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COM(2016)0479 – C8-0330/2016 – 2016/0230(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 3 – alinea 2 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het nationale boekhoudkundige plan voor 

bosbouw bevat alle in bijlage IV, deel B, 

opgesomde elementen en omvat een 

voorstel voor een nieuw referentieniveau 

voor bossen, gebaseerd op de voortzetting 

van de huidige praktijk en intensiteit van 

het bosbeheer, zoals voor de periode 1990-

2009 per type bos en per leeftijdsklasse in 

nationale bossen gedocumenteerd, en 

uitgedrukt in ton CO2-equivalent per jaar. 

Het nationale boekhoudkundige plan voor 

bosbouw bevat alle in bijlage IV, deel B, 

opgesomde elementen en omvat een nieuw 

referentieniveau voor bossen, gebaseerd op 

de voortzetting van de huidige praktijk van 

het bosbeheer overeenkomstig de beste 

beschikbare gegevens, zoals voor de 

periode 2000-2012 per type bos en per 

leeftijdsklasse in nationale bossen 

gedocumenteerd, en uitgedrukt in ton CO2-

equivalent per jaar.  

Een toename van de oogst in een lidstaat, 

gebaseerd op duurzame 

bosbeheerpraktijken en nationaal beleid 

dat is aangenomen tot de datum van 

indiening van het referentieniveau voor 

bossen, is gebonden aan de volgende 

voorwaarden:   

(a) dat de beheerde bosgrond een 

broeikasgasput blijft; en  

(b) dat manieren om broeikasgasputten en 

-reservoirs tot 2050 te behouden of te 

versterken, met het oog op de 

doelstelling uit artikel 4, lid 1, van de 

Overeenkomst van Parijs om in de 

tweede helft van deze eeuw opnieuw een 

balans tussen antropogene emissies per 
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bron en verwijderingen per put van 

broeikasgassen te bereiken, worden 

omschreven in een strategie voor lage 

emissies op de lange termijn. 

De Commissie kan een afwijking van de 

basisperiode 2000-2012 toestaan op basis 

van een met redenen omkleed verzoek van 

een lidstaat waarin wordt gemotiveerd dat 

deze afwijking absoluut noodzakelijk is 

om redenen van de beschikbaarheid van 

gegevens, zoals de timing van 

bosinventarissen. 

Or. en 

 

 


