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NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý 
prijme, tieto návrhy:

A. keďže sa predpokladá, že globálne využívanie surovín sa viac ako zdvojnásobí zo 79 Gt 
v roku 2011 na 167 Gt v roku 2060; keďže sa predpokladala, že globálne používanie 
kovov sa zvýši z 8 na 20 miliárd ton v roku 2060 (+150 %); keďže z prognóz Európskej 
komisie a OECD vyplýva, že prechod na digitálne, vysoko energeticky účinné 
a klimaticky neutrálne hospodárstvo povedie k vyššiemu dopytu po kritických 
a primárnych surovinách;

B. keďže polovica celkových emisií skleníkových plynov pochádza z ťažby a spracovania 
zdrojov1 a 2 % z ťažobného priemyslu2; keďže ťažba a spracovanie prírodných zdrojov 
vo všetkých odvetviach je príčinou viac ako 90 % straty biodiverzity a nedostatku 
vody3; keďže ťažba a používanie kovov majú širokú škálu dôsledkov znečisťujúcich 
životné prostredie vrátane toxických účinkov na ľudí a ekosystémy, ako je zlá kvalita 
ovzdušia, kontaminácia pôdy, odlesňovanie a strata biotopov4; keďže približne 10 % 
celosvetovej primárnej energie sa spotrebúva na ťažbu, prepravu a rafináciu kovov 
vo všetkých odvetviach; keďže sa predpokladá, že podiel celosvetovej primárnej 
energie spotrebovaný na kovy sa do roku 2030 zvýši o 40 %5;

C. keďže kritické suroviny sú neobnoviteľné zdroje; keďže nárast využívania surovín v 
spojení s environmentálnymi dôsledkami ťažby, spracovania a odpadu surovín 
pravdepodobne zvýši tlak na zdrojovú základňu našich hospodárstiev6;

D. keďže ťažba surovín na hlbokomorskom dne vytvára v celej Európe tlak na morský 
život vrátane druhov a biotopov a zhoršuje kumulatívny vplyv, ktorý znižuje celkovú 
odolnosť morských ekosystémov7; keďže je nepravdepodobné, že sa podarilo splniť cieľ 
dosiahnuť do roku 2020 dobrý environmentálny stav európskych morských vôd8; keďže 

1 Správa OECD, Global Material Resources Outlook to 2060 (Celosvetové materiálne zdroje 
a ich perspektíva do roku 2060).
2 UNFCC, Industry Sector Snapshot: Mining and Metals (Prehľad priemyselného odvetvia: ťažba a kovy), 2018.
3 Medzinárodný panel pre zdroje OSN, Global Resources Outlook (Celosvetové zdroje a ich 
perspektíva), 2019.
4 Správa OECD, Global Material Resources Outlook to 2060 (Celosvetové materiálne zdroje 
a ich perspektíva do roku 2060).
5 Norgate, T. a Jahanshahi, S., Reducing the greenhouse gas footprint of primary metal 
production:  Where should the focus be? (Zníženie stopy skleníkových plynov prvovýroby kovov: na čo sa 
treba zamerať?), Minerals Engineering, zv. 24, vydanie 14, november 2011, strany 1563 – 1570.
6 Správa OECD, Global Material Resources Outlook to 2060 (Celosvetové materiálne zdroje 
a ich perspektíva do roku 2060).
7 Európska environmentálna agentúra, The European Environment - State And Outlook 2020 (Životné 
prostredie Európy – stav a perspektíva 2020).
8 Pracovný dokument útvarov Komisie Kľúčové etapy a pokrok do roku 2019 – Sprievodný 
dokument k správe Komisie Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní rámcovej 
smernice o morskej stratégii (smernica 2008/56/ES), SWD(2020)0060.
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v celosvetovom meradle sú oceány, moria a morské zdroje čoraz viac ohrozené, 
znehodnocované alebo ničené ľudskou činnosťou;

E. keďže s banskou ťažbou sú spojené mnohé riziká znečistenia povrchových 
a podzemných vôd; keďže toto znečistenie môže spôsobiť kontamináciu, a dokonca 
úhyn vodnej fauny, ktoré sa môžu prejaviť pozdĺž toku ďaleko od banských lokalít; 
keďže toto znečistenie ovplyvňuje aj rast rastlín a suchozemské živočíchy, ktoré pijú 
vodu z týchto zdrojov; keďže obyvateľstvo žijúce v blízkosti týchto vodných zdrojov je 
vystavené kontaminácii v dôsledku spotreby znečistenej vody rovnako ako rastliny 
a zvieratá, ktoré využívali takúto vodu;

F. keďže seizmický prieskum a podmorské vrty spôsobujú značný podmorský hluk 
v oceánoch a moriach a keďže podmorský hluk má priamy a niekedy fatálny vplyv na 
mnoho morských živočíchov;

G. keďže značné množstvo kritických surovín sa v súčasnosti buď získava, alebo spracúva 
v krajinách, ktoré majú menej prísne sociálne a environmentálne predpisy ako EÚ;

H. keďže je potrebné zaručiť udržateľné a etické získavanie surovín vrátane kritických 
surovín, aby sa zabezpečili dodávky kovov a nerastných surovín pre technológie 
potrebné na dosiahnutie cieľov zelenej dohody;

I. keďže len niekoľko kovov sa darí pomerne dobre recyklovať, no väčšina sa nerecykluje 
dostatočne, najmä prvky vzácnych zemín; keďže odpad z elektrických a elektronických 
zariadení (OEEZ) je jedným z najrýchlejšie rastúcich tokov recyklácie a keďže 
v súčasnosti sa v EÚ recykluje menej ako 40 % OEEZ; keďže intenzívnejšie získavanie 
užitočných materiálov z komunálneho odpadu by prispelo k zníženiu závislosti od 
zahraničných dodávateľov a obmedzeniu environmentálnych škôd; keďže OEEZ, 
s ktorým spoločnosti v hodnotovom reťazci nenakladajú správne, predstavuje značné 
riziká pre zdravie a bezpečnosť, lebo obsahuje komplexnú zmes materiálov vrátane 
nebezpečných látok; keďže často chýbajú informácie o možnosti zhodnocovať a 
recyklovať jednotlivé kritické suroviny;

J. keďže až s 90 % OEEZ na svete sa nezákonne obchoduje alebo sa tento odpad 
nezákonne skládkuje9, lebo tisíce ton elektronického odpadu sa falošne deklarujú ako 
použitý tovar; keďže podľa odhadov sa z krajín EÚ každoročne vyvezie do krajín 
globálneho Juhu, kde sú sociálne, zdravotné a bezpečnostné predpisy menej prísne ako 
predpisy uplatňované v Únii, 352 474 metrických ton OEEZ10;

1. pripomína, že v uznesení z 10. februára 2021 k novému akčnému plánu v oblasti 
obehového hospodárstva žiadal, aby sa stanovili záväzné ciele EÚ na rok 2030 s cieľom 
výrazne znížiť materiálovú aj spotrebnú stopu EÚ a aby boli najneskôr do roku 2050 
začlenené do hraníc možností planéty s použitím ukazovateľov, ktoré sa majú prijať do 
konca roka 2021 ako súčasť aktualizovaného monitorovacieho rámca; 

9 Program OSN pre životné prostredie, Waste Crimes, Waste Risks: Gaps and Challenges in the Waste Sector 
(Trestná činnosť a riziká v oblasti odpadu: medzery a výzvy v sektore odpadového hospodárstva), 2015.
10 Bazilejská akčná sieť, Holes in the Circular Economy: WEEE Leakage from Europe (Nedostatky v obehovom 
hospodárstve: únik OEEZ z Európy), 2019.
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2. žiada Komisiu, aby do svojich scenárov dopytu po kritických surovinách zahrnula 
všetky možnosti minimalizácie spotreby zdrojov; 

3. zdôrazňuje, že treba podporovať znižovanie materiálovej aj spotrebnej stopy, aby sa 
znížil tlak na dodávateľské reťazce kritických surovín; zdôrazňuje, že je to tiež kľúčom 
k minimalizácii nárastu dopytu po kritických surovinách zo strany ekologických 
technológií, uľahčeniu vykonávania zelenej dohody a prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo; vyzýva Komisiu, aby stanovila prechod na obehové hospodárstvo za 
prioritu, a to znížením závislosti EÚ od dovozu, zlepšením efektívnosti využívania 
zdrojov, optimalizáciou spotreby zdrojov a uchovávaním a opätovným využívaním 
cenných surovín v rámci EÚ;

4. domnieva sa, že nahrádzanie kritických surovín nekritickými surovinami, ktoré majú 
podobnú výkonnosť, je veľmi dôležité na zníženie závislosti od kritických surovín 
z tretích krajín; žiada Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili dlhodobú podporu a 
stimuly pre výskum a vývoj v tejto oblasti; upozorňuje však na to, že substitúcia má 
svoje obmedzenia, lebo znamená len presun dopytu na iné kovy, ale nerieši celkový 
problém tlaku na kovy a vyčerpateľnosti zdrojov; 

5. poznamenáva, že v prípade niektorých kritických surovín, ako je fosfor, neexistuje 
žiadna náhrada; konštatuje ďalej, že hoci bol fosforit pridaný už do druhého zoznamu 
kritických surovín v roku 2014, lebo EÚ je od neho veľmi závislá, v európskom 
poľnohospodárstve, t. j. v sektore, ktorý využíva 95 % fosforu v Únii, neboli zavedené 
žiadne konkrétne štrukturálne opatrenia na zlepšenie efektívnosti využívania fosforu; 
zdôrazňuje, že problém zápornej bilancie fosforu v poľnohospodárstve by sa mal 
namiesto ťažby fosforitu riešiť väčším využívaním recyklovaných surovín obsahujúcich 
fosfor a že sú potrebné ďalšie iniciatívy na zlepšenie obehovosti fosforu; vyzýva na 
širšie využívanie poľnohospodárskych postupov prospešných pre udržateľné riadenie 
fosforu; zdôrazňuje synergie týchto postupov so znížením vplyvu na klímu 
a biodiverzitu; 

6. žiada Komisiu, aby popri požiadavkách na ekodizajn, ktoré majú výrazne zlepšiť 
životnosť, trvanlivosť, opraviteľnosť, modulárnosť, opätovnú použiteľnosť a 
recyklovateľnosť výrobkov po skončení životnosti, ktoré sa vyrábajú alebo predávajú v 
EÚ, navrhla aj pravidlá pre dizajn výrobkov prispôsobené rôznym kategóriám 
výrobkov, aby bolo možné jednoducho identifikovať a odstrániť časti alebo 
komponenty obsahujúce kritické suroviny, a to najmä zo spotrebiteľského odpadu; 

7. opakuje svoju výzvu uvedenú v uznesení z 10. februára 2021 k novému akčnému plánu 
v oblasti obehového hospodárstva, aby sa trvácnosť a opraviteľnosť výrobkov jasne 
a jednotne označovala indexom opraviteľnosti; žiada Komisiu, aby posúdila aj možnosť 
zaviesť index recyklovateľnosti, ktorý by sa vzťahoval na všetky elektrické a 
elektronické výrobky vyrábané alebo predávané v EÚ a ktorý by bol podobný 
energetickému štítku EÚ; 

8. pripomína potenciál obehového hospodárstva, ktorý spočíva v optimalizovanom 
používaní výrobkov a služieb, vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali nové 
udržateľné a obehové obchodné modely v rámci novej iniciatívy pre udržateľné 
výrobky vrátane prístupu „produkt ako služba“ (PaaS), ktoré šetria zdroje, znižujú vplyv 
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na životné prostredie a zabezpečujú ochranu spotrebiteľa; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby uľahčili tieto prístupy zavedením vhodných regulačných rámcov;

9. žiada Komisiu, aby navrhla účinné pravidlá pre systém zberu v celej EÚ s cieľom 
zvýšiť podiel zberu odpadových produktov obsahujúcich kritické suroviny; vyzýva 
Komisiu, aby popri iných možnostiach rozšírenej zodpovednosti výrobcov zvážila aj 
zavedenie systémov vratných záloh do právnych predpisov EÚ o odpadoch, najmä do 
smernice 2012/19/EÚ, pričom zohľadní vlastnosti rôznych výrobkov a zároveň 
zabezpečí, aby boli systémy kompatibilné vo všetkých členských štátoch, s cieľom 
motivovať spotrebiteľov, aby priniesli svoje elektrické a elektronické zariadenia na 
konci životnosti – najmä malé – do vyhradených zberných a recyklačných zariadení, 
pričom sa využijú pozitívne skúsenosti so systémami zálohovania skla a plastov v 
mnohých členských štátoch;

10. žiada Komisiu, aby navrhla ambiciózne minimálne ciele pre obsah recyklovaných 
kritických surovín a osobitné ciele pre recykláciu kritických surovín, ktoré budú 
špecifikované pre každú kategóriu výrobkov, spoločne so spoľahlivým rámcom pre 
monitorovanie, pričom bude vychádzať z návrhu nariadenia o batériách a použitých 
batériách (COM(2020)0798); vyzýva Komisiu, aby predložila najmä legislatívne návrhy 
založené na komplexnom posúdení vplyvu, ktorými sa postupne nahradia ciele 
recyklácie založené na vstupoch v smernici o OEEZ cieľmi recyklácie založenými na 
výstupoch pre rôzne kategórie výrobkov, aby sa zvýšilo zhodnocovanie kritických 
surovín z OEEZ; víta posúdenie potenciálnych zlepšení noriem EÚ v oblasti recyklácie 
elektrických a elektronických zariadení, ktoré v súčasnosti vykonáva Komisia s cieľom 
zvýšiť zhodnocovanie a recykláciu obsahu kritických surovín;

11. žiada Komisiu, aby zabezpečila súlad medzi akčným plánom pre kritické suroviny 
a stratégiou udržateľnosti pre chemikálie vrátane účinných opatrení na riadenie rizík na 
zaistenie bezpečného používania a recyklácie základných kovov v prípadoch, keď 
z technického alebo ekonomického hľadiska nie je možné použiť náhradu;

12. požaduje povinné minimálne normy spracovania týkajúce sa efektívnosti procesov, 
environmentálnych vlastností a bezpečnosti zariadení na opravu a recykláciu kľúčových 
skupín výrobkov, v ktorých sa zohľadní vystavenie pracovníkov toxickým a 
rádioaktívnym materiálom obsiahnutým v OEEZ; zdôrazňuje, že je dôležité vybaviť 
pracovníkov v servisných a recyklačných zariadeniach osobnými ochrannými 
prostriedkami, a to aj v neformálnom odvetví opráv a recyklácie; v tejto súvislosti opäť 
pripomína pozíciu Parlamentu k štvrtému návrhu na zmenu smernice o karcinogénoch 
a mutagénoch; 

13. zdôrazňuje, že do zoznamu kritických surovín z roku 2020 pribudol bauxit, ktorý 
možno zušľachťovať na hliník; konštatuje, že hoci je bauxit nerecyklovateľný, lebo sa 
pri každom použití spotrebúva, hliník sa dá nekonečne recyklovať bez zníženia jeho 
kvality; vyjadruje poľutovanie nad tým, že nízka miera recyklácie pri niektorých 
použitiach11 spolu s vývozom hliníkového odpadu a šrotu12 viedli k nižšej miere 

11 Kým miera recyklácie po skončení životnosti v Európe pre hliník používaný v doprave a budovách dosiahla 
v roku 2013 viac ako 90 %, recyklovalo sa len 60 % hliníka použitého v obaloch.
12 Keby EÚ bola spracovala domáci tok hliníkového odpadu a šrotu vyvezeného v roku 2015, miera recyklácie 
po skončení životnosti by sa zvýšila na 16 % (Passarini a kol. 2018) – zo štúdie Európskej komisie o zozname 
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recyklácie po skončení životnosti (EoL-RIR), než bolo inak možné dosiahnuť; 
zdôrazňuje, že EÚ by sa mala snažiť zaviesť opatrenia na dosiahnutie 100 % miery 
recyklácie hliníka po skončení životnosti;

14. pripomína svoje požiadavky uvedené v uznesení z 10. februára 2021 k novému 
akčnému plánu v oblasti obehového hospodárstva týkajúce sa revízie nariadenia o 
preprave odpadu; vyzýva Komisiu, aby pri revízii nariadenia o preprave odpadu 
stanovila požiadavky, ktoré umožnia vývoz odpadových produktov, najmä produktov, 
ktoré obsahujú kritické suroviny, len vtedy, ak sa zaručí, že sa budú spracúvať podľa 
sociálnych a environmentálnych noriem rovnocenných s normami uplatňovanými v EÚ; 
požaduje dôslednejšie presadzovanie a prísnejší dohľad nad trhom, aby sa zabránilo 
nezákonnému vývozu odpadových produktov obsahujúcich kritické suroviny; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby v rámci nadchádzajúcej revízie nariadenia o preprave odpadu 
a nariadenia o recyklácii lodí v roku 2023 zabezpečila, aby kritické suroviny 
z morských plavidiel zasielaných na demontáž neopustili Európsku úniu ako odpad;

15. zdôrazňuje kľúčovú úlohu vytvorenia dobre fungujúceho trhu s druhotnými surovinami; 
v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby urýchlene zriadila stredisko na monitorovanie 
trhu s kritickými druhotnými surovinami vrátane kritických surovín;

16. upozorňuje na to, že hoci je hlavným cieľom odolnosti kritických surovín stanoviť cestu 
k väčšej udržateľnosti a bezpečnosti, jej rozsah by sa mal rozšíriť na všetky suroviny 
vrátane druhotných surovín, ktoré sú strategicky dôležitou časťou kľúčových 
hodnotových reťazcov;

17. uznáva potrebu zvyšovania úrovne zručností a rekvalifikácie pracovníkov s cieľom 
podporiť prechod od tzv. hnedých zručností na tzv. zelené zručnosti; konštatuje, 
že preorientovanie sa na obehové hospodárstvo si v mnohých odvetviach a službách EÚ 
vyžaduje osobitné zručnosti a kompetencie na zabezpečenie vysokého stupňa 
environmentálneho správania a bezpečnosti pracovníkov, a zdôrazňuje osobitnú úlohu, 
ktorú v tejto súvislosti zohrávajú prví hráči, MSP a začínajúce podniky; vyzýva 
Komisiu, aby uznala túto úlohu pri aktualizáciách priemyselnej stratégie pre Európu a 
stratégie pre MSP; žiada Komisiu, aby zaradila programy odbornej prípravy a 
rekvalifikácie pre obehové hospodárstvo ako prioritu do programu EÚ v oblasti 
zručností a programov financovania EÚ; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila dostatočné 
finančné prostriedky na rekvalifikáciu pracovnej sily a kompenzovala sociálny 
a hospodársky vplyv tejto transformácie, ako aj jej vplyv na zamestnanosť a životné 
prostredie v bývalých ťažobných oblastiach;

18. vyzýva Komisiu, aby zaviedla prísne normy pre zverejňovanie, transparentnosť a 
podávanie správ v oblasti ťažobného priemyslu a ťažobných činností;

19. zdôrazňuje, že obetiam ekonomických a environmentálnych škôd a poškodenia zdravia, 
ktoré sú spôsobené ťažbou a spracovaním kritických surovín, by sa mal zaručiť účinný 
prístup k právnej náprave; v tejto súvislosti pripomína svoje uznesenie z 10. marca 2021 
s odporúčaniami pre Komisiu k náležitej starostlivosti podnikov a zodpovednosti 
podnikov; vyzýva Komisiu, aby venovala osobitnú pozornosť sociálne 
a environmentálne zodpovednému získavaniu všetkých kritických surovín v EÚ aj 

surovín kritických pre EÚ (2020).
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mimo nej a ich vysledovateľnosti počas celého životného cyklu; zdôrazňuje, že v tomto 
procese je dôležité zohľadniť potreby hospodárskych subjektov na nižšom stupni 
reťazca a MSP v EÚ; vyzýva preto Komisiu, aby v nadchádzajúcich právnych 
predpisoch o povinnej náležitej starostlivosti venovala osobitnú pozornosť ťažobnému 
odvetviu vzhľadom na významný vplyv ťažby na životné prostredie;

20. v tejto súvislosti víta úplnú uplatniteľnosť nariadenia (EÚ) 2017/821 o nerastných 
surovinách z oblastí zasiahnutých konfliktom od 1. januára 2021; zastáva však názor, 
že nariadenie by malo byť ambicióznejšie z hľadiska nerastných surovín, na ktoré sa 
vzťahuje, a povinností, ktoré ukladá, a vyzýva Komisiu, aby nariadenie preskúmala do 
roku 2023;

21. vyzýva Komisiu, aby pozorne sledovala pretrvávajúcu výzvu, ktorú predstavujú 
vývozné obmedzenia uplatňované tretími krajinami, a hľadala riešenie tohto problému; 
vyzýva Komisiu, aby takisto monitorovala, ako tretie krajiny skupujú vyvážané kritické 
suroviny a obmedzujú možnosť EÚ diverzifikovať zdroje; opakuje, že treba v čo 
najväčšej miere využívať súčasné obchodné pravidlá tým, že sa vytvorí mechanizmus 
pre monitorovanie obmedzení vývozu kritických surovín v rámci dvojstranných 
a mnohostranných rokovaní a podporou dialógu o ich využívaní;

22. vyzýva Komisiu, aby pripravila výskumné programy, ktoré by prispeli k zmierneniu 
rizík v oblasti dodávok, keďže kritické suroviny sa priamo používajú v obrannom 
a leteckom priemysle a sú zásadne dôležité na rozvoj kľúčových obranných 
spôsobilostí;

23. vyzýva Komisiu, aby v analýze rizika ohrozenia dodávok, ktorá je podkladom 
pre zostavenie zoznamu kritických surovín, náležite zohľadnila všetky environmentálne 
externality ťažby a spracovania kritických surovín; 

24. víta ambíciu stať sa svetovým lídrom v oblasti udržateľnej produkcie surovín; 
zdôrazňuje, že si to vyžaduje súdržnosť medzi všetkými príslušnými politickými 
iniciatívami a právnymi predpismi EÚ;

25. vyzýva Komisiu a Európsku alianciu pre suroviny, aby namiesto novej ťažby 
uprednostňovali ťažbu kritických surovín z existujúcich domácich baní, t. j. z jaloviny, 
hlušiny, skládok a prostredníctvom účinnejšieho získavania užitočných materiálov z 
komunálneho odpadu, ak je takýto postup udržateľný, t.j. ak je jeho environmentálny 
vplyv vrátane spotrebovanej energie a použitých chemických látok menší; zdôrazňuje, 
že táto ťažba a následná obnova sa musia vykonávať pomocou najlepších dostupných 
techník (BAT), ktoré zaručujú najlepšie ekologické vlastnosti a hospodársku 
životaschopnosť;

26. vyzýva Komisiu, aby v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva vymedzenou 
v rámcovej smernici o odpade venovala osobitnú pozornosť fáze ťažobných projektov 
po ukončení ťažby a po skončení životnosti kritických surovín, a to najmä v prípadoch, 
keď sú kritické suroviny zároveň nebezpečnými látkami;

27. je presvedčený o tom, že povolenia a koncesie na ťažbu by mali obsahovať požiadavky 
na bezpečné, efektívne a udržateľné zhodnotenie a spracovanie všetkých kritických 
surovín, ktoré je z ekonomického a technického hľadiska možné znovu využiť; žiada 
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Komisiu, aby urýchlene vykonala požiadavky Parlamentu uvedené v jeho uznesení 
z 27. apríla 2017 o vykonávaní smernice o banskom odpade; opakuje, že dotazník, ktorý 
sa v súčasnosti používa ako systém podávania správ podľa článku 18 smernice, nie je 
vhodný na daný účel, a žiada Komisiu, aby vytvorila harmonizovaný, digitalizovaný a 
transparentný registračný systém EÚ založený na harmonizovaných vymedzeniach 
pojmov a kritériách spracovania pre banský odpad, ktorý zahŕňa všetky relevantné údaje 
o vplyve na životné prostredie vrátane koncentrácií obsahu skládok odpadu; 

28. žiada Komisiu, aby stanovila maximálne prahové hodnoty koncentrácie síry a ťažkých 
kovov v zariadeniach na nakladanie s odpadmi s cieľom zlepšiť zhodnocovanie 
kritických surovín z banského odpadu a znížiť potenciálne presakovanie kyslých vôd 
z baní a znečistenie kyslými vodami a aby zároveň poskytla dostatočný čas na 
prispôsobenie sa týmto novým hodnotám; 

29. vyzýva Komisiu, aby preštudovala možnosť začlenenia a ďalšieho rozpracovania novej 
svetovej priemyselnej normy na bezpečné nakladanie s banskou hlušinou prijatej 
v rámci Programu OSN pre životné prostredie do práva Únie a aby podporila jej 
uplatňovanie vo všetkých hodnotových reťazcoch podnikov, ktoré dovážajú a používajú 
kritické suroviny na vnútornom trhu;

30. domnieva sa, že aj keď by sa mali domáce kritické suroviny zo strategických dôvodov 
uprednostňovať pred dovážanými surovinami, vzhľadom na ciele Európskej zelenej 
dohody, a najmä ciele stratégie v oblasti biodiverzity a akčného plánu nulového 
znečistenia, by sa malo zabezpečiť, aby právne predpisy EÚ v oblasti životného 
prostredia zaručovali, že ťažba v EÚ bude mať minimálny vplyv na životné prostredie 
a že potenciálne nové banské činnosti v Európe, ktoré sú potrebné pre zelenú dohodu, 
nespôsobia len presun emisií skleníkových plynov a environmentálneho vplyvu na iné 
časti hospodárstva EÚ; 

31. vyzýva Komisiu, aby sprísnila presadzovanie a zabezpečila úplné vykonávanie 
súčasných právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia a aby v prípade 
potreby navrhla zmeny právnych predpisov;

32. nabáda na komplexné posúdenie zahrnutia ťažobného odvetvia do rozsahu pôsobnosti 
smernice o priemyselných emisiách vzhľadom na veľký vplyv ťažobných činností na 
životné prostredie, veľký priemerný rozsah ťažobných projektov, rozdiely v normách 
riadenia znečisťovania, ktoré sa uplatňujú v banských lokalitách v celej Európe, a 
potenciálne rozšírenie ťažby kritických surovín v Európe; nabáda na komplexné 
posúdenie zahrnutia ťažobného odvetvia do rozsahu pôsobnosti smernice o 
priemyselných emisiách; navrhuje, aby sa stanovili najlepšie dostupné techniky na 
obnovu baní, najmä pokiaľ ide o pôdu a vodu;

33. nabáda Komisiu, aby preskúmala smernicu o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie s cieľom zabezpečiť, aby sa posudzovanie vplyvov na životné prostredie 
vykonávalo v prípade ťažobných projektov všetkých veľkostí a aby toto posúdenie 
vykonávala nezávislá tretia strana; 

34. vyzýva Komisiu, aby navrhla vedecky podložené a prísne kritériá udržateľnosti na 
vymedzenie toho, čo predstavuje udržateľnú investíciu do ťažobného odvetvia podľa 
nariadenia o taxonómii; zdôrazňuje, že všetky dotácie týkajúce sa kritických surovín by 
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sa mali riadiť zásadou „nespôsobovať škodu“ v súlade so záväzkami Európskej zelenej 
dohody;

35. zdôrazňuje, že treba urýchlene vypracovať výskumné a inovačné projekty programu 
Horizont Európa týkajúce sa spracovania, recyklácie, renovácie a repasovania, 
progresívnych materiálov a substitúcie, procesov ťažby a spracovania kritických surovín 
vrátane ich získavania z banského odpadu, zostatkov a komplexných tokov, aby sa 
výrazne znížil vplyv na životné prostredie a zlepšili klimatické vlastnosti;

36. domnieva sa, že na emisie spojené s ťažobnými činnosťami a dovoz kritických surovín 
by sa mal vzťahovať budúci mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach;

37. domnieva sa, že opatrenia na urýchlenie a uľahčenie ťažobných projektov v rámci 
programu lepšej právnej regulácie by v nijakom prípade nemali mať negatívny vplyv na 
životné prostredie a sociálnu ochranu a tieto opatrenia by mali zaručovať účasť 
verejnosti;

38. domnieva sa, že právne predpisy EÚ a medzinárodné dohovory by mali zakazovať 
ťažbu v chránených prírodných oblastiach, t. j. v oblastiach sústavy Natura 2000 a v 
oblastiach Ramsarského dohovoru, na iných štátom vymedzených a nadnárodných 
chránených územiach (napr. lokality svetového dedičstva UNESCO), v domorodých 
oblastiach a oblastiach chránených spoločenstvom, ako aj v hlbokomorských oblastiach 
a Arktíde; vyzýva preto Komisiu, aby v záujme dosiahnutia tohto cieľa zvážila zmenu 
príslušných článkov smernice o vtákoch a smernice o biotopoch;

39. pripomína záväzok Komisie, aby sa morské nerasty nachádzajúce sa na medzinárodnom 
morskom dne mohli ťažiť alebo používať až vtedy, keď budú dostatočne preskúmané 
účinky hlbokomorskej ťažby na morské prostredie, biodiverzitu a ľudské činnosti, budú 
vyhodnotené riziká, a bude dokázané, že technológie a prevádzkové postupy 
nespôsobujú vážne poškodenie životného prostredia, v súlade so zásadou predbežnej 
opatrnosti a s podobnými výzvami Európskeho parlamentu a Rady; nabáda Komisiu, 
aby pretavila tento záväzok do konkrétnych opatrení na ochranu týchto veľmi 
zraniteľných ekosystémov;

40. vyzýva Komisiu, aby zvážila legislatívne možnosti v súlade s dohovorom z Espoo 
a Aarhuským dohovorom s cieľom zabezpečiť, aby miestne orgány prijali 
a presadzovali právo miestnych komunít na účinnú a inkluzívnu účasť na postupoch 
udeľovania povolení pre nové prieskumné a ťažobné projekty, a to vo všetkých fázach 
ťažobných projektov a pri predkladaní žiadostí o povolenie na rozšírenie existujúcich 
baní, a aby zabezpečila, že miestne spoločenstvá budú mať právo využívať účinné 
mechanizmy nápravy riadené nezávislými súdmi a orgánmi dohľadu bez akéhokoľvek 
konfliktu záujmov.
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