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BEKNOPTE MOTIVERING 

Standpunt van de rapporteur 

 

De landbouwsector veroorzaakt globaal 10 % van de broeikasgasemissies van de Europese 

Unie. De laatste jaren hebben een significatieve vermindering van de hoeveelheid vee, een 

efficiënter gebruik van meststoffen en een beter mestbeheer bijgedragen tot een vermindering 

van de EU-emissies, die 1990 en 2012 gedaald zijn met 24 %. 

 

In 2016 ging 16,3 miljard EUR van de GLB-begroting naar duurzame en klimaatvriendelijke 

landbouw, hetgeen toont dat de Europese landbouwsector een grote versnelling teweegbrengt 

van de transitie naar een circulaire economie die koolstofarm en klimaatbestendig is en dat de 

sector er sterk op is gericht om alle mogelijkheden te benutten om de milieuprestaties nog te 

verbeteren. 

 

De bottom-upaanpak die aan de basis ligt van het nieuwe globale akkoord over de 

klimaatverandering maakt het evenwel onwaarschijnlijk dat de broeikasgasemissies althans in 

een eerste fase en met het huidige beleid voldoende zullen afnemen om de EU-

reductiedoelstelling van ten minste 40 % tegen 2030 ten opzichte van 1990 te realiseren en de 

emissies in de niet-ETS-sectoren met 30 % te verminderen ten opzichte van 2005.  

 

Vandaar het essentiële karakter van het onderhavige voorstel voor een verordening, dat volgt 

op de beoordeling door de Commissie van de Overeenkomst van Parijs en waarmee nationale 

reductiedoelstellingen worden vastgesteld die aanvullende beleidsinitiatieven voor 

verregaandere reducties stimuleren. 

 

Het voorstel bevat evenwel zes problemen: 

 

1) De activiteiten van de LULUCF-sector moeten volledig worden opgenomen in de 

boekhouding, zoals de andere sectoren die vallen onder de “Effort Sharing”-verordening, en 

niet louter als flexibiliteitsmechanisme. Volledige opname in de boekhouding van de 

agrobosbouwsector, inclusief bosbeheer, waarmee momenteel geen rekening wordt gehouden, 

garandeert erkenning van de eventuele emissies als gevolg van een onaangepast energiebeleid 

dat de absorptiecapaciteit van de ecosystemen van de agrobosbouw kan aantasten. Er is vóór 

de inwerkingtreding van het voorstel voor de “Effort sharing”-verordening voldoende tijd om 

rigoureuze en betrouwbare criteria voor de opname in de boekhouding te bepalen, zodat met 

de bijdrage van de hele sector, inclusief bosbeheer, volledig rekening kan worden gehouden. 

 

2) Wat de mogelijkheid betreft om gebruik te maken van kredieten, blijkt het nodig om de 

draagwijdte ervan uit te breiden en het extra gebruik van nettoverwijderingen van de 

LULUCF-sector vast te stellen op 425 miljoen ton, de derde optie in de effectbeoordeling van 

de Commissie die het voorstel voor de LULUCF-verordening vergezelt. Dit voorstel komt 

overeen met de bepalingen van de Overeenkomst van Parijs, waar wordt erkend dat de 

LULUCG-sector door zijn migratiepotentieel belangrijk is. Bovendien is deze aanpak in 

overeenstemming met de richtsnoeren van de Europese Raad van oktober 2014 waarin wordt 

gewezen op het lage mitigatiepotentieel van de sector landbouw, en op het belang te bekijken 

wat de beste manier is om de bijdrage die de sector zelf levert aan mitigatie en vastlegging 

van broeikasgassen, met name via LULUCF-activiteiten, te optimaliseren. 
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3) In het voorstel voor de “Effort Sharing”-verordening worden jaarlijkse 

emissiedoelstellingen voor de lidstaten voor de periode 2021-2030 bepaald, zonder mitigatie-

instrumenten te suggereren waarmee aan e realisatie van de reductiedoelstelling kan worden 

bijgedragen, met name voor de landbouwsector, waar het wel nodig is de goede praktijken 

inzake reductie-emissie te stimuleren. 

Bovenal moet innovatie in de landbouw worden bevorderd door de invoer van groene 

technieken waarmee de bodem kan worden beschermd en moeten de emissies van de 

landbouwsector worden verminderd. Hiertoe moeten naast de technieken die eigen zijn aan de 

precisielandbouw, met name de technieken worden bevorderd van de op bodembehoud 

gerichte landbouw. 

 

4) Wat de activiteiten op het gebied van monitoring en controle betreft, worden jaarlijkse in 

plaats van vijfjaarlijkse controles voorgesteld. Vijfjaarlijkse conformiteitscontroles zouden 

het toepassingsgebied van de corrigerende maatregelen beperken en leiden tot de substantiële 

inefficiëntie van eventuele sancties (bij niet-naleving zouden die bijvoorbeeld pas voor het 

eerst worden toegepast in 2027 ). Jaarlijkse conformiteitscontroles bevorderen ook de 

overdracht van quota doordat de lidstaten op relatief korte tijd betere kennis hebben van de 

situatie. 

 

5) Benadrukt wordt dat het gebruik van gedelegeerde handelingen bedoeld moet zijn voor het 

wijzigen van niet-essentiële elementen van de basishandeling. Daarnaast wordt de Commissie 

aanbevolen van de gedelegeerde handelingen geen misbruik te maken en wordt onderstreept 

dat het belangrijk is dat het Parlement bij de voorbereidingsfase van deze handelingen wordt 

betrokken. 

 

6) In het voorstel voor een verordening wordt geen melding gemaakt van de Brexit. Bij de 

huidige stand van zaken hebben de tabellen in het voorstel betrekking op alle 28 lidstaten en 

is het Verenigd Koninkrijk opgenomen in de tabel in bijlage I, met een emissiedoelstelling 

van -37 %. Bedoeling is dat de Commissie ervoor zorgt dat de gegevens en doelstellingen 

worden aangepast, zodra artikel 50 van het Verdrag van Lissabon betreffende uittreding uit de 

EU is geactiveerd. 

 

AMENDEMENTEN 

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen 

in aanmerking te nemen: 

 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) In zijn conclusies van oktober 2014 

voorzag de Europese Raad dat het 

streefcijfer collectief door de Unie op de 

meest kosteneffectieve wijze moet worden 

gehaald en dat de sectoren die onder het 

emissiehandelssysteem vallen (de ETS-

sectoren) en de niet-ETS-sectoren tegen 

2030 een emissiereductie met 

respectievelijk 43 % en 30 % ten opzichte 

van 2005 tot stand moeten brengen, 

waarbij de inspanningen worden verdeeld 

op basis van het relatieve bruto 

binnenlands product (bbp) per hoofd van 

de bevolking. Alle economische sectoren 

moeten tot de verwezenlijking van deze 

emissiereducties bijdragen en alle lidstaten 

moeten aan deze inspanning deelnemen, 

waarbij overwegingen van billijkheid en 

solidariteit op een evenwichtige manier in 

aanmerking moeten worden genomen; de 

nationale streefcijfers binnen de groep 

lidstaten met een bbp per hoofd van de 

bevolking dat hoger ligt dan het 

gemiddelde van de Unie moeten evenredig 

worden aangepast met het oog op een 

billijke en evenwichtige weerspiegeling 

van de kosteneffectiviteit. De 

verwezenlijking van deze 

broeikasgasemissiereducties moet de 

efficiëntie en innovatie in de Europese 

economie versterken en in het bijzonder 

verbeteringen in met name de bouwsector, 

de landbouw, het afvalbeheer en het 

vervoer stimuleren, voor zover deze onder 

het toepassingsgebied van deze 

verordening vallen. 

(2) In zijn conclusies van oktober 2014 

voorzag de Europese Raad dat het 

streefcijfer collectief door de Unie op de 

meest kosteneffectieve wijze moet worden 

gehaald en dat de sectoren die onder het 

emissiehandelssysteem vallen (de ETS-

sectoren) en de niet-ETS-sectoren tegen 

2030 een emissiereductie met 

respectievelijk 43 % en 30 % ten opzichte 

van 2005 tot stand moeten brengen, 

waarbij de inspanningen worden verdeeld 

op basis van het relatieve bruto 

binnenlands product (bbp) per hoofd van 

de bevolking. Alle economische sectoren 

moeten tot de verwezenlijking van deze 

emissiereducties bijdragen en alle lidstaten 

moeten aan deze inspanning deelnemen, 

waarbij overwegingen van billijkheid en 

solidariteit op een evenwichtige manier in 

aanmerking moeten worden genomen; de 

nationale streefcijfers binnen de groep 

lidstaten met een bbp per hoofd van de 

bevolking dat hoger ligt dan het 

gemiddelde van de Unie moeten evenredig 

worden aangepast met het oog op een 

billijke en evenwichtige weerspiegeling 

van de kosteneffectiviteit. De 

verwezenlijking van deze 

broeikasgasemissiereducties moet de 

efficiëntie en innovatie in de Europese 

economie versterken en in het bijzonder 

verbeteringen in met name de bosbouw, 

bouwsector, de landbouw, het afvalbeheer 

en het vervoer stimuleren, voor zover deze 

onder het toepassingsgebied van deze 

verordening vallen. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 bis) Om deze emissiereducties te 

realiseren en de rol van de 

landbouwsector zo groot mogelijk te 

maken is het belangrijk dat de lidstaten 

innoverende mitigatiemaatregelen met het 

grootste potentieel bevorderen, inclusief: 

de conversie van bouwland in blijvend 

grasland, het beheer van heggen, 

bufferstroken en bomen op 

landbouwgrond, nieuwe regelingen 

inzake agrobosbouw en bosaanplanting; 

de preventie van het verwijderen van 

bomen en van ontbossing, weinig of geen 

grondbewerking en gebruik van 

bodembedekking/tussenteelt en 

gewasresten op het land; koolstofaudits en 

beheersplannen voor bodems/nutriënten, 

meer stikstofefficiëntie en remming van 

de nitrificatie, herstel en bescherming van 

wetland/veengrond en verbeterde 

methoden voor het fokken, voederen en 

beheer van vee met het oog op lagere 

emissies. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 ter) De Raad heeft de Overeenkomst 

van Parijs geratificeerd op 5 oktober 

2016, na de instemming van het Europees 

Parlement van 4 oktober 2016. De 

Overeenkomst van Parijs, die in werking 

is getreden op 4 november 2016, heeft als 

doel de wereldwijde temperatuurstijging 

ruim onder 2 °C boven het pre-industriële 

niveau te houden en inspanningen om de 

temperatuurstijging te beperken tot 1,5 °C 

boven het pre-industriële niveau te blijven 

ondersteunen. Om deze doelstellingen te 

behalen, is er volgens de overeenkomst 

nood aan duurzamer landbouwpraktijken 
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waarmee synergieën tot stand komen 

tussen de doelstellingen op het vlak van 

biodiversiteit, milieu en klimaat. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Op 10 juni 2016 heeft de 

Commissie het voorstel gepresenteerd 

voor bekrachtiging van de Overeenkomst 

van Parijs door de EU. Dit 

wetgevingsvoorstel is onderdeel van de 

tenuitvoerlegging van de verbintenis van 

de EU in het kader van de Overeenkomst 

van Parijs. De verbintenis van de Unie om 

de emissies voor de gehele economie te 

verminderen is in de op 6 maart 2015 bij 

het secretariaat van het UNFCCC 

ingediende voorgenomen nationaal 

vastgestelde bijdrage van de Unie en haar 

lidstaten bevestigd. 

(3) De bijdrage van de 

landbouwsector is van essentieel en 

prioritair belang om het 

aanpassingsvermogen van de Unie aan 

toekomstige door de klimaatverandering 

veroorzaakte uitdagingen te verbeteren, 

en deze verordening, die deel uitmaakt 

van de tenuitvoerlegging van de in de 

Overeenkomst van Parijs door de Unie 

aangegane verbintenissen, zorgt voor 

meer coherentie tussen het beleid inzake 

de klimaatverandering en de 

doelstellingen inzake voedselzekerheid 

met als doel een duurzame, doeltreffende 

en veerkrachtige voedselproductie te 

garanderen, rekening houdend met de 

specifieke kwetsbaarheid van 

voedselproductiesystemen voor de 

negatieve gevolgen van de 

klimaatverandering. De verbintenis van de 

Unie om de emissies voor de gehele 

economie te verminderen is in de op 6 

maart 2015 bij het secretariaat van het 

UNFCCC ingediende voorgenomen 

nationaal vastgestelde bijdrage van de Unie 

en haar lidstaten bevestigd. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Voor de overschakeling naar 

schone energie zijn veranderingen in het 

(5) Voor de overschakeling naar 

schone energie en de bio-economie zijn 
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investeringsgedrag en 

stimuleringsmaatregelen op alle 

beleidsgebieden noodzakelijk. Het is een 

essentiële prioriteit van de Unie om een 

veerkrachtige energie-unie tot stand te 

brengen om haar burgers betrouwbare, 

duurzame, concurrerende en betaalbare 

energie te leveren. Om dat te bereiken, is 

voortzetting van een ambitieus 

klimaatbeleid met deze verordening en 

vooruitgang betreffende andere aspecten 

van de energie-unie noodzakelijk, zoals in 

de kaderstrategie voor een schokbestendige 

energie-unie met een toekomstgericht 

beleid inzake klimaatverandering is 

uiteengezet16. 

veranderingen in het investeringsgedrag op 

alle beleidsgebieden noodzakelijk, alsook 

stimulansen voor kleine en middelgrote 

ondernemingen (kmo's) met een kleiner 

kapitaal en kleine landbouwbedrijven 

zodat deze hun bedrijfsmodellen kunnen 

aanpassen. Het is een essentiële prioriteit 

van de Unie om een veerkrachtige energie-

unie tot stand te brengen waarin energie-

efficiëntie op de eerste plaats komt en die 

ernaar streeft haar burgers en 

bedrijfstakken betrouwbare, duurzame, 

concurrerende en betaalbare energie te 

leveren en een streng duurzaamheids- en 

emissiereductiebeleid te voeren met als 

doel fossiele hulpbronnen te vervangen 

door biogrondstoffen. Om dat te bereiken, 

is voortzetting van een ambitieus 

klimaatbeleid met deze verordening en 

vooruitgang betreffende andere aspecten 

van de energie-unie noodzakelijk, zoals in 

de kaderstrategie voor een schokbestendige 

energie-unie met een toekomstgericht 

beleid inzake klimaatverandering is 

uiteengezet16. 

__________________ __________________ 

16 COM(2015)80 16 COM(2015)80 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Een reeks maatregelen van de Unie 

helpt de lidstaten hun 

klimaatverbintenissen na te komen en is 

van essentieel belang om de noodzakelijke 

emissiereducties te verwezenlijken in de 

sectoren die onder deze verordening vallen. 

Deze omvatten de wetgeving inzake 

gefluoreerde broeikasgassen, de reductie 

van CO2-emissies van wegvoertuigen, de 

energieprestatie van gebouwen, 

hernieuwbare energie, energie-efficiëntie 

en de circulaire economie, alsook de 

(11) Een reeks maatregelen van de Unie 

helpt de lidstaten hun 

klimaatverbintenissen na te komen en is 

van essentieel belang om de noodzakelijke 

emissiereducties te verwezenlijken in de 

sectoren die onder deze verordening vallen. 

Deze omvatten de wetgeving inzake 

gefluoreerde broeikasgassen, de reductie 

van CO2-emissies van wegvoertuigen, de 

energieprestatie van gebouwen, 

hernieuwbare energie, energiegewassen, 

energie-efficiëntie en de circulaire 
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financieringsinstrumenten van de Unie 

voor klimaatgerelateerde investeringen. 

economie, alsook de 

financieringsinstrumenten van de Unie 

voor klimaatgerelateerde investeringen, 

waaronder alle instrumenten van het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid 

(GLB) evenals de financiering van de 

overgang naar een duurzaam en 

emissiearm voedsel- en landbouwsysteem 

met een grote biodiversiteit als een 

belangrijke doelstelling van het GLB. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (11 bis) Aangezien de landbouw- en 

bosbouwsector de unieke mogelijkheid 

hebben om broeikasgasemissies te binden, 

maar minder potentieel hebben voor 

bestrijdingsmaatregelen, moet een beter 

inzicht worden verworven in het 

mitigatiepotentieel van individuele 

landbouwbedrijven en afgebakende 

bosgebieden in de Europese Unie om de 

mogelijke stimulansen te versterken voor 

klimaatefficiënte landbouwers en betere 

bosbeheerpraktijken op met name het 

niveau van het individuele 

landbouwbedrijf of bosgebied. 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (11 ter) Het is belangrijk dat 

dergelijke maatregelen 

broeikasgasemissiereducties stimuleren 

door beste praktijken te belonen, 

landbouwers te helpen bij de ontwikkeling 

en toepassing van specifieke 

mitigatiemaatergelen, en moeten in het 

algemeen de productie-efficiëntie 
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verhogen. In het kader van het 

plattelandsontwikkelingsbeleid (pijler II) 

wordt 99,6 miljard EUR toegekend aan 

een scala aan activiteiten met inbegrip 

van de bevordering van 

hulpbronefficiëntie en de ondersteuning 

van een verschuiving naar een 

koolstofarme, vanuit klimaatoogpunt 

veerkrachtige economie in de landbouw-, 

levensmiddelen- en bosbouwsector. De 

lidstaten moeten gedrag aanmoedigen dat 

de overgang naar een koolstofarme 

economie bevordert. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Verordening [] [inzake de opname 

van broeikasgasemissies en -

verwijderingen door landgebruik, 

verandering in landgebruik en bosbouw in 

het klimaat- en energiekader 2030] stelt de 

boekhoudregels vast met betrekking tot 

broeikasgasemissies en -verwijderingen die 

verband houden met landgebruik, 

verandering in landgebruik en bosbouw 

(LULUCF). Waar het milieuresultaat uit 

hoofde van deze verordening met 

betrekking tot de niveaus van de 

gerealiseerde broeikasgasemissiereductie 

wordt beïnvloed door het meerekenen van 

een hoeveelheid die maximaal de som 

bedraagt van de totale nettoverwijderingen 

en de totale netto-emissie van ontbost land, 

bebost land, beheerd bouwland en beheerd 

grasland als gedefinieerd in Verordening 

[], moet er flexibiliteit worden ingebouwd 

voor een maximale hoeveelheid van 280 

miljoen ton CO2-equivalent van deze 

verwijderingen die overeenkomstig de 

cijfers in bijlage III tussen de lidstaten zijn 

verdeeld, als eventuele extra mogelijkheid 

voor de lidstaten om aan hun 

verbintenissen te voldoen. Wanneer de 

(12) Verordening [] [inzake de opname 

van broeikasgasemissies en -

verwijderingen door landgebruik, 

verandering in landgebruik en bosbouw in 

het klimaat- en energiekader 2030] stelt de 

boekhoudregels vast met betrekking tot 

broeikasgasemissies en -verwijderingen die 

verband houden met landgebruik, 

verandering in landgebruik en bosbouw 

(LULUCF). Waar het milieuresultaat uit 

hoofde van deze verordening met 

betrekking tot de niveaus van de 

gerealiseerde broeikasgasemissiereductie 

wordt beïnvloed door het meerekenen van 

een hoeveelheid die maximaal de som 

bedraagt van de totale nettoverwijderingen 

en de totale netto-emissie van ontbost land, 

bebost land, beheerd bosland, beheerd 

bouwland en beheerd grasland als 

gedefinieerd in Verordening [], moet er 

flexibiliteit worden ingebouwd voor een 

maximale hoeveelheid van 425 miljoen ton 

CO2-equivalent van deze verwijderingen 

die overeenkomstig de cijfers in bijlage III 

tussen de lidstaten zijn verdeeld, als 

eventuele extra mogelijkheid voor de 

lidstaten om aan hun verbintenissen te 
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gedelegeerde handeling voor de 

bijwerking van de referentieniveaus voor 

bossen op basis van de nationale 

boekhoudkundige plannen voor bosbouw 

krachtens artikel 8, lid 6, van 

Verordening [LULUCF] is vastgesteld, 

moet de bevoegdheid om handelingen vast 

te stellen in overeenstemming met artikel 

290 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie aan de 

Commissie worden gedelegeerd ten 

aanzien van artikel 7 teneinde de bijdrage 

van de boekhoudkundige categorie 

beheerde bosgrond in het kader van de in 

dat artikel genoemde flexibiliteit te 

weerspiegelen. Alvorens een dergelijke 

gedelegeerde handeling vast te stellen moet 

de Commissie evalueren hoe solide de 

boekhouding voor beheerde bosgrond is op 

basis van de beschikbare gegevens en met 

name in hoeverre de verwachte en de 

werkelijke kapcijfers met elkaar 

overeenstemmen. Daarbij moet in het 

kader van deze verordening de 

mogelijkheid worden geboden om 

vrijwillig jaarlijkse emissieruimte-

eenheden te verwijderen zodat met 

dergelijke hoeveelheden kunnen worden 

meegerekend bij de beoordeling van de 

naleving van de verplichtingen uit hoofde 

van Verordening [ ] door de lidstaten. 

voldoen. De landbouw zou, gezien het 

beperkte mitigatiepotentieel waarover deze 

sector beschikt, eerst en vooral moeten 

profiteren van de onder deze verordening 

toegestane nettoverwijderingen waardoor 

ook een duidelijk onderscheid wordt 

gemaakt tussen "groene" biogene 

broeikasgasemissies van de LULUCF- en 

de landbouwsector en de emissies die het 

gevolg zijn van de verbranding van 

fossiele brandstoffen. Het is eveneens 

belangrijk dat de Commissie de 

veranderingen evalueert in grondbezit als 

gevolg van de LULUCF-bepalingen, om 

te waarborgen dat beleid met betrekking 

tot verandering in landgebruik niet aanzet 

tot landonteigening. Daarbij moet in het 

kader van deze verordening de 

mogelijkheid worden geboden om 

vrijwillig jaarlijkse emissieruimte-

eenheden te verwijderen zodat met 

dergelijke hoeveelheden kunnen worden 

meegerekend bij de beoordeling van de 

naleving van de verplichtingen uit hoofde 

van Verordening [ ] door de lidstaten. 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (12 bis) Om op een wederzijds 

coherente manier de verschillende 

Uniedoelstellingen in verband met de 

landbouw te behalen, waaronder 

beperking van en aanpassing aan de 

klimaatverandering, de luchtkwaliteit, het 

behoud van de biodiversiteit en 

ecosysteemdiensten en steun voor 

plattelandseconomieën, zijn andere 
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investeringen en stimulansen nodig, 

ondersteund door EU-maatregelen en -

instrumenten zoals het GLB. Deze 

verordening, met inbegrip van de 

beschikbare flexibiliteit, moet zorgen voor 

een stimulans voor emissiereductie die 

aansluit bij andere wetgeving van de Unie 

op het gebied van klimaat en energie voor 

sectoren die binnen het toepassingsbereik 

van deze verordening vallen, onder meer 

op het gebied van energie-efficiëntie. Het 

is van essentieel belang dat deze 

verordening bijdraagt aan de 

doelstellingen van de EU-strategie inzake 

bosbouw om een concurrerende en 

duurzame toevoer van hout voor de EU-

bio-economie te bevorderen, alsook aan 

die van het nationale bosbouwbeleid van 

de lidstaten, de EU-biodiversiteitsstrategie 

en de EU-strategie inzake de circulaire 

economie. 

 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Om te zorgen voor efficiënte, 

transparante en kosteneffectieve rapportage 

en verificatie van broeikasgasemissies en 

van andere informatie die noodzakelijk is 

om de voortgang van de lidstaten met 

betrekking tot de jaarlijkse emissieruimten 

te beoordelen, worden de voorschriften 

voor de jaarlijkse rapportage en evaluatie 

van deze verordening geïntegreerd in de 

desbetreffende artikelen van Verordening 

(EU) nr. 525/2013 die derhalve 

dienovereenkomstig moet worden 

gewijzigd. De wijziging van deze 

verordening moet er tevens voor zorgen dat 

de jaarlijkse evaluatie van de voortgang 

van de lidstaten op het gebied van 

emissiereductie wordt gehandhaafd, 

rekening houdend met de vorderingen bij 

(13) Om te zorgen voor efficiënte, 

transparante en kosteneffectieve rapportage 

en verificatie van broeikasgasemissies en 

van andere informatie die noodzakelijk is 

om de voortgang van de lidstaten met 

betrekking tot de jaarlijkse emissieruimten 

te beoordelen, worden de voorschriften 

voor de jaarlijkse rapportage en evaluatie 

van deze verordening geïntegreerd in de 

desbetreffende artikelen van Verordening 

(EU) nr. 525/2013 die derhalve 

dienovereenkomstig moet worden 

gewijzigd. De wijziging van deze 

verordening moet er tevens voor zorgen dat 

de jaarlijkse evaluatie van de voortgang 

van de lidstaten op het gebied van 

emissiereductie wordt gehandhaafd, 

rekening houdend met de vorderingen bij 
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de beleidsinitiatieven en maatregelen van 

de Unie en met informatie die door de 

lidstaten wordt verstrekt. Om de twee jaar 

moet de evaluatie betrekking hebben op de 

verwachte vooruitgang van de Unie bij het 

nakomen van haar reductieverbintenissen 

en van de lidstaten bij het voldoen aan hun 

verplichtingen. De toepassing van de 

aftrekkingen moet echter slechts om de vijf 

jaar in acht worden genomen zodat met de 

mogelijke bijdrage van ontbost land, 

bebost land, beheerd bouwland en beheerd 

grasland uit hoofde van Verordening [] 

rekening kan worden gehouden. Dit laat de 

taak van de Commissie om te verzekeren 

dat de lidstaten hun verplichtingen uit 

hoofde van deze verordening nakomen, of 

de bevoegdheid van de Commissie om 

daartoe een inbreukprocedure in te leiden, 

onverlet. 

de beleidsinitiatieven en maatregelen van 

de Unie en met informatie die door de 

lidstaten wordt verstrekt. Om de twee jaar 

moet de evaluatie betrekking hebben op de 

verwachte vooruitgang van de Unie bij het 

nakomen van haar reductieverbintenissen 

en van de lidstaten bij het voldoen aan hun 

verplichtingen. De toepassing van de 

aftrekkingen moet echter slechts om de vijf 

jaar in acht worden genomen zodat met de 

mogelijke bijdrage van ontbost land, 

bebost land, beheerd bosland, beheerd 

bouwland en beheerd grasland uit hoofde 

van Verordening [] rekening kan worden 

gehouden. Dit laat de taak van de 

Commissie om te verzekeren dat de 

lidstaten hun verplichtingen uit hoofde van 

deze verordening nakomen, of de 

bevoegdheid van de Commissie om daartoe 

een inbreukprocedure in te leiden, onverlet. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 20 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(20) Deze verordening moet vanaf 2024 

en vervolgens om de vijf jaar worden 

geëvalueerd om de algemene werking 

ervan te beoordelen. Bij een dergelijke 

evaluatie moet rekening worden gehouden 

met de ontwikkeling van de nationale 

omstandigheden en de resultaten van de 

algemene inventarisatie van de 

Overeenkomst van Parijs. 

(20) Deze verordening moet vanaf 2024 

en vervolgens om de vijf jaar worden 

geëvalueerd om de algemene werking 

ervan en de naleving ervan door de 

lidstaten te beoordelen. De evaluatie moet 

ertoe bijdragen dat de lidstaten op de 

goede weg zijn om hun 

langetermijndoelstellingen inzake de 

reductie van broeikasgasemissies te 

bereiken en moet gebaseerd zijn op een 

voorbereidend verslag van het Europees 

Milieuagentschap. Hierbij moet rekening 

worden gehouden met de doelstelling van 

de Unie om haar broeikasgasemissies 

voor de gehele economie tegen 2050 met 

80 à 95 % te verminderen ten opzichte van 

de emissies van 1990, met het doel van de 

Overeenkomst van Parijs om in de tweede 

helft van deze eeuw klimaatneutraliteit te 

bereiken op een manier die de 
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voedselproductie niet in het gedrang 

brengt, en met het belang van het 

onderzoeken van de beste manieren om de 

bijdrage van de voedselsector aan de 

mitigatie en vastlegging van 

broeikasgassen te optimaliseren, met 

name via LULUCF-activiteiten. De 

Commissie en het Europees 

Milieuagentschap moeten ook rekening 

houden met de ontwikkeling van de 

nationale omstandigheden, de resultaten 

van de algemene inventarisatie van de 

Overeenkomst van Parijs en het doel om in 

de tweede helft van deze eeuw 

klimaatneutraliteit te bereiken op een 

wijze die de voedselproductie niet in 

gevaar brengt en in overeenstemming is 

met de conclusies van de Europese Raad 

van 23 en 24 oktober 2014 waarin het 

beperkte mitigatiepotentieel van de 

landbouwsector en het multifunctionele 

karakter ervan worden onderkend. 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Deze verordening is van toepassing 

op de emissies van de IPCC-

broncategorieën energie, industriële 

processen en gebruik van producten, 

landbouw en afval zoals bepaald in het 

kader van Verordening (EU) nr. 525/2013, 

met uitzondering van de emissies 

afkomstig van de activiteiten die zijn 

opgenomen in bijlage I bij Richtlijn 

2003/87/EG. 

1. Deze verordening is van toepassing 

op de emissies van de IPCC-

broncategorieën energie, industriële 

processen en gebruik van producten, 

landbouw en afval zoals bepaald in het 

kader van Verordening (EU) nr. 525/2013, 

met uitzondering van de emissies 

afkomstig van de activiteiten die zijn 

opgenomen in bijlage I bij Richtlijn 

2003/87/EG. De nulemissiefactor voor 

biomassa geldt alleen voor bio-energie die 

wordt opgewekt uit afvalstoffen en 

residuen. 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 
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Artikel 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 4 bis 

 Langetermijndoelstellingen inzake 

broeikasgasemissiereductie 

 De Commissie evalueert uiterlijk in 2026 

de voortgang van de verwezenlijking van 

de langetermijndoelstellingen van de Unie 

inzake broeikasgasemissiereductie en de 

mate waarin lidstaten aan hun individuele 

verbintenissen kunnen voldoen, rekening 

houdend met de resultaten van de eerste 

mondiale inventarisatie in het kader van 

de Overeenkomst van Parijs in 2023. De 

Commissie gebruikt de informatie naar 

aanleiding van die evaluatie om te 

waarborgen dat de lidstaten op schema 

zitten wat betreft het behalen van een 

emissieniveau tegen 2050 dat 80 % lager 

is dan het niveau van 1990, rekening 

houdend met de internationale 

doelstellingen. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Ter bevordering van een hogere 

milieu-integriteit met waarborging van 

een verhoogde mate van flexibiliteit en 

rekening houdend met het beperkte 

mitigatiepotentieel met betrekking tot de 

landbouwsector, wordt de toegang tot de 

in deze verordening uiteengezette nieuwe 

vorm van flexibiliteit afhankelijk gesteld 

van de voorwaarde dat de betreffende 

lidstaten zich verbinden tot verzachtende 

maatregelen in andere sectoren waar in 

het verleden onvoldoende resultaten zijn 

geboekt. De Commissie wordt gemachtigd 

om overeenkomstig artikel 12 een 

gedelegeerde handeling vast te stellen ter 
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aanvulling van deze verordening middels 

het vaststellen van een lijst van dergelijke 

maatregelen en sectoren vóór 2020. 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 3 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 ter. De toegang tot de in dit artikel en 

bijlage II genoemde flexibiliteit wordt 

alleen verleend wanneer de betreffende 

lidstaten toezeggen maatregelen te nemen 

in andere sectoren waar in het verleden 

onvoldoende resultaten zijn geboekt. De 

Commissie wordt gemachtigd om 

overeenkomstig artikel 12 een 

gedelegeerde handeling vast te stellen ter 

aanvulling van deze verordening middels 

het verstrekken van een lijst van 

dergelijke maatregelen en sectoren op 

uiterlijk 31 december 2019. 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Extra gebruik van maximaal 280 miljoen 

nettoverwijderingen afkomstig van ontbost 

land, bebost land, beheerd bouwland en 

beheerd grasland 

Extra gebruik van maximaal 425 miljoen 

nettoverwijderingen afkomstig van ontbost 

land, bebost land, beheerde bosgrond, 

beheerd bouwland en beheerd grasland 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. In zoverre de emissies van een 

lidstaat hoger liggen dan de jaarlijkse 

1. In zoverre de emissies van een 

lidstaat hoger liggen dan de jaarlijkse 
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emissieruimten voor die lidstaat voor een 

bepaald jaar, mag deze lidstaat een 

hoeveelheid van maximaal de som van de 

totale nettoverwijderingen en de totale 

netto-emissies afkomstig van de in artikel 2 

van Verordening [] [LULUCF] bedoelde 

boekhoudkundige categorieën ontbost land, 

bebost land, beheerd bouwland en beheerd 

grasland samengenomen meerekenen om 

aan zijn verplichtingen overeenkomstig 

artikel 9 van deze verordening voor dat jaar 

te voldoen, op voorwaarde dat: 

emissieruimten voor die lidstaat voor een 

bepaald jaar, plus een eventuele 

gereserveerde emissieruimte uit hoofde 

van artikel 5, lid 3, mag deze lidstaat een 

hoeveelheid van maximaal de som van de 

totale nettoverwijderingen en de totale 

netto-emissies afkomstig van de in artikel 2 

van Verordening [] [LULUCF] bedoelde 

boekhoudkundige categorieën ontbost land, 

bebost land, beheerde bosgrond, beheerd 

bouwland en beheerd grasland 

samengenomen meerekenen om aan zijn 

verplichtingen overeenkomstig artikel 9 

van deze verordening voor dat jaar te 

voldoen, op voorwaarde dat: 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Wanneer de gedelegeerde 

handeling voor de bijwerking van de 

referentieniveaus voor bossen op basis 

van de nationale boekhoudkundige 

plannen voor bosbouw krachtens artikel 

8, lid 6, van Verordening [LULUCF] is 

vastgesteld, is de Commissie bevoegd 

overeenkomstig artikel 12 van deze 

verordening gedelegeerde handelingen 

vast te stellen tot wijziging van lid 1 van 

dit artikel teneinde de bijdrage van de 

boekhoudkundige categorie beheerde 

bosgrond te weerspiegelen. 

Schrappen 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) door de lidstaat uit te voeren 

maatregelen om te voldoen aan zijn 

specifieke verplichtingen in het kader van 

a) door de lidstaat uit te voeren 

maatregelen om te voldoen aan zijn 

specifieke verplichtingen in het kader van 
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artikel 4, via nationale beleidsinitiatieven 

en maatregelen en de tenuitvoerlegging van 

maatregelen van de Unie; 

artikel 4, die rekening houden met het 

lagere mitigatiepotentieel van de 

landbouw en de voedselzekerheid, via 

nationale beleidsinitiatieven en 

maatregelen en de tenuitvoerlegging van 

maatregelen van de Unie; 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Indien de beoordeelde 

broeikasgasemissies van een lidstaat voor 

eender welk specifiek jaar binnen de 

periode, krachtens lid 2 van dit artikel, en 

de krachtens de artikelen 5 tot en met 7 

gebruikte flexibiliteit, hoger liggen dan de 

jaarlijkse emissieruimte, zijn in 2027 en 

2032 de volgende maatregelen van 

toepassing: 

1. Indien een lidstaat voor eender 

welk specifiek jaar binnen de periode, en 

de krachtens de artikelen 5 tot en met 7 

gebruikte flexibiliteit, zijn jaarlijkse 

emissieruimte overschrijdt, zijn de 

volgende maatregelen van toepassing: 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) de lidstaat wordt tijdelijk verboden 

een deel van zijn jaarlijkse emissieruimte 

aan een andere lidstaat over te dragen tot 

hij voldoet aan de verplichtingen van deze 

verordening. De centrale administrateur 

past dit verbod toe in het in artikel 11 

bedoelde register. 

b) de lidstaat wordt verboden een deel 

van zijn jaarlijkse emissieruimte aan een 

andere lidstaat over te dragen tot hij 

voldoet aan de verplichtingen van deze 

verordening. De centrale administrateur 

past dit verbod toe in het in artikel 11 

bedoelde register. 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in artikel 7, lid 2, en artikel 11 

van deze verordening bedoelde 

bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 

Commissie toegekend voor onbepaalde tijd 

met ingang van de datum van 

inwerkingtreding van deze verordening. 

2. De in artikel 6, leden 3 bis en 3 ter, 

en artikel 11 van deze verordening 

bedoelde bevoegdheidsdelegatie wordt aan 

de Commissie toegekend voor onbepaalde 

tijd met ingang van de datum van 

inwerkingtreding van deze verordening. 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De in artikel 7, lid 2, en artikel 11 

bedoelde bevoegdheidsdelegatie kan te 

allen tijde door het Europees Parlement of 

de Raad worden ingetrokken. Het besluit 

tot intrekking beëindigt de delegatie van de 

in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het 

wordt van kracht op de dag na die van de 

bekendmaking ervan in het Publicatieblad 

van de Europese Unie of op een daarin 

genoemde latere datum. Het laat de 

geldigheid van de reeds van kracht zijnde 

gedelegeerde handelingen onverlet. 

3. Het Europees Parlement of de Raad 

kan de in artikel 6, leden 3 bis en 3 ter, en 

artikel 11 bedoelde bevoegdheidsdelegatie 

te allen tijde intrekken. Het besluit tot 

intrekking beëindigt de delegatie van de in 

dat besluit genoemde bevoegdheid. Het 

wordt van kracht op de dag na die van de 

bekendmaking ervan in het Publicatieblad 

van de Europese Unie of op een daarin 

genoemde latere datum. Het laat de 

geldigheid van de reeds van kracht zijnde 

gedelegeerde handelingen onverlet. 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Een overeenkomstig de artikelen 7, 

lid 2, en artikel 11 vastgestelde 

gedelegeerde handeling treedt alleen in 

werking indien het Europees Parlement 

noch de Raad daartegen binnen een termijn 

van twee maanden na de kennisgeving van 

de handeling aan het Europees Parlement 

en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of 

indien zowel het Europees Parlement als de 

Raad voor het verstrijken van die termijn 

6. Een overeenkomstig artikel 6, 

leden 3 bis en 3 ter, en artikel 11 

vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 

alleen in werking indien het Europees 

Parlement noch de Raad daartegen binnen 

een termijn van twee maanden na de 

kennisgeving van de handeling aan het 

Europees Parlement en de Raad bezwaar 

heeft gemaakt, of indien zowel het 

Europees Parlement als de Raad voor het 



 

PE597.445v02-00 20/25 AD\1124080NL.docx 

NL 

van twee maanden de Commissie hebben 

medegedeeld dat zij daartegen geen 

bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 

op initiatief van het Europees Parlement of 

de Raad met twee maanden verlengd. 

verstrijken van die termijn van twee 

maanden de Commissie hebben 

medegedeeld dat zij daartegen geen 

bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 

op initiatief van het Europees Parlement of 

de Raad met twee maanden verlengd. 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie brengt uiterlijk 28 februari 

2024 en daarna om de vijf jaar aan het 

Europees Parlement en de Raad verslag uit 

over de werking van deze verordening, 

haar bijdrage aan de overkoepelende 

doelstelling van de EU voor 

broeikasgasreductie tegen 2030 en haar 

bijdrage aan de doelstellingen van de 

Overeenkomst van Parijs, en kan eventueel 

passende voorstellen indienen. 

De Commissie brengt uiterlijk op 

28 februari 2024 na de eerste mondiale 

inventarisatie van de tenuitvoerlegging 

van de Overeenkomst van Parijs in 2023 

en de daaropvolgende wereldwijde 

evaluaties en daarna om de vijf jaar aan het 

Europees Parlement en de Raad verslag uit 

over de werking van deze verordening, de 

coherentie ervan met andere wetteksten, 

en de bijdrage ervan aan de 

overkoepelende doelstelling van de EU 

voor broeikasgasreductie tegen 2030 en 

aan de doelstellingen van de Overeenkomst 

van Parijs, en kan eventueel passende 

voorstellen indienen. In dit verslag wordt 

ook aandacht besteed aan de vorderingen 

met betrekking tot het mobiliseren en in 

stand houden van particuliere 

financiering ter ondersteuning van de 

overstap op lange termijn naar een 

koolstofarme economie. Het verslag gaat 

vergezeld van een 

kostenefficiëntiebeoordeling en een 

beoordeling van de impact van 

mitigatieactiviteiten op de EU-

doelstellingen inzake milieu en 

biodiversiteit. Het omvat voorts een 

beoordeling van de vaststelling van 

emissiereductiedoelen voor de lidstaten op 

basis van kosteneffectieve en innovatieve 

emissiereductiestrategieën in plaats van 

het bbp per hoofd van de bevolking. Waar 

passend dient de Commissie 

wetgevingsvoorstellen in voor 
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emissiereductieverbintenissen voor de 

periode na 2030. 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

TOTALE NETTOVERWIJDERINGEN 

AFKOMSTIG VAN ONTBOST LAND, 

BEBOST LAND, BEHEERD 

BOUWLAND EN BEHEERD 

GRASLAND DIE DE LIDSTATEN 

MOGEN MEEREKENEN VOOR 

NALEVING VOOR DE PERIODE 2021 

2030 OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 7 

TOTALE NETTOVERWIJDERINGEN 

AFKOMSTIG VAN ONTBOST LAND, 

BEBOST LAND, BEHEERD 

BOUWLAND, BEHEERD BOSLAND 

EN BEHEERD GRASLAND DIE DE 

LIDSTATEN MOGEN MEEREKENEN 

VOOR NALEVING VOOR DE PERIODE 

2021-2030 OVEREENKOMSTIG 

ARTIKEL 7 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – tabel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

 

Bijlage III 

TOTALE NETTOVERWIJDERINGEN AFKOMSTIG VAN ONTBOST LAND, BEBOST 

LAND, BEHEERD BOSLAND, BEHEERD BOUWLAND EN BEHEERD GRASLAND 

DIE DE LIDSTATEN MOGEN MEEREKENEN VOOR NALEVING VOOR DE PERIODE 

2021 2030 OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 7 

 Maximumhoeveelheid uitgedrukt in 

miljoen ton CO2-equivalent 

België 3,8 

Bulgarije 4,1 

Tsjechië 2,6 

Denemarken 14,6 

Duitsland 22,3 

Estland 0,9 

Ierland 26,8 
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Griekenland 6,7 

Spanje 29,1 

Frankrijk 58,2 

Kroatië 0,9 

Italië 11,5 

Cyprus 0,6 

Letland 3,1 

Litouwen 6,5 

Luxemburg 0,25 

Hongarije 2,1 

Malta 0,03 

Nederland 13,4 

Oostenrijk 2,5 

Polen 21,7 

Portugal 5,2 

Roemenië 13,2 

Slovenië 1,3 

Slowakije 1,2 

Finland 4,5 

Zweden 4,9 

Verenigd Koninkrijk 17,8 

Maximumtotaal 280 

 

Amendement 

Bijlage III 

TOTALE NETTOVERWIJDERINGEN AFKOMSTIG VAN ONTBOST LAND, BEBOST 

LAND, BEHEERD BOSLAND, BEHEERD BOUWLAND EN BEHEERD GRASLAND 

DIE DE LIDSTATEN MOGEN MEEREKENEN VOOR NALEVING VOOR DE PERIODE 

2021 2030 OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 7 

 Maximumhoeveelheid uitgedrukt in 

miljoen ton CO2-equivalent 

België 5,7 

Bulgarije 6,2 

Tsjechië 4,0 
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Denemarken 22,2 

Duitsland 33,9 

Estland 1,3 

Ierland 40,7 

Griekenland 10,2 

Spanje 44,2 

Frankrijk 88,4 

Kroatië 1,4 

Italië 17,4 

Cyprus 0,9 

Letland 4,8 

Litouwen 9,9 

Luxemburg 0,4 

Hongarije 3,2 

Malta 0,3 

Nederland 20,0 

Oostenrijk 3,8 

Polen 33,0 

Portugal 7,9 

Roemenië 20,0 

Slovenië 1,9 

Slowakije 1,9 

Finland 6,9 

Zweden 7,5 

Verenigd Koninkrijk 27,0 

Maximumtotaal 425 
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