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SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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;
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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;

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); 

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;

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.


