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JAVASLATOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri az Ipari, 
Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele az alábbi javaslatokat:

A. mivel a globális anyagfelhasználás az előrejelzések szerint a 2011-es 79 Gt-ról 2060-ra 
több mint a kétszeresére, 167 Gt-ra nő; mivel a globális fémfelhasználás 2060-ra 8 
milliárd tonnáról 20 milliárd tonnára fog nőni (+150%); mivel az Európai Bizottság és 
az OECD előrejelzései szerint a digitális, rendkívül energiahatékony és klímasemleges 
gazdaságra való átállás a kritikus fontosságú nyersanyagok és elsődleges anyagok iránti 
kereslet növekedéséhez fog vezetni;

B. Mivel a teljes üvegházhatásúgáz-kibocsátás fele az erőforrások kitermeléséből és 
feldolgozásából1, 2%-a pedig a bányászati ágazatból származik2; mivel a természeti 
erőforrások kitermelése és feldolgozása valamennyi ágazatban a biológiai sokféleség 
csökkenésének és a vízhiánynak több mint 90%-áért felelős3; mivel a fémek kitermelése 
és felhasználása számos szennyező következménnyel jár, beleértve az emberre és az 
ökoszisztémákra gyakorolt mérgező hatásokat, például a rossz levegőminőséget, a 
szennyezett talajt, az erdőirtást és az élőhelyek elvesztését4; rámutat arra, hogy a 
globális primer energia mintegy 10%-át a fémkészletek kitermelésére, szállítására és 
finomítására használják fel a különböző ágazatokban; mivel a fémekhez felhasznált 
globális primer energia relatív részaránya 2030-ra várhatóan 40%-kal fog növekedni5;

C. mivel a kritikus fontosságú nyersanyagok nem megújuló erőforrások; mivel a 
nyersanyag-felhasználás növekedése a nyersanyag-kitermelés, -feldolgozás és -hulladék 
környezeti következményeivel együtt valószínűleg növelni fogja a gazdaságaink 
erőforrás-bázisára nehezedő nyomást6;

D. mivel a nyersanyagok mélytengeri medencékben történő kitermelése Európa-szerte 
károsítja a tengeri élővilágot – beleértve a fajokat és az élőhelyeket is –, és súlyosbítja a 
tengeri ökoszisztémák általános ellenálló képességét csökkentő kumulatív hatásokat7; 
mivel valószínűleg nem sikerült megvalósítani azt a célkitűzést, amely az európai 
tengervizek jó környezeti állapotának 2020-ig történő elérésére irányult8; mivel az 
óceánokat, a tengereket és a tengeri erőforrásokat az emberi tevékenységek világszerte 

1 OECD-jelentés, Global Material Resources Outlook to 2060 (Globális nyersanyagkészlet-kitekintés 2060-ig).
2 UNFCC, Industry Sector Snapshot. Mining and Metals (Ipari ágazati pillanatkép. Bányászat 
és fémipar), 2018
3 Az ENSZ nemzetközi erőforrás-testülete, Global Resources Outlook, 2019.
4 OECD-jelentés, Global Material Resources Outlook to 2060 (Globális nyersanyagkészlet-kitekintés 2060-ig).
5 Norgate, T., Jahanshahi, S., „Reducing the greenhouse gas footprint of primary metal production: Where 
should the focus be?” (Az elsődleges fémtermelés üvegházhatásúgáz-lábnyomának csökkentése: Mire kell 
összpontosítani?), Minerals Engineering, 24. kötet, 14. szám, 2011. november, 1563–1570. o
6 OECD-jelentés, Global Material Resources Outlook to 2060 (Globális nyersanyagkészlet-kitekintés 2060-ig).
7 Európai Környezetvédelmi Ügynökség: Európai környezet – helyzetkép és kilátások 2020-ban, 2020
8 „Fő szakaszok és a 2019-ig elért eredmények” A tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv (2008/56/EK 
irányelv) végrehajtásáról szóló, az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak címzett bizottsági jelentést kísérő 
bizottsági szolgálati munkadokumentum, SWD(2020)0060.
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egyre inkább fenyegetik, károsítják vagy pusztítják;

E. mivel a bányászat a felszíni és felszín alatti vizek szennyezésének halmozott kockázatát 
rejti magában; mivel az ilyen jellegű szennyezés a bányászati területektől távolabb is 
képes károkat okozni a vízi állatvilágban, sőt akár el is pusztíthatja azt; mivel az ilyen 
jellegű szennyezés a növények növekedésére és a vízből ivó szárazföldi állatokra is 
hatást gyakorol; megjegyzi, hogy a szennyezett víz, valamint a vizet felvevő növények 
és a vízből ivó állatok fogyasztása miatt a szomszédos területeken élő lakosság is ki van 
téve a szennyezésnek;

F. mivel a szeizmikus zajvizsgálat és a tengeri fúrás jelentős zajszennyezést okoz az 
óceánokban és tengerekben, és mivel ez a zajszennyezés számos tengeri állatot 
közvetlenül érint, néha halálosan;

G. mivel napjainkban jelentős mennyiségű kritikus fontosságú nyersanyagot termelnek ki 
vagy dolgoznak fel olyan országokban, ahol az EU-belinél kevésbé szigorú szociális és 
környezetvédelmi szabályok vannak érvényben;

H. mivel garantálni kell a nyersanyagok – köztük a kritikus fontosságú nyersanyagok – 
fenntartható és etikus beszerzését a zöld megállapodás céljainak eléréséhez szükséges 
technológiák számára fémek és ásványok biztosítása érdekében;

I. mivel csak néhány fém újrafeldolgozása viszonylag magas arányú, és a legtöbbet alig 
dolgozzák fel újra, különösen a ritkaföldfémeket; mivel az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékai az újrafeldolgozás egyik leggyorsabban növekvő ága, és mivel 
az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak kevesebb mint 40%-a kerül 
újrafeldolgozásra az EU-ban; mivel a másodnyersanyag-visszanyerés bővítése 
hozzájárulna a külföldi beszállítóktól való függőség csökkentéséhez és a környezeti 
károk korlátozásához; mivel az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai, 
amennyiben az értéklánc vállalatai nem kezelik őket megfelelően, jelentős egészségügyi 
és biztonsági kockázatot jelentenek, mivel komplex összetételű anyagokat tartalmaznak, 
köztük veszélyes anyagokat is; mivel gyakran hiányoznak az egyes kritikus 
nyersanyagok hasznosítási és újrafeldolgozási potenciáljára vonatkozó információk;

J. mivel a világ e-hulladékának akár 90%-át illegálisan értékesítették vagy helyezték el9, 
mivel több ezer tonna e-hulladékot nyilvánítottak megtévesztően használt terméknek; 
mivel a becslések szerint évente 352 metrikus tonna e-hulladékot exportálnak az EU-ból 
a déli országokba, ahol a társadalmi, egészségügyi és biztonsági előírások kevésbé 
szigorúak az Unióban érvényes szabályoknál10;

1. emlékeztet arra, hogy a körforgásos gazdaságra vonatkozó, tudományos alapú új 
cselekvési tervről szóló, 2021. február 10-i állásfoglalásában 2030-ig elérendő kötelező 
uniós célértékeket követelt az EU anyag- és fogyasztási lábnyomának jelentős 
csökkentése érdekében, és hogy ezeket legkésőbb 2050-ig a bolygónk tűrőképességének 
határain belül kell tartani, felhasználva a frissített nyomonkövetési keret részeként 2021 
végéig elfogadandó mutatókat; 

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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2. kéri a Bizottságot, hogy a kritikus nyersanyagok keresletéről készített forgatókönyvekbe 
foglaljon bele az erőforrás-felhasználás minimalizálására vonatkozó minden 
lehetőséget; 

3. hangsúlyozza, hogy a kritikus fontosságú nyersanyagok ellátási láncaira nehezedő 
nyomás csökkentése érdekében elő kell mozdítani az anyag- és fogyasztási lábnyom 
csökkentését valamennyi ágazatban; hangsúlyozza, hogy ez kulcsfontosságú a zöld 
technológiákhoz szükséges kritikus nyersanyagok iránti kereslet növekedésének 
minimalizálásához is, megkönnyítve a zöld megállapodás végrehajtását és a 
klímasemleges gazdaságra való átállást; felhívja a Bizottságot, hogy kezelje 
prioritásként a körforgásos gazdaságra való átállást, csökkentve az EU 
importfüggőségét, javítva az erőforrás-hatékonyságot, optimalizálva az erőforrás-
felhasználást és az EU-n belül tartva és újrafelhasználva az értékes nyersanyagokat;

4. úgy véli, hogy valamely kritikus nyersanyagnak egy hasonló teljesítményt nyújtó, nem 
kritikus nyersanyaggal való helyettesítése fontos módja annak, hogy csökkentsük a 
kritikus nyersanyagok terén való függőséget a harmadik országoktól; kéri a Bizottságot 
és a tagállamokat, hogy biztosítsanak hosszú távú támogatást és ösztönzőket a kutatás és 
fejlesztés számára ezen a területen; rámutat azonban a helyettesítés korlátaira, mivel ez 
csak azt jelenti, hogy a kereslet más fémek esetében fog megnőni, a fémek 
túlkeresletének és az erőforrások véges jellegének problémáját megoldatlanul hagyva; 

5. megjegyzi, hogy egyes kritikus nyersanyagok, például a foszfor esetében nincs 
helyettesítő anyag; megjegyzi továbbá, hogy bár a foszfátérc 2014-ben már szerepelt a 
második CRM-listán, mivel az EU nagymértékben függ tőle, nem vezettek be konkrét 
strukturális intézkedéseket a foszforhasználat hatékonyságának javítására az európai 
mezőgazdaságban, amely ágazat a foszfor 95%-át használja fel az Unióban; 
hangsúlyozza, hogy a mezőgazdaságban a foszfor negatív egyenlegét a foszfátérc 
beszerzése helyett az újrahasznosított foszforanyagok fokozott használatával kell 
kezelni, és hogy további kezdeményezésekre van szükség a foszfor körforgásos 
jellegének javítása érdekében; felszólít a fenntartható foszforgazdálkodás szempontjából 
előnyös fenntartható mezőgazdasági gyakorlatok fokozására; kiemeli az ilyen 
gyakorlatok és a kisebb éghajlati és biodiverzitási lábnyom közötti szinergiákat; 

6. kéri a Bizottságot, hogy javasoljon a különböző termékkategóriákra szabott 
terméktervezési intézkedéseket a kritikus nyersanyagokat tartalmazó elemek vagy 
alkatrészek könnyű azonosítása és eltávolítása érdekében, különösen a fogyasztói 
hulladékból, a környezetbarát tervezés követelményei mellett, az Unióban gyártott vagy 
értékesített, elhasználódott termékek élettartamának, tartósságának, javíthatóságának, 
modularitásának, újrafelhasználhatóságának és újrafeldolgozhatóságának jelentős 
javítása érdekében; 

7. megismétli a körforgásos gazdaságra vonatkozó új cselekvési tervről szóló, 2021. 
február 10-i állásfoglalásában megfogalmazott felhívását a termékek tartósságának és 
javíthatóságának egyértelmű és harmonizált címkézésére, javítási index formájában; 
kéri a Bizottságot, hogy az EU energiacímkéjéhez hasonlóan elemezze az összes 
elektromos és elektronikai termék újrafeldolgozhatósági indexe elfogadásának 
lehetőségét is; 
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8. megismétli a termékek és szolgáltatások optimalizált használatában rejlő lehetőségeket 
a körforgásos gazdaság számára; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
támogassák az új fenntartható és körforgásos üzleti modelleket a fenntartható 
termékekre vonatkozó új kezdeményezés keretében, beleértve a szolgáltatásként történő 
termékértékesítést is, feltéve, hogy azok erőforrásokat takarítanak meg, csökkentik a 
környezeti hatásokat és garantálják a fogyasztóvédelmet; felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy a szabályozási keretek révén segítsék elő ezen megközelítések 
megvalósítását;

9. kéri, hogy a Bizottság javasoljon új, az egész Unióra kiterjedő hulladékgyűjtési 
rendszereket a kritikus fontosságú anyagokat tartalmazó hulladékok begyűjtési 
arányának növelése érdekében; felhívja a Bizottságot, hogy a kiterjesztett gyártói 
felelősség egyéb lehetőségei mellett értékelje a hulladékra vonatkozó uniós 
jogszabályokban, különösen a 2012/19/EU irányelvben a betétdíjas rendszerek 
bevezetését, figyelembe véve a különböző termékek jellemzőit, biztosítva ugyanakkor, 
hogy a rendszerek összeegyeztethetők legyenek a tagállamok között, a fogyasztók arra 
való ösztönzése érdekében, hogy az elhasználódott elektromos és elektronikus 
berendezéseiket – különösen a kisebb méretűeket – a hulladékgyűjtésre és -
újrafeldolgozásra szakosodott létesítményekbe vigyék, építve  számos tagállamban 
pozitív tapasztalataira az üvegre és műanyagra vonatkozó betétdíj-visszatérítési 
rendszerek terén;

10. felhívja a Bizottságot, hogy az akkumulátorokról és a hulladékakkumulátorokról szóló 
rendeletre irányuló javaslatból (COM(2020)0798) ötletet merítve tegyen javaslatot az 
újrafeldolgozott kritikusnyersanyag-tartalom ambiciózus minimális célértékeire és az 
egyes termékkategóriákra meghatározott kritikusnyersanyag-tartalom újrafeldolgozási 
célértékeire, valamint egy szilárd nyomonkövetési keretre; felhívja a Bizottságot, hogy 
terjesszen elő különösen egy átfogó hatásvizsgálaton alapuló jogalkotási javaslatokat 
annak érdekében, hogy az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 
irányelv inputalapú újrafeldolgozási célértékeit fokozatosan outputalapú 
újrafeldolgozási célokkal váltsák fel a különböző termékkategóriákra vonatkozóan, az 
elektromos és elektronikus berendezések hulladékaiból származó kritikus fontosságú 
nyersanyagok hasznosításának növelése érdekében; üdvözli az elektromos és 
elektronikus berendezésekre vonatkozó uniós újrafeldolgozási normák lehetséges 
javításának folyamatban lévő bizottsági értékelését a kritikus fontosságú nyersanyagok 
hasznosításának és újrafeldolgozásának növelése érdekében;

11. felkéri a Bizottságot, hogy gondoskodjon a kritikus fontosságú nyersanyagokra 
vonatkozó stratégia és a vegyi anyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégia – többek 
között az alapvető, technikai vagy gazdasági okokból nem helyettesíthető fémek 
felhasználását és újrahasznosítását biztosító hatékony kockázatkezelési intézkedések – 
közötti összhangról;

12. kötelező kezelési minimumszabványokat szorgalmaz a folyamatok hatékonyságra, a 
környezeti teljesítményre és a biztonságra vonatkozóan a kulcsfontosságú 
termékcsoportok szerelői és újrafeldolgozói számára, figyelembe véve a munkavállalók 
kitettségét az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaiban található mérgező 
és radioaktív anyagoknak; kiemeli annak fontosságát, hogy a javító és újrafeldolgozó 
létesítményekben dolgozókat egyéni védőfelszereléssel lássák el, többek között az 
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informális javítási és újrahasznosítási ágazatban is; e tekintetben megismétli a 
Parlament álláspontját a rákkeltő anyagokról és mutagénekről szóló irányelv 
módosítására irányuló negyedik javaslatról; 

13. hangsúlyozza, hogy a kritikus fontosságú nyersanyagok 2020. évi listájára felvették a 
bauxitot, amely alumíniummá finomítható; megjegyzi, hogy míg a bauxit nem 
újrafeldolgozható, mivel valamennyi felhasználása során elhasználódik, az alumínium 
minőségi romlás nélkül akárhányszor újrafeldolgozható; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy 
egyes felhasználási módok esetében az újrafeldolgozás alacsony szintje11, valamint az 
alumíniumhulladék és -maradék exportja12 az életciklus végéhez kapcsolódó 
alacsonyabb újrafeldolgozási arányhoz vezetett, mint amit egyébként el lehetett volna 
érni; hangsúlyozza, hogy az EU-nak intézkedéseket kell tennie annak érdekében, hogy 
az életciklus végéhez kapcsolódó újrafeldolgozási arány az alumínium esetében elérje a 
100%-ot;

14. emlékeztet a körforgásos gazdaságról szóló új cselekvési tervről szóló 2021. február 10-
i állásfoglalásában1a a hulladékszállítási rendelet felülvizsgálata kapcsán 
megfogalmazott kéréseire; felhívja a Bizottságot, hogy a hulladékszállításról szóló 
rendelet felülvizsgálatakor határozzon meg olyan követelményeket, amelyek csak akkor 
teszik lehetővé a hulladéktermékek, különösen a kritikus nyersanyagokat tartalmazó 
termékek kivitelét, ha garantált, hogy azokat az EU-ban alkalmazottakkal egyenértékű 
szociális és környezetvédelmi normák szerint kezelik; szigorúbb végrehajtásra és 
piacfelügyeletre szólít fel a kritikus fontosságú nyersanyagokat tartalmazó 
hulladéktermékek illegális kivitelének megakadályozása érdekében; sürgeti a 
Bizottságot, hogy a hulladékszállításról szóló rendelet és a hajók újrahasznosításáról 
szóló rendelet 2023-ban esedékes felülvizsgálatának részeként biztosítsa, hogy a 
bontásra küldött tengeri hajók kritikus fontosságú nyersanyagai ne hagyják el 
hulladékként az Európai Uniót;

15. hangsúlyozza a másodlagos nyersanyagok jól működő piaca megteremtésének kritikus 
jelentőségét; e tekintetben felhívja a Bizottságot, hogy mielőbb hozzon létre egy 
piacfigyelő központot a kulcsfontosságú másodlagos anyagok, köztük a kritikus 
fontosságú nyersanyagok tekintetében;

16. rámutat, hogy míg a kritikus fontosságú nyersanyagokkal kapcsolatos rezilienciára 
irányuló törekvés elsődleges célja a nagyobb fenntarthatósághoz és biztonsághoz vezető 
út kijelölése, a hatókörét ki kell terjeszteni az összes olyan – többek között 
másodlagos – nyersanyagra, amely stratégiai jelentőségű elemként részét képezi a 
kulcsfontosságú értékláncoknak;

17. elismeri az emberek továbbképzésének és átképzésének szükségességét annak 
érdekében, hogy képesek legyenek áttérni a „barna” készségekről a „zöld” készségekre. 
megjegyzi, hogy számos uniós iparágban és szolgáltatási ágazatban speciális 

11 míg Európában a közlekedésben és az épületekben használt alumínium esetében az életciklus végéhez 
kapcsolódó újrafeldolgozási arány meghaladta a 90%-ot, 2013-ban a csomagolóanyagokban felhasznált 
alumíniumnak csupán 60%-a került újrafeldolgozásra.
12 „Ha az EU a 2015-ben exportált alumíniumhulladékot és -törmeléket belföldön dolgozta volna fel, az 
életciklus végéhez kapcsolódó újrafeldolgozási arány 16%-ra nőtt volna (Passarini és mások, 2018) – a kritikus 
fontosságú nyersanyagok uniós jegyzékéről szóló tanulmányból (2020)
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készségekre és kompetenciákra van szükség a körforgásos gazdaság felé való 
elmozduláshoz a magas környezeti teljesítmény és a munkavállalók biztonságának 
biztosítása érdekében, és hangsúlyozza az elsőként lépők, a kkv-k és az induló innovatív 
vállalkozások különleges szerepét e tekintetben; felhívja a Bizottságot, hogy ismerje el 
ezt a szerepet az európai iparstratégia és a kkv-stratégia aktualizálása során; kéri a 
Bizottságot, hogy az uniós készségfejlesztési programba és az uniós finanszírozási 
programokba foglaljon bele prioritásként a körforgásos gazdaságra vonatkozó képzési 
és átképzési programokat; felhívja a Bizottságot, hogy biztosítson elegendő forrást az 
átképzéshez, és foglalkozzon az átállás társadalmi, foglalkoztatási, gazdasági és 
környezeti hatásaival az egykori bányavidékeken;

18. felszólítja a Bizottságot, hogy vezessen be szigorú közzétételi, átláthatósági és 
jelentéstételi normákat a nyersanyag-kitermelő iparágakra vonatkozóan;

19. hangsúlyozza, hogy a kritikus fontosságú nyersanyagok bányászatából és 
feldolgozásából eredő gazdasági, környezeti és egészségügyi károk áldozatai számára 
garantálni kell a jogorvoslathoz való tényleges hozzáférést; e tekintetben emlékeztet a 
Bizottságnak szóló ajánlásokkal a vállalati átvilágításról és a vállalati 
elszámoltathatóságról szóló, 2021. március 10-i állásfoglalására; felszólítja a 
Bizottságot, hogy fordítson különös figyelmet a kritikus fontosságú nyersanyagok 
társadalmi és környezeti szempontból felelős beszerzésére és nyomon követhetőségére 
az Európán belülről és kívülről származó nyersanyagok esetében egyaránt, teljes 
életciklusuk során; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy ebben a folyamatban 
figyelembe vegyék az uniós downstream gazdasági szereplők és kkv-k igényeit; felhívja 
ezért a Bizottságot, hogy a kötelező kellő gondosságra vonatkozó, küszöbön álló 
jogszabályokban fordítson különös figyelmet a bányászati ágazatra, mivel az jelentős 
hatást gyakorol a környezetre;

20. üdvözli e tekintetben, hogy a konfliktusövezetekből származó ásványokról szóló 
(EU) 2017/821 rendelet 2021. január 1-jétől teljeskörűen alkalmazandó; úgy véli 
azonban, hogy a rendeletnek mind a hatálya alá tartozó ásványok, mind az előírt 
kötelezettségek tekintetében ambiciózusabbnak kell lennie, és felhívja a Bizottságot, 
hogy 2023-ig végezze el a rendelet felülvizsgálatát.

21. felhívja a Bizottságot, hogy szorosan kövesse nyomon a harmadik országok által 
alkalmazott exportkorlátozások jelentette folyamatos kihívást, és találjon megoldást 
erre; felhívja a Bizottságot továbbá annak nyomon követésére, hogy a harmadik 
országok hogyan vásárolják fel a kritikus fontosságú nyersanyagok exportjait, és 
korlátozzák az EU lehetőségeit a beszerzési források diverzifikálására; megismétli, hogy 
a lehető legnagyobb mértékben ki kell használni a jelenlegi kereskedelmi szabályokat 
egy olyan mechanizmus létrehozása révén, amely nyomon követi a két- és többoldalú 
tárgyalások során a kritikus fontosságú nyersanyagokra vonatkozó, politikai eszközként 
alkalmazott exportkorlátozásokat, továbbá elő kell mozdítani az utóbbiak 
alkalmazásáról szóló párbeszédet;

22. felszólítja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki olyan kutatási programokat, amelyek 
hozzájárulnak az ellátási kockázatok csökkentéséhez, tekintettel arra, hogy a kritikus 
fontosságú nyersanyagok közvetlenül kapcsolódnak a védelmi, valamint a repüléssel és 
űrhajózással kapcsolatos iparhoz, és alapvető szerepük van a kulcsfontosságú védelmi 
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képességek fejlesztésében;

23. felhívja a Bizottságot, hogy a kritikus fontosságú nyersanyagok listájának 
meghatározásakor a kritikus fontosságú nyersanyagok kitermelésének és 
feldolgozásának valamennyi környezeti externáliáját megfelelően vegyék figyelembe az 
ellátási kockázatelemzés során; 

24. üdvözli azt a törekvést, hogy az Unió globális vezető szerepet töltsön be a fenntartható 
nyersanyagtermelésben; hangsúlyozza, hogy ehhez koherenciára van szükség az összes 
vonatkozó szakpolitikai kezdeményezés és az uniós jogszabályok között;

25. felszólítja a Bizottságot és az Európai Nyersanyagszövetséget, hogy részesítsék 
előnyben a meglévő belföldi bányákban, azaz a bányahulladékban, kőzethulladékban, 
hulladéklerakókban található, és a hatékonyabb másodnyersanyag-visszanyerésből 
származó kritikus fontosságú nyersanyagok kinyerését az új bányák nyitásával 
szemben, amennyiben fenntartható, vagyis kisebbek a környezeti hatásai, beleértve az 
energia- és vegyianyag-felhasználást; hangsúlyozza, hogy a kitermelést és az azt követő 
helyreállítást az elérhető legjobb technikák (BAT) alkalmazásával kell végrehajtani, 
garantálva a legjobb ökológiai teljesítményt és a gazdasági életképességet;

26. felhívja a Bizottságot, hogy a hulladékokról szóló keretirányelvben meghatározott 
hulladékhierarchiával összhangban fordítson kiemelt figyelmet a bányászati projektek 
kitermelést követő szakaszára és a kritikus fontosságú nyersanyagok életciklusának 
végére, kiváltképpen azokban az esetekben, amikor a kritikus fontosságú nyersanyagok 
egyben veszélyes anyagok is;

27. úgy véli, hogy a bányászati engedélyeknek és koncesszióknak követelményeket kellene 
tartalmazniuk az összes, gazdaságilag és technikailag kinyerhető kritikus fontosságú 
nyersanyag biztonságos, hatékony és fenntartható kinyerésére és feldolgozására 
vonatkozóan; kéri a Bizottságot, hogy sürgősen hajtsa végre a bányászati hulladékról 
szóló irányelv végrehajtásáról szóló, 2017. április 27-i állásfoglalásában foglalt 
parlamenti kéréseket; megismétli, hogy az irányelv 18. cikke szerinti jelentéstételi 
rendszerként jelenleg használt kérdőív nem felel meg a célnak, és kéri a Bizottságot, 
hogy hozzon létre harmonizált, digitalizált és átlátható uniós nyilvántartási rendszert, 
amely harmonizált fogalommeghatározásokon és kezelési kritériumokon alapul a 
bányászati hulladékra vonatkozóan, és amely tartalmazza az összes vonatkozó 
környezeti hatással kapcsolatos adatot, beleértve a hulladéklerakókban az anyagok 
koncentrációját is; 

28. kéri a Bizottságot, hogy állapítson meg maximális küszöbértékeket a hulladékkezelő 
létesítmények kén- és nehézfém-koncentrációjára vonatkozóan, hogy fokozza a kritikus 
fontosságú nyersanyagok bányászati hulladékból való visszanyerését, és csökkentse a 
potenciális savelszivárgást és szennyezést, elegendő időt biztosítva az új 
küszöbértékekhez való alkalmazkodáshoz; 

29. felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a dúsítási maradékokra vonatkozó új globális 
ipari UNEP-szabvány uniós jogba való beépítésének és továbbfejlesztésének 
lehetőségét, valamint terjessze a szabványt a kritikus fontosságú nyersanyagokat 
importáló és felhasználó vállalatok értékláncai mentén a belső piacon;
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30. úgy véli, hogy míg az európai zöld megállapodás, és különösen a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos stratégia és a szennyezőanyag-mentességi cselekvési terv 
célkitűzéseinek fényében stratégiai okokból elő kell mozdítani a belföldi kritikus 
fontosságú nyersanyagokat az importtal szemben, biztosítani kell, hogy az uniós 
környezetvédelmi jogszabályok garantálják, hogy az EU-ban a bányászatnak minimális 
környezeti hatása legyen, és hogy a zöld megállapodáshoz szükséges esetleges új 
európai bányászati tevékenységek ne egyszerűen áthelyezzék az EU üvegházhatásúgáz-
kibocsátását és környezeti hatását a gazdaság egyes ágazataiból másokba; 

31. felhívja a Bizottságot, hogy szigorítsa a hatályos uniós környezetvédelmi jogszabályok 
érvényesítését és biztosítsa azok teljes körű végrehajtását, és szükség esetén tegyen 
javaslatot a jogszabályok módosítására;

32. ösztönzi a bányászati ágazatnak az ipari kibocsátásokról szóló irányelv hatálya alá 
vonására vonatkozó átfogó értékelést, tekintettel a bányászati tevékenységek magas 
környezeti hatására, a bányászati projektek átlagos nagy méretére, a bányákban Európa-
szerte alkalmazott szennyezéskezelési előírások közötti eltérésekre, valamint a kritikus 
fontosságú nyersanyagok bányászatának lehetséges európai kiterjesztésére; ösztönzi egy 
átfogó értékelés készítését a bányászati ágazatnak az ipari kibocsátásokról szóló 
irányelv hatálya alá vonásáról; javasolja a bányák rekultivációját szolgáló –
 kiváltképpen a talajra és vízre vonatkozó – elérhető legjobb technikák azonosítását;

33. ösztönzi a Bizottságot, hogy vizsgálja felül a környezeti hatásvizsgálatról szóló 
irányelvet annak biztosítása érdekében, hogy bármilyen méretű bányászati projekt 
esetében környezeti hatásvizsgálatot készítsenek, amelyet független harmadik fél végez 
el; 

34. felhívja a Bizottságot, hogy javasoljon tudományosan megalapozott és szigorú 
fenntarthatósági kritériumokat annak meghatározására, hogy a taxonómiai rendelet 
értelmében mi minősül fenntartható beruházásnak a bányászati ágazatban; 
hangsúlyozza, hogy a kritikus fontosságú nyersanyagokkal kapcsolatos valamennyi 
támogatásnak meg kell felelnie a „ne árts” elvnek, összhangban az európai zöld 
megállapodás kötelezettségvállalásaival;

35. hangsúlyozza, hogy a környezeti hatások jelentős csökkentése és az éghajlati 
teljesítmény javítása érdekében sürgősen kutatási és innovációs projekteket kell 
kidolgozni az Európai horizont keretében a hulladékfeldolgozás, az újrafeldolgozás, a 
felújítás és az újragyártás, a fejlett anyagok és a helyettesítés, továbbá a kritikus 
fontosságú nyersanyagok – bányászati maradékokból, dúsított maradékokból és 
komplex hulladékáramokból való –  kinyerésére és feldolgozására irányuló eljárások 
terén;

36. úgy véli, hogy az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó jövőbeli mechanizmusnak 
ki kell terjednie a bányászati kibocsátásokra és a kritikus fontosságú nyersanyagok 
behozatalára;

37. úgy véli, hogy a bányászati projektek felgyorsítására és előmozdítására irányuló 
intézkedések a minőségi jogalkotási program alapján semmilyen esetben sem járhatnak 
káros következményekkel a környezet, a szociális védelem, valamint a nyilvánosság 
részvételének biztosítása szempontjából;
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38. úgy véli, hogy az uniós jogszabályoknak és a nemzetközi egyezményeknek meg kellene 
akadályozniuk a bányászatot a természetvédelmi területeken, azaz a Natura 2000 és a 
ramsari területeken, az egyéb államilag kijelölt és szupranacionális természetvédelmi 
területeken (például az UNESCO által a világörökség részévé nyilvánított területeken), 
az őslakosok és közösségek lakta természetvédelmi területeken (ICCA-k), továbbá a 
mélytengeri területeken és az Északi-sarkvidéken; felhívja ezért a Bizottságot, hogy e 
cél elérése érdekében fontolja meg a madárvédelmi és az élőhelyvédelmi irányelv 
vonatkozó cikkeinek módosítását;

39. emlékeztet arra, hogy a Bizottság elkötelezte magát amellett, hogy a nemzetközi 
területeken található tengerfenéken addig ne valósuljon meg ásványkitermelés vagy -
felhasználás, amíg nem történt meg a mélytengeri bányászat tengeri környezetre, 
biológiai sokféleségre és emberi tevékenységekre kifejtett hatásainak feltárása, a 
kockázatok feltérképezése és a technológiák és eljárások esetében annak bizonyítása, 
hogy nem okoznak jelentős kárt a természetben, összhangban az elővigyázatosság 
elvével és az Európai Parlament és a Tanács által megfogalmazott ezirányú 
felhívásokkal; ösztönzi a Bizottságot, hogy e rendkívül sérülékeny ökoszisztémák 
védelme érdekében váltsa tettekre ezt a kötelezettségvállalást;

40. felhívja a Bizottságot, hogy az espooi és aarhusi egyezményekkel összhangban 
mérlegelje a jogalkotási lehetőségeket annak biztosítása érdekében, hogy a helyi 
hatóságok elfogadják és érvényesítsék a helyi közösségeknek az új bányászati kutatási 
és kitermelési projektekre vonatkozó engedélyezési eljárásokban való hatékony és 
inkluzív részvételhez való jogát a bányászati projektek valamennyi szakaszában, 
valamint a meglévő bányák bővítésére irányuló engedélykérelmek benyújtásakor, 
továbbá annak biztosítása érdekében, hogy a helyi közösségeknek joguk legyen 
független bíróságok és felügyeleti szervek által szabályozott hatékony jogorvoslati 
mechanizmusokhoz folyamodni, amelyek mentesek mindennemű 
összeférhetetlenségtől.
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