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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid:

– onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat ontbossing deels kan worden aangepakt door de economische waarde 
van bossen veilig te stellen en door stimulansen te creëren voor bosbezit; overwegende 
dat het tegelijkertijd van cruciaal belang is een evenwicht te bewaren tussen primaire 
bossen en secundaire bossen;

B. overwegende dat hout als grondstof conform de wetgeving van de Unie alleen 
afkomstig mag zijn uit bossen waar wordt gekapt volgens de beginselen van duurzaam 
bosbeheer die zijn ontwikkeld in het kader van internationale bosbouwprocessen zoals 
Forest Europe;

1. herinnert eraan dat de Unie het risico van ontbossing aanpakt door middel van de 
EU-houtverordening1, de mededeling van de Commissie getiteld “Wetshandhaving, 
governance en handel in de bosbouw - Voorstel voor een EU-actieplan” (Flegt), en de 
richtlijn hernieuwbare energie2 (RED II), die talrijke voorschriften omvatten om het 
risico van ontbossing en illegale houtkap tot een minimum te beperken;

2. steunt de Commissie in haar inspanningen om voor strengere normen en 
certificatieregelingen te zorgen die bijdragen tot het identificeren en promoten van 
producten die geen ontbossing veroorzaken;

3. benadrukt dat er met name markttoezicht nodig is voor producten die met ontbossing in 
verband worden gebracht; verzoekt de Commissie haar inspanningen op dit gebied te 
intensiveren aan de hand van het programma Horizon Europa;

– onderstaande aanbevelingen in de bijlage bij haar ontwerpresolutie op te nemen:

4. verzoekt de Commissie na te gaan of het Copernicus-satellietsysteem intensiever kan 
worden gebruikt voor de bewaking van bossen en voor de preventie van bosbranden en 
schade aan bossen;

5. verzoekt de Commissie zich te beraden over de haalbaarheid van een mechanisme voor 
vroegtijdige waarschuwing waarmee consumenten, overheidsinstanties en bedrijven 
worden ingelicht over de winning van grondstoffen uit met ontbossing bedreigde 
gebieden.

1 Verordening (EU) nr. 995/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 tot vaststelling 
van de verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen (PB L 295 van 
12.11.2010, blz. 23).
2 Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van 
het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (PB L 328 van 21.12.2018, blz. 82).


