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Amendement 1
Karl-Heinz Florenz

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is verheugd over de mededeling van de 
Commissie en met name over het feit dat 
hierin het accent wordt gelegd op 
grondstoffen en teruggewonnen 
grondstoffen uit minerale en biotische 
hulpbronnen alsmede op 
hulpbronnenefficiëntie en recycling en 
dat het belang wordt erkend van nuttige 
toepassing van stedelijk afval ("urban 
mining") als waardevolle bron voor 
terugwinning, recycling en upcycling van 
grondstoffen; wijst op het potentieel van 
hergebruik als aparte categorie om de 
levensduur van producten te verlengen en 
dringt bij de Commissie aan op de 
ontwikkeling van hergebruik;

1. is verheugd over de mededeling van de 
Commissie en met name over het feit dat 
hierin het accent wordt gelegd op 
grondstoffen en teruggewonnen 
grondstoffen en over haar vaste 
voornemen om aandacht te besteden aan 
de drie hoofdaspecten van deze uitdaging, 
te weten het garanderen van een billijke 
en duurzame grondstoffenvoorziening via 
de internationale markten, het bevorderen 
van een duurzame bevoorrading in de EU 
en het bevorderen van het efficiënte 
gebruik van hulpbronnen en recycling;

Or. en

Amendement 2
Lucas Hartong

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is verheugd over de mededeling van de 
Commissie en met name over het feit dat 
hierin het accent wordt gelegd op 
grondstoffen en teruggewonnen 
grondstoffen uit minerale en biotische 
hulpbronnen alsmede op 
hulpbronnenefficiëntie en recycling en dat 
het belang wordt erkend van nuttige 
toepassing van stedelijk afval ("urban 
mining") als waardevolle bron voor 
terugwinning, recycling en upcycling van 

1. is verheugd over de mededeling van de 
Commissie en met name over het feit dat 
hierin het accent wordt gelegd op 
grondstoffen en teruggewonnen 
grondstoffen uit minerale en biotische 
hulpbronnen alsmede op 
hulpbronnenefficiëntie en recycling en dat 
het belang wordt erkend van nuttige 
toepassing van stedelijk afval ("urban 
mining") als waardevolle bron voor 
terugwinning, recycling en upcycling van 
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grondstoffen; wijst op het potentieel van 
hergebruik als aparte categorie om de 
levensduur van producten te verlengen en 
dringt bij de Commissie aan op de 
ontwikkeling van hergebruik;

grondstoffen; wijst op het potentieel van 
hergebruik als aparte categorie om de 
levensduur van producten te verlengen;

Or. nl

Amendement 3
Bas Eickhout

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is verheugd over de mededeling van de 
Commissie en met name over het feit dat 
hierin het accent wordt gelegd op 
grondstoffen en teruggewonnen 
grondstoffen uit minerale en biotische 
hulpbronnen alsmede op 
hulpbronnenefficiëntie en recycling en dat 
het belang wordt erkend van nuttige 
toepassing van stedelijk afval ("urban 
mining") als waardevolle bron voor 
terugwinning, recycling en upcycling van 
grondstoffen; wijst op het potentieel van 
hergebruik als aparte categorie om de 
levensduur van producten te verlengen en 
dringt bij de Commissie aan op de 
ontwikkeling van hergebruik;

1. is verheugd over de mededeling van de 
Commissie en met name over het feit dat 
hierin het accent wordt gelegd op 
grondstoffen en teruggewonnen 
grondstoffen uit minerale en biotische 
hulpbronnen alsmede op 
hulpbronnenefficiëntie en recycling en dat 
het belang wordt erkend van nuttige 
toepassing van stedelijk afval ("urban 
mining") als waardevolle bron voor 
terugwinning, d.w.z. hergebruik, recycling 
en upcycling van grondstoffen; wijst op het 
potentieel van hergebruik als aparte 
categorie om de levensduur van producten 
te verlengen en dringt bij de Commissie 
aan op de ontwikkeling van hergebruik;

Or. en

Amendement 4
Judith A. Merkies, Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is verheugd over de mededeling van de 1. is verheugd over de mededeling van de 
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Commissie en met name over het feit dat 
hierin het accent wordt gelegd op 
grondstoffen en teruggewonnen 
grondstoffen uit minerale en biotische 
hulpbronnen alsmede op 
hulpbronnenefficiëntie en recycling en dat 
het belang wordt erkend van nuttige 
toepassing van stedelijk afval ("urban 
mining") als waardevolle bron voor 
terugwinning, recycling en upcycling van 
grondstoffen; wijst op het potentieel van 
hergebruik als aparte categorie om de 
levensduur van producten te verlengen en 
dringt bij de Commissie aan op de 
ontwikkeling van hergebruik;

Commissie en met name over het feit dat 
hierin het brede accent wordt gelegd op 
grondstoffen en teruggewonnen 
grondstoffen uit minerale en biotische 
hulpbronnen alsmede op 
hulpbronnenefficiëntie en recycling en dat 
het belang wordt erkend van nuttige 
toepassing van stedelijk afval ("urban 
mining") als waardevolle bron voor 
terugwinning, recycling en upcycling van 
grondstoffen; merkt op dat recycling vaak 
tot een waardeverlaging van de betrokken 
grondstoffen leidt en dat meer aandacht 
moet worden besteed aan upcycling 
waarbij teruggewonnen grondstoffen een 
hogere waarde opleveren; wijst op het 
potentieel van hergebruik als aparte 
categorie om de levensduur van producten 
te verlengen en dringt bij de Commissie 
aan op de ontwikkeling van hergebruik;

Or. en

Amendement 5
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is verheugd over de mededeling van de 
Commissie en met name over het feit dat 
hierin het accent wordt gelegd op 
grondstoffen en teruggewonnen 
grondstoffen uit minerale en biotische 
hulpbronnen alsmede op 
hulpbronnenefficiëntie en recycling en dat 
het belang wordt erkend van nuttige 
toepassing van stedelijk afval ("urban 
mining") als waardevolle bron voor 
terugwinning, recycling en upcycling van 
grondstoffen; wijst op het potentieel van 
hergebruik als aparte categorie om de 
levensduur van producten te verlengen en 
dringt bij de Commissie aan op de 

1. is verheugd over de mededeling van de 
Commissie en met name over het feit dat 
hierin het accent wordt gelegd op 
grondstoffen en teruggewonnen 
grondstoffen uit minerale en biotische 
hulpbronnen alsmede op 
hulpbronnenefficiëntie en recycling en dat 
het belang wordt erkend van nuttige 
toepassing van stedelijk afval ("urban 
mining") als waardevolle bron voor 
terugwinning, recycling en upcycling van 
grondstoffen; wijst op het potentieel van 
hergebruik als aparte categorie om de 
levensduur van producten te verlengen en 
dringt bij de Commissie aan op de 
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ontwikkeling van hergebruik; ontwikkeling van hergebruik, met name in 
het kader van haar beleid inzake 
ecologisch ontwerp en haar afvalbeleid;

Or. en

Amendement 6
Riikka Manner

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is verheugd over de mededeling van de 
Commissie en met name over het feit dat 
hierin het accent wordt gelegd op 
grondstoffen en teruggewonnen 
grondstoffen uit minerale en biotische 
hulpbronnen alsmede op 
hulpbronnenefficiëntie en recycling en dat 
het belang wordt erkend van nuttige 
toepassing van stedelijk afval ("urban 
mining") als waardevolle bron voor 
terugwinning, recycling en upcycling van 
grondstoffen; wijst op het potentieel van 
hergebruik als aparte categorie om de 
levensduur van producten te verlengen en 
dringt bij de Commissie aan op de 
ontwikkeling van hergebruik;

1. is verheugd over de mededeling van de 
Commissie en met name over het feit dat 
hierin het accent wordt gelegd op 
grondstoffen en teruggewonnen 
grondstoffen uit minerale en biotische 
hulpbronnen alsmede op 
hulpbronnenefficiëntie en recycling en dat 
de betekenis wordt erkend van nuttige 
toepassing van stedelijk afval ("urban 
mining") als waardevolle bron voor 
terugwinning, recycling en upcycling van 
grondstoffen; wijst op het potentieel van 
hergebruik als aparte categorie om de 
levensduur van producten te verlengen en 
dringt bij de Commissie aan op de 
ontwikkeling van hergebruik;

Or. fi

Amendement 7
Karl-Heinz Florenz

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is de mening toegedaan dat het 
belangrijk is om voor een duidelijkere 
afbakening van de grondstoffenstrategie 
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te zorgen; is van mening dat de 
Commissie weliswaar uitdagingen met 
betrekking tot alle hulpbronnen in het oog 
dient te houden, maar dat bijzondere 
aandacht voor industriële grondstoffen in 
het kader van dit initiatief zinvol zou 
kunnen zijn en zou kunnen bijdragen tot 
een meer gerichte aanpak;

Or. en

Amendement 8
Karl-Heinz Florenz, Judith A. Merkies

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. benadrukt dat – vooral met 
betrekking tot grondstoffen – een 
coherent beleid, een strategische visie 
voor de lange termijn en een tussen alle 
betrokken actoren, met name bij de 
Commissie, gecoördineerde aanpak van 
het grootste belang zijn;

Or. en

Amendement 9
Karl-Heinz Florenz, Judith A. Merkies

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. beklemtoont dat verdere 
gegevens en meer studies nodig zijn om 
een gerichte aanpak te waarborgen, met 
name met betrekking tot analyses van 
afvalstromen, maar ook wat betreft het 
potentieel aan innovatieve technologieën 
op het gebied van recycling en 
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vervanging;

Or. en

Amendement 10
Karl-Heinz Florenz, Judith A. Merkies

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quinquies. is verheugd over het feit dat 
de Commissie het belang erkent van 
nuttige toepassing van stedelijk afval 
("urban mining") als waardevolle bron 
voor terugwinning, recycling en upcycling 
van grondstoffen, en is van mening dat er 
dringend behoefte bestaat aan meer 
informatie over "urban mining"; verzoekt 
de Commissie derhalve om vooral het 
potentieel, maar ook de mogelijke 
beperkingen van een dergelijke nuttige 
toepassing te evalueren; wijst op het 
potentieel van hergebruik als aparte 
categorie om de levensduur van producten 
te verlengen en dringt bij de Commissie 
aan op de ontwikkeling van hergebruik;

Or. en

Amendement 11
Bas Eickhout

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. betreurt evenwel dat het ontbreekt 
aan voorstellen van de Commissie voor 
concrete maatregelen en waarschuwt dat 
de verklaarde doelstellingen zonder 
dergelijke maatregelen waarschijnlijk niet 
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zullen worden bereikt;

Or. en

Amendement 12
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herhaalt dat bepaalde afgedankte 
afgeleide producten als afval moeten 
worden behandeld, ook als ze worden 
hergebruikt of gerecycled, wat een grote 
last is die verwijdering flink duurder 
maakt en vaak een belemmering vormt 
voor een verbeterd grondstoffengebruik; 
roept de Commissie dringend op dit aan te 
pakken met behulp van pragmatische 
criteria ter beantwoording van de vraag 
wanneer afval ophoudt afval te zijn voor 
aanvullende afvalstromen, zoals bepaald 
in de herziene kaderrichtlijn afval1;
1 Richtlijn 2008/98/EG.

Or. it

Amendement 13
Kriton Arsenis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. merkt op dat terugdringing van het 
gebruik, afvalpreventie en hergebruik 
fundamentele elementen zijn van de 
overgang naar een hulpbronnenefficiënte 
economie;

Or. en
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Amendement 14
Oreste Rossi

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat het gezien de groei van 
de wereldbevolking, het toenemende 
gebruik en de doelstellingen voor 
economische groei in de EU meer dan 
ooit van belang is groei en 
grondstoffengebruik van elkaar los te 
koppelen; dringt er derhalve op aan dat 
reductiedoelstellingen worden vastgesteld 
om het grondstoffengebruik te stabiliseren 
en stelt voor dat de EU haar 
grondstoffenefficiëntie per jaar met 3% 
verbetert;

Schrappen

Or. it

Amendement 15
Lucas Hartong

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat het gezien de groei van 
de wereldbevolking, het toenemende 
gebruik en de doelstellingen voor 
economische groei in de EU meer dan 
ooit van belang is groei en 
grondstoffengebruik van elkaar los te 
koppelen; dringt er derhalve op aan dat 
reductiedoelstellingen worden vastgesteld 
om het grondstoffengebruik te stabiliseren 
en stelt voor dat de EU haar 
grondstoffenefficiëntie per jaar met 3% 
verbetert;

Schrappen
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Or. nl

Amendement 16
Karl-Heinz Florenz

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat het gezien de groei van de 
wereldbevolking, het toenemende gebruik 
en de doelstellingen voor economische 
groei in de EU meer dan ooit van belang is 
groei en grondstoffengebruik van elkaar los 
te koppelen; dringt er derhalve op aan dat 
reductiedoelstellingen worden vastgesteld
om het grondstoffengebruik te stabiliseren 
en stelt voor dat de EU haar 
grondstoffenefficiëntie per jaar met 3% 
verbetert;

2. benadrukt dat het gezien de groei van de 
wereldbevolking, het toenemende gebruik 
en de doelstellingen voor economische 
groei in de EU meer dan ooit van belang is 
groei en grondstoffengebruik van elkaar los 
te koppelen; dringt er derhalve op aan dat 
een robuuste en betrouwbare 
methodologie wordt ingevoerd om 
(sectorspecifieke) efficiëntiedoelstellingen 
te kunnen vaststellen teneinde het 
grondstoffengebruik te stabiliseren;

Or. en

Amendement 17
Julie Girling

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat het gezien de groei van de 
wereldbevolking, het toenemende gebruik 
en de doelstellingen voor economische 
groei in de EU meer dan ooit van belang is 
groei en grondstoffengebruik van elkaar 
los te koppelen; dringt er derhalve op aan 
dat reductiedoelstellingen worden 
vastgesteld om het grondstoffengebruik te 
stabiliseren en stelt voor dat de EU haar
grondstoffenefficiëntie per jaar met 3% 
verbetert;

2. benadrukt dat de druk op natuurlijke 
hulpbronnen en grondstoffen vanwege de 
groei van de wereldbevolking, het 
toenemende gebruik en de doelstellingen 
voor economische groei in de EU is 
toegenomen; dringt derhalve aan op 
grotere inspanningen voor een duurzaam 
gebruik en het behoud van die stoffen en 
spoort de Commissie aan een betrouwbare 
methodologie te ontwikkelen voor het 
meten van en het toezicht op 
grondstoffenefficiëntie;
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Or. en

Amendement 18
Bas Eickhout

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat het gezien de groei van de 
wereldbevolking, het toenemende gebruik 
en de doelstellingen voor economische 
groei in de EU meer dan ooit van belang is 
groei en grondstoffengebruik van elkaar los 
te koppelen; dringt er derhalve op aan dat 
reductiedoelstellingen worden vastgesteld 
om het grondstoffengebruik te stabiliseren
en stelt voor dat de EU haar 
grondstoffenefficiëntie per jaar met 3% 
verbetert;

2. benadrukt dat het gezien de groei van de 
wereldbevolking, het toenemende gebruik 
en de doelstellingen voor economische 
groei in de EU meer dan ooit van belang is 
groei en grondstoffengebruik van elkaar los 
te koppelen; dringt er derhalve op aan dat 
doelstellingen worden vastgesteld om het 
grondstoffengebruik te reduceren en stelt 
voor dat de EU haar grondstoffenefficiëntie 
verbetert door te zorgen voor een 
jaarlijkse absolute vermindering van het 
gebruik van gewonnen grondstoffen met 
3%; is van oordeel dat vooruitgang bij de 
verwezenlijking van deze doelstelling en 
de tenuitvoerlegging van flankerend 
beleid door de lidstaten in kaart dient te 
worden gebracht door het Europees 
semester, het rapportagesysteem om het 
begrotings- en structureel beleid van de 
lidstaten te coördineren en te controleren;

Or. en

Amendement 19
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat het gezien de groei van de 
wereldbevolking, het toenemende gebruik 
en de doelstellingen voor economische 
groei in de EU meer dan ooit van belang is 

2. benadrukt dat het gezien de groei van de 
wereldbevolking, het toenemende gebruik 
en de doelstellingen voor economische 
groei in de EU meer dan ooit van belang is 
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groei en grondstoffengebruik van elkaar los 
te koppelen; dringt er derhalve op aan dat 
reductiedoelstellingen worden vastgesteld 
om het grondstoffengebruik te stabiliseren 
en stelt voor dat de EU haar 
grondstoffenefficiëntie per jaar met 3% 
verbetert;

groei en grondstoffengebruik van elkaar los 
te koppelen; dringt er derhalve op aan dat 
reductiedoelstellingen worden vastgesteld 
om het gebruik van nieuw gewonnen
grondstoffen te stabiliseren en stelt voor 
dat de EU haar grondstoffenefficiëntie per 
jaar met 3% verbetert; erkent dat de drie in 
de mededeling genoemde "pijlers"
noodzakelijk zijn om aan de toekomstige 
groeiende vraag naar grondstoffen te 
kunnen voldoen, maar stelt voor om 
tussen die pijlers een duidelijke rangorde 
vast te leggen, waarbij prioriteit wordt 
gegeven aan hulpbronnenefficiëntie en 
recycling, dan pas aan duurzame winning 
in de EU en in de laatste plaats aan 
billijke en duurzame toegang tot 
grondstoffen uit derde landen;

Or. en

Amendement 20
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat het gezien de groei van de 
wereldbevolking, het toenemende gebruik 
en de doelstellingen voor economische 
groei in de EU meer dan ooit van belang is 
groei en grondstoffengebruik van elkaar los 
te koppelen; dringt er derhalve op aan dat 
reductiedoelstellingen worden vastgesteld 
om het grondstoffengebruik te stabiliseren 
en stelt voor dat de EU haar 
grondstoffenefficiëntie per jaar met 3% 
verbetert;

2. benadrukt dat het gezien de groei van de 
wereldbevolking, het toenemende gebruik 
en de doelstellingen voor economische 
groei in de EU meer dan ooit van belang is 
groei en grondstoffengebruik van elkaar los 
te koppelen; verzoekt de Commissie om 
een betrouwbare methode te ontwikkelen 
voor het meten van de efficiëntie waarmee 
hulpbronnen worden gebruikt;

Or. es
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Amendement 21
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Sergio Berlato

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat het gezien de groei van de 
wereldbevolking, het toenemende gebruik 
en de doelstellingen voor economische 
groei in de EU meer dan ooit van belang is 
groei en grondstoffengebruik van elkaar los 
te koppelen; dringt er derhalve op aan dat 
reductiedoelstellingen worden vastgesteld 
om het grondstoffengebruik te stabiliseren 
en stelt voor dat de EU haar 
grondstoffenefficiëntie per jaar met 3% 
verbetert;

2. benadrukt dat het gezien de groei van de 
wereldbevolking, het toenemende gebruik 
en de doelstellingen voor economische 
groei in de EU meer dan ooit van belang is 
groei en grondstoffengebruik van elkaar los 
te koppelen; onderstreept dat een op 
grondstoffenefficiëntie gericht beleid 
onderdeel moet zijn van een geïntegreerde 
aanpak waarin de beste elementen van de 
bestaande communautaire 
milieuwetgeving, die betrekking heeft op 
de grondstoffenefficiëntie in verschillende 
sectoren, worden opgenomen; daarnaast 
moet de noodzaak worden onderstreept 
van een heldere, wetenschappelijk 
gefundeerde definitie van 
"grondstoffenefficiëntie";

Or. it

Amendement 22
Richard Seeber

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat het gezien de groei van de 
wereldbevolking, het toenemende gebruik 
en de doelstellingen voor economische 
groei in de EU meer dan ooit van belang is 
groei en grondstoffengebruik van elkaar los 
te koppelen; dringt er derhalve op aan dat 
reductiedoelstellingen worden vastgesteld 
om het grondstoffengebruik te stabiliseren 
en stelt voor dat de EU haar 
grondstoffenefficiëntie per jaar met 3% 

2. benadrukt dat het gezien de groei van de 
wereldbevolking, het toenemende gebruik 
en de doelstellingen voor economische 
groei in de EU meer dan ooit van belang is 
groei en grondstoffengebruik van elkaar los 
te koppelen; dringt er derhalve bij de 
Commissie op aan om een doeltreffende 
methodologie te ontwikkelen voor de 
evaluatie van hulpbronnenefficiëntie, om 
het verbeteringspotentieel te verkennen in 
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verbetert; het kader van haar vlaggenschipinitiatief 
voor een hulpbronnenefficiënt Europa 
teneinde de vergelijking met industrieën 
in andere landen te vergemakkelijken, en 
om objectieve doelstellingen vast te leggen 
voor de verhoging van 
grondstoffenefficiëntie in Europa;

Or. en

Amendement 23
Salvatore Tatarella

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat het gezien de groei van de 
wereldbevolking, het toenemende gebruik 
en de doelstellingen voor economische 
groei in de EU meer dan ooit van belang is 
groei en grondstoffengebruik van elkaar los 
te koppelen; dringt er derhalve op aan dat 
reductiedoelstellingen worden vastgesteld 
om het grondstoffengebruik te stabiliseren 
en stelt voor dat de EU haar 
grondstoffenefficiëntie per jaar met 3% 
verbetert;

2. benadrukt dat het gezien de groei van de 
wereldbevolking, het toenemende gebruik 
en de doelstellingen voor economische 
groei in de EU meer dan ooit van belang is 
groei en grondstoffengebruik van elkaar los 
te koppelen; 

Or. en

Amendement 24
Lucas Hartong

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. dringt bij de Commissie aan op 
onderzoek naar de ontwikkeling van een 
hiërarchie van grondstoffen om het 
gebruik van grondstoffen overeenkomstig 

Schrappen
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hun hoogste toegevoegde waarde te 
waarborgen zonder dat afbreuk wordt 
gedaan aan het milieu; verzoekt de 
Commissie de concurrentie rond deze 
grondstoffen in kaart te brengen en 
onnodig gebruik van grondstoffen aan te 
pakken;

Or. nl

Amendement 25
Karl-Heinz Florenz

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. dringt bij de Commissie aan op 
onderzoek naar de ontwikkeling van een 
hiërarchie van grondstoffen om het gebruik 
van grondstoffen overeenkomstig hun 
hoogste toegevoegde waarde te 
waarborgen zonder dat afbreuk wordt 
gedaan aan het milieu; verzoekt de 
Commissie de concurrentie rond deze 
grondstoffen in kaart te brengen en 
onnodig gebruik van grondstoffen aan te 
pakken;

3. dringt er bij alle actoren op aan het 
bewustzijn voor de concurrentie met 
betrekking tot het gebruik van 
grondstoffen aan te scherpen, en is van 
mening dat een hiërarchie van 
grondstoffen die erop gericht is het 
gebruik van grondstoffen overeenkomstig 
hun hoogste toegevoegde waarde te 
waarborgen zonder dat afbreuk wordt 
gedaan aan het milieu, wel eens de enige 
kans zou kunnen zijn om de uitdagingen 
van de toekomst het hoofd te bieden; 

Or. en

Amendement 26
Julie Girling

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. dringt bij de Commissie aan op 
onderzoek naar de ontwikkeling van een 
hiërarchie van grondstoffen om het 

3. dringt bij de Commissie aan op de 
ontwikkeling van een matrix voor een 
hiërarchie van grondstoffen, waarin onder 
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gebruik van grondstoffen overeenkomstig 
hun hoogste toegevoegde waarde te 
waarborgen zonder dat afbreuk wordt 
gedaan aan het milieu; verzoekt de 
Commissie de concurrentie rond deze 
grondstoffen in kaart te brengen en 
onnodig gebruik van grondstoffen aan te 
pakken;

meer rekening wordt gehouden met 
eigendom, concurrentie, beschikbaarheid, 
toegankelijkheid en gevolgen voor het 
milieu;

Or. en

Amendement 27
Judith A. Merkies

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. dringt bij de Commissie aan op 
onderzoek naar de ontwikkeling van een 
hiërarchie van grondstoffen om het gebruik 
van grondstoffen overeenkomstig hun 
hoogste toegevoegde waarde te 
waarborgen zonder dat afbreuk wordt 
gedaan aan het milieu; verzoekt de 
Commissie de concurrentie rond deze 
grondstoffen in kaart te brengen en 
onnodig gebruik van grondstoffen aan te 
pakken;

3. dringt bij de Commissie aan op 
onderzoek naar de ontwikkeling van een 
hiërarchie van grondstoffen en op 
stimulering van een brede discussie over
het gebruik van grondstoffen 
overeenkomstig hun hoogste toegevoegde 
waarde zonder dat afbreuk wordt gedaan 
aan het milieu; verzoekt de Commissie de 
concurrentie rond deze grondstoffen in 
kaart te brengen en onnodig gebruik van 
grondstoffen aan te pakken;

Or. en

Amendement 28
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. dringt bij de Commissie aan op 
onderzoek naar de ontwikkeling van een 
hiërarchie van grondstoffen om het gebruik 

3. dringt bij de Commissie aan op 
onderzoek naar de ontwikkeling van een 
hiërarchie van grondstoffen om het gebruik 
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van grondstoffen overeenkomstig hun 
hoogste toegevoegde waarde te 
waarborgen zonder dat afbreuk wordt 
gedaan aan het milieu; verzoekt de 
Commissie de concurrentie rond deze 
grondstoffen in kaart te brengen en 
onnodig gebruik van grondstoffen aan te 
pakken;

van grondstoffen overeenkomstig hun 
hoogste toegevoegde waarde te 
waarborgen zonder dat afbreuk wordt 
gedaan aan het milieu; verzoekt de 
Commissie de concurrentie rond deze 
grondstoffen in kaart te brengen en 
onnodig gebruik van grondstoffen aan te 
pakken, met bijzondere aandacht voor 
grondstoffen; is van mening dat bij het in 
kaart brengen niet alleen rekening moet 
worden gehouden met het beperkte 
aanbod van cruciale grondstoffen, maar 
ook met de toekomstige ontwikkeling van 
de vraag naar verschillende grondstoffen 
als gevolg van veranderingen op het 
gebied van technologie, gebruikspatronen 
en productie, teneinde in de toekomst 
knelpunten te voorkomen en de 
noodzakelijke investeringen met het oog 
op vervanging te doen; meent dat 
dergelijke informatie als richtsnoer moet 
dienen voor het toekomstige 
innovatiebeleid van de Gemeenschap;

Or. en

Amendement 29
Riikka Manner

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. dringt bij de Commissie aan op 
onderzoek naar de ontwikkeling van een 
hiërarchie van grondstoffen om het gebruik 
van grondstoffen overeenkomstig hun 
hoogste toegevoegde waarde te 
waarborgen zonder dat afbreuk wordt 
gedaan aan het milieu; verzoekt de 
Commissie de concurrentie rond deze 
grondstoffen in kaart te brengen en 
onnodig gebruik van grondstoffen aan te 
pakken;

3. dringt bij de Commissie aan op 
onderzoek naar de ontwikkeling van een 
hiërarchie van grondstoffen om het gebruik 
van grondstoffen overeenkomstig hun 
hoogste toegevoegde waarde te 
waarborgen zonder dat afbreuk wordt 
gedaan aan het milieu; verzoekt de 
Commissie de concurrentie rond deze 
grondstoffen in kaart te brengen en 
onnodig gebruik van grondstoffen aan te 
pakken; dringt er bij de Commissie op aan 
door te gaan met het in kaart brengen van 
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voor Europa kritische grondstoffen, te 
onderzoeken in welke mate Europese 
vindplaatsen van mineralen kunnen 
worden benut en ervoor te zorgen dat 
duurzame benutting ervan de noodzaak 
zal verminderen om grondstoffen uit 
derde landen in te voeren;

Or. fi

Amendement 30
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie om gegevens 
te vergaren, te analyseren en te publiceren 
over de beschikbaarheid en 
toegankelijkheid van en de handel in 
grondstoffen en teruggewonnen 
grondstoffen op EU-niveau; is voorts van 
mening dat gegevens dienen te worden 
verzameld met het oog op een 
vergelijkende analyse met betrekking tot 
grondstofeigenschappen, 
vervangingsmogelijkheden, een zo 
efficiënt mogelijk gebruik en de 
uitwisseling van beste praktijken;

Or. en

Amendement 31
Lucas Hartong

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat het van belang is een 
levenscyclusbenadering voor grondstoffen 

Schrappen
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te ontwikkelen, te bevorderen en concreet 
gestalte te geven waarmee de hoogste 
kwaliteit en levensduur ervan wordt 
verlengd en dat indicatoren nodig zijn om 
een efficiënt en effectief gebruik van de 
hulpbronnen te meten, en wijst op het 
belang van volledige tenuitvoerlegging 
van de ecodesign-richtlijn in dit verband;

Or. nl

Amendement 32
Julie Girling

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat het van belang is een 
levenscyclusbenadering voor grondstoffen 
te ontwikkelen, te bevorderen en concreet 
gestalte te geven waarmee de hoogste 
kwaliteit en levensduur ervan wordt 
verlengd en dat indicatoren nodig zijn om 
een efficiënt en effectief gebruik van de 
hulpbronnen te meten, en wijst op het 
belang van volledige tenuitvoerlegging van 
de ecodesign-richtlijn in dit verband;

4. benadrukt dat het van belang is een 
levenscyclusbenadering voor grondstoffen 
te ontwikkelen, te bevorderen en concreet 
gestalte te geven, en onderstreept het 
belang van volledige tenuitvoerlegging van 
de ecodesign-richtlijn;

Or. en

Amendement 33
Bas Eickhout

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat het van belang is een 
levenscyclusbenadering voor grondstoffen 
te ontwikkelen, te bevorderen en concreet 
gestalte te geven waarmee de hoogste 

4. benadrukt dat het van belang is een 
levenscyclusbenadering voor grondstoffen 
te ontwikkelen, te bevorderen en concreet 
gestalte te geven waarmee de hoogste 



AM\868777NL.doc 21/57 PE466.974v01-00

NL

kwaliteit en levensduur ervan wordt 
verlengd en dat indicatoren nodig zijn om 
een efficiënt en effectief gebruik van de 
hulpbronnen te meten, en wijst op het 
belang van volledige tenuitvoerlegging van 
de ecodesign-richtlijn in dit verband;

kwaliteit en levensduur ervan wordt 
verlengd en dat indicatoren nodig zijn om 
een efficiënt en effectief gebruik van de 
hulpbronnen te meten, en wijst op het 
belang dat in dit verband aan volledige 
tenuitvoerlegging van de ecodesign-
richtlijn toekomt, waarbij naast energie-
efficiëntie tevens aandacht dient te
worden besteed aan 
hulpbronnenefficiëntie en andere 
milieueffecten; pleit er bovendien voor om 
in alle uitvoeringsmaatregelen die vanaf 
2013 worden vastgesteld, een verplichting 
tot recycling en vereisten inzake 
hulpbronnen op te nemen;

Or. en

Amendement 34
Judith A. Merkies

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat het van belang is een 
levenscyclusbenadering voor grondstoffen 
te ontwikkelen, te bevorderen en concreet 
gestalte te geven waarmee de hoogste 
kwaliteit en levensduur ervan wordt 
verlengd en dat indicatoren nodig zijn om 
een efficiënt en effectief gebruik van de 
hulpbronnen te meten, en wijst op het 
belang van volledige tenuitvoerlegging 
van de ecodesign-richtlijn in dit verband;

4. benadrukt dat het van belang is een 
levenscyclusbenadering voor grondstoffen 
te ontwikkelen, te bevorderen en concreet 
gestalte te geven waarmee de hoogste 
kwaliteit en levensduur ervan wordt 
verlengd en dat indicatoren nodig zijn om 
een efficiënt en effectief gebruik van de 
hulpbronnen te meten;

Or. en

Amendement 35
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat het van belang is een 
levenscyclusbenadering voor grondstoffen 
te ontwikkelen, te bevorderen en concreet 
gestalte te geven waarmee de hoogste 
kwaliteit en levensduur ervan wordt 
verlengd en dat indicatoren nodig zijn om 
een efficiënt en effectief gebruik van de 
hulpbronnen te meten, en wijst op het 
belang van volledige tenuitvoerlegging van 
de ecodesign-richtlijn in dit verband;

4. benadrukt dat het van belang is een 
levenscyclusbenadering voor grondstoffen 
te ontwikkelen, te bevorderen en concreet 
gestalte te geven waarmee de hoogste 
kwaliteit en levensduur ervan wordt 
verlengd en dat indicatoren nodig zijn om 
een efficiënt en effectief gebruik van de 
hulpbronnen te meten en om de gevolgen 
voor het milieu van de winning en het 
gebruik van grondstoffen vast te stellen, 
en wijst op het belang van volledige 
tenuitvoerlegging van de ecodesign-
richtlijn in dit verband en op het belang 
van de uitbreiding ervan tot energie-
efficiëntie;

Or. en

Amendement 36
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat het van belang is een 
levenscyclusbenadering voor grondstoffen 
te ontwikkelen, te bevorderen en concreet 
gestalte te geven waarmee de hoogste 
kwaliteit en levensduur ervan wordt 
verlengd en dat indicatoren nodig zijn om 
een efficiënt en effectief gebruik van de 
hulpbronnen te meten, en wijst op het 
belang van volledige tenuitvoerlegging van 
de ecodesign-richtlijn in dit verband;

4. benadrukt dat het van belang is ervoor te 
zorgen dat de kwaliteit van producten 
wordt verbeterd, zodat hulpbronnen 
efficiënter worden gebruikt, en dat 
indicatoren nodig zijn om een efficiënt en 
effectief gebruik van de hulpbronnen te 
meten, en wijst op het belang van volledige 
tenuitvoerlegging van de ecodesign-
richtlijn;

Or. es

Amendement 37
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Sergio Berlato
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat het van belang is een 
levenscyclusbenadering voor grondstoffen 
te ontwikkelen, te bevorderen en concreet 
gestalte te geven waarmee de hoogste 
kwaliteit en levensduur ervan wordt 
verlengd en dat indicatoren nodig zijn om 
een efficiënt en effectief gebruik van de 
hulpbronnen te meten, en wijst op het 
belang van volledige tenuitvoerlegging van 
de ecodesign-richtlijn in dit verband;

4. benadrukt dat het van belang is een 
levenscyclusbenadering voor grondstoffen 
te ontwikkelen, te bevorderen en concreet 
gestalte te geven waarmee de hoogste 
kwaliteit en levensduur ervan wordt 
verlengd en dat indicatoren nodig zijn om 
een efficiënt en effectief gebruik van de 
hulpbronnen te meten, en wijst op het 
belang van volledige tenuitvoerlegging van 
de ecodesign-richtlijn in dit verband; 
onderstreept dat innovatie een 
voorwaarde is om de nieuwe uitdagingen 
het hoofd te kunnen bieden en dat 
grondstoffenefficiëntie een integrerend 
onderdeel moet zijn van een beleid dat 
gericht is op het bevorderen van 
onderzoek en innovatie, waarmee de 
concurrentiekracht van de Europese 
bedrijven wordt bevorderd;

Or. it

Amendement 38
Kriton Arsenis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat het van belang is een 
levenscyclusbenadering voor grondstoffen 
te ontwikkelen, te bevorderen en concreet 
gestalte te geven waarmee de hoogste 
kwaliteit en levensduur ervan wordt 
verlengd en dat indicatoren nodig zijn om 
een efficiënt en effectief gebruik van de 
hulpbronnen te meten, en wijst op het 
belang van volledige tenuitvoerlegging van 
de ecodesign-richtlijn in dit verband;

4. benadrukt dat het van belang is een 
levenscyclusbenadering voor grondstoffen 
te ontwikkelen, te bevorderen en concreet 
gestalte te geven waarbij de externe 
milieukosten verbonden aan de winning 
en het gebruik van grondstoffen worden 
geïnternaliseerd en waarmee de hoogste 
kwaliteit en levensduur ervan wordt 
verlengd, en dat indicatoren nodig zijn om 
een efficiënt en effectief gebruik van de 
hulpbronnen te meten, en wijst op het 
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belang van volledige tenuitvoerlegging van 
de ecodesign-richtlijn in dit verband;

Or. en

Amendement 39
Judith A. Merkies

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. spoort de Commissie aan een 
recyclingstrategie te ontwikkelen waarbij 
de terugwinning zo dicht mogelijk bij de 
afvalbron plaatsvindt, met inbegrip van 
afvalwaterzuivering, aangezien zo een 
groter percentage grondstoffen kan 
worden herwonnen, het verloren gaan 
van grondstoffen kan worden voorkomen, 
de negatieve gevolgen voor het milieu 
kunnen worden beperkt en mogelijk een 
hogere energie-efficiëntie kan worden 
bereikt;

Or. en

Amendement 40
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. wijst op het belang van volledige 
tenuitvoerlegging van de ecodesign-
richtlijn; is van mening dat actief 
aandacht moet worden besteed aan de rol 
van ontwerpers en wetenschappers 
wanneer het erom gaat een efficiënt en 
effectief gebruik van grondstoffen 
gedurende de gehele levenscyclus van 
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producten te waarborgen, aangezien 
hoogwaardige recycling alleen mogelijk is 
als er sprake is van een geheel gesloten 
voorzieningskringloop en alle 
belanghebbenden samenwerken om een 
hoog terugwinningspercentage te 
bereiken;

Or. en

Amendement 41
Karl-Heinz Florenz, Judith A. Merkies

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
de producentenverantwoordelijkheid in de 
wetgeving verder uit te breiden om te 
zorgen voor een grotere mate van 
terugwinning, herbruikbaarheid en re- en 
upcycleerbaarheid en een efficiënt 
grondstoffengebruik te stimuleren;

5. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
de producentenverantwoordelijkheid in de 
wetgeving verder uit te breiden om te 
zorgen voor een grotere mate van 
terugwinning, herbruikbaarheid en re- en 
upcycleerbaarheid en een efficiënt 
grondstoffengebruik te stimuleren; wijst in 
dit verband op het belang van een 
doeltreffende kringloopeconomie;

Or. en

Amendement 42
Julie Girling

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
de producentenverantwoordelijkheid in de 
wetgeving verder uit te breiden om te 
zorgen voor een grotere mate van 
terugwinning, herbruikbaarheid en re- en 
upcycleerbaarheid en een efficiënt 

5. verzoekt de Commissie om ervoor te 
zorgen dat de producenten in de lidstaten
meer verantwoordelijkheid nemen in 
overeenstemming met artikel 8 van de 
kaderrichtlijn afvalstoffen;
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grondstoffengebruik te stimuleren;

Or. en

Amendement 43
Bas Eickhout

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
de producentenverantwoordelijkheid in de 
wetgeving verder uit te breiden om te 
zorgen voor een grotere mate van 
terugwinning, herbruikbaarheid en re- en 
upcycleerbaarheid en een efficiënt 
grondstoffengebruik te stimuleren;

5. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
de producentenverantwoordelijkheid in de 
wetgeving verder uit te breiden, en 
verzoekt de Commissie met name om
herziening van de ecodesign-richtlijn, de 
richtlijn autowrakken, de AEEA-richtlijn 
en de richtlijn inzake batterijen teneinde
te zorgen voor een grotere mate van 
herbruikbaarheid en re- en 
upcycleerbaarheid en een efficiënt 
grondstoffengebruik te stimuleren, 
bijvoorbeeld door de invoering van 
specifiekere vereisten inzake demontage;

Or. en

Amendement 44
Judith A. Merkies

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
de producentenverantwoordelijkheid in de 
wetgeving verder uit te breiden om te 
zorgen voor een grotere mate van 
terugwinning, herbruikbaarheid en re- en 
upcycleerbaarheid en een efficiënt 
grondstoffengebruik te stimuleren;

5. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
de producentenverantwoordelijkheid in de 
wetgeving verder uit te breiden om te 
zorgen voor een grotere mate van 
terugwinning, herbruikbaarheid, 
herbewerkbaarheid en re- en 
upcycleerbaarheid en een efficiënt 
grondstoffengebruik te stimuleren;
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Or. en

Amendement 45
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
de producentenverantwoordelijkheid in de 
wetgeving verder uit te breiden om te 
zorgen voor een grotere mate van 
terugwinning, herbruikbaarheid en re- en 
upcycleerbaarheid en een efficiënt 
grondstoffengebruik te stimuleren;

5. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
het gebruik en de ontwikkeling van 
passende economische instrumenten, met 
inbegrip van prikkels en belastingen ter 
stimulering van afvalpreventie en 
recycling en wettelijke regelingen ter 
bevordering van de 
producentenverantwoordelijkheid, verder 
uit te breiden om te zorgen voor een 
grotere mate van recycling, 
herbruikbaarheid en re- en 
upcycleerbaarheid en een efficiënt 
grondstoffengebruik te stimuleren;

Or. en

Amendement 46
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Sergio Berlato

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
de producentenverantwoordelijkheid in de 
wetgeving verder uit te breiden om te 
zorgen voor een grotere mate van 
terugwinning, herbruikbaarheid en re- en 
upcycleerbaarheid en een efficiënt 
grondstoffengebruik te stimuleren;

5. onderstreept dat de Europese 
producenten in het kader van de 
communautaire milieuwetgeving al 
verantwoordelijkheid en financiële lasten 
dragen. Daarom moet een efficiënt 
grondstoffenbeleid vrij zijn van extra 
lasten, die de Europese bedrijven 
ontmoedigen en dwingen tot het 
terugschroeven van de productie en het 
aantal banen en tot de verplaatsing van de 
activiteiten, met gevolgen voor de 
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samenleving als geheel;

Or. it

Amendement 47
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
op om voorlichtings- en 
bewustwordingscampagnes te organiseren 
voor consumenten, met het oog op 
gebruik van uit recycling verkregen 
producten;

Or. ro

Amendement 48
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is bezorgd over de toepassing van 
nanotechnologie in grondstoffen – zoals 
zilver in nanodeeltjes voor antibacteriële 
doeleinden –, waardoor de terugwinning 
van deze grondstoffen onmogelijk zou 
kunnen worden; verzoekt om een 
grondige studie naar de gevolgen voor het 
milieu voordat deze technologie meer 
ingang vindt;

Or. en
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Amendement 49
João Ferreira

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van mening dat (een zo volledig 
mogelijke) recycling van materialen niet 
alleen belangrijk is om schade aan het 
milieu tegen te gaan aan het einde van de 
levensduur (afvalstoffen) en om bij te 
dragen aan een oplossing voor de 
schaarste van verschillende primaire 
grondstoffen, maar ook om kansen te 
scheppen voor de ontwikkeling van de 
lokale industrie; dringt bij de Commissie 
aan op steun om deze kansen, die in de 
huidige crisissituatie van essentieel 
belang zijn, concreet gestalte te geven;

Or. pt

Amendement 50
Lucas Hartong

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie een 
bewakingsketen voor alle grondstoffen te 
creëren waarbij de producent wordt 
geïnstrueerd de herkomst van de 
grondstoffen te vermelden met behulp van 
een transparant systeem overeenkomstig 
bestaande voorbeelden (FSC en FLEGT 
voor illegale grondstoffen), wat de 
toekomstige ontwikkeling van 
duurzaamheidscriteria voor grondstoffen 
mogelijk maakt;

Schrappen

Or. nl
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Amendement 51
Julie Girling

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie een 
bewakingsketen voor alle grondstoffen te 
creëren waarbij de producent wordt 
geïnstrueerd de herkomst van de 
grondstoffen te vermelden met behulp van 
een transparant systeem overeenkomstig 
bestaande voorbeelden (FSC en FLEGT 
voor illegale grondstoffen), wat de 
toekomstige ontwikkeling van 
duurzaamheidscriteria voor grondstoffen 
mogelijk maakt;

Schrappen

Or. en

Amendement 52
Oreste Rossi

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie een 
bewakingsketen voor alle grondstoffen te 
creëren waarbij de producent wordt 
geïnstrueerd de herkomst van de 
grondstoffen te vermelden met behulp van 
een transparant systeem overeenkomstig 
bestaande voorbeelden (FSC en FLEGT 
voor illegale grondstoffen), wat de 
toekomstige ontwikkeling van 
duurzaamheidscriteria voor grondstoffen 
mogelijk maakt;

6. verzoekt de Commissie de haalbaarheid 
van een bewakingsketen voor alle 
grondstoffen te onderzoeken waarbij de 
producent wordt geïnstrueerd de herkomst 
van de grondstoffen te vermelden met 
behulp van een transparant systeem 
overeenkomstig bestaande voorbeelden 
(FSC en FLEGT voor illegale 
grondstoffen), wat de toekomstige 
ontwikkeling van duurzaamheidscriteria 
voor grondstoffen mogelijk maakt;

Or. it
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Amendement 53
Karl-Heinz Florenz

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie een 
bewakingsketen voor alle grondstoffen te 
creëren waarbij de producent wordt 
geïnstrueerd de herkomst van de 
grondstoffen te vermelden met behulp van 
een transparant systeem overeenkomstig 
bestaande voorbeelden (FSC en FLEGT 
voor illegale grondstoffen), wat de 
toekomstige ontwikkeling van 
duurzaamheidscriteria voor grondstoffen 
mogelijk maakt;

6. verzoekt de Commissie de mogelijkheid 
te onderzoeken van de ontwikkeling van 
een bewakingsketen voor zo mogelijk alle 
grondstoffen, waarbij de producent wordt 
geïnstrueerd de herkomst van de 
grondstoffen te vermelden met behulp van 
een transparant systeem overeenkomstig 
bestaande voorbeelden (FSC en FLEGT 
voor illegale grondstoffen), wat de 
toekomstige ontwikkeling van 
duurzaamheidscriteria voor grondstoffen 
mogelijk maakt;

Or. en

Amendement 54
Bas Eickhout

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie een 
bewakingsketen voor alle grondstoffen te 
creëren waarbij de producent wordt 
geïnstrueerd de herkomst van de 
grondstoffen te vermelden met behulp van 
een transparant systeem overeenkomstig 
bestaande voorbeelden (FSC en FLEGT 
voor illegale grondstoffen), wat de 
toekomstige ontwikkeling van 
duurzaamheidscriteria voor grondstoffen 
mogelijk maakt;

6. verzoekt de Commissie een 
bewakingsketen voor alle grondstoffen te 
creëren waarbij de producent wordt 
geïnstrueerd de herkomst van de 
grondstoffen te vermelden met behulp van 
een transparant systeem overeenkomstig 
bestaande voorbeelden (zoals Verordening 
(EU) nr. 995/2010 inzake hout), wat de 
toekomstige ontwikkeling van 
duurzaamheidscriteria voor grondstoffen 
mogelijk maakt;

Or. en
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Amendement 55
Judith A. Merkies

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie een 
bewakingsketen voor alle grondstoffen te 
creëren waarbij de producent wordt 
geïnstrueerd de herkomst van de 
grondstoffen te vermelden met behulp van 
een transparant systeem overeenkomstig 
bestaande voorbeelden (FSC en FLEGT 
voor illegale grondstoffen), wat de 
toekomstige ontwikkeling van 
duurzaamheidscriteria voor grondstoffen 
mogelijk maakt;

6. verzoekt de Commissie een 
bewakingsketen voor alle grondstoffen te 
creëren waarbij de producent wordt 
geïnstrueerd de herkomst van de 
grondstoffen te vermelden met behulp van 
een transparant systeem overeenkomstig 
bestaande voorbeelden (FSC en FLEGT 
voor illegale grondstoffen) die reeds zijn 
ingevoerd en dienen te worden uitgebreid 
tot minerale en biotische grondstoffen, 
wat de toekomstige ontwikkeling van 
duurzaamheidscriteria voor grondstoffen 
mogelijk maakt;

Or. en

Amendement 56
Oreste Rossi

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. dringt aan op een goede en snelle 
tenuitvoerlegging van de kaderrichtlijn 
afvalstoffen, een verbod op het storten van
recycleerbare grondstoffen en strenge en 
ambitieuze efficiencycriteria voor 
verbranding met terugwinning van energie 
die gericht moeten zijn op hergebruik en 
recycling van grondstoffen in plaats van
verbranding;

7. dringt aan op een goede en snelle 
tenuitvoerlegging van de kaderrichtlijn 
afvalstoffen, een verbod op het storten van 
recycleerbare grondstoffen en strenge en 
ambitieuze efficiencycriteria voor 
verbranding met terugwinning van energie 
die gericht moeten zijn op hergebruik en 
recycling van grondstoffen alsmede op
verbranding;

Or. it
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Amendement 57
Karl-Heinz Florenz

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. dringt aan op een goede en snelle 
tenuitvoerlegging van de kaderrichtlijn 
afvalstoffen, een verbod op het storten van 
recycleerbare grondstoffen en strenge en 
ambitieuze efficiencycriteria voor 
verbranding met terugwinning van energie 
die gericht moeten zijn op hergebruik en 
recycling van grondstoffen in plaats van 
verbranding;

7. dringt aan op een goede en snelle 
tenuitvoerlegging van de kaderrichtlijn 
afvalstoffen en aanverwante wetgeving, 
een (eventueel stapsgewijs) vóór 2025 in te 
voeren verbod op het storten van 
onbehandeld huisvuil en strenge en 
ambitieuze efficiencycriteria voor 
verbranding met terugwinning van energie 
die gericht moeten zijn op hergebruik en 
recycling van grondstoffen in plaats van 
verbranding;

Or. en

Amendement 58
Bas Eickhout

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. dringt aan op een goede en snelle 
tenuitvoerlegging van de kaderrichtlijn 
afvalstoffen, een verbod op het storten van 
recycleerbare grondstoffen en strenge en 
ambitieuze efficiencycriteria voor 
verbranding met terugwinning van 
energie die gericht moeten zijn op
hergebruik en recycling van grondstoffen 
in plaats van verbranding;

7. dringt aan op een goede en snelle 
tenuitvoerlegging van de kaderrichtlijn 
afvalstoffen, en met name op een strikte 
toepassing van de afvalhiërarchie, die 
voorrang geeft aan preventie, hergebruik 
en recycling boven verbranding; betreurt 
dat recycling vaak wordt belemmerd door 
de beschikbaarheid van goedkopere opties 
voor de behandeling van afval, zoals stort 
of verbranding, die echter aanzienlijke 
neveneffecten en kosten voor de 
samenleving met zich meebrengen; pleit 
er in dit verband voor om de balans 
middels fiscale instrumenten te 
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verschuiven ten gunste van recycling;

Or. en

Amendement 59
Julie Girling

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. dringt aan op een goede en snelle 
tenuitvoerlegging van de kaderrichtlijn 
afvalstoffen, een verbod op het storten van 
recycleerbare grondstoffen en strenge en 
ambitieuze efficiencycriteria voor 
verbranding met terugwinning van 
energie die gericht moeten zijn op 
hergebruik en recycling van grondstoffen 
in plaats van verbranding;

7. dringt aan op een goede en snelle 
tenuitvoerlegging van de kaderrichtlijn 
afvalstoffen;

Or. en

Amendement 60
Judith A. Merkies

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. dringt aan op een goede en snelle 
tenuitvoerlegging van de kaderrichtlijn 
afvalstoffen, een verbod op het storten van 
recycleerbare grondstoffen en strenge en 
ambitieuze efficiencycriteria voor 
verbranding met terugwinning van energie 
die gericht moeten zijn op hergebruik en 
recycling van grondstoffen in plaats van 
verbranding;

7. dringt aan op een goede en snelle 
tenuitvoerlegging van de kaderrichtlijn 
afvalstoffen, een verbod op het storten van 
recycleerbare grondstoffen en strenge en 
ambitieuze efficiencycriteria voor 
verbranding met terugwinning van energie 
die gericht moeten zijn op hergebruik en 
recycling van grondstoffen in plaats van
verbranding, om op die manier zoveel 
mogelijk bruikbare grondstoffen zo vroeg 
mogelijk en zo dicht mogelijk bij de 
afvalbron terug te winnen, teneinde het 
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verloren gaan van grondstoffen te 
voorkomen, negatieve gevolgen voor het 
milieu te verminderen en de energie-
efficiëntie te verhogen;

Or. en

Amendement 61
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. dringt aan op een goede en snelle 
tenuitvoerlegging van de kaderrichtlijn 
afvalstoffen, een verbod op het storten van 
recycleerbare grondstoffen en strenge en 
ambitieuze efficiencycriteria voor 
verbranding met terugwinning van energie 
die gericht moeten zijn op hergebruik en 
recycling van grondstoffen in plaats van 
verbranding;

7. dringt aan op een goede en snelle 
tenuitvoerlegging van de kaderrichtlijn 
afvalstoffen, een geleidelijk in te voeren
verbod op het storten van recycleerbare 
grondstoffen, de ontwikkeling van 
ecodesigncriteria ter waarborging van de 
recycleerbaarheid van de overgrote 
meerderheid van de in de handel 
gebrachte producten, en strenge en 
ambitieuze efficiencycriteria voor 
verbranding met terugwinning van energie 
die gericht moeten zijn op hergebruik en 
recycling van grondstoffen in plaats van 
verbranding;

Or. en

Amendement 62
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. dringt aan op een goede en snelle 
tenuitvoerlegging van de kaderrichtlijn 
afvalstoffen, een verbod op het storten van 
recycleerbare grondstoffen en strenge en 

7. dringt aan op een goede en snelle 
tenuitvoerlegging van de kaderrichtlijn 
afvalstoffen om het storten van 
recycleerbare grondstoffen te voorkomen,
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ambitieuze efficiencycriteria voor
verbranding met terugwinning van energie 
die gericht moeten zijn op hergebruik en 
recycling van grondstoffen in plaats van 
verbranding;

en op strenge en ambitieuze 
efficiencycriteria voor de nuttige 
toepassing ervan met terugwinning van 
energie, overeenkomstig de 
afvalhiërarchie en met als uiteindelijke 
doel de verwijdering van recycleerbare 
grondstoffen te voorkomen;

Or. es

Amendement 63
Riikka Manner

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. dringt aan op een goede en snelle 
tenuitvoerlegging van de kaderrichtlijnen 
afvalstoffen, een verbod op het storten van 
recycleerbare grondstoffen en strenge en 
ambitieuze efficiencycriteria voor 
verbranding met terugwinning van energie 
die gericht moeten zijn op hergebruik en 
recycling van grondstoffen in plaats van 
verbranding;

7. dringt aan op een goede en snelle 
tenuitvoerlegging van de kaderrichtlijnen 
afvalstoffen, een verbod op het storten van 
recycleerbare grondstoffen en 
efficiencycriteria voor verbranding met 
terugwinning van energie die verenigbaar 
zijn met de doelen en gericht moeten zijn 
op hergebruik en recycling van 
grondstoffen;

Or. fi

Amendement 64
Gaston Franco

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 

Ontwerpadvies Amendement

7. dringt aan op een goede en snelle 
tenuitvoerlegging van de kaderrichtlijn 
afvalstoffen, een verbod op het storten van 
recycleerbare grondstoffen en strenge en 
ambitieuze efficiencycriteria voor 
verbranding met terugwinning van 

7. dringt aan op een goede en snelle 
tenuitvoerlegging van de kaderrichtlijn 
afvalstoffen en in het bijzonder van de 
hiërarchie, die erop gericht moet zijn 
voorrang te verlenen aan hergebruik en 
recycling van grondstoffen en vervolgens 
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energie die gericht moeten zijn op
hergebruik en recycling van grondstoffen 
in plaats van verbranding; 

aan andere vormen van terugwinning 
boven verwijdering, terwijl wordt 
doorgegaan met het geleidelijk 
verminderen van storting;

Or. fr

Amendement 65
Bas Eickhout

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. stemt in met de analyse van de 
Commissie dat een betere uitvoering en 
handhaving van de bestaande 
afvalwetgeving van essentieel belang is, 
wil men een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen in Europa bevorderen, en 
verzoekt de Commissie derhalve om 
uiterlijk eind 2011 een voorstel in te 
dienen voor de oprichting van een 
Europees afvalagentschap in combinatie 
met een specifiek Europees orgaan voor 
het uitvoeren van rechtstreekse milieu-
inspecties, aangezien een betere 
tenuitvoerlegging van de bestaande 
wetgeving naast voordelen voor het milieu 
en de menselijke gezondheid belangrijke 
economische voordelen zou opleveren en 
de toegang tot waardevolle secundaire 
grondstoffen zou verbeteren;

Or. en

Amendement 66
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

7 bis. is van mening dat de doelstellingen 
met betrekking tot de inzameling en 
scheiding van afval die reeds in 
verschillende richtlijnen zijn vastgesteld, 
verder dienen te worden ontwikkeld en 
moeten worden afgestemd op een qua 
hoeveelheid en kwaliteit optimale 
terugwinning van grondstoffen in alle 
recyclingfasen: inzameling, demontage, 
voorbehandeling en recycling/raffinage;

Or. en

Amendement 67
Esther de Lange

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. wijst in dit kader op het belang van 
het niet verloren laten gaan van 
grondstoffen en nutriënten uit dierlijke 
mest, en roept de Commissie en lidstaten 
op mestverwerking te bevorderen; wijst in 
dit kader op het belang van het definiëren 
van digestaat als mestvervanger;

Or. nl

Amendement 68
Karin Kadenbach

Ontwerpadvies
Paragraaf7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. verzoekt de Commissie, teneinde een 
goede en snelle tenuitvoerlegging van de 
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kaderrichtlijn afvalstoffen te waarborgen, 
om met het oog op een verbod op het 
storten van recycleerbare grondstoffen en 
strenge en ambitieuze efficiencycriteria 
voor verbranding met terugwinning van 
energie die gericht moeten zijn op 
hergebruik en recycling van grondstoffen, 
een voorstel tot wijziging van Richtlijn 
1999/31/EG van de Raad van 26 april 
1999 betreffende het storten van 
afvalstoffen in te dienen en de in artikel 5, 
lid 2, genoemde doelstellingen bij te 
werken en uit te breiden; is van mening 
dat de in de kaderrichtlijn afvalstoffen 
bedoelde reductiedoelstelling van het 
verbod op het storten van biologisch 
afbreekbaar stedelijk afval vanaf 2020 
dient te worden uitgebreid tot alle 
biologisch afbreekbare afvalstoffen en dat 
een reductiedoelstelling van 5% moet 
worden vastgesteld;

Or. de

Amendement 69
Lucas Hartong

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. verzoekt de Commissie de 
doelstellingen van het actieplan inzake 
biodiversiteit in de grondstoffenstrategie 
op te nemen om de band tussen economie 
en milieu te versterken en rekening te 
houden met de milieueffecten van 
winning, productie, gebruik en 
verwijdering van grondstoffen; dringt er 
bij de Commissie op aan de ontwikkeling 
van een strategische ruimtelijke ordening 
in alle lidstaten te steunen om de winning 
van grondstoffen met andere wensen op 
het gebied van ruimtelijke ordening in 
overeenstemming te brengen en om het 

Schrappen
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milieu te beschermen en de biodiversiteit 
in stand te houden;

Or. nl

Amendement 70
Karl-Heinz Florenz

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. verzoekt de Commissie de 
doelstellingen van het actieplan inzake
biodiversiteit in de grondstoffenstrategie 
op te nemen om de band tussen economie 
en milieu te versterken en rekening te 
houden met de milieueffecten van 
winning, productie, gebruik en 
verwijdering van grondstoffen; dringt er 
bij de Commissie op aan de ontwikkeling 
van een strategische ruimtelijke ordening 
in alle lidstaten te steunen om de winning 
van grondstoffen met andere wensen op 
het gebied van ruimtelijke ordening in 
overeenstemming te brengen en om het 
milieu te beschermen en de biodiversiteit
in stand te houden;

8. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen 
dat de wetgeving op het gebied van
biodiversiteit consequent ten uitvoer wordt 
gelegd en dringt er bij de Commissie op 
aan alle mogelijke instrumenten te 
gebruiken om te waarborgen dat de 
lidstaten zich aansluiten bij de opvatting 
van de Commissie dat 
winningsactiviteiten in of nabij Natura 
2000-gebieden verenigbaar kunnen zijn 
met milieubescherming en de 
instandhouding van biodiversiteit en dat 
een strategische ruimtelijke ordening in de
lidstaten de vraag naar grondstoffen uit 
naburige lidstaten niet dient uit te sluiten; 
dringt er bij de Commissie op aan om de 
in haar richtsnoeren van juli 2010 
vermelde bevindingen verder te 
verspreiden;

Or. en

Amendement 71
Judith A. Merkies

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. verzoekt de Commissie de doelstellingen 8. verzoekt de Commissie de doelstellingen 
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van het actieplan inzake biodiversiteit in de 
grondstoffenstrategie op te nemen om de 
band tussen economie en milieu te 
versterken en rekening te houden met de 
milieueffecten van winning, productie, 
gebruik en verwijdering van grondstoffen; 
dringt er bij de Commissie op aan de 
ontwikkeling van een strategische 
ruimtelijke ordening in alle lidstaten te 
steunen om de winning van grondstoffen 
met andere wensen op het gebied van 
ruimtelijke ordening in overeenstemming 
te brengen en om het milieu te beschermen 
en de biodiversiteit in stand te houden;

van het actieplan inzake biodiversiteit in de 
grondstoffenstrategie op te nemen om de 
band tussen economie en milieu te 
versterken en rekening te houden met de 
milieueffecten van winning, productie, 
gebruik en verwijdering van grondstoffen; 
dringt er bij de Commissie op aan de 
ontwikkeling van een strategische 
ruimtelijke ordening in alle lidstaten te 
steunen om de winning van grondstoffen 
met andere wensen op het gebied van 
ruimtelijke ordening in overeenstemming 
te brengen en om het milieu te beschermen 
en de biodiversiteit in stand te houden;
verklaart dat bij de winning van 
grondstoffen voor een nieuwe benadering 
moet worden gekozen, aangezien bij de 
exploratie van winningsgebieden normaal 
gesproken slechts aan buiten woon- en 
industriegebieden gelegen locaties, zoals 
kwetsbare Natura 2000-gebieden, wordt 
gedacht, terwijl de beste 
winningsgebieden mogelijk reeds voor 
andere doeleinden worden gebruikt;

Or. en

Amendement 72
Anja Weisgerber

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. wijst op de betekenis van 
binnenlandse grondstoffen als basis voor 
de grondstoffenaanvoer van de Europese 
industrie; verzoekt de lidstaten 
vindplaatsen van grondstoffen van 
regionaal en supraregionaal belang 
langdurig veilig te stellen; verzoekt de 
Commissie voorts de kadervoorwaarden 
voor de binnenlandse winning van 
grondstoffen te verbeteren, onder meer 
door met het oog op duurzame 
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waarborging van de toegang tot 
vindplaatsen van minerale grondstoffen 
in eventuele nieuwe of bewerkte 
bestaande richtlijnen en verordeningen 
milieutechnische, sociale en economische 
belangen met elkaar in overeenstemming 
te brengen;

Or. de

Amendement 73
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. is verheugd over de ontwikkeling 
van instrumenten en indicatoren, onder 
meer middels de TEEB-studie, in het 
kader waarvan de monetaire waarde van 
biodiversiteit en ecosystemen wordt 
beoordeeld en belangrijke ramingen 
worden gedaan van de reële prijs van de 
winning, het gebruik en de verwijdering 
van grondstoffen, zodat externe kosten 
kunnen worden geïnternaliseerd; dringt 
er bij de Commissie op aan de 
ontwikkeling van dergelijke instrumenten 
en het gebruik ervan te promoten en te 
stimuleren;

Or. en

Amendement 74
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. benadrukt dat winningsactiviteiten 
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moeten plaatsvinden met inachtneming 
van de hoogste normen op het gebied van 
veiligheid op het werk en 
milieubescherming, respectievelijk ter 
voorkoming van ongevallen en voor het 
herstel van aangetaste gebieden;

Or. es

Amendement 75
János Áder

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. merkt op dat terwijl met de voor het 
milieu bijzonder gevaarlijke 
mijnbouwtechnologie op basis van 
cyanide uit een ton erts slechts 2 gram 
goud kan worden geproduceerd, uit een 
ton gebruikte mobiele telefoons 150 keer 
zo veel, dat wil zeggen bijna 300 gram 
goud kan worden gewonnen, zonder dat 
cyanide wordt gebruikt; herinnert de 
Europese Commissie daarom aan de op 5 
mei 2010 aangenomen resolutie van het 
Europees Parlement, waarin de oproep is 
vervat tot een volledig verbod in de EU 
van de mijnbouwtechnologie op basis van 
cyanide voor het eind van 2011;

Or. hu

Amendement 76
Lucas Hartong

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. onderstreept de rol van maatschappelijk Schrappen
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verantwoord ondernemen, inachtneming 
van de hoogste internationale milieu- en 
sociale normen en toepassing van BBT; 
verzoekt de Commissie zich aan te sluiten 
bij de geest van de Amerikaanse Dodd-
Frankwet betreffende conflictmineralen 
en verzoekt haar met klem een 
wetgevingsvoorstel in te dienen; steunt het 
initiatief inzake transparantie van de 
winningsindustrieën (EITI);

Or. nl

Amendement 77
Karl-Heinz Florenz

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. onderstreept de rol van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen, inachtneming 
van de hoogste internationale milieu- en 
sociale normen en toepassing van BBT; 
verzoekt de Commissie zich aan te sluiten 
bij de geest van de Amerikaanse Dodd-
Frankwet betreffende conflictmineralen en 
verzoekt haar met klem een 
wetgevingsvoorstel in te dienen; steunt het 
initiatief inzake transparantie van de 
winningsindustrieën (EITI); 

9. onderstreept de rol van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen, inachtneming 
van de hoogste internationale milieu- en 
sociale normen en toepassing van BBT; 
verzoekt de Commissie zich voor zover 
haalbaar aan te sluiten bij de geest van de 
Amerikaanse Dodd-Frankwet betreffende 
conflictmineralen en verzoekt haar met 
klem een wetgevingsvoorstel in te dienen; 
steunt het initiatief inzake transparantie van 
de winningsindustrieën (EITI); 

Or. en

Amendement 78
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. onderstreept de rol van maatschappelijk 9. onderstreept de rol van maatschappelijk 
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verantwoord ondernemen, inachtneming 
van de hoogste internationale milieu- en
sociale normen en toepassing van BBT; 
verzoekt de Commissie zich aan te sluiten 
bij de geest van de Amerikaanse Dodd-
Frankwet betreffende conflictmineralen en 
verzoekt haar met klem een 
wetgevingsvoorstel in te dienen; steunt het 
initiatief inzake transparantie van de 
winningsindustrieën (EITI);

verantwoord ondernemen, inachtneming 
van de hoogste internationale normen op 
het gebied van milieu en van veiligheid en 
gezondheid en toepassing van BBT; 
onderstreept verder de grote 
verantwoordelijkheid van ondernemingen 
om er bij de winning voor te zorgen dat de 
gezondheid van mensen die in de 
omgeving wonen, niet onder de winning te 
lijden heeft; verzoekt de Commissie zich 
aan te sluiten bij de geest van de 
Amerikaanse Dodd-Frankwet betreffende 
conflictmineralen en verzoekt haar met 
klem een wetgevingsvoorstel in te dienen; 
steunt het initiatief inzake transparantie van 
de winningsindustrieën (EITI);

Or. sv

Amendement 79
Judith A. Merkies

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. onderstreept dat het 
ontwikkelingsbeleid geen instrument van 
grondstoffendiplomatie is; onderschrijft 
dat handelsovereenkomsten de nodige 
flexibiliteit moeten bieden om 
ontwikkelingslanden te helpen bruggen te 
slaan van de winningssector naar het 
lokale bedrijfsleven; is van oordeel dat de 
grondstoffensoevereiniteit van landen 
moet worden gerespecteerd, en verzoekt 
de Commissie een gedifferentieerde 
benadering toe te passen, waarin rekening 
wordt gehouden met de uiteenlopende 
situatie per land, zodat de 
ontwikkelingsdoelen en de industrialisatie 
van ontwikkelingslanden niet in gevaar 
worden gebracht;

Or. en
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Amendement 80
João Ferreira

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. benadrukt de noodzaak van 
samenhang met geformuleerde 
doelstellingen op het gebied van 
ontwikkelingssamenwerking en -hulp; is 
van mening dat ontwikkelingslanden met 
een grote rijkdom aan grondstoffen niet 
weer teruggedrukt moeten worden in de 
rol van exporteur van grondstoffen, maar 
juist hun eigen beleid moeten ontwikkelen 
op het gebied van industrie en 
ontwikkeling, en een belangrijkere plaats 
moeten krijgen in de waardeketen; kant
zich tegen een neokoloniale visie, die 
schuilgaat achter de noemer 
"grondstoffendiplomatie";

Or. pt

Amendement 81
Oreste Rossi

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. dringt aan op de actieve invoering en 
bevordering van duurzamere economische 
modellen die zijn losgekoppeld van het 
grondstoffengebruik ten einde de 
beschikbaarheid van grondstoffen in de 
EU in de toekomst te waarborgen; 
verzoekt de Commissie 
rechtsinstrumenten te ontwikkelen die zijn 
gericht op een efficiënter gebruik van de 
hulpbronnen en een boemerangeffect 

Schrappen
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moeten voorkomen; stelt voor dat de 
Commissie een alomvattende studie 
verricht naar economische 
leasingmodellen als alternatief voor 
eigendom van goederen en de gevolgen 
ervan voor grondstoffengebruik en 
terugwinning;

Or. it

Amendement 82
Lucas Hartong

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. dringt aan op de actieve invoering en 
bevordering van duurzamere economische 
modellen die zijn losgekoppeld van het 
grondstoffengebruik ten einde de 
beschikbaarheid van grondstoffen in de 
EU in de toekomst te waarborgen; 
verzoekt de Commissie 
rechtsinstrumenten te ontwikkelen die zijn 
gericht op een efficiënter gebruik van de 
hulpbronnen en een boemerangeffect 
moeten voorkomen; stelt voor dat de 
Commissie een alomvattende studie 
verricht naar economische 
leasingmodellen als alternatief voor 
eigendom van goederen en de gevolgen 
ervan voor grondstoffengebruik en 
terugwinning;

Schrappen

Or. nl

Amendement 83
Karl-Heinz Florenz, Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpadvies
Paragraaf 10
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Ontwerpadvies Amendement

10. dringt aan op de actieve invoering en 
bevordering van duurzamere economische 
modellen die zijn losgekoppeld van het 
grondstoffengebruik ten einde de 
beschikbaarheid van grondstoffen in de EU 
in de toekomst te waarborgen; verzoekt de 
Commissie rechtsinstrumenten te 
ontwikkelen die zijn gericht op een 
efficiënter gebruik van de hulpbronnen en 
een boemerangeffect moeten voorkomen; 
stelt voor dat de Commissie een 
alomvattende studie verricht naar 
economische leasingmodellen als 
alternatief voor eigendom van goederen en 
de gevolgen ervan voor 
grondstoffengebruik en terugwinning;

10. dringt aan op de actieve invoering en 
bevordering van duurzamere economische 
modellen die zijn losgekoppeld van het 
grondstoffengebruik ten einde de 
beschikbaarheid van grondstoffen in de EU 
in de toekomst te waarborgen; verzoekt de 
Commissie nieuwe instrumenten te 
ontwikkelen (zoals "groene certificaten"
ter bevordering van de toepassing van 
secundaire grondstoffen) die zijn gericht 
op een efficiënter gebruik van de 
hulpbronnen en een boemerangeffect 
moeten voorkomen; stelt voor dat de 
Commissie een alomvattende studie 
verricht naar economische leasingmodellen 
als alternatief voor eigendom van goederen 
en de gevolgen ervan voor 
grondstoffengebruik en terugwinning;
benadrukt dat bewustmaking de 
belangrijkste uitdaging is in dit verband;

Or. en

Amendement 84
Julie Girling

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. dringt aan op de actieve invoering en 
bevordering van duurzamere economische 
modellen die zijn losgekoppeld van het 
grondstoffengebruik ten einde de 
beschikbaarheid van grondstoffen in de EU 
in de toekomst te waarborgen; verzoekt de 
Commissie rechtsinstrumenten te 
ontwikkelen die zijn gericht op een 
efficiënter gebruik van de hulpbronnen en 
een boemerangeffect moeten voorkomen; 
stelt voor dat de Commissie een 
alomvattende studie verricht naar 

10. dringt aan op de actieve invoering en 
bevordering van duurzamere economische 
modellen die zijn losgekoppeld van het 
grondstoffengebruik ten einde de 
beschikbaarheid van grondstoffen in de EU 
in de toekomst te waarborgen; verzoekt de 
Commissie benaderingen te ontwikkelen 
die zijn gericht op een efficiënter gebruik 
van de hulpbronnen en een 
boemerangeffect moeten voorkomen; stelt 
voor dat de Commissie een alomvattende 
studie verricht naar economische 
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economische leasingmodellen als 
alternatief voor eigendom van goederen en 
de gevolgen ervan voor 
grondstoffengebruik en terugwinning;

leasingmodellen als alternatief voor 
eigendom van goederen en de gevolgen 
ervan voor grondstoffengebruik en 
terugwinning;

Or. en

Amendement 85
Kriton Arsenis

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. onderstreept dat een nieuwe 
indicator die niet alleen op het BBP is 
gebaseerd, maar ook op meting van het 
verbruik van hulpbronnen en de 
productiviteit van hulpbronnen, essentieel 
is voor de ontkoppeling van economische 
groei enerzijds en het gebruik van 
grondstoffen anderzijds;

Or. en

Amendement 86
João Ferreira

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. vraagt aandacht voor de 
desastreuze gevolgen van speculatie met 
grondstoffen; is van mening dat de fysieke 
markt niet overschaduwd mag worden 
door de financiële markt van derivaten, 
die in de loop der jaren onevenredig is 
toegenomen in volume, waardoor het 
dringend noodzakelijk is geworden 
maatregelen op dit gebied te nemen; 
onderstreept het belang van officiële, 
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betrouwbare informatie over de fysieke 
stromen en voorraden van grondstoffen;

Or. pt

Amendement 87
Karl-Heinz Florenz

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. dringt bij de Commissie aan op 
onderzoek naar de gevolgen van een 
belasting op minerale grondstoffen, niet-
energie grondstoffen, het gebruik van 
water en land, en met name naar 
eventuele neveneffecten zoals niet-
duurzame vervanging, 
belastingontduiking of een verschuiving 
van economische activiteiten naar derde 
landen; wijst erop dat een belasting op 
hulpbronnen deze waardevoller zou 
maken en zou leiden tot verbeteringen bij 
gebruik, hergebruik en recycling van 
grondstoffen en tot een geringere export 
van hulpbronnen.

Schrappen

Or. en

Amendement 88
Lucas Hartong

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. dringt bij de Commissie aan op 
onderzoek naar de gevolgen van een 
belasting op minerale grondstoffen, niet-
energie grondstoffen, het gebruik van 
water en land, en met name naar 

Schrappen
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eventuele neveneffecten zoals niet-
duurzame vervanging, 
belastingontduiking of een verschuiving 
van economische activiteiten naar derde 
landen; wijst erop dat een belasting op 
hulpbronnen deze waardevoller zou 
maken en zou leiden tot verbeteringen bij 
gebruik, hergebruik en recycling van 
grondstoffen en tot een geringere export 
van hulpbronnen.

Or. nl

Amendement 89
Julie Girling

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. dringt bij de Commissie aan op 
onderzoek naar de gevolgen van een 
belasting op minerale grondstoffen, niet-
energie grondstoffen, het gebruik van 
water en land, en met name naar 
eventuele neveneffecten zoals niet-
duurzame vervanging, 
belastingontduiking of een verschuiving 
van economische activiteiten naar derde 
landen; wijst erop dat een belasting op 
hulpbronnen deze waardevoller zou 
maken en zou leiden tot verbeteringen bij 
gebruik, hergebruik en recycling van 
grondstoffen en tot een geringere export 
van hulpbronnen.

Schrappen

Or. en

Amendement 90
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ontwerpadvies
Paragraaf 11
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Ontwerpadvies Amendement

11. dringt bij de Commissie aan op 
onderzoek naar de gevolgen van een 
belasting op minerale grondstoffen, niet-
energie grondstoffen, het gebruik van 
water en land, en met name naar 
eventuele neveneffecten zoals niet-
duurzame vervanging, 
belastingontduiking of een verschuiving 
van economische activiteiten naar derde 
landen; wijst erop dat een belasting op 
hulpbronnen deze waardevoller zou 
maken en zou leiden tot verbeteringen bij 
gebruik, hergebruik en recycling van 
grondstoffen en tot een geringere export 
van hulpbronnen.

Schrappen

Or. es

Amendement 91
Oreste Rossi

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. dringt bij de Commissie aan op
onderzoek naar de gevolgen van een 
belasting op minerale grondstoffen, niet-
energie grondstoffen, het gebruik van 
water en land, en met name naar eventuele 
neveneffecten zoals niet-duurzame 
vervanging, belastingontduiking of een 
verschuiving van economische activiteiten 
naar derde landen; wijst erop dat een 
belasting op hulpbronnen deze 
waardevoller zou maken en zou leiden tot 
verbeteringen bij gebruik, hergebruik en 
recycling van grondstoffen en tot een 
geringere export van hulpbronnen.

11. verzoekt de Commissie onderzoek te 
verrichten naar de gevolgen van een 
belasting op minerale grondstoffen, niet-
energie grondstoffen, het gebruik van 
water en land, en met name naar eventuele 
neveneffecten zoals niet-duurzame 
vervanging, belastingontduiking of een 
verschuiving van economische activiteiten 
naar derde landen.

Or. it
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Amendement 92
Bas Eickhout

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. dringt bij de Commissie aan op 
onderzoek naar de gevolgen van een 
belasting op minerale grondstoffen, niet-
energie grondstoffen, het gebruik van 
water en land, en met name naar eventuele 
neveneffecten zoals niet-duurzame 
vervanging, belastingontduiking of een 
verschuiving van economische activiteiten 
naar derde landen; wijst erop dat een 
belasting op hulpbronnen deze 
waardevoller zou maken en zou leiden tot 
verbeteringen bij gebruik, hergebruik en
recycling van grondstoffen en tot een 
geringere export van hulpbronnen.

11. dringt bij de Commissie aan op 
onderzoek naar de gevolgen van een 
belasting op minerale grondstoffen, niet-
energie grondstoffen, het gebruik van 
water en land, en met name naar eventuele 
neveneffecten zoals niet-duurzame 
vervanging, belastingontduiking of een 
verschuiving van economische activiteiten 
naar derde landen, en verzoekt haar 
voorstellen voor daartoe strekkende 
instrumenten in te dienen waarbij 
prioriteit wordt gegeven aan een efficiënt 
gebruik van hulpbronnen; wijst erop dat 
het belasten van primaire grondstoffen als 
metalen ertoe zou bijdragen de balans ten 
gunste van recycling in plaats van 
winning van nieuwe grondstoffen te 
verschuiven en de belastingdruk te 
verplaatsen van arbeid naar hulpbronnen.

Or. en

Amendement 93
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Sergio Berlato

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. dringt bij de Commissie aan op 
onderzoek naar de gevolgen van een 
belasting op minerale grondstoffen, niet-
energie grondstoffen, het gebruik van
water en land, en met name naar 
eventuele neveneffecten zoals niet-

11. dringt aan op grondig onderzoek naar 
alle bestaande regulerende en fiscale 
instrumenten waarmee het gebruik van 
minerale grondstoffen, niet-energie 
grondstoffen en water en land wordt 
bevorderd en de efficiëntie ervan wordt 
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duurzame vervanging, 
belastingontduiking of een verschuiving 
van economische activiteiten naar derde 
landen; wijst erop dat een belasting op 
hulpbronnen deze waardevoller zou 
maken en zou leiden tot verbeteringen bij 
gebruik, hergebruik en recycling van 
grondstoffen en tot een geringere export 
van hulpbronnen.

vergroot.

Or. it

Amendement 94
Riikka Manner

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. dringt bij de Commissie aan op 
onderzoek naar de gevolgen van een 
belasting op minerale grondstoffen, niet-
energie grondstoffen, het gebruik van 
water en land, en met name naar eventuele 
neveneffecten zoals niet-duurzame 
vervanging, belastingontduiking of een 
verschuiving van economische activiteiten 
naar derde landen; wijst erop dat een 
belasting op hulpbronnen deze 
waardevoller zou maken en zou leiden tot 
verbeteringen bij gebruik, hergebruik en 
recycling van grondstoffen en tot een 
geringere export van hulpbronnen.

11. dringt bij de Commissie aan op 
onderzoek naar de gevolgen van een 
belasting op minerale grondstoffen, niet-
energie grondstoffen, het gebruik van 
water en land, en met name naar eventuele 
neveneffecten zoals niet-duurzame 
vervanging, belastingontduiking of een 
verschuiving van economische activiteiten 
naar derde landen.

Or. fi

Amendement 95
Kriton Arsenis

Ontwerpadvies
Paragraaf 11
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Ontwerpadvies Amendement

11. dringt bij de Commissie aan op 
onderzoek naar de gevolgen van een 
belasting op minerale grondstoffen, niet-
energie grondstoffen, het gebruik van 
water en land, en met name naar eventuele 
neveneffecten zoals niet-duurzame 
vervanging, belastingontduiking of een 
verschuiving van economische activiteiten 
naar derde landen; wijst erop dat een 
belasting op hulpbronnen deze 
waardevoller zou maken en zou leiden tot 
verbeteringen bij gebruik, hergebruik en 
recycling van grondstoffen en tot een 
geringere export van hulpbronnen.

11. dringt bij de Commissie aan op 
onderzoek naar de gevolgen van een 
belasting op minerale grondstoffen, 
ongebruikte gewonnen grondstoffen, niet-
energie grondstoffen, het gebruik van 
water en land, en met name naar eventuele 
neveneffecten zoals niet-duurzame 
vervanging, belastingontduiking of een 
verschuiving van economische activiteiten 
naar derde landen; wijst erop dat een 
belasting op hulpbronnen deze 
waardevoller zou maken en zou leiden tot 
verbeteringen bij gebruik, hergebruik en 
recycling van grondstoffen en tot een 
geringere export van hulpbronnen.

Or. en

Amendement 96
Karl-Heinz Florenz, Judith A. Merkies

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

11 bis. spoort de Commissie aan verder te 
werken aan de voorbereiding van een 
innovatiepartnerschap inzake 
grondstoffen in het kader van het 
vlaggenschipinitiatief "Innovatie-Unie"
en benadrukt dat het belangrijk is dat alle 
bij dit partnerschap betrokken instanties 
reeds in een vroeg stadium nauw 
samenwerken;

Or. en

Amendement 97
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog
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Ontwerpadvies
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

11 bis. is van mening dat de verlenging 
van de levensduur van producten en 
daarmee ook die van grondstoffen en 
biotische materialen dient te worden 
bevorderd, aangezien de winning ervan 
grote gevolgen heeft voor landgebruik, 
water, energie en vervoer; wijst erop dat 
de grondstoffenstrategie moet worden 
geïntegreerd in de bredere EU 2020-
strategie en een onderdeel van de 
overkoepelende doelstellingen ervan moet 
vormen; dringt aan op meer gerichte 
innovatie op het gebied van 
hulpbronnenefficiëntie en wijst erop dat 
een hogere mate van efficiëntie bij het 
gebruik van grondstoffen van grote 
invloed is op de industrie en de 
vervoersector;

Or. en

Amendement 98
Kathleen Van Brempt

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

11 bis. verzoekt de Commissie om 
gegevens te verzamelen over het in de EU 
aanwezige potentieel voor de 
terugwinning van grondstoffen door de 
nuttige toepassing van gestort afval 
("landfill mining") en om normen te 
ontwikkelen voor de voorwaarden 
waaronder stortplaatsen kunnen worden 
afgegraven, ook voor de mogelijke 
terugwinning van andere hulpbronnen, 
en gegevens te verzamelen over de 
energie-efficiëntie daarvan in vergelijking 
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met de winning van primaire 
grondstoffen, mogelijke neveneffecten 
voor het milieu en de menselijke 
gezondheid (zoals de uitstoot van 
broeikasgassen en het vrijkomen van 
giftige stoffen) en het potentieel voor 
energieproductie en landschappelijk 
herstel;

Or. en


