό πλαίσιο παρακολούθησης, 
έχοντας ως έμπνευση την πρόταση κανονισμού για τους συσσωρευτές και τα απόβλητα 
συσσωρευτών (COM(2020)0798)· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, ειδικότερα, 
νομοθετικές προτάσεις βάσει μιας ολοκληρωμένης εκτίμησης επιπτώσεων για τη 
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σταδιακή αντικατάσταση, στην οδηγία για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού, των στόχων ανακύκλωσης με γνώμονα τις εισροές από στόχους 
ανακύκλωσης με γνώμονα τις εκροές για τις διάφορες κατηγορίες προϊόντων, 
προκειμένου να αυξηθεί η ανάκτηση κρίσιμων πρώτων υλών από τα απόβλητα 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού· χαιρετίζει την εν εξελίξει εκτίμηση της 
Επιτροπής για δυνητικές βελτιώσεις στα πρότυπα ανακύκλωσης της ΕΕ όσον αφορά 
τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, με στόχο να αυξηθεί η περιεκτικότητα σε 
κρίσιμες πρώτες ύλες που ανακτάται και ανακυκλώνεται·

11. ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει τη συνέπεια μεταξύ της στρατηγικής της ΕΕ για 
τις κρίσιμες πρώτες ύλες και της στρατηγικής για τις χημικές ουσίες με στόχο τη 
βιωσιμότητα, καθώς και αποτελεσματικά μέτρα διαχείρισης των κινδύνων για την 
ασφαλή χρήση και ανακύκλωση βασικών μετάλλων όταν η υποκατάσταση είναι 
τεχνικώς ή οικονομικώς ανέφικτη·

12. ζητεί να θεσπιστούν υποχρεωτικά ελάχιστα πρότυπα επεξεργασίας για την 
αποδοτικότητα των διαδικασιών, τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και την ασφάλεια για 
τους επισκευαστές και τους ανακυκλωτές βασικών ομάδων προϊόντων, λαμβανομένης 
υπόψη της έκθεσης των εργαζομένων σε τοξικά και ραδιενεργά υλικά που περιέχονται 
στα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού· τονίζει τη σημασία του 
εξοπλισμού των εργαζομένων με μέσα ατομικής προστασίας στις εγκαταστάσεις 
επισκευής και ανακύκλωσης , μεταξύ άλλων στον τομέα της άτυπης επισκευής και 
ανακύκλωσης· επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, τη θέση του Κοινοβουλίου σχετικά 
με την τέταρτη πρόταση για την τροποποίηση της οδηγίας για τους καρκινογόνους και 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες· 

13. τονίζει ότι στον κατάλογο κρίσιμων πρώτων υλών του 2020 προστέθηκε και ο βωξίτης, 
ο οποίος μπορεί να μετατραπεί σε αλουμίνιο· σημειώνει ότι, ενώ ο βωξίτης δεν είναι 
ανακυκλώσιμος, όπως καταναλώνεται σε όλες τις χρήσεις του, το αλουμίνιο είναι 
απεριόριστα ανακυκλώσιμο χωρίς υποβάθμιση της ποιότητάς του· εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι το χαμηλό επίπεδο ανακύκλωσης σε ορισμένες από τις χρήσεις11 
και η εξαγωγή απορριμμάτων και θραυσμάτων αλουμινίου12 οδήγησε σε χαμηλότερο 
ποσοστό εισροής από ανακύκλωση στο τέλος του κύκλου ζωής (EOL-RIR) από αυτόν 
που θα μπορούσε να επιτευχθεί διαφορετικά· τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να στοχεύσει 
και να εφαρμόσει μέτρα για την επίτευξη 100 % EOL-RIR για το αλουμίνιο·

14. υπενθυμίζει τα αιτήματά του, όπως διατυπώνονται στο ψήφισμά του της 10ης 
Φεβρουαρίου 2021 σχετικά με το νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία όσον 
αφορά την αναθεώρηση του κανονισμού για τη μεταφορά αποβλήτων· καλεί την 
Επιτροπή, κατά την αναθεώρηση του κανονισμού για τη μεταφορά αποβλήτων, να 
θέσει απαιτήσεις που θα επιτρέπουν την εξαγωγή αποβλήτων, ιδίως όσων περιέχουν 
κρίσιμες πρώτες ύλες, μόνον εφόσον διασφαλίζεται ότι θα υπόκεινται σε κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά πρότυπα ισοδύναμα με εκείνα που εφαρμόζονται στην ΕΕ· ζητεί 

11 Ενώ το EOL-RIR στην Ευρώπη για το αλουμίνιο που χρησιμοποιείται στις μεταφορές και τα κτήρια ήταν 
μεγαλύτερο από 90 %, το 2013 ανακυκλώθηκε μόνο το 60 % του αλουμινίου που χρησιμοποιήθηκε στις 
συσκευασίες.
12 «Εάν η ΕΕ είχε επεξεργαστεί εγχώρια τη ροή απορριμμάτων και θραυσμάτων αλουμινίου που εξήχθη το 
2015, το EOL-RIR θα είχε αυξηθεί στο 16 % (Passarini και άλλοι, 2018), απόσπασμα από τη μελέτη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον κατάλογο κρίσιμων πρώτων υλών της ΕΕ (2020).
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αυστηρότερη επιβολή και εποπτεία της αγοράς για την πρόληψη των παράνομων 
εξαγωγών αποβλήτων που περιέχουν κρίσιμες πρώτες ύλες· ζητεί από την Επιτροπή, 
στο πλαίσιο της επικείμενης αναθεώρησης του κανονισμού για τη μεταφορά 
αποβλήτων και του κανονισμού για την ανακύκλωση πλοίων το 2023, να διασφαλίσει 
ότι οι κρίσιμες πρώτες ύλες από τα θαλάσσια σκάφη που αποστέλλονται για διάλυση 
δεν θα εξέρχονται της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως απόβλητα·

15. υπογραμμίζει τον κρίσιμο ρόλο της δημιουργίας μιας εύρυθμης αγοράς δευτερογενών 
πρώτων υλών· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να δημιουργήσει σύντομα 
παρατηρητήριο της αγοράς για βασικές δευτερογενείς ύλες, συμπεριλαμβανομένων των 
κρίσιμων πρώτων υλών·

16. επισημαίνει ότι, αν και κύριος στόχος της ανθεκτικότητας ως προς τις κρίσιμες πρώτες 
ύλες είναι να καθοριστεί ένας τρόπος αύξησης της βιωσιμότητας και της ασφάλειας, το 
πεδίο εφαρμογής της θα πρέπει να επεκταθεί σε όλες τις πρώτες ύλες, 
συμπεριλαμβανομένων των δευτερογενών πρώτων υλών, που αποτελούν στρατηγικής 
σημασίας τμήμα των βασικών αλυσίδων αξίας·

17. αναγνωρίζει την ανάγκη επανειδίκευσης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων των 
εργαζομένων, ώστε να προωθηθεί η μετάβαση από τις «καφέ» δεξιότητες στις 
«πράσινες» δεξιότητες· επισημαίνει ότι ο αναπροσανατολισμός προς την κυκλική 
οικονομία σε πολλές βιομηχανίες και υπηρεσίες της ΕΕ απαιτεί ειδικές δεξιότητες και 
ικανότητες για τη διασφάλιση υψηλών περιβαλλοντικών επιδόσεων και ασφάλειας των 
εργαζομένων, και τονίζει τον ειδικό ρόλο που διαδραματίζουν εν προκειμένω οι 
πρωτοπόροι, οι ΜΜΕ και οι νεοφυείς επιχειρήσεις· καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει 
αυτόν τον ρόλο κατά τις επικαιροποιήσεις της βιομηχανικής στρατηγικής για την 
Ευρώπη και της στρατηγικής για τις ΜΜΕ· ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει 
κατά προτεραιότητα προγράμματα κατάρτισης και επανειδίκευσης για την κυκλική 
οικονομία στο θεματολόγιο δεξιοτήτων της ΕΕ και στα χρηματοδοτικά προγράμματα 
της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει επαρκή κονδύλια για την επανειδίκευση 
και να αντιμετωπίσει τις κοινωνικές, εργασιακές, οικονομικές και περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις αυτής της μετάβασης σε πρώην περιοχές εξόρυξης·

18. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει αυστηρά πρότυπα δημοσιοποίησης, διαφάνειας και 
αναφοράς στις εξορυκτικές βιομηχανίες·

19. τονίζει ότι τα θύματα οικονομικών και περιβαλλοντικών ζημιών και βλαβών στην υγεία 
από δραστηριότητες εξόρυξης και μεταποίησης κρίσιμων πρώτων υλών θα πρέπει να 
έχουν πραγματική πρόσβαση σε ένδικα μέσα· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, το 
ψήφισμά του της 10ης Μαρτίου 2021, με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με το 
καθήκον δέουσας επιμέλειας και τη λογοδοσία των επιχειρήσεων· καλεί την Επιτροπή 
να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνη προμήθεια 
όλων των κρίσιμων πρώτων υλών, τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ, και στην 
ιχνηλασιμότητά τους, καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους· τονίζει ότι είναι 
σημαντικό να ληφθούν υπόψη στη διαδικασία αυτή οι ανάγκες των φορέων 
εκμετάλλευσης επόμενου σταδίου και των ΜΜΕ στην ΕΕ· καλεί, συνεπώς, την 
Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στον εξορυκτικό τομέα στο πλαίσιο της 
επερχόμενης νομοθεσίας για την υποχρεωτική δέουσα επιμέλεια, λόγω των σημαντικών 
επιπτώσεων των εξορυκτικών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον·
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20. χαιρετίζει, εν προκειμένω, την πλήρη εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2017/821 για τα 
ορυκτά που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων από την 1η Ιανουαρίου 2021· 
πιστεύει, ωστόσο, ότι ο κανονισμός θα πρέπει να είναι πιο φιλόδοξος τόσο ως προς τα 
καλυπτόμενα ορυκτά όσο και ως προς τις επιβαλλόμενες υποχρεώσεις, και καλεί την 
Επιτροπή να επανεξετάσει τον κανονισμό έως το 2023·

21. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς το συνεχιζόμενο πρόβλημα των 
εξαγωγικών περιορισμών που εφαρμόζονται από τρίτες χώρες και να βρει λύση σε 
αυτό· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί επίσης τον τρόπο με τον οποίο οι τρίτες 
χώρες αγοράζουν ή εξάγουν κρίσιμες πρώτες ύλες και να περιορίσει τη δυνατότητα της 
ΕΕ να διαφοροποιήσει τον εφοδιασμό· επαναλαμβάνει την ανάγκη να αξιοποιούνται 
στον μέγιστο δυνατό βαθμό οι ισχύοντες εμπορικοί κανόνες με τη θέσπιση ενός 
μηχανισμού παρακολούθησης των περιορισμών στις εξαγωγές κρίσιμων πρώτων υλών 
ως εργαλείου πολιτικής στις διμερείς και πολυμερείς διαπραγματεύσεις και με την 
προώθηση του διαλόγου σχετικά με τη χρήση τους·

22. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ερευνητικά προγράμματα που θα συμβάλουν στον 
περιορισμό των κινδύνων εφοδιασμού, δεδομένου ότι οι κρίσιμες πρώτες ύλες 
συνδέονται άμεσα με τους κλάδους της άμυνας και της αεροδιαστημικής και ότι ο 
ρόλος τους είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη βασικών αμυντικών δυνατοτήτων·

23. καλεί την Επιτροπή, στην ανάλυσή της για τους κινδύνους εφοδιασμού κατά την 
κατάρτιση του καταλόγου κρίσιμων πρώτων υλών, να συνεκτιμήσει δεόντως όλους 
τους περιβαλλοντικούς εξωτερικούς παράγοντες στην εξόρυξη και επεξεργασία· 

24. χαιρετίζει τη φιλοδοξία να καταστεί η ΕΕ παγκόσμιος ηγέτης στη βιώσιμη παραγωγή 
πρώτων υλών· υπογραμμίζει ότι αυτό απαιτεί συνοχή μεταξύ όλων των σχετικών 
πολιτικών πρωτοβουλιών και της νομοθεσίας της ΕΕ·

25. καλεί την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τις Πρώτες Ύλες να δώσουν 
προτεραιότητα στην εξόρυξη κρίσιμων πρώτων υλών από υφιστάμενα εγχώρια ορυχεία, 
δηλαδή από χώρους εναπόθεσης απορριμμάτων κατεργασίας, απορρίμματα 
πετρωμάτων, χώρους υγειονομικής ταφής και την αποτελεσματικότερη αστική εξόρυξη, 
αντί των νέων εξορύξεων, εφόσον πρόκειται για βιώσιμες δραστηριότητες, ήτοι εφόσον 
οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ενέργειας και 
χημικών προϊόντων, είναι μικρότερες· τονίζει ότι η εν λόγω εξόρυξη και η επακόλουθη 
αποκατάσταση πρέπει να πραγματοποιούνται με τη χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων 
τεχνικών, με διασφάλιση των βέλτιστων οικολογικών επιδόσεων και της βέλτιστης 
οικονομικής βιωσιμότητας·

26. καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στη φάση των εξορυκτικών έργων 
μετά την εξόρυξη και στη φάση του τέλους του κύκλου ζωής των κρίσιμων πρώτων 
υλών, σύμφωνα με την ιεραρχία των αποβλήτων που θεσπίζεται στην οδηγία-πλαίσιο 
για τα απόβλητα, και ιδίως όταν οι κρίσιμες πρώτες ύλες είναι επίσης επικίνδυνες 
ουσίες·

27. πιστεύει ότι οι άδειες και οι παραχωρήσεις εξόρυξης θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
απαιτήσεις για την ασφαλή, αποτελεσματική και βιώσιμη ανάκτηση και κατεργασία 
όλων των οικονομικά και τεχνικά ανακτήσιμων κρίσιμων πρώτων υλών· ζητεί από την 
Επιτροπή να εφαρμόσει επειγόντως τα αιτήματα του Κοινοβουλίου όπως 
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διατυπώνονται στο ψήφισμά του της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή της 
οδηγίας για τα απόβλητα της εξορυκτικής βιομηχανίας· επαναλαμβάνει ότι το 
ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιείται επί του παρόντος ως σύστημα υποβολής 
εκθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 18 της οδηγίας δεν είναι κατάλληλο για τον 
επιδιωκόμενο σκοπό και ζητεί από την Επιτροπή να δημιουργήσει εναρμονισμένο, 
ψηφιοποιημένο και διαφανές σύστημα καταχώρισης στην ΕΕ που να βασίζεται σε 
εναρμονισμένους ορισμούς και κριτήρια επεξεργασίας των αποβλήτων εξόρυξης και να 
περιλαμβάνει όλα τα σχετικά δεδομένα περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των συγκεντρώσεων αποβλήτων· 

28. ζητεί από την Επιτροπή να καθορίσει ανώτατα όρια για τη συγκέντρωση θείου και 
βαρέων μετάλλων στις εγκαταστάσεις αποβλήτων, προκειμένου να βελτιώσει την 
ανάκτηση κρίσιμων πρώτων υλών από τα απόβλητα εξόρυξης και να μειώσει τη 
δυνητική διαρροή οξέων και ρύπανση, διασφαλίζοντας παράλληλα επαρκή χρόνο για 
την προσαρμογή των νέων αυτών ορίων· 

29. καλεί την Επιτροπή να μελετήσει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης στο δίκαιο της ΕΕ και 
ανάπτυξης του νέου παγκόσμιου βιομηχανικού προτύπου του Προγράμματος των 
Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον για την ασφαλή διαχείριση των απορριμμάτων, 
και να προωθήσει την υιοθέτησή του σε όλες τις αλυσίδες αξίας των εταιρειών οι 
οποίες εισάγουν και χρησιμοποιούν κρίσιμες πρώτες ύλες εντός της εσωτερικής 
αγοράς·

30. Θεωρεί ότι, ενώ για στρατηγικούς λόγους θα πρέπει να προωθούνται οι εγχώριες 
κρίσιμες πρώτες ύλες έναντι των εισαγόμενων, υπό το πρίσμα των στόχων της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και ιδίως της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα και 
του σχεδίου δράσης για μηδενική ρύπανση, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η 
περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ εγγυάται ότι η εξόρυξη στην ΕΕ έχει ελάχιστο 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο και ότι οι δυνητικές νέες εξορυκτικές δραστηριότητες στην 
Ευρώπη που απαιτούνται για την Πράσινη Συμφωνία δεν θα μεταφέρουν απλώς τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ και τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο σε άλλα 
τμήματα της οικονομίας· 

31. καλεί την Επιτροπή να καταστήσει αυστηρότερη την επιβολή και να διασφαλίσει την 
πλήρη εφαρμογή της ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ και να προτείνει 
τροποποιήσεις της νομοθεσίας, όπου αυτό είναι αναγκαίο·

32. ενθαρρύνει τη διεξοδική αξιολόγηση της ένταξης του εξορυκτικού τομέα στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές υπό το πρίσμα των υψηλών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των εξορυκτικών δραστηριοτήτων, του κατά μέσο όρο 
μεγάλου μεγέθους των εξορυκτικών έργων, των διακυμάνσεων των προτύπων 
διαχείρισης της ρύπανσης που εφαρμόζουν οι εγκαταστάσεις εξόρυξης σε ολόκληρη 
την Ευρώπη και της δυνητικής επέκτασης των δραστηριοτήτων εξόρυξης κρίσιμων 
πρώτων υλών στην Ευρώπη· ενθαρρύνει τη διεξαγωγή ολοκληρωμένης αξιολόγησης 
της ένταξης του εξορυκτικού τομέα στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τις 
βιομηχανικές εκπομπές· προτείνει τον προσδιορισμό βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών 
για την αποκατάσταση των ορυχείων, ιδίως σε σχέση με το έδαφος και το νερό·

33. ενθαρρύνει την Επιτροπή να αναθεωρήσει την οδηγία για την εκτίμηση των 
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περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προκειμένου να διασφαλίσει ότι διενεργείται εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων για εξορυκτικά έργα όλων των μεγεθών και ότι η εν λόγω 
εκτίμηση διενεργείται από ανεξάρτητο τρίτο μέρος· 

34. καλεί την Επιτροπή να προτείνει επιστημονικά θεμελιωμένα και αυστηρά κριτήρια 
βιωσιμότητας για τον καθορισμό του τι συνιστά βιώσιμη επένδυση στον εξορυκτικό 
τομέα στο πλαίσιο του κανονισμού για την ταξινόμηση· τονίζει ότι όλες οι επιδοτήσεις 
που σχετίζονται με τις κρίσιμες πρώτες ύλες θα πρέπει να τηρούν την αρχή της μη 
πρόκλησης ζημίας, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας·

35. υπογραμμίζει την ανάγκη να αναπτυχθούν επειγόντως έργα έρευνας και καινοτομίας 
στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» σχετικά με την επεξεργασία, την 
ανακύκλωση, την αποκατάσταση και την ανακατεργασία αποβλήτων, τα προηγμένα 
υλικά και την υποκατάσταση, τις διαδικασίες εξόρυξης και επεξεργασίας κρίσιμων 
πρώτων υλών, συμπεριλαμβανομένων των καταλοίπων εξόρυξης, των απορριμμάτων 
κατεργασίας και των πολύπλοκων ροών, προκειμένου να μειωθούν σημαντικά οι 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να βελτιωθούν οι κλιματικές επιδόσεις·

36. θεωρεί ότι οι εκπομπές που συνδέονται με εξορυκτικές δραστηριότητες και εισαγωγές 
κρίσιμων πρώτων υλών πρέπει να καλύπτονται από τον μελλοντικό μηχανισμό 
συνοριακής προσαρμογής άνθρακα·

37. θεωρεί ότι τυχόν μέτρα για την επίσπευση και τη διευκόλυνση των εξορυκτικών έργων 
στο πλαίσιο του θεματολογίου για τη βελτίωση της νομοθεσίας δεν θα πρέπει σε καμία 
περίπτωση να βλάπτουν το περιβάλλον και την κοινωνική προστασία και ότι θα πρέπει 
επίσης να διασφαλίζουν τη δημόσια συμμετοχή·

38. πιστεύει ότι η νομοθεσία της ΕΕ και οι διεθνείς συμβάσεις θα πρέπει να αποτρέπουν τη 
διεξαγωγή εξορυκτικών δραστηριοτήτων σε προστατευόμενες φυσικές περιοχές, 
δηλαδή στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 και στις περιοχές Ραμσάρ, σε άλλες 
περιοχές που έχουν οριστεί από τα κράτη και σε υπερεθνικές προστατευόμενες περιοχές 
(π.χ. τοποθεσίες παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO), στις προστατευόμενες 
περιοχές ιθαγενών πληθυσμών και κοινοτήτων, καθώς και στην ανοικτή θάλασσα και 
την Αρκτική· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο τροποποίησης 
των σχετικών άρθρων των οδηγιών για τα πτηνά και τους οικοτόπους, προκειμένου να 
επιτευχθεί ο στόχος αυτός·

39. υπενθυμίζει τη δέσμευση της Επιτροπής ότι τα θαλάσσια ορυκτά στον διεθνή θαλάσσιο 
βυθό δεν μπορούν να εξορύσσονται ή να χρησιμοποιούνται πριν να ερευνηθούν 
επαρκώς οι επιπτώσεις της εξόρυξης σε βαθέα ύδατα στο θαλάσσιο περιβάλλον, στη 
βιοποικιλότητα και στις ανθρώπινες δραστηριότητες, πριν να γίνουν κατανοητοί οι 
κίνδυνοι και πριν να αποδειχθεί ότι οι τεχνολογίες και οι επιχειρησιακές πρακτικές δεν 
βλάπτουν σοβαρά το περιβάλλον, σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης, καθώς και τα 
σχετικά αιτήματα του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
μεταφράσει αυτή τη δέσμευση σε συγκεκριμένες δράσεις για την προστασία αυτών των 
εξαιρετικά ευάλωτων οικοσυστημάτων·

40. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει νομοθετικές επιλογές σύμφωνα με τις συμβάσεις του 
Espoo και του Aarhus προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι τοπικές αρχές θα υιοθετήσουν 
και θα επιβάλουν το δικαίωμα των τοπικών κοινοτήτων να συμμετέχουν 
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αποτελεσματικά και χωρίς αποκλεισμούς στις διαδικασίες αδειοδότησης για νέα έργα 
αναζήτησης και εξόρυξης κοιτασμάτων, σε όλα τα στάδια των εξορυκτικών έργων και 
όταν υποβάλλονται αιτήσεις για την επέκταση των υφιστάμενων ορυχείων, και να 
διασφαλίσει ότι οι τοπικές κοινότητες έχουν το δικαίωμα προσφυγής σε 
αποτελεσματικούς μηχανισμούς προσφυγής που διέπονται από ανεξάρτητα δικαστήρια 
και εποπτικούς φορείς απαλλαγμένους από συγκρούσεις συμφερόντων
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