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JAVASLATOK

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

1. üdvözli a közleményt, különösen azt, hogy az ásványi és biotikus erőforrásokból származó 
nyersanyagokra és visszanyert nyersanyagokra fókuszál, hangsúlyozva az erőforrás-
hatékonyságot és az újrahasznosítást, valamint elismerve a hulladékbányászat – amely a 
nyersanyagok visszanyerésének, újrafeldolgozásának és értéknövelő újrahasznosításának 
értékes forrása – jelentőségét; rámutat az újrahasznosítás különálló kategóriaként való 
használatának lehetőségére a termékek élettartamának meghosszabbítása érdekében, és az 
újrahasznosítás népszerűsítésére sürgeti a Bizottságot;

2. hangsúlyozza, hogy a világ lakosságának növekedése, a fogyasztás mértékének 
emelkedése és az uniós gazdasági növekedésre vonatkozó célkitűzések még fontosabbá 
teszik a növekedésnek és a nyersanyagok használatának szétválasztását; ragaszkodik 
ahhoz, hogy az anyaghasználat stabilizálása érdekében csökkentési célszámokat 
állapítsanak meg, és évi 3%-os uniós anyaghatékonysági célszámot javasol;

3. sürgeti az Európai Bizottságot, hogy végezzen kutatásokat a nyersanyag-hierarchia 
fejlődésével kapcsolatosan annak érdekében, hogy a nyersanyag legnagyobb hozzáadott 
értéke a környezet károsítása nélkül legyen biztosítható; felszólítja az Európai 
Bizottságot, hogy térképezze fel az egyes anyagok vonatkozásában érdekelt konkurens 
feleket, és foglalkozzék a nyersanyagok nem alapvető fontosságú fogyasztásának a 
kérdésével;

4. hangsúlyozza, hogy mennyire fontos a nyersanyagok életciklus-alapú megközelítésének 
fejlesztése, támogatása és megvalósítása, ezzel a lehető legnagyobb mértékben 
kiterjesztve az ilyen anyagok minőségét és élettartamát, és hogy mutatókra van szükség a 
források eredményes és hatékony felhasználásának mérésére, továbbá ebben a tekintetben 
rámutat a környezetbarát tervezésről szóló irányelv teljes körű végrehajtásának 
fontosságára;

5. felszólítja az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy a jogalkotásban növeljék a 
gyártói felelősséget a nyersanyag magasabb fokú hasznosításának, 
újrafelhasználhatóságának és újrafeldolgozásának biztosítása érdekében, valamint a 
nyersanyagok hatékony használatának ösztönzésére;

6. felszólítja az Európai Bizottságot, hogy minden nyersanyagra vonatkozóan alakítson ki
felügyeleti láncrendszert, arra utasítva a gyártókat, hogy átlátható rendszerben rögzítsék a 
nyersanyagok eredetét, létező példákat követve (FSC - telephely-biztonsági tanúsítvány, 
FLEGT - az erdészeti jogszabályok végrehajtására, az erdészeti irányításra és erdészeti 
termékek kereskedelmére vonatkozó uniós cselekvési terv az illegális nyersanyagok 
számára), figyelembe véve a nyersanyagokra vonatkozó fenntarthatósági kritériumok 
jövőbeni felállítását;
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7. felszólít a hulladékokról szóló keretirányelv megfelelő és azonnali végrehajtására, 
valamint az újrahasznosítható nyersanyagok hulladéklerakókba való elhelyezésének 
tilalmára, és az energetikai hasznosítással való elégetésre vonatkozó szigorú és nagyra 
törő energiahatékonysági követelményekre, amelyek célja az égetés helyett a 
nyersanyagok újrahasznosítása és újrafeldolgozása.

8. felszólítja az Európai Bizottságot, hogy a biológiai sokféleséggel kapcsolatos cselekvési 
tervet integrálja a nyersanyag-politikára vonatkozó stratégiába a gazdaság és a környezet
közötti kapcsolatok erősítése céljából, továbbá vegye figyelembe a nyersanyagok 
kitermelésének, előállításának, használatának és ártalmatlanításának környezeti hatásait; 
sürgeti az Európai Bizottságot, hogy minden tagállamban támogassa a stratégiai 
területfelhasználás tervezésének fejlesztését a nyersanyag-kitermelés más földhasználati 
igényekkel való kiegyenlítése, valamint a környezet és a biológiai sokféleség védelme 
érdekében;

9. hangsúlyozza a vállalatok társadalmi felelősségének szerepét, a legszigorúbb nemzetközi 
környezetvédelmi és szociális előírások betartását, valamint a BAT alkalmazását; 
felszólítja az Európai Bizottságot, hogy kövesse az Egyesült Államokban elfogadott, a 
válságövezetekből származó ásványkincsekre vonatkozó Dodd-Frank-féle törvény 
szellemiségét, és arra sürgeti, hogy nyújtson be jogalkotási javaslatot; támogatja a 
nyersanyag-kitermelő iparágak átláthatóságára irányuló kezdeményezést (EITI); 

10. felszólít fenntarthatóbb gazdasági modellek aktív bevezetésére és támogatására annak 
biztosítása érdekében, hogy az Európai Unióban a nyersanyagok a jövőben is 
hozzáférhetőek legyenek; felszólítja az Európai Bizottságot, hogy dolgozzon ki olyan jogi 
eszközöket, amelyek a források hatékonyabb felhasználását célozzák, elkerülve a 
kívánttal ellentétes hatásokat, javasolja, hogy a Bizottság készítsen átfogó tanulmányt a 
gazdasági lízingmodellekről mint a tulajdonlás alternatív formáiról, valamint a 
nyersanyaghasználatra és újrahasznosításra gyakorolt hatásukról;

11. sürgeti az Európai Bizottságot, hogy vizsgálja meg az ásványi készletekre, a nem 
energetikai hasznosítású nyersanyagokra, valamint a vízre és a földhasználatra kivetett 
adó hatásait, különösen az esetleges mellékhatásokat, így például a nem fenntartható 
helyettesítést, az adóelkerülést vagy a gazdasági tevékenység áthelyezését harmadik 
országokba; rámutat arra, hogy az erőforrásokra kivetett adó értékesebbé tenné az 
erőforrásokat, aminek következtében javulna a nyersanyagok felhasználása, 
újrahasznosítása és újrafelhasználása, illetve csökkenne az erőforrások exportja.


