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MINATURA2020 – Ložiská nerastov verejného významu
TLAČOVÁ SPRÁVA (Brusel) 12. jún 2015. – Začiatkom roka 2015 bol spustený nový projekt Európskej
únie (EÚ) s názvom MINATURA2020 – Rozvoj a koncepcia európskych ložísk nerastov. Projekt,
financovaný na báze programu Európskej komisie Horizont 2020, bol iniciovaný spoločenskou
požiadavkou zabezpečiť dlhodobú ochranu ložísk nerastov verejného významu.
Využívanie domácich ložísk nerastných surovín v Európe je nevyhnutné kvôli trvalému zabezpečovaniu
potrieb európskej spoločnosti. Na splnenie tohto cieľa je potrebné vytvorenie efektívnej metodiky, ktorá by
umožnila vyhľadávanie a ťažbu ložísk nerastných surovín bez ohrozenia potrieb súčasnej generácie alebo
budúcich generácií. V súlade s tým potenciál využiteľných ložísk nerastných surovín (vrátane opustených
a historických banských lokalít) vyžaduje špecifické zhodnotenie, zohľadňujúce aj iné možnosti využitia
daného územia a rôzne environmentálne aspekty. Rozhodovanie v prospech ťažby nerastných surovín
alebo iného využitia územia je náročný proces, ktorý vyžaduje spoľahlivé argumenty.
Reakciou na danú výzvu bolo vytvorenie nového projektu MINATURA2020, financovaného Európskou
komisiou v rámci programu Horizont 2020 na výskum a inovácie (R & I), ktorého riešenie sa začalo vo februári
2015. Hlavným cieľom tohto trojročného projektu je vytvorenie koncepcie a metodiky na definovanie
a následnú ochranu „ložísk nerastov verejného významu (MDoPI)“ v snahe zabezpečiť ich najlepšie
budúce využitie a zaradenie do harmonizovanej štruktúry z pohľadu európskej regulácie, usmernenia
a politických aspektov. Vytvorenie rámca strategického plánovania, ktoré zahŕňa zásadu udržateľnosti pri
ťažbe nerastov, podobne, ako už existuje aj pri iných zdrojoch a pri využívaní územia, sa stáva hlavnou
hnacou silou projektu MINATURA2020.
Pod vedením Agentúry pre medzinárodnú surovinovú politiku MinPol (Rakúsko) projekt MINATURA2020
využíva rozsiahle skúsenosti a potenciál medzinárodného konzorcia s 24 partnermi zo 16 členských štátov
Európskej únie (Rakúsko, Belgicko, Chorvátsko, Francúzsko, Maďarsko, Taliansko, Írsko, Holandsko, Poľsko,
Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Veľká Británia) a troch ďalších štátov
(Bosna a Hercegovina, Čierna Hora a Srbsko). Všetci projektoví partneri sú preukázateľne zaangažovaní do
riešenia ložiskových projektov na národnej, medzinárodnej a komerčnej úrovni a sú aktívni v medzinárodnej
surovinovej komunite.
Osobitný dôraz sa bude klásť na celoeurópsku aplikovateľnosť a synergiu projektu. Konzorcium
sa preto usiluje pri riešení projektu formou diskusie zohľadňovať situáciu v oblasti nerastných surovín
v čo najväčšom počte európskych štátov. Preto sa v roku 2016 v mnohých štátoch Európy uskutočnia
workshopy zaangažovaných strán so zámerom získať čo najviac údajov v problematike ložísk nerastov
verejného významu.
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