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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za industrijo, raziskave in 
energetiko kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker naj bi se svetovna uporaba materialov po napovedih več kot podvojila, in sicer z 79 
Gt leta 2011 na 167 Gt leta 2060; ker naj bi se Poraba kovin v svetu leta 2060 povečala 
z 8 na 20 milijard ton (+150 %); ker projekcije Evropske komisije in Organizacije za 
gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) kažejo, da bo prehod na digitalna, visoko 
energetsko učinkovita in podnebno nevtralna gospodarstva privedel do večjega 
povpraševanja po kritičnih surovinah in neobdelanih materialih;

B. ker polovica vseh emisij toplogrednih plinov izhaja iz pridobivanja in predelave virov1, 
2 % pa iz rudarskega sektorja2; ker pridobivanje in predelava naravnih virov v vseh 
sektorjih povzročata več kot 90 % izgube biotske raznovrstnosti in pomanjkanja vode3; 
ker pridobivanje in uporaba kovin povzročata številne oblike onesnaženja, tudi toksične 
učinke pri ljudeh in v ekosistemih, kot so slaba kakovost zraka, kontaminacija tal, 
izsekavanje gozdov in izgubljanje habitatov4; opozarja, da se približno 10 % svetovne 
primarne energije v vseh sektorjih porabi za pridobivanje, prevoz in rafiniranje kovin; 
ker naj bi se relativni delež svetovne primarne energije, porabljene za kovine, do leta 
2030 povečal za 40 %5;

C. ker so kritične surovine neobnovljiv vir; ker se bo zaradi povečane rabe materialov in 
okoljskih posledic njihovega pridobivanja, predelave in odlaganja verjetno povečal 
pritisk na to osnovo virov za naša gospodarstva6;

D. ker pridobivanje surovin na globokomorskem dnu po vsej Evropi pomeni velik pritisk 
na morske organizme – tako na vrste kot habitate – in še povečuje kumulativne vplive, 
ki zmanjšujejo splošno odpornost morskih ekosistemov7; ker cilj dobrega okoljskega 
stanja evropskih morskih voda do leta 2020 najverjetneje ni bil dosežen8; ker človek s 
svojimi dejavnostmi vse bolj ogroža, degradira ali uničuje svetovne oceane, morja in 

1 Poročilo OECD: Global Material Resources Outlook to 2060 (Svetovne napovedi o materialnih virih do leta 
2060).
2 UNFCC, Industry Sector Snapshot: Mining and Metals (Stanje v industrijskem sektorju rudarstva in kovin), 
2018.
3 Mednarodni forum OZN za vire, Global Resources Outlook (Svetovne napovedi o virih), 2019.
4 Poročilo OECD: Global Material Resources Outlook to 2060 (Svetovne napovedi o materialnih virih do leta 
2060).
5 Norgate, T., in Jahanshahi, S., „Reducing the greenhouse gas footprint of primary metal production: “Where 
should the focus be?“ (Zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov v proizvodnji primarnih kovin: na kaj bi se 
morali osredotočiti?), Minerals Engineering, 24. zvezek, številka 14, november 2011, str. 1563–1570.
6 Poročilo OECD: Global Material Resources Outlook to 2060 (Svetovne napovedi o materialnih virih do leta 
2060).
7 Poročilo Evropske agencije za okolje iz leta 2019 o stanju in obetih za evropsko okolje za leto 2020.
8 Delovni dokument služb Komisije z naslovom „60 final Key stages and progress to do 2019 - Accompanying 
the Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the implementation of the 
marine Strategy Framework Directive (Direktiva 2008/56/ES)“ (60 končnih ključnih faz in napredek do leta 
2019 – spremno poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o izvajanju okvirne direktive o morski 
strategiji (Direktiva 2008/56/ES)), SWD(2020)0060.
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morske vire;

E. ker rudarstvo prinaša več tveganj za onesnaženje površinskih in podzemnih voda; ker to 
onesnaženje povzroča kontaminacijo ali celo izginotje vodnih živali, ki lahko dolvodno 
seže še precej daleč od rudnikov; ker to onesnaženje vpliva na kopenske živali, ki to 
vodo pijejo, in na rast tamkajšnjih rastlin; da je okoliško prebivalstvo izpostavljeno 
kontaminaciji zaradi uživanja onesnažene vode ter rastlin in živali, ki se iz nje napajajo;

F. ker potresno sondiranje in vrtanje na morju močno obremenjujeta oceane in morja s 
hrupom, kar neposredno vpliva na veliko morskih živali in je zanje včasih celo 
smrtonosno;

G. poudarja, da dandanes velika količina kritičnih surovin izvira iz držav oziroma se 
predelujejo v državah, ki imajo manj stroga socialna in okoljska pravila kot EU;

H. ker je treba poskrbeti za trajnostno in etično pridobivanje surovin, in tudi kritičnih 
surovin, da bi si zagotovili oskrbo s kovinami in minerali za tehnologije, ki so nam 
potrebne za izpolnitev ciljev zelenega dogovora;

I. opozarja, da se da razmeroma dobro reciklirati zgolj nekaj kovin, večine pa ne, zlasti ne 
redkih zemelj; ker je odpadna električna in elektronska oprema (OEEO) eden najhitreje 
rastočih tokov recikliranja in ker se je v EU zaenkrat reciklira manj kot 40 %; poudarja, 
da bi lahko odvisnost od tujih dobaviteljev in okoljsko škodo zmanjšali tudi z 
izkoriščanjem urbanih rudnikov; poudarja, da neustrezno ravnanje z odpadno električno 
in elektronsko opremo v podjetjih v vrednostni verigi pomeni veliko tveganje za zdravje 
in varnost, saj te naprave in oprema vsebujejo kompleksno mešanico materialov, od 
katerih so nekateri nevarni; ker pogosto primanjkuje informacij o možnostih za 
predelavo in recikliranje posameznih kritičnih surovin;

J. ker se po podatkih nezakonito trguje z do 90 % svetovnih elektronskih odpadkov 
oziroma se zavržejo9, obenem pa se na tisoče ton elektronskih odpadkov napačno prijavi 
kot rabljeno blago; ker se po ocenah iz Evropske unije vsako leto izvozi 352.474 
metričnih ton elektronskih odpadkov v države svetovnega Juga, kjer so socialni, 
zdravstveni in varnostni predpisi manj strogi kot v EU10;

1. želi opozoriti, da je v svoji resoluciji z dne 10. februarja 2021 o novem akcijskem načrtu 
za krožno gospodarstvo, zahteval zavezujoče cilje EU za leto 2030, da bi znatno 
zmanjšali surovinski in potrošni odtis EU, ki bi ju bilo treba najpozneje do leta 2050 
zmanjšati in prilagoditi zmogljivostim planeta ter pri tem uporabiti kazalnike, ki naj bi 
jih do konca leta 2021 sprejeli v okviru posodobljenega okvira za spremljanje; 

2. poziva Komisijo, naj v scenarije povpraševanja po kritičnih surovinah vključi vse 
razpoložljive možnosti za zmanjšanje porabe virov; 

3. poudarja, da je treba spodbujati zmanjševanje potrošnje v vseh sektorjih, da bi zmanjšali 

9 UNEP „Waste Crimes, Waste Risks: Gaps and Challenges in the Waste Sector“ (Kazniva dejanja, povezana z 
odpaski: vrzeli in izzivi v sektorju odpadkov), 2015.
10 Basel Action Network, Holes in the Circular Economy: WEEE Leakage from Europe (Vrzeli v krožnem 
gospodarstvu: uhajanje odpadne električne in elektronske opreme iz Evrope), 2019.
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pritisk na dobavne verige kritičnih surovin; poudarja, da je to tudi osrednjega pomena 
za to, da bi se zaradi zelenih tehnologij čim manj povečalo povpraševanje po kritičnih 
surovinah ter za čim lažje izvajanje zelenega dogovora in prehod na podnebno nevtralno 
gospodarstvo; poziva Komisijo, naj prehod na krožno gospodarstvo določi za 
prednostno nalogo, da bomo zmanjšali odvisnost EU od uvoza, izboljšali učinkovito 
rabo virov, optimizirali njihovo porabo ter obdržali dragocene surovine v EU in jih 
ponovno uporabili;

4. meni, da je nadomeščanje kritičnih surovin z nekritičnimi, ki so podobno učinkovite, 
pomemben način za zmanjšanje odvisnosti na tem področju od tretjih držav; poziva 
Komisijo in države članice, naj zagotovijo dolgoročno podporo in spodbude za 
raziskave in razvoj na tem področju; opozarja pa, da ima tudi nadomeščanje svoje 
omejitve, saj s tem zgolj prenesemo povpraševanje na druge kovine, ne reši pa se 
problem pritiska na kovine in omejena narava teh virov; 

5. se zaveda, da za nekatere kritične surovine, kot je fosfor, ni nadomestka; ugotavlja tudi, 
da se je fosfatna ruda že leta 2014 pojavila na drugem seznamu kritičnih surovin, saj je 
EU od nje močno odvisna, a ni bilo nobenih konkretnih strukturnih ukrepov za 
učinkovitejšo rabo fosforja v evropskem kmetijstvu, torej sektorju, ki v Uniji uporablja 
95 % fosforja; poudarja, da bi bilo treba negativno bilanco fosforja v kmetijstvu reševati 
z večjo uporabo recikliranih fosforjevih materialov namesto z novim pridobivanjem 
fosfatne rude in da so potrebne nadaljnje pobude za izboljšanje krožnosti fosforja; 
poziva k razširitvi in okrepitvi trajnostnih kmetijskih praks, ki ugodno vplivajo na 
trajnostno ravnanje s fosforjem; poudarja, da imajo te prakse tudi sinergijski učinek 
manjšega podnebnega in biotskega odtisa; 

6. poziva Komisijo, naj poleg zahtev za okoljsko primerno zasnovo, s katerimi bi znatno 
izboljšali dolgoživost, trajnost, popravljivost, modularnost ter primernosti izrabljenih 
proizvodov za ponovno uporabo in recikliranje, proizvedenih ali prodanih v EU, 
predlaga tudi ukrepe za zasnovo proizvodov, ki bodo prilagojeni različnim kategorijam 
izdelkov, za enostavno prepoznavanje in odstranitev delov ali sestavnih delov, ki 
vsebujejo kritične surovine, zlasti pri popotrošniških odpadkov; 

7. ponovno poziva k jasnemu in usklajenemu označevanju trajnosti in popravljivosti 
proizvodov v obliki oznake popravljivosti, kot je navedel v svoji resoluciji z dne 
10. februarja 2021 o novem akcijskem načrtu za krožno gospodarstvo; poziva Komisijo, 
naj tudi oceni, ali bi bilo mogoče sprejeti evropski energijski nalepki podobno oznako 
reciklabilnosti za vse električne in elektronske proizvode, ki se proizvedejo ali prodajo v 
EU; 

8. ponovno poudarja, da ima optimizirana uporaba proizvodov in storitev tudi potencial 
krožnega gospodarstva; poziva Komisijo in države članice, naj v novi pobudi za 
trajnostne proizvode podprejo nove trajnostne in krožne poslovne modele (vključno s 
pristopom proizvoda kot storitve), pod pogojem, da varčujejo z viri, zmanjšujejo vplive 
na okolje in jamčijo varstvo potrošnikov; poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo te pristope z regulativnimi okviri, ki jih bodo omogočali;

9. poziva Komisijo, naj predlaga učinkovita pravila za vseunijski sistem zbiranja, da bi 
povečali stopnjo zbranih odpadkov, ki vsebujejo kritične surovine; poziva Komisijo, naj 
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poleg drugih možnosti za razširjeno odgovornost proizvajalca oceni tudi uvedbo 
kavcijskih shem v zakonodajo EU o odpadkih, zlasti v Direktivo 2012/19/EU, pri čemer 
naj upošteva značilnosti različnih proizvodov in zagotovi, da bodo te sheme združljive v 
vseh državah članicah, zato da bi potrošnike spodbudili, da bodo izrabljeno električno in 
elektronsko opremo, zlasti manjše naprave, oddali v namenske obrate za zbiranje in 
recikliranje, in pri tem se je treba opreti na pozitivne izkušnje kavcijskih shem za steklo 
in plastiko v več državah članicah;

10. poziva Komisijo, naj predlaga ambiciozne cilje glede minimalne vsebnosti recikliranih 
kritičnih surovin in namenske cilje za recikliranje teh surovin, ki bodo določeni za 
vsako kategorijo proizvodov, skupaj z zanesljivim okvirom za spremljanje, pri čemer 
naj se zgleduje po predlagani uredbi o baterijah in odpadnih baterijah 
(COM(2020)0798); poziva Komisijo, naj pripravi zlasti zakonodajne predloge, ki bodo 
temeljili na poglobljeni oceni učinka, da bi cilje recikliranja, ki temeljijo na vložkih, v 
direktivi o odpadni električni in elektronski opremi postopoma nadomestili s cilji 
recikliranja na podlagi izložkov za različne kategorije proizvodov, zato da bi povečali 
predelavo nujno potrebnih surovin iz odpadne električne in elektronske opreme; 
pozdravlja ravno potekajočo oceno Komisije glede morebitnih izboljšav pri standardih 
EU za recikliranje električne in elektronske opreme, da bi se povečala predelava in 
recikliranje kritičnih surovin, ki jih te naprave vsebujejo;

11. poziva Komisijo, naj zagotovi skladnost med akcijskim načrtom EU za kritične 
surovine in trajnostno strategijo za kemikalije ter učinkovite ukrepe za obvladovanje 
tveganj, da bi zagotovila varno uporabo in recikliranje bistvenih kovin, za katere ni 
tehnično ali ekonomsko izvedljivih nadomestkov;

12. poziva k obveznim minimalnim standardom obdelave glede postopkovne učinkovitosti, 
okoljske učinkovitosti in varnosti za serviserje in izvajalce recikliranja v zvezi z 
najpomembnejšimi skupinami proizvodov, tako da bo upoštevana izpostavljenost 
delavcev strupenim in radioaktivnim materialom, ki jih vsebuje odpadna električna in 
elektronska oprema; poudarja, da je treba delavce v obratih za popravila in recikliranje 
opremiti z osebno zaščitno opremo, tudi v sektorju neformalnega popravila in 
recikliranja; glede tega ponavlja stališče Parlamenta o četrtem predlogu za spremembo 
direktive o rakotvornih in mutagenih snoveh; 

13. poudarja, da je bil leta 2020 na seznam kritičnih surovin dodan boksit, ki ga je mogoče 
prečistiti v aluminij; ugotavlja, da boksita sicer ni mogoče reciklirati, saj se pri vseh 
načinih uporabe potroši, je pa mogoče neskončnokrat reciklirati aluminij, ne da bi se mu 
poslabšala kakovost; obžaluje, da je zaradi nizke stopnje recikliranja pri nekaterih 
načinih uporabe11 ter zaradi izvoza aluminijevih odpadkov in ostankov12 delež 
recikliranega vložka ob koncu življenjske dobe nižji, kot bi ga bilo sicer mogoče doseči; 
poudarja, da bi si morala EU pri aluminiju prizadevati za 100-odstotni delež recikliranja 
ob koncu življenjske dobe in sprejeti ustrezne ukrepe za to;

11 Leta 2013 je delež recikliranja aluminija, ki se uporablja v prometu in gradbeništvu, ob koncu življenjske dobe 
znašal več kot 90 %, medtem ko je bilo recikliranega le 60 % aluminija, ki se uporablja za embalažo.
12 „Če bi tok aluminijevih odpadkov in ostankov, izvoženih v letu 2015, predelali v EU, bi se delež recikliranega 
vložka ob koncu življenjske dobe povečal na 16 % (Passarini idr., 2018)“, iz študije Komisije o seznamu 
kritičnih surovin EU (2020).
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14. želi spomniti na svoje zahteve iz resolucije z dne 10. februarja 2021 o novem akcijskem 
načrtu za krožno gospodarstvo glede revizije direktive o pošiljkah odpadkov; poziva 
Komisijo, naj pri reviziji uredbe o pošiljkah odpadkov določi zahteve, ki bodo izvoz 
odpadnih proizvodov, zlasti tistih, ki vsebujejo kritične surovine, dopuščale samo, če bo 
zagotovljeno, da bodo obdelani v skladu s socialnimi in okoljskimi standardi, 
enakovrednimi unijskim; poziva k strožjemu izvrševanju in nadzoru trga, da bi 
preprečili nezakonit izvoz odpadnih proizvodov, ki vsebujejo kritične surovine; poziva 
Komisijo, naj pri skorajšnji reviziji uredbe o pošiljkah odpadkov in uredbe o 
recikliranju ladij leta 2023 zagotovi, da kritične surovine iz morskih plovil, poslanih v 
razstavljanje, ne bodo smele zapustiti Evropske unije kot odpadki;

15. poudarja, da bi bilo izredno pomembno zasnovati dobro delujoč trg za sekundarne 
surovine; v zvezi s tem poziva Komisijo, naj hitro ustanovi observatorij trga za ključne 
sekundarne materiale, vključno s kritičnimi surovinami;

16. ker je glavni cilj odpornosti na področju kritičnih surovin poiskati pot k večji trajnosti in 
zanesljivosti, bi bilo treba njeno področje uporabe razširiti na vse surovine, tudi 
sekundarne, ki so strateško pomemben del ključnih dobavnih verig;

17. poudarja, da je treba delavcem omogočiti izpopolnjevanje in prekvalificiranje in jim 
omogočiti prehod s tako imenovanih rjavih znanj in spretnosti (v onesnažujočih 
panogah) na tako imenovana zelena znanja in veščine; se zaveda, da preusmeritev v 
krožno gospodarstvo v številnih panogah in storitvah EU zahteva posebna znanja in 
spretnosti ter kompetence, da se zagotovita visoka okoljska učinkovitost in varnost 
delavcev, ter poudarja posebno vlogo, ki jo imajo prebojniki na trgu ter mala, srednja in 
zagonska podjetja; poziva Komisijo, naj to vlogo prizna pri posodabljanju industrijske 
strategije za Evropo in strategije za mala in srednja podjetja; poziva Komisijo, naj v 
program znanj in spretnosti EU in evropske programe financiranja prednostno vključi 
programe usposabljanja in prekvalificiranja za krožno gospodarstvo; poziva Komisijo, 
naj zagotovi zadostna sredstva za prekvalifikacijo in naj se ustrezno loti socialnih, 
zaposlitvenih, gospodarskih in okoljskih posledic tega prehoda na nekdanjih rudarskih 
območjih;

18. poziva Komisijo, naj na področju ekstraktivnih in rudarskih dejavnosti izvaja stroge 
standarde glede javnega razkritja, preglednosti in poročanja;

19. poudarja, da bi bilo treba tistim, ki zaradi rudarjenja in obdelave kritičnih surovin 
utrpijo gospodarsko, okoljsko in zdravstveno škodo, nujno zagotoviti dejanski dostop 
do pravnega varstva; ob tem želi spomniti na svojo resolucijo z dne 10. marca 2021 s 
priporočili Komisiji o primerni skrbnosti in odgovornosti podjetij; poziva Komisijo, naj 
nameni posebno pozornost socialno in okoljsko odgovornemu pridobivanju vseh 
kritičnih surovin znotraj in zunaj Evrope ter in njihovi sledljivosti v vsem življenjskem 
ciklu; poudarja, da je treba v tem procesu upoštevati potrebe gospodarskih subjektov 
nižje v vrednostni verigi ter potrebe malih in srednjih podjetij v EU; poziva Komisijo, 
naj v prihodnji zakonodaji o obvezni potrebni skrbnosti nameni posebno pozornost 
rudarskemu sektorju zaradi njegovega obsežnega vpliva na okolje;

20. v zvezi s tem pozdravlja polno uporabo uredbe o konfliktnih mineralih (EU) 2017/821 
od 1. januarja 2021; meni pa, da bi morala biti uredba ambicioznejša glede materialov, 
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ki jih ureja, in naloženih obveznosti, ter poziva Komisijo, naj jo do leta 2023 pregleda;

21. poziva Komisijo, naj pozorno spremlja trajni izziv izvoznih omejitev, ki jih uporabljajo 
tretje države, in naj poišče rešitev zanj; poziva jo, naj tudi spremlja, kako tretje države 
odkupujejo izvoz kritičnih surovin in omejujejo možnosti EU za diverzifikacijo nabave; 
poudarja, da je treba čim bolje izkoristiti aktualna trgovinska pravila in vzpostaviti 
mehanizem za spremljanje uvoznih omejitev za kritične surovine kot političnega orodja 
v dvostranskih in mnogostranskih pogajanjih ter s spodbujati dialog o uporabi teh 
surovin;

22. poziva Komisijo, naj razvija raziskovalne programe, ki bodo pomagali ublažiti tveganja 
pri oskrbi, saj so kritične surovine neposredno povezane z obrambno in vesoljsko 
industrijo ter imajo bistveno vlogo pri razvoju ključnih obrambnih zmogljivosti;

23. poziva Komisijo, naj pri pripravi seznama kritičnih surovin in analizi tveganj pri oskrbi 
ustrezno upošteva vse okoljske eksternalije pridobivanja in predelave; 

24. pozdravlja prizadevanja EU, da bi postala vodilna svetovna sila na področju trajnostne 
proizvodnje surovin; poudarja, da je za to potrebna politična skladnost med vsemi 
relevantnimi političnimi pobudami in zakonodajo EU;

25. poziva Komisijo in evropsko zavezništvo za surovine, naj dasta prednost pridobivanju 
kritičnih surovin iz že obstoječih domačih rudnikov pred novimi rudniki, npr. iz 
rudniške jalovine, odpadnega materiala, odlagališč in učinkovitejšega mestnega 
rudarjenja, če je tako bolj trajnostno, na primer če ima manjši okoljski vpliv, tudi v 
smislu energije in rabe kemikalij; poudarja, da je treba to ekstrakcijo in poznejšo 
obnovo izvesti z uporabo najboljših razpoložljivih tehnologij in tako zagotoviti 
najboljšo ekološko uspešnost in ekonomsko upravičenost;

26. poziva Komisijo, naj posebno pozornost nameni fazi po zaključku rudarskih dejavnosti 
in izrabljenim kritičnim surovinam glede na hierarhijo ravnanja z odpadki, kot določa 
okvirna direktiva o odpadkih, zlasti kadar so kritične surovine tudi nevarne snovi;

27. meni, da bi morala dovoljenja in koncesije za rudarjenje vsebovati zahteve za varno, 
učinkovito in trajnostno predelavo vseh kritičnih surovin, ki jih je mogoče ekonomsko 
in tehnično predelati; poziva Komisijo, naj nujno izvede zahteve Parlamenta iz 
resolucije z dne 27. aprila 2017 o izvajanju direktive o rudarskih odpadkih; poudarja, da 
vprašalnik, ki se trenutno uporablja kot sistem poročanja iz člena 18 direktive, ne 
ustreza svojemu namenu, in poziva Komisijo, naj zasnuje usklajen, digitaliziran in 
pregleden sistem EU za registracijo, ki bo temeljil na harmoniziranih opredelitvah in 
merilih za obdelavo rudarskih odpadkov ter zajel vse potrebne podatke o vplivu na 
okolje, tudi o vsebinskih koncentracijah odpadkov; 

28. poziva Komisijo, naj določi najvišje vrednosti za koncentracijo žvepla in težkih kovin v 
obratih za ravnanje z odpadki, da bi izboljšali predelavo kritičnih surovin iz rudarskih 
odpadkov in zmanjšali morebitno kislo odvodnjavanje in onesnaženje, obenem, 
zagotovi pa naj tudi dovolj časa za prilagoditev na nove vrednosti; 

29. poziva Komisijo, naj preuči možnosti za vključitev novega svetovnega industrijskega 
standarda UNEP za varno ravnanje z rudarskimi odpadki v pravo EU in njegov nadaljnji 
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razvoj ter naj spodbuja k sprejetju tega standarda v vrednostnih verigah podjetij, ki 
uvažajo kritične surovine in uporabljajo ter delujejo na notranjem trgu;

30. meni, da bi bilo treba glede na cilje evropskega zelenega dogovora, zlasti pa glede na 
strategijo za biotsko raznovrstnost in akcijski načrt za ničelno onesnaževanje, iz 
strateških razlogov spodbujati domače kritične surovine pred uvoženimi, vendar bi bilo 
treba poskrbeti, da bo okoljska zakonodaja EU res zagotavljala, da bo imelo rudarjenje 
v EU minimalen vpliv na okolje in da morebitne nove rudarske dejavnosti v Evropi, 
potrebne za zeleni dogovor, ne bodo zgolj prenesle emisij toplogrednih plinov in 
okoljskega vpliva EU na druge dele gospodarstva; 

31. poziva Komisijo, naj poostri izvrševanje in zagotovi polno izvajanje veljavne okoljske 
zakonodaje EU ter po potrebi predlaga ustrezne spremembe;

32. spodbuja k celoviti oceni, ali bi bilo smiselno vključiti rudarski sektor v področje 
uporabe direktive o industrijskih emisijah glede na veliki vpliv rudarskih dejavnosti na 
okolje, povprečno velik obseg rudarskih projektov, razlike v standardih za obvladovanje 
onesnaževanja, ki se uporabljajo na rudarskih območjih po Evropi, in morebitno 
razširitev rudarskih dejavnosti za kritične surovine v Evropi; spodbuja, naj se celovito 
oceni vključitev rudarskega sektorja v področje uporabe direktive o industrijskih 
emisijah; predlaga, naj se določijo najboljše razpoložljive tehnologije za obnovo 
rudnikov, zlasti v zvezi s tlemi in vodo;

33. spodbuja Komisijo, naj pregleda direktivo o presoji vplivov na okolje, da se pri 
rudarskih projektih vseh velikosti zagotovi izvedba presoje vplivov na okolje in da jo 
bodo opravile neodvisne tretje strani; 

34. poziva Komisijo, naj predlaga znanstveno utemeljena in stroga trajnostna merila za 
opredelitev trajnostnih naložb v rudarskem sektorju v okviru uredbe o taksonomiji; 
poudarja, da bi morali v skladu z zavezami iz evropskega zelenega dogovora pri vseh 
subvencijah, povezanih s kritičnimi surovinami, spoštovati načelo neškodovanja;

35. poudarja, da je treba v okviru programa Obzorje Evropa nujno zasnovati raziskovalne in 
inovacijske projekte na področju predelave, recikliranja, obnove in ponovne izdelave 
odpadkov, naprednih materialov in nadomeščanja, postopkov za pridobivanje in 
predelavo kritičnih surovin, vključno z rudarskimi ostanki, jalovino in kompleksnimi 
tokovi, da bi znatno zmanjšali vplive na okolje in izboljšali podnebno učinkovitost;

36. meni, da mora prihodnji mehanizem za ogljično prilagoditev na mejah zajeti tudi 
emisije, povezane z rudarskimi dejavnostmi, in uvoz kritičnih surovin;

37. meni, da ukrepi za pospešitev in olajšanje rudarskih projektov v skladu z agendo za 
boljše pravno urejanje v nobenem primeru ne bi smeli škoditi okolju in socialni zaščiti, 
zagotovljena pa bi morala biti tudi udeležba javnosti;

38. meni, da bi bilo treba z zakonodajo EU in mednarodnimi konvencijami prepovedati 
rudarjenje na zavarovanih območjih, to je na območjih Natura 2000 in Ramsarske 
konvencije, drugih državnih in nadnacionalnih naravovarstvenih območjih (npr. 
območjih z Unescovega seznama svetovne dediščine), zaščitenih območjih domorodnih 
ljudstev in skupnosti ter na globokomorskih območjih in Arktiki; zato poziva Komisijo, 
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naj razmisli o spremembi ustreznih členov direktiv o pticah in habitatih, da bi dosegli ta 
cilj;

39. opozarja na zaveze Komisije, da ni mogoče izkoriščati morskih mineralov z 
mednarodnega morskega dna, dokler se zadostno ne raziščejo učinki globokomorskega 
rudarjenja na morsko okolje, biotsko raznovrstnost in človekove dejavnosti, dokler niso 
znana vsa tveganja in dokler se ne ugotovi, ali tehnologije in operativne prakse ne bi 
povzročile resne škode okolju, kar je v skladu s previdnostnim načelom in ustreznimi 
pozivi Parlamenta in Sveta; spodbuja Komisijo, naj to zavezo uresniči s konkretnimi 
ukrepi za zaščito teh izredno ranljivih ekosistemov;

40. poziva Komisijo, naj preuči zakonodajne možnosti v skladu s konvencijo iz Espooja in 
Aarhuško konvencijo, zato da bodo lokalne oblasti sprejele in uveljavile pravico 
lokalnih skupnosti do učinkovitega in vključujočega sodelovanja v postopkih za izdajo 
dovoljenj za nove projekte iskanja in pridobivanja v vseh fazah rudarskih projektov in 
pri obravnavanju vlog za podaljšanje že obstoječih rudnikov, ter naj zagotovi, da bodo 
imele lokalne skupnosti pravico do učinkovitega pravnega varstva, ki ga bodo 
upravljala neodvisna sodišča in nadzorni organi popolnoma brez nasprotij interesov.
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