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BEKNOPTE MOTIVERING 

Voor een succesvolle overgang naar een koolstofarme economie is een stabiel beleidskader 

voor klimaat nodig. Om het proces voor een koolstofarme samenleving tot stand te brengen 

en op duurzame wijze om te zetten, moeten alle sectoren een bijdrage leveren. Met het oog op 

een toekomstgericht klimaatbeleid is het dan ook van belang om de LULUCF-sectoren te 

betrekken bij het beleid inzake klimaatbescherming van de Europese Unie na 2021. 

Land- en bosbouw vervullen een ecologische, economische en sociale functie in de 

samenleving. Deze multifunctionele rol van duurzame landbouw en duurzaam bosbeheer 

moet naar voren komen in het Europese klimaatbeleid. Stimulansen voor het terugdringen van 

broeikasgassen moeten dan ook in overeenstemming zijn met de garantie van 

voorzieningszekerheid en een duidelijke stellingname vormen voor Europa als productieplaats 

voor duurzame levensmiddelen en biomassa. Landbouw en het duurzame gebruik van 

biomassa staan niet haaks op de klimaatambities maar moeten juist als deel van de oplossing 

beschouwd worden. 

Om tot een eerlijk uitgangspunt te komen, moeten de in een vroeg stadium geboekte prestaties 

van de sector zonder meer in acht worden genomen. De Europese landbouw heeft zijn 

emissies sinds 1990 al met 24 % teruggebracht. 

Tegelijkertijd is het cruciaal om een duidelijk onderscheid te maken tussen fossiele en 

biogene broeikasgassen. Land- en bosbeheer mogen niet worden gedegradeerd tot CO2-put 

voor andere emittenten. Het vervangingseffect van bio-energie, bio-economie en het gebruik 

van houtproducten moet worden onderkend. De aanzwengeling van de "groene economie" is 

essentieel voor het halen van de klimaatdoelstellingen. 

Daarbij zijn de volgende wijzigingen op het Commissievoorstel van belang: 

1) Degenen die het voortouw nemen op het vlak van duurzame landbouw mogen niet gestraft 

worden. 

De lidstaten die de voorgaande jaren al agro-milieumaatregelen genomen hebben, moeten 

de mogelijkheid krijgen die in aanmerking te nemen bij de berekening van het basisjaar 

voor de landbouw. 

2) Op het vlak van bosgrond en duurzaam bosbeheer zijn er aanzienlijke verschillen tussen 

de lidstaten. 

Het is dan ook zaak niet alleen met behulp van bebossingsmaatregelen in te zetten op de 

positieve effecten voor klimaatbescherming, maar vooral ook in te zien dat duurzaam 

bosbeheer en het gebruik van biomassa een gunstige invloed hebben op 

klimaatbescherming. 

3) Bij het vaststellen van het referentieniveau voor bossen moet een systeem ontwikkeld 

worden dat recht doet aan het subsidiariteitsbeginsel. 

Een duurzaam gebruik van biomassa, de omzetting van een bio-economiestrategie van de 

EU en de zekerheid van de energievoorziening moeten door de lidstaten als criteria voor 

het bepalen van streefwaarden worden gehanteerd. Zoals al in het verslag van het 
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Europees Parlement over een nieuwe Europese bosstrategie1 werd benadrukt, moet het 

Permanente Comité voor de bosbouw een grotere rol krijgen en door de Commissie in het 

kader van technische ondersteuning worden geraadpleegd. 

4) Gedelegeerde handelingen mogen alleen worden ingezet voor het wijzigen van niet-

essentiële elementen van de basishandeling. 

 

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 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Op 10 juni 2016 heeft de 

Commissie een voorstel ingediend voor de 

ratificatie van de Overeenkomst van Parijs 

door de EU. Dit wetgevingsvoorstel maakt 

deel uit van de uitvoering van de 

verbintenis van de Unie tot emissiereductie 

in de gehele economie, zoals bevestigd in 

de voorgenomen nationaal vastgestelde 

reductieverbintenis van de Unie en haar 

lidstaten, die op 6 maart 2015 bij het 

secretariaat van het Raamverdrag van de 

Verenigde Naties inzake 

klimaatverandering (UNFCCC) is 

ingediend. 10 

(3) De Raad heeft de Overeenkomst 

van Parijs op 5 oktober 2016 

geratificeerd, na de instemming van het 

Europees Parlement van 4 oktober 2016. 
De Overeenkomst van Parijs is in werking 

getreden op 4 november 2016 met als doel 

de wereldwijde temperatuursstijging ruim 

onder 2°C te houden ten opzichte van het 

pre-industriële niveau en inspanningen te 

leveren om de temperatuursstijging te 

beperken tot 1,5°C boven het pre-

industriële niveau, op een wijze die de 

voedselproductie en de voedselzekerheid 

niet in gevaar brengt. In de overeenkomst 

wordt tevens benadrukt hoe belangrijk het 

duurzaam beheer van bossen is om de 

doelstelling van een balans tussen 

emissies en verwijderingen te halen. Dit 

wetgevingsvoorstel maakt deel uit van de 

uitvoering van de verbintenis van de Unie 

tot emissiereductie in de gehele economie, 

zoals bevestigd in de voorgenomen 

nationaal vastgestelde reductieverbintenis 

van de Unie en haar lidstaten, die op 6 

                                                 
1 Verslag over "Een nieuwe EU-bosstrategie: ten bate van de bossen en de houtsector" (2014/2223(INI)), 

7 april 2015. 
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maart 2015 bij het secretariaat van het 

Raamverdrag van de Verenigde Naties 

inzake klimaatverandering (UNFCCC) is 

ingediend. 10 

__________________ __________________ 

10 

http://www4.unfccc.int/submissions/indc/S

ubmission%20Pages/submissions.aspx 

10 

http://www4.unfccc.int/submissions/indc/S

ubmission%20Pages/submissions.aspx 

Motivering 

Een actualisering van de tekst naar aanleiding van de ratificering van de Overeenkomst van 

Parijs is essentieel. Tevens moet overweging 3 worden aangevuld met een verwijzing naar 

artikel 2, lid 1 ter van de Overeenkomst van Parijs over voedselproductie en naar artikel 5 

over de rol van het duurzaam beheer van bossen om de doelstelling van een balans tussen 

emissies en verwijderingen te halen. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) De Overeenkomst van Parijs bevat 

onder meer een streefcijfer op lange 

termijn dat strookt met de doelstelling om 

de wereldwijde temperatuurstijging ruim 

beneden 2 °C boven de pre-industriële 

niveaus te houden, en om in te zetten op 

een maximale stijging van 1,5 °C boven de 

pre-industriële niveaus. Om dit doel te 

bereiken, moeten de partijen 

opeenvolgende nationaal vastgestelde 

bijdragen voorbereiden, bekendmaken en 

aanhouden. De Overeenkomst van Parijs 

vervangt de aanpak die in het kader van het 

Protocol van Kyoto van 1997 is 

aangenomen en die na 2020 niet zal 

worden voortgezet. In de Overeenkomst 

van Parijs wordt ook opgeroepen om in de 

tweede helft van deze eeuw een evenwicht 

tussen antropogene emissies per bron en 

verwijderingen per put van broeikasgassen 

te bereiken, en worden de partijen verzocht 

maatregelen te treffen om, indien van 

toepassing, putten en reservoirs van 

(4) De Overeenkomst van Parijs bevat 

onder meer een streefcijfer op lange 

termijn dat strookt met de doelstelling om 

de wereldwijde temperatuurstijging ruim 

beneden 2 °C boven de pre-industriële 

niveaus te houden, en om in te zetten op 

een maximale stijging van 1,5 °C boven de 

pre-industriële niveaus. Zij is tevens erop 

gericht het vermogen te vergroten om zich 

aan de negatieve gevolgen van 

klimaatverandering aan te passen en de 

klimaatbestendigheid en de ontwikkeling 

van een lage uitstoot van broeikasgassen 

te bevorderen op een wijze die de 

voedselproductie niet in gevaar brengt. 

Om het doel van de Overeenkomst van 

Parijs te bereiken, moeten de partijen 

opeenvolgende nationaal vastgestelde 

bijdragen voorbereiden, bekendmaken en 

aanhouden. De Overeenkomst van Parijs 

vervangt de aanpak die in het kader van het 

Protocol van Kyoto van 1997 is 

aangenomen en die na 2020 niet zal 
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broeikasgassen, waaronder bossen, in stand 

te houden en uit te breiden. 

worden voortgezet. In de Overeenkomst 

van Parijs wordt ook opgeroepen om in de 

tweede helft van deze eeuw een evenwicht 

tussen antropogene emissies per bron en 

verwijderingen per put van broeikasgassen 

te bereiken, en worden de partijen verzocht 

maatregelen te treffen om, indien van 

toepassing, putten en reservoirs van 

broeikasgassen, waaronder bossen, in stand 

te houden en uit te breiden. De partijen 

erkennen dat voor mitigatie- en 

adaptatiemaatregelen een volledig 

transparante benadering dient te worden 

gevolgd, waarbij rekening wordt 

gehouden met ecosystemen, en dat deze 

maatregelen dienen te worden genomen 

uitgaande van en aangestuurd door de 

best beschikbare wetenschappelijke 

kennis. 

Motivering 

Aanvulling op de overweging over de Overeenkomst van Parijs met een verwijzing naar 

artikel 2, lid 1, onder b), ervan om te onderstrepen dat de sector vele doelstellingen en 

uitdagingen heeft, alsook naar artikel 7. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (4 bis) Om de negatieve emissies te 

bewerkstelligen die nodig zijn om de 

doelstellingen van de Overeenkomst van 

Parijs te halen, dienen de verwijderingen 

van broeikasgassen uit de atmosfeer door 

landgebruik, verandering in landgebruik 

en bosbouw (LULUCF) robuust te zijn en 

niet alleen te worden gebruikt om 

emissiebeperkingen uit andere bronnen te 

compenseren. Aangezien verwijderingen 

door LULUCF omkeerbaar zijn, mogen ze 

niet worden gebruikt om emissies te 

compenseren en moeten ze als een 

afzonderlijke pijler van het klimaatbeleid 

van de Unie worden behandeld. 
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Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Tijdens de bijeenkomst van de 

Europese Raad van 23-24 oktober 2014 

werden ook de verschillende doelstellingen 

van de sectoren landbouw en landgebruik, 

waarvan het mitigatiepotentieel lager is, 

onderkend, evenals de noodzaak om voor 

coherentie tussen de doelstellingen van de 

Unie inzake voedselzekerheid en die 

inzake klimaatverandering te zorgen. De 

Europese Raad heeft de Commissie 

verzocht te bekijken wat de beste manier is 

om een duurzame intensivering van de 

voedselproductie aan te moedigen en 

tegelijkertijd de bijdrage die de sector 

levert aan mitigatie en vastlegging van 

broeikasgassen, ook via bebossing, te 

optimaliseren en om zodra de technische 

voorwaarden dat mogelijk maken, en in 

ieder geval vóór 2020, een beleid te 

bepalen over de wijze waarop landgebruik, 

verandering in landgebruik en bosbouw 

(LULUCF) in het kader voor 

broeikasgasmitigatie 2030 moeten worden 

opgenomen. 

(5) Tijdens de bijeenkomst van de 

Europese Raad van 23-24 oktober 2014 

werden ook de verschillende doelstellingen 

van de sectoren landbouw en landgebruik, 

waarvan het mitigatiepotentieel lager is, 

onderkend, evenals de noodzaak om voor 

coherentie tussen de doelstellingen van de 

Unie inzake voedselzekerheid en die 

inzake klimaatverandering te zorgen. 

Bovendien werkt de invoering van 

technologische oplossingen in landbouw 

en bosbouw productieverhoging en 

vermindering van de ecologische 

voetafdruk in de hand. De Europese Raad 

heeft de Commissie verzocht te bekijken 

wat de beste manier is om een duurzame 

intensivering van de voedselproductie aan 

te moedigen en tegelijkertijd de bijdrage 

die de sector levert aan mitigatie en 

vastlegging van broeikasgassen, ook via 

bebossing, te optimaliseren en om zodra de 

technische voorwaarden dat mogelijk 

maken, en in ieder geval vóór 2020, een 

beleid te bepalen over de wijze waarop 

landgebruik, verandering in landgebruik en 

bosbouw (LULUCF) in het kader voor 

broeikasgasmitigatie 2030 moeten worden 

opgenomen. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) De LULUCF-sector kan op 

verschillende manieren tot mitigatie van 

klimaatverandering bijdragen, met name 

(6) In de strijd tegen 

klimaatverandering bestaat de uitdaging 

erin de huidige CO2-niveaus in de 
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door emissiereducties te verwezenlijken en 

putten en koolstofvoorraden in stand te 

houden en uit te breiden. Voor de 

doeltreffendheid van maatregelen die in het 

bijzonder gericht zijn op het vergroten van 

de koolstofvastlegging, is het van 

essentieel belang dat koolstofreservoirs 

voor lange termijn stabiel en aanpasbaar 

zijn. 

atmosfeer te verlagen en emissies te 

verminderen. De LULUCF-sector kan op 

verschillende manieren tot mitigatie van 

klimaatverandering bijdragen, met name 

door emissiereducties te verwezenlijken en 

putten en koolstofvoorraden in stand te 

houden en uit te breiden, door fossiele 

brandstoffen te vervangen door 

hernieuwbare energiebronnen uit 

bosbiomassa en door het 

verwijderingspotentieel van biomaterialen 

uit duurzame bosbouw te benutten evenals 

hun vermogen om fossiele materialen te 

vervangen, rekening houdend met de 

volledige levenscyclus van die materialen, 

van de grondstoffenproductie tot de 

verschillende verwerkings- en 

productiefasen. De bio-economie en bio-

energie zijn een onontbeerlijke stap op 

weg naar een fossielvrije en groene 

economie. Voor de doeltreffendheid van 

maatregelen die in het bijzonder gericht 

zijn op het vergroten van de 

koolstofvastlegging, is het van essentieel 

belang dat koolstofreservoirs voor lange 

termijn stabiel en aanpasbaar zijn. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (6 bis) Geavanceerde beheerspraktijken 

kunnen een aanzienlijke bijdrage leveren 

tot het terugdringen van de 

broeikasgasemissies in de LULUCF-

sector. Het bevorderen van innovatieve 

praktijken en het aanmoedigen van 

landeigenaren om geavanceerde 

beheerspraktijken te gebruiken, zoals 

precisielandbouw, precisiebosbouw en 

slimme landbouw, zijn potentiële 

middelen om de lidstaten te helpen hun 

streefcijfers te halen. 
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Motivering 

Precisielandbouw en -bosbouw kunnen de emissies verminderen door het gebruik van 

bijvoorbeeld brandstoffen, meststoffen en pesticiden te optimaliseren. Deze vorm van slimme 

landbouw is gunstig voor boeren, bosbeheerders en het milieu. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (8 bis) Maatregelen in het kader van het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid en 

nationaal beleid hebben gevolgen voor het 

emissieprofiel van bouwland, grasland en 

wetlands. Met betrekking tot de 

basisperiode voor de in deze verordening 

vastgelegde boekhoudkundige categorieën 

land moeten bij de berekening de agro-

milieumaatregelen die de lidstaten tijdens 

die periode hebben getroffen in acht 

worden genomen. 

Motivering 

Het belang van de erkenning van agromilieumaatregelen bestaat erin dat lidstaten die vroeg 

optreden niet gestraft worden. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Emissies en verwijderingen door 

bosgrond hangen af van een aantal 

natuurlijke omstandigheden, van de 

structuur van de leeftijdsklassen en van de 

vroegere en huidige beheerspraktijken. Die 

factoren, en de cyclische effecten ervan op 

emissies en verwijderingen, alsmede de 

jaarlijkse schommelingen ervan, zouden 

niet tot uiting kunnen worden gebracht 

door een referentiejaar te hanteren. De 

desbetreffende boekhoudregels moeten in 

(9) Emissies en verwijderingen door 

bosgrond hangen af van een aantal 

natuurlijke omstandigheden, van de 

structuur van de leeftijdsklassen en van de 

vroegere en huidige beheerspraktijken, die 

per lidstaat aanzienlijk verschillen. Die 

factoren, en de cyclische effecten ervan op 

emissies en verwijderingen, alsmede de 

jaarlijkse schommelingen ervan, zouden 

niet tot uiting kunnen worden gebracht 

door een referentiejaar te hanteren. De 
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plaats daarvan voorzien in het gebruik van 

referentieniveaus, teneinde de gevolgen 

van natuurlijke en landspecifieke 

eigenschappen uit te sluiten. Bij gebrek 

aan internationale evaluatie in het kader 

van het UNFCCC en het Protocol van 

Kyoto, moet een evaluatieprocedure 

worden vastgesteld om transparantie te 

verzekeren en de kwaliteit van de 

boekhouding betreffende deze categorie te 

verbeteren. 

desbetreffende boekhoudregels moeten in 

plaats daarvan voorzien in het gebruik van 

referentieniveaus, teneinde de gevolgen 

van natuurlijke en landspecifieke 

eigenschappen aan te pakken, zoals het 

feit dat de bossen in Kroatië niet konden 

worden beheerd omdat het grondgebied 

werd bezet, de Kroatische 

onafhankelijkheidsoorlog en 

omstandigheden voor en na de oorlog. De 

desbetreffende boekhoudregels moeten 

ook zorgen voor samenhang en vereisten 

voor duurzaam bosbeheer van Forest 

Europe (ministeriële conferentie over de 

bescherming van de bossen in Europa). 

Bij gebrek aan internationale evaluatie in 

het kader van het UNFCCC en het Protocol 

van Kyoto, moet een transparante 

procedure worden vastgesteld voor de 

lidstaten om de controleerbaarheid en de 

kwaliteit van de boekhouding betreffende 

deze categorie te verbeteren. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Wanneer de Commissie ervoor 

kiest om bij de beoordeling van de 

nationale boekhoudkundige plannen voor 

bosbouw te worden bijgestaan door een 

beoordelingsteam van deskundigen 

overeenkomstig Besluit C(2016)3301 van 

de Commissie, moet hierbij worden 

voortgebouwd op de goede praktijken en 

ervaring van de beoordelingen door 

deskundigen in het kader van het 

UNFCCC, onder andere wat betreft 

deelname van nationale deskundigen en 

aanbevelingen, en moet een voldoende 

groot aantal deskundigen uit de lidstaten 

worden gekozen. 

(10) De procedure voor het vaststellen 

van het referentieniveau voor bossen door 
de lidstaten moet transparant zijn en 

worden afgestemd op de vereisten voor 

duurzaam bosbeheer van Forest Europe 

(ministeriële conferentie over de 

bescherming van de bossen in Europa)1 

bis. De Commissie moet de lidstaten helpen 

bij het voortbouwen op de goede 

praktijken en ervaring van de 

beoordelingen door deskundigen in het 

kader van het UNFCCC. In deze context is 

het passend als de Commissie technische 

ondersteuning biedt bij de controle op de 

naleving van de criteria in bijlage IV, na 

raadpleging van het Permanent Comité 

voor de bosbouw dat is opgericht bij 
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Beschikking 89/367/EEG1 ter van de Raad. 

 __________________ 

 1 bis Forest Europe – ministeriële 

conferentie over de bescherming van de 

bossen in Europa, internationaal 

onderhandelingscomité voor de sluiting 

van een juridisch bindende overeenkomst 

over de bossen in Europa: 

http://www.foresteurope.org/. 

 1 ter Beschikking 89/367/EEG van de 

Raad van 29 mei 1989 tot instelling van 

een Permanent Comité voor de bosbouw 

(PB L 165 van 15.6.1989, blz. 14). 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) In de internationaal 

overeengekomen IPCC-richtsnoeren staat 

dat in de energiesector emissies uit de 

verbranding van biomassa als nul mogen 

worden geboekt op voorwaarde dat deze 

emissies worden geboekt in de LULUCF-

sector. Aangezien in de EU emissies uit de 

verbranding van biomassa krachtens artikel 

38 van Verordening (EU) nr. 601/2012 en 

de bepalingen van Verordening (EU) nr. 

525/2013 als nul worden geboekt, kan 

consistentie met de IPCC-richtsnoeren 

enkel worden gegarandeerd als deze 

emissies correct onder deze verordening 

vallen. 

(11) In de internationaal 

overeengekomen IPCC-richtsnoeren staat 

dat in de energiesector emissies uit de 

verbranding van biomassa als nul mogen 

worden geboekt op voorwaarde dat deze 

emissies worden geboekt in de LULUCF-

sector. Aangezien in de Unie emissies uit 

de verbranding van biomassa krachtens 

artikel 38 van Verordening (EU) nr. 

601/2012 en de bepalingen van 

Verordening (EU) nr. 525/2013 als nul 

worden geboekt, kan consistentie met de 

IPCC-richtsnoeren enkel worden 

gegarandeerd als deze emissies correct 

onder deze verordening vallen. De 

boekhoudkundige regels die zijn 

vastgelegd in deze verordening mogen 

geen obstakel vormen voor het gebruik 

van duurzame biomassa in de 

energiesector door middel van het 

genereren van emissies in de LULUCF-

sector. 
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Motivering 

Het potentieel van bio-energie ter vervanging van fossiele brandstoffen moet op de juiste 

wijze worden belicht. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Door méér in te zetten op duurzaam 

gebruik van geoogste houtproducten 

kunnen emissies van broeikasgassen in de 

atmosfeer fors worden beperkt en meer 

broeikasgassen uit de atmosfeer worden 

verwijderd. De boekhoudregels moeten 

ervoor zorgen dat lidstaten nauwkeurig in 

de boekhouding de wijzigingen in de 

voorraden geoogste houtproducten 

weergeven wanneer zij zich voordoen, om 

stimulansen te bieden voor het gebruik van 

geoogste houtproducten met lange 

levenscycli. De Commissie moet 

richtsnoeren bieden voor methodologische 

kwesties met betrekking tot boekhouding 

voor geoogste houtproducten. 

(12) Door méér in te zetten op duurzaam 

gebruik van geoogste houtproducten 

kunnen emissies van broeikasgassen fors 

worden beperkt vanwege het 

vervangingseffect (rekening houdend met 
de energie- en CO2-intensiteit van andere 

sectoren, bv. cementproductie is 

verantwoordelijk voor ongeveer 8 % van 

de wereldwijde CO2-emissies), en meer 

broeikasgassen uit de atmosfeer worden 

verwijderd. De boekhoudregels moeten 

ervoor zorgen dat lidstaten nauwkeurig in 

de boekhouding de wijzigingen in de 

voorraden geoogste houtproducten 

weergeven wanneer zij zich voordoen, en 

om stimulansen te erkennen, verwelkomen 

en bevorderen voor het gebruik van 

geoogste houtproducten met lange 

levenscycli, en aldus het gebruik van 

andere, niet biologisch afbreekbare 

materialen, zoals kunststof, te 

verminderen. De Commissie moet 

richtsnoeren bieden voor methodologische 

kwesties met betrekking tot boekhouding 

voor geoogste houtproducten. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Natuurlijke verstoringen, zoals 

ongecontroleerde bosbranden, insecten- en 

(13) Natuurlijke verstoringen, zoals 

ongecontroleerde bosbranden, insecten- en 
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ziekteplagen, extreme 

weersomstandigheden en geologische 

verstoringen die buiten de controle van een 

lidstaat vallen of niet door deze wezenlijk 

beïnvloed worden, kunnen in de LULUCF-

sector leiden tot broeikasgasemissies van 

tijdelijke aard of kunnen eerdere 

verwijderingen ongedaan maken. 

Aangezien een ongedaanmaking ook het 

resultaat kan zijn van beheersbesluiten, 

zoals besluiten om bomen te kappen of te 

planten, moet deze verordening ervoor 

zorgen dat een door de mens veroorzaakte 

ongedaanmaking van verwijderingen altijd 

nauwkeurig wordt weerspiegeld in de 

LULUCF-boekhouding. Bovendien moet 

deze verordening de lidstaten een beperkte 

mogelijkheid bieden om emissies die het 

gevolg zijn van verstoringen waarop zij 

geen invloed kunnen uitoefenen, uit de 

LULUCF-boekhouding uit te sluiten. 

Echter, de manier waarop de lidstaten die 

bepalingen toepassen, mag niet leiden tot 

onnodige onderschattingen in de 

boekhouding. 

ziekteplagen, extreme 

weersomstandigheden en geologische 

verstoringen die buiten de controle van een 

lidstaat vallen of niet door deze wezenlijk 

beïnvloed worden, kunnen in de LULUCF-

sector leiden tot broeikasgasemissies van 

tijdelijke aard of kunnen eerdere 

verwijderingen ongedaan maken. 

Aangezien een ongedaanmaking ook het 

resultaat kan zijn van beheersbesluiten, 

zoals besluiten om bomen te kappen of te 

planten, moet deze verordening ervoor 

zorgen dat een door de mens veroorzaakte 

ongedaanmaking van verwijderingen altijd 

nauwkeurig wordt weerspiegeld in de 

LULUCF-boekhouding. Bovendien moet 

deze verordening de lidstaten een 

mogelijkheid bieden om emissies die het 

gevolg zijn van verstoringen waarop zij 

geen invloed kunnen uitoefenen, uit de 

LULUCF-boekhouding uit te sluiten. 

Echter, de manier waarop de lidstaten die 

bepalingen toepassen, mag niet leiden tot 

onnodige onderschattingen in de 

boekhouding en mag de lidstaten niet 

ontmoedigen preventieve maatregelen te 

nemen om het risico van natuurlijke 

verstoringen te beperken. 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Afhankelijk van de nationale 

voorkeuren moeten de lidstaten adequate 

nationale beleidskeuzes kunnen maken 

voor de nakoming van hun verbintenissen 

voor LULUCF, met inbegrip van de 

mogelijkheid om emissies door een 

categorie land te compenseren met 

verwijderingen door een andere categorie 

land. Zij moeten ook de 

nettoverwijderingen gedurende de periode 

2021-2030 kunnen samenvoegen. De 

handel tussen de lidstaten moet worden 

(14) Afhankelijk van de nationale 

voorkeuren moeten de lidstaten adequate 

nationale beleidskeuzes kunnen maken 

voor de nakoming van hun verbintenissen 

voor LULUCF, met inbegrip van de 

mogelijkheid om emissies door een 

categorie land te compenseren met 

verwijderingen door een andere categorie 

land. Zij moeten ook de 

nettoverwijderingen gedurende de periode 

2021-2030 kunnen samenvoegen. De 

handel tussen de lidstaten moet worden 
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voorgezet als aanvullende mogelijkheid tot 

naleving. Gezien de praktijk in de tweede 

verbintenisperiode van het Protocol van 

Kyoto, moet een lidstaat eveneens de 

mogelijkheid krijgen om gebruik te maken 

van zijn extra prestaties krachtens 

Verordening [] betreffende bindende 

jaarlijkse broeikasgasemissiereducties door 

de lidstaten van 2021 tot en met 2030 voor 

een veerkrachtige energie-unie en om aan 

de verbintenissen uit hoofde van de 

Overeenkomst van Parijs te voldoen, en tot 

wijziging van Verordening (EU) nr. 

525/2013 van het Europees Parlement en 

de Raad betreffende een bewakings- en 

rapportagesysteem voor de uitstoot van 

broeikasgassen en een 

rapportagemechanisme voor overige 

informatie op nationaal niveau en op het 

niveau van de unie met betrekking tot 

klimaatverandering, teneinde de naleving 

van zijn verbintenis krachtens deze 

verordening te garanderen. 

voorgezet als aanvullende mogelijkheid tot 

naleving. Gezien de praktijk in de tweede 

verbintenisperiode van het Protocol van 

Kyoto, moet een lidstaat eveneens de 

mogelijkheid krijgen om gebruik te maken 

van zijn extra prestaties krachtens 

Verordening nr. (EU) .../... betreffende 

bindende jaarlijkse 

broeikasgasemissiereducties door de 

lidstaten van 2021 tot en met 2030 voor 

een veerkrachtige energie-unie en om aan 

de verbintenissen uit hoofde van de 

Overeenkomst van Parijs te voldoen, en tot 

wijziging van Verordening (EU) nr. 

525/2013 van het Europees Parlement en 

de Raad betreffende een bewakings- en 

rapportagesysteem voor de uitstoot van 

broeikasgassen en een 

rapportagemechanisme voor overige 

informatie op nationaal niveau en op het 

niveau van de unie met betrekking tot 

klimaatverandering, waarbij wel een 

duidelijk onderscheid wordt gegarandeerd 

tussen emissies en verwijderingen van 

fossiele en biogene broeikasgassen. 

Daarom moeten de jaarlijkse 

nettoverwijderingen van ontbost land, 

bebost land, beheerde bosgrond, beheerd 

bouwland en beheerd grasland beperkt 

worden tot de landbouw. De lidstaten 

moeten tot 425 miljoen ton 

nettoverwijderingen uit hoofde van 

onderhavige verordening kunnen 

gebruiken met het oog op de naleving van 

hun verbintenissen in het kader van de 

verordening inzake de verdeling van de 

inspanningen.  

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) Om te zorgen voor een passende 

boeking van de transacties in het kader van 

deze verordening, met inbegrip van 

(18) Om te zorgen voor een passende 

boeking van de transacties in het kader van 

deze verordening, met inbegrip van 
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gebruikmaking van de flexibiliteit en 

naleving van de traceerbaarheid, 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 met betrekking tot de 

technische aanpassing van definities, 

waarden, lijsten van broeikasgassen en 

koolstofreservoirs, de bijwerking van 

referentieniveaus, de boeking van 

transacties en de revisie van de 

voorschriften inzake methodologie en 

informatie. Bij deze maatregelen moet 

rekening worden gehouden met de 

bepalingen van Verordening (EU) nr. 

389/2013 van de Commissie tot instelling 

van een EU-register. De nodige bepalingen 

moeten worden opgenomen in één enkel 

rechtsinstrument waarin de 

boekhoudkundige bepalingen van Richtlijn 

2003/87/EG, Verordening (EU) nr. 

525/2013, Verordening [] betreffende 

bindende jaarlijkse 

broeikasgasemissiereducties door de 

lidstaten van 2021 tot en met 2030 voor 

een veerkrachtige energie-unie en deze 

verordening worden gecombineerd. Het is 

van bijzonder belang dat de Commissie bij 

haar voorbereidende werkzaamheden tot 

passende raadpleging overgaat, onder meer 

op deskundigenniveau, overeenkomstig de 

beginselen die zijn neergelegd in het 

Interinstitutioneel akkoord over beter 

wetgeven van 13 april 2016. Met name om 

te zorgen voor gelijke deelname aan de 

voorbereiding van gedelegeerde 

handelingen ontvangen het Europees 

Parlement en de Raad alle documenten op 

hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de 

lidstaten, en hebben hun deskundigen 

systematisch toegang tot de vergaderingen 

van de deskundigengroepen van de 

Commissie die zich bezighouden met de 

voorbereiding van de gedelegeerde 

handelingen. 

gebruikmaking van de flexibiliteit en 

naleving van de traceerbaarheid, 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 met betrekking tot de 

technische aanpassing van definities, 

waarden, lijsten van broeikasgassen en 

koolstofreservoirs, de bijwerking van de 

categorieën in de voorraad geoogste 

houtproducten, de boeking van transacties 

en de revisie van de voorschriften inzake 

methodologie en informatie teneinde 

veranderingen in de IPCC-richtsnoeren, 

zoals vastgesteld door de instanties van 

het UNFCCC of van de Overeenkomst 

van Parijs, te weerspiegelen. Bij deze 

maatregelen moet rekening worden 

gehouden met de bepalingen van 

Verordening (EU) nr. 389/2013 van de 

Commissie tot instelling van een EU-

register. De nodige bepalingen moeten 

worden opgenomen in één enkel 

rechtsinstrument waarin de 

boekhoudkundige bepalingen van Richtlijn 

2003/87/EG van het Europees Parlement 

en de Raad van 13 oktober 20031 bis, 

Verordening (EU) nr. 525/2013, 

Verordening nr. (EU) .../... betreffende 

bindende jaarlijkse 

broeikasgasemissiereducties door de 

lidstaten van 2021 tot en met 2030 voor 

een veerkrachtige energie-unie en deze 

verordening worden gecombineerd. Het is 

van bijzonder belang dat de Commissie bij 

haar voorbereidende werkzaamheden tot 

passende raadpleging overgaat, onder meer 

op deskundigenniveau, overeenkomstig de 

beginselen die zijn neergelegd in het 

Interinstitutioneel akkoord over beter 

wetgeven van 13 april 20161 ter. Met name 

om te zorgen voor gelijke deelname aan de 

voorbereiding van gedelegeerde 

handelingen ontvangen het Europees 

Parlement en de Raad alle documenten op 

hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de 

lidstaten, en hebben hun deskundigen 

systematisch toegang tot de vergaderingen 
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van de deskundigengroepen van de 

Commissie die zich bezighouden met de 

voorbereiding van de gedelegeerde 

handelingen. 

 ________________ 

 1 bis Richtlĳn 2003/87/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 

13 oktober 2003 tot vaststelling van een 

regeling voor de handel in 

broeikasgasemissierechten binnen de 

Gemeenschap en tot wĳziging van 

Richtlĳn 96/61/EG van de Raad (PB 

L 275 van 25.10.2003, blz. 32). 

 1 ter PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) Deze verordening moet in 2024 en 

daarna om de 5 jaar worden geëvalueerd 

om de algehele werking ervan te 

beoordelen. Bij een dergelijke evaluatie 

kan ook rekening worden gehouden met de 

resultaten van de algemene inventarisatie 

in het kader van de Overeenkomst van 

Parijs. 

(19) In het licht van de faciliterende 

dialoog in 2018 brengt de Commissie 

uiterlijk 28 februari 2019 aan het 

Europees Parlement en de Raad verslag 

uit over de toereikendheid van het 

ambitieniveau van deze verordening. Deze 
verordening moet in 2023 en daarna om de 

3 jaar worden geëvalueerd om de algehele 

werking ervan te beoordelen. Bij een 

dergelijke evaluatie kan ook rekening 

worden gehouden met de resultaten van de 

algemene inventarisatie in het kader van de 

Overeenkomst van Parijs. 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Deze verordening is van toepassing 

op emissies en verwijderingen van de in 

1. Deze verordening is van toepassing 

op emissies en verwijderingen van de in 
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bijlage I, deel A, opgesomde 

broeikasgassen, zoals gerapporteerd 

krachtens artikel 7 van Verordening (EU) 

nr. 525/2013, die zich op het grondgebied 

van de lidstaten tijdens de periode 2021-

2030 voordoen in de volgende 

boekhoudkundige categorieën land: 

bijlage I, deel A, opgesomde 

broeikasgassen, zoals gerapporteerd 

krachtens artikel 7 van Verordening (EU) 

nr. 525/2013, die zich op het grondgebied 

van de lidstaten tijdens de periode 2021-

2030 voordoen in de volgende 

boekhoudkundige categorieën land en 

andere boekhoudkundige categorieën: 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter e bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 e bis) geoogste houtproducten. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – letter g bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 g bis) Het referentieniveau voor bossen 

is de raming van de gemiddelde jaarlijkse 

netto-emissies of -verwijderingen 

afkomstig van beheerde bosgrond op het 

grondgebied van een lidstaat tijdens de 

perioden 2021-2025 en 2026-2030. 

Motivering 

De definitie van het referentieniveau voor bossen in artikel 8, lid 1, dient te worden 

vastgesteld in artikel 3, samen met de andere definities. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 14 gedelegeerde 

2. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 14 gedelegeerde 



 

PE597.534v02-00 18/35 AD\1126397NL.docx 

NL 

handelingen vast te stellen om de definities 

in lid 1 aan te passen aan 

wetenschappelijke ontwikkelingen en de 

technische vooruitgang, teneinde te zorgen 

voor consistentie tussen die definities en 

wijzigingen in de relevante definities in de 

door de IPCC opgestelde richtsnoeren voor 

nationale broeikasgasinventarissen uit 2006 

("IPCC-richtsnoeren"). 

handelingen vast te stellen om de definities 

in lid 1 aan te passen teneinde te zorgen 

voor consistentie tussen die definities en 

wijzigingen in de relevante definities in de 

door de IPCC opgestelde richtsnoeren voor 

nationale broeikasgasinventarissen uit 2006 

("IPCC-richtsnoeren"), zoals vastgesteld 

door de instanties van het UNFCCC of 

van de Overeenkomst van Parijs. 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Tijdens de perioden 2021-2025 en 2026-

2030, rekening houdend met de in artikel 

11 voorziene flexibiliteit, zorgt elke 

lidstaat ervoor dat de emissies niet hoger 

liggen dan de verwijderingen, berekend als 

de som van de totale emissies en 

verwijderingen op zijn grondgebied in de 

in artikel 2 genoemde boekhoudkundige 

categorieën land samengenomen, zoals 

geboekt overeenkomstig deze verordening. 

Tijdens de perioden 2021-2025 en 2026-

2030, rekening houdend met de in artikel 

11 voorziene flexibiliteit, zorgt elke 

lidstaat ervoor dat de emissies niet hoger 

liggen dan de verwijderingen, berekend als 

de som van de totale emissies en 

verwijderingen op zijn grondgebied in de 

in artikel 2 genoemde boekhoudkundige 

categorieën land en andere categorieën 

samengenomen, zoals geboekt 

overeenkomstig deze verordening. 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Iedere lidstaat zorgt voor het 

opstellen en bijhouden van een 

boekhouding waarin de emissies en 

verwijderingen afkomstig van de in artikel 

2 genoemde boekhoudkundige categorieën 

land correct worden weerspiegeld. De 

lidstaten garanderen de nauwkeurigheid, 

volledigheid, consistentie, 

vergelijkbaarheid en transparantie van de 

boekhouding en van andere gegevens die 

in het kader van deze verordening worden 

1. Iedere lidstaat zorgt voor het 

opstellen en bijhouden van een 

boekhouding waarin de emissies en 

verwijderingen afkomstig van de in artikel 

2 genoemde boekhoudkundige categorieën 

land en andere categorieën correct worden 

weerspiegeld, overeenkomstig de door de 

instanties van het UNFCCC of van de 

Overeenkomst van Parijs vastgestelde 

rapportagerichtsnoeren voor de periode 

2021-2030. De lidstaten garanderen de 
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verstrekt. De lidstaten geven emissies met 

een plusteken (+) en verwijderingen met 

een minteken (-) aan. 

nauwkeurigheid, volledigheid, consistentie, 

vergelijkbaarheid en transparantie van de 

boekhouding en van andere gegevens die 

in het kader van deze verordening worden 

verstrekt. De lidstaten geven emissies met 

een plusteken (+) en verwijderingen met 

een minteken (-) aan. 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten voorkomen 

dubbeltelling van emissies en 

verwijderingen, met name door emissies en 

verwijderingen afkomstig van meer dan 

één boekhoudkundige categorie land onder 

slechts één categorie te boeken. 

2. De lidstaten voorkomen 

dubbeltelling van emissies en 

verwijderingen, met name door emissies en 

verwijderingen afkomstig van meer dan 

één boekhoudkundige categorie onder 

slechts één categorie te boeken. 

Motivering 

Er is voorgesteld om geoogste houtproducten op te nemen als een aparte inventaris- en 

boekhoudkundige categorie. Dit is in overeenstemming met de IPCC-richtsnoeren uit 2006 en 

de rapportagepraktijk van het UNFCCC. Als gevolg daarvan moeten de leden 1, 2 en 4 van 

artikel 5 worden gewijzigd. 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De lidstaten nemen in hun 

boekhoudingen voor elke 

boekhoudkundige categorie land alle 

wijzigingen in de koolstofvoorraad van de 

in bijlage I, deel B, opgesomde 

koolstofreservoirs op. De lidstaten kunnen 

ervoor kiezen om wijzigingen in de 

koolstofvoorraad van koolstofreservoirs 

niet in hun boekhoudingen op te nemen 

wanneer het koolstofreservoir geen bron is, 

behalve bij bovengrondse biomassa en 

4. De lidstaten nemen in hun 

boekhoudingen voor elke 

boekhoudkundige categorie alle 

wijzigingen in de koolstofvoorraad van de 

in bijlage I, deel B, opgesomde 

koolstofreservoirs op. De lidstaten kunnen 

ervoor kiezen om wijzigingen in de 

koolstofvoorraad van koolstofreservoirs 

niet in hun boekhoudingen op te nemen 

wanneer het koolstofreservoir geen bron is, 

behalve bij bovengrondse biomassa en 
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geoogste houtproducten op beheerde 

bosgrond. 

geoogste houtproducten op beheerde 

bosgrond. 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 14 gedelegeerde 

handelingen vast te stellen om bijlage I te 

wijzigen teneinde veranderingen in de 

IPCC-richtsnoeren te weerspiegelen. 

6. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 14 gedelegeerde 

handelingen vast te stellen om bijlage I te 

wijzigen teneinde veranderingen in de 

IPCC-richtsnoeren, zoals aangenomen 

door instanties van het UNFCCC of de 

Overeenkomst van Parijs, te 

weerspiegelen. 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten geven in hun 

boekhouding de emissies en 

verwijderingen afkomstig van beheerd 

bouwland weer door van de emissies en 

verwijderingen tijdens de perioden 2021-

2025 en 2026-2030 de waarde af te trekken 

die wordt verkregen door de voor de 

lidstaat toepasselijke gemiddelde jaarlijkse 

emissies en verwijderingen afkomstig van 

beheerd bouwland tijdens de basisperiode 

2005-2007 met vijf te vermenigvuldigen. 

1. De lidstaten geven in hun 

boekhouding de emissies en 

verwijderingen afkomstig van beheerd 

bouwland weer door van de emissies en 

verwijderingen tijdens de perioden 2021-

2025 en 2026-2030 de waarde af te trekken 

die wordt verkregen door de voor de 

lidstaat toepasselijke gemiddelde jaarlijkse 

emissies en verwijderingen afkomstig van 

beheerd bouwland tijdens de basisperiode 

2005-2007 of het in het kader van het 

UNFCCC bepaalde basisjaar met vijf te 

vermenigvuldigen. De gekozen 

verantwoordingsperiode wordt uiterlijk 

31 december 2018 kenbaar gemaakt aan 

de Europese Commissie. De lidstaten 

mogen tijdens de basisperiode genomen 

agro-milieumaatregelen compenseren. 
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Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten geven in hun 

boekhouding de emissies en 

verwijderingen afkomstig van beheerd 

grasland weer door van de emissies en 

verwijderingen tijdens de perioden 2021-

2025 en 2026-2030 de waarde af te trekken 

die wordt verkregen door de voor de 

lidstaat toepasselijke gemiddelde jaarlijkse 

emissies en verwijderingen afkomstig van 

beheerd grasland tijdens de basisperiode 

2005-2007 met vijf te vermenigvuldigen. 

2. De lidstaten geven in hun 

boekhouding de emissies en 

verwijderingen afkomstig van beheerd 

grasland weer door van de emissies en 

verwijderingen tijdens de perioden 2021-

2025 en 2026-2030 de waarde af te trekken 

die wordt verkregen door de voor de 

lidstaat toepasselijke gemiddelde jaarlijkse 

emissies en verwijderingen afkomstig van 

beheerd grasland tijdens de basisperiode 

2005-2007 of het in het kader van het 

UNFCCC bepaalde basisjaar met vijf te 

vermenigvuldigen. De gekozen 

verantwoordingsperiode wordt uiterlijk 

31 december 2018 kenbaar gemaakt aan 

de Europese Commissie. De lidstaten 

mogen tijdens de basisperiode genomen 

agro-milieumaatregelen compenseren. 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Als agromilieumaatregelen 

opgenomen zijn in de basisperiode zoals 

genoemd in de leden 1 en 2, kunnen 

lidstaten daarin maatregelen opnemen 

als: 

 -  maatregelen inzake 

klimaatverandering en 

klimaatbescherming, 

 -  de bevordering van biologische en 

genetische verscheidenheid, 

 -  de bevordering van 

bodemvruchtbaarheid, en 

 -  waterbeschermingsmaatregelen. 
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Motivering 

Op grond van de verordening mogen geen lidstaten worden gestraft die al diverse agro-

milieumaatregelen hebben genomen, in overeenstemming met de programma’s van het GLB. 

Die lidstaten moeten kunnen profiteren van hun goede prestaties tijdens deze periode. Bij de 

berekening van hun emissies en verwijderingen in een basisperiode moet rekening worden 

gehouden met reeds genomen agro-milieumaatregelen. 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De lidstaten die ervoor hebben 

gekozen beheerde wetlands 

overeenkomstig artikel 2 op te nemen in de 

werkingssfeer van hun verbintenissen, 

geven in hun boekhouding de emissies en 

verwijderingen afkomstig van beheerd 

wetland weer door van de emissies en 

verwijderingen tijdens de periode 2021-

2025 en/of de periode 2026-2030 de 

waarde af te trekken die wordt verkregen 

door de voor de lidstaat toepasselijke 

gemiddelde jaarlijkse emissies en 

verwijderingen afkomstig van beheerd 

wetland tijdens de basisperiode 2005-2007 

met vijf te vermenigvuldigen. 

4. De lidstaten die ervoor hebben 

gekozen beheerde wetlands 

overeenkomstig artikel 2 op te nemen in de 

werkingssfeer van hun verbintenissen, 

geven in hun boekhouding de emissies en 

verwijderingen afkomstig van beheerd 

wetland weer door van de emissies en 

verwijderingen tijdens de periode 2021-

2025 en/of de periode 2026-2030 de 

waarde af te trekken die wordt verkregen 

door de voor de lidstaat toepasselijke 

gemiddelde jaarlijkse emissies en 

verwijderingen afkomstig van beheerd 

wetland tijdens de basisperiode of het in 

het kader van het UNFCCC bepaalde 

basisjaar met vijf te vermenigvuldigen. De 

gekozen verantwoordingsperiode wordt 

uiterlijk 31 december 2018 kenbaar 

gemaakt aan de Europese Commissie. 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten geven in hun 

boekhouding de emissies en 

verwijderingen afkomstig van beheerde 

bosgrond weer door van de emissies en 

verwijderingen tijdens de perioden 2021-

1. De lidstaten geven in hun 

boekhouding de emissies en 

verwijderingen afkomstig van beheerde 

bosgrond weer door van de emissies en 

verwijderingen tijdens de perioden 2021-
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2025 en 2026-2030 de waarde af te trekken 

die wordt verkregen door het toepasselijke 

referentieniveau voor bossen met vijf te 

vermenigvuldigen. Het referentieniveau 

voor bossen is de raming van de 

gemiddelde jaarlijkse netto-emissies of -

verwijderingen afkomstig van beheerde 

bosgrond op het grondgebied van een 

lidstaat tijdens de perioden 2021-2025 en 

2026-2030. 

2025 en 2026-2030 de waarde af te trekken 

die wordt verkregen door het toepasselijke 

referentieniveau voor bossen met vijf te 

vermenigvuldigen. 

Motivering 

De definitie van het referentieniveau voor bossen in artikel 8, lid 1, dient te worden 

vastgesteld in artikel 3, samen met de andere definities. 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Wanneer het resultaat van de in 

lid 1 bedoelde berekening negatief is ten 

opzichte van het referentieniveau voor 

bossen, neemt de lidstaat in zijn 

boekhouding voor beheerde bosgrond 

maximaal het equivalent van 3,5 % van de 

emissies van de lidstaat in zijn 

referentiejaar of -periode, als 

gespecificeerd in bijlage III, 

vermenigvuldigd met vijf, op als totale 

nettoverwijderingen. 

Schrappen 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 3 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten bepalen het nieuwe 

referentieniveau voor bossen op basis van 

de in bijlage IV, deel A, vastgestelde 

criteria. Zij dienen bij de Commissie voor 

de periode 2021-2025 uiterlijk 31 

De lidstaten bepalen het nieuwe 

referentieniveau voor bossen op basis van 

de in bijlage IV, deel A, vastgestelde 

criteria. Zij dienen bij de Commissie voor 

de periode 2021-2025 uiterlijk 31 
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december 2018 en voor de periode 2026-

2030 uiterlijk 30 juni 2023 een nationaal 

boekhoudkundig plan voor bosbouw in 

met daarin een nieuw referentieniveau voor 

bossen. 

december 2018 en voor de periode 2026-

2030 uiterlijk 30 juni 2023 een nationaal 

boekhoudkundig verslag voor bosbouw in 

met daarin een nieuw referentieniveau voor 

bossen. 

 

Amendement  32 

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 verslag 

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 actieve, duurzame 

bosbeheerpraktijken overeenkomstig de 

beste beschikbare gegevens, alsook 

nationaal beleid en programma's, 

uitgedrukt in ton CO2-equivalent per jaar, 

en op het beleid en de maatregelen van de 

lidstaten voor het duurzame beheer van 

bossen die nu van kracht zijn. Het moet 

ook uitgaan van de beginselen van 

duurzaam bosbeheer en de nationale 

strategieën die de lidstaten hebben 

bekendgemaakt tot de datum van de 

mededeling van het referentieniveau voor 
bossen, en gebaseerd zijn op de 

langetermijnanalyses 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 bron en 

verwijderingen per put van 

broeikasgassen te bereiken. 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 3 – alinea 3 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het nationale boekhoudkundige plan voor 

bosbouw wordt openbaar gemaakt en 

wordt aan een openbare raadpleging 

onderworpen. 

Het nationale boekhoudkundige verslag 

voor bosbouw wordt openbaar gemaakt en 

wordt aan een openbare raadpleging 

onderworpen. 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De lidstaten tonen de consistentie 

aan tussen enerzijds de methoden en 

gegevens die in het nationale 

boekhoudkundige plan voor bosbouw bij 

de opstelling van het referentieniveau voor 

bossen zijn gebruikt en anderzijds de 

methoden en gegevens die voor de 

rapportage over beheerde bosgrond zijn 

gebruikt. Een lidstaat dient uiterlijk aan het 

einde van de periode 2021-2025 of van de 

periode 2026-2030 bij de Commissie een 

technische correctie van zijn 

referentieniveau in indien nodig om de 

consistentie te bewaren. 

4. De lidstaten tonen de consistentie 

aan tussen enerzijds de methoden en 

gegevens die in het nationale 

boekhoudkundige verslag voor bosbouw 

bij de opstelling van het referentieniveau 

voor bossen zijn gebruikt en anderzijds de 

methoden en gegevens die voor de 

rapportage over beheerde bosgrond zijn 

gebruikt. Een lidstaat dient uiterlijk aan het 

einde van de periode 2021-2025 of van de 

periode 2026-2030 bij de Commissie een 

technische correctie van zijn 

referentieniveau in indien nodig om de 

consistentie te bewaren. 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De Commissie evalueert het 

nationale boekhoudkundige plan voor 

bosbouw en de technische correcties, en 

beoordeelt in welke mate de voorgestelde 

nieuwe of gecorrigeerde referentieniveaus 

voor bossen volgens de in de leden 3 en 4 

en in artikel 5, lid 1, vastgestelde 

beginselen en voorschriften zijn bepaald. 

Voor zover nodig om naleving van de in 

de leden 3 en 4 en in artikel 5, lid 1, 

5. Overeenkomstig bijlage IV 

faciliteert de Commissie een technische 

evaluatie van het nationale 

boekhoudkundige verslag voor bosbouw 

dat een lidstaat heeft ingediend, en van de 

eventuele technische correcties en/of 

aanpassingen, teneinde te beoordelen in 

welke mate de nieuwe of gecorrigeerde 

referentieniveaus voor bossen volgens de 

in de leden 3 en 4 en in artikel 5, lid 1, 
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vastgestelde beginselen en voorschriften te 

verzekeren, kan de Commissie de 

voorgestelde nieuwe of gecorrigeerde 

referentieniveaus voor bossen 

herberekenen. 

vastgestelde beginselen en voorschriften 

zijn bepaald. De Commissie verstrekt 

technische aanbevelingen aan de lidstaten 
en stelt een syntheseverslag op. 

 

Amendement  36 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. De Commissie stelt overeenkomstig 

artikel 14 gedelegeerde handelingen vast 

om bijlage II te wijzigen in het licht van de 

krachtens lid 5 uitgevoerde evaluatie, 

teneinde de referentieniveaus voor bossen 

van de lidstaten bij te werken op basis van 

de nationale boekhoudkundige plannen 

voor bosbouw of de ingediende technische 

correcties, en eventuele herberekeningen 

die in het kader van de evaluatie zijn 

gemaakt. Tot de inwerkingtreding van de 

gedelegeerde handeling blijven de in 

bijlage II gespecificeerde 

referentieniveaus voor bossen van de 

lidstaat van toepassing voor de periode 

2021-2025 en/of de periode 2026-2030. 

6. De Commissie stelt overeenkomstig 

artikel 14 gedelegeerde handelingen vast 

om bijlage II te wijzigen in het licht van de 

krachtens lid 5 uitgevoerde technische 

beoordeling, teneinde de referentieniveaus 

voor bossen van de lidstaten bij te werken 

op basis van de nationale boekhoudkundige 

verslagen voor bosbouw of de ingediende 

technische correcties, en eventuele 

herberekeningen die in het kader van de 

technische beoordeling door de lidstaat 
zijn gemaakt. Indien een lidstaat zijn 

referentieniveau voor bossen niet heeft 

bijgewerkt, blijft de in bijlage II 

gespecificeerde waarde van toepassing 

voor de periode 2021-2025 en/of de 

periode 2026-2030. 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – alinea 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten geven in uit hoofde artikel 6, 

lid 1, en artikel 8, lid 1, opgestelde 

boekhoudingen inzake geoogste 

houtproducten de emissies en 

verwijderingen weer die het gevolg zijn 

van veranderingen in de voorraad geoogste 

houtproducten die vallen onder de 

volgende categorieën, en maken daarbij 

gebruik van de in bijlage V gespecificeerde 

De lidstaten geven de emissies en 

verwijderingen weer die het gevolg zijn 

van veranderingen in de voorraad geoogste 

houtproducten die vallen onder de 

volgende categorieën, en maken daarbij 

gebruik van de in bijlage V gespecificeerde 

functie voor eerste-ordeafname, methoden 

en standaardhalfwaardetijden: 
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functie voor eerste-ordeafname, methoden 

en standaardhalfwaardetijden: 

 

Amendement  38 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De lidstaten geven in hun boekhouding de 

emissies en verwijderingen die het gevolg 

zijn van veranderingen in de voorraad 

geoogste houtproducten weer door de 

emissies en verwijderingen van alle jaren 

tijdens de perioden 2021-2025 en 2026-

2030 samen te nemen. 

Motivering 

De categorie geoogste houtproducten is daadwerkelijk het gevolg van door de mens 

veroorzaakte/antropogene activiteit en daarom worden geoogste houtproducten op dezelfde 

manier geboekt als bebost land. Dit betekent dat echte wijzigingen in de koolstofvoorraad in 

verband met geoogste houtproducten in de boekhouding worden opgenomen.  

 

Amendement  39 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – alinea 1 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De Commissie stelt, uiterlijk 31 december 

2019, een gedelegeerde handeling in 

overeenstemming met artikel 14 vast om 

de categorieën in de voorraad geoogste 

houtproducten bij te werken met 

bijkomende producten, zoals duurzame 

innovatieve producten van biologische 

oorsprong met een gunstig 

vervangingseffect alsook de in bijlage V 

gespecificeerde 

standaardhalfwaardetijden. 

Motivering 

Om de koolstofopslagcapaciteit van toekomstige innovatieve duurzame producten van 
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biologische oorsprong in de boekhouding voor LULUCF beter tot zijn recht te laten komen, 

moet de Commissie bijkomende categorieën voorstellen voor de voorraad geoogste 

houtproducten. 

 

Amendement  40 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 14 gedelegeerde 

handelingen vast te stellen om de 

voorschriften inzake methodologie en 

informatie van bijlage VI te herzien 

teneinde veranderingen in de IPCC-

richtsnoeren te weerspiegelen. 

4. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 14 gedelegeerde 

handelingen vast te stellen om de 

voorschriften inzake methodologie en 

informatie van bijlage VI te herzien 

teneinde veranderingen in de IPCC-

richtsnoeren, zoals vastgesteld door de 

instanties van het UNFCCC of van de 

Overeenkomst van Parijs, te 

weerspiegelen. 

 

Amendement  41 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Wanneer in een lidstaat de totale 

emissies de verwijderingen overstijgen en 

die lidstaat krachtens Verordening [ ] 

betreffende bindende jaarlijkse 

broeikasgasemissiereducties door de 

lidstaten van 2021 tot en met 2030 

jaarlijkse emissieruimte heeft verwijderd, 

wordt bij de beoordeling of deze lidstaat 

zijn verbintenis krachtens artikel 4 nakomt, 

rekening gehouden met deze hoeveelheid. 

1. Wanneer in een lidstaat de totale 

emissies de verwijderingen overstijgen en 

die lidstaat krachtens Verordening nr. 

(EU) .../... betreffende bindende jaarlijkse 

broeikasgasemissiereducties door de 

lidstaten van 2021 tot en met 2030 

jaarlijkse emissieruimte heeft besloten te 

verwijderen, wordt, als een van de 

flexibiliteitsopties, bij de beoordeling of 

deze lidstaat zijn verbintenis krachtens 

artikel 4 nakomt, rekening gehouden met 

deze hoeveelheid. 

 

Amendement  42 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in de artikelen 3, 5, 8, 10 en 13 

bedoelde bevoegdheidsdelegatie wordt aan 

de Commissie toegekend voor onbepaalde 

tijd met ingang van [de datum van 

inwerkingtreding]. 

2. De in de artikelen 3, 5, 8, 9, 10 en 

13 bedoelde bevoegdheidsdelegatie wordt 

aan de Commissie toegekend voor 

onbepaalde tijd met ingang van [de datum 

van inwerkingtreding]. 

Motivering 

Hiermee wordt het artikel in overeenstemming gebracht met de wijziging van artikel 9. 

 

Amendement  43 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – alinea 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 EU-

doelstelling voor de reductie van 

broeikasgasemissies tegen 2030 en haar 

bijdrage aan de doelstellingen van de 

Overeenkomst van Parijs, en kan passende 

voorstellen indienen. 

In het licht van de faciliterende dialoog in 

2018 brengt de Commissie uiterlijk 

28 februari 2019 aan het Europees 

Parlement en de Raad verslag uit over de 

toereikendheid van het ambitieniveau van 

deze verordening. De Commissie brengt 

uiterlijk 28 februari 2023 en daarna om de 

drie jaar aan het Europees Parlement en de 

Raad verslag uit over de werking van deze 

verordening, haar bijdrage aan de 

overkoepelende EU-doelstelling voor de 

reductie van broeikasgasemissies tegen 

2030 en haar bijdrage aan de doelstellingen 

van de Overeenkomst van Parijs, teneinde 

ervoor te zorgen dat deze verordening in 

overeenstemming blijft met de 

beslissingen op dit gebied die door de 

instanties van het UNFCCC of van de 

Overeenkomst van Parijs zijn vastgesteld, 

en dient voorstellen in. 

 

Amendement  44 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – punt B – letter f 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

f) voor bebost land en beheerde 

bosgrond: geoogste houtproducten. 

f) geoogste houtproducten van bebost 

land en beheerde bosgrond. 

Motivering 

Voorgesteld wordt geoogste houtproducten als afzonderlijke categorie op te nemen, om 

geoogste houtproducten uit te sluiten van het referentieniveau voor bossen, en daarom is een 

dienovereenkomstige wijziging van de tekst noodzakelijk. 

 

Amendement  45 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – tabel 2 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Referentieniveaus voor bossen, met 

inbegrip van geoogste houtproducten, 
voor de lidstaten 

Referentieniveaus voor bossen voor de 

lidstaten 

 

Amendement  46 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage IV – deel A – alinea 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) de referentieniveaus zorgen voor 

een solide en geloofwaardige boekhouding 

om te garanderen dat emissies en 

verwijderingen afkomstig van 

biomassagebruik naar behoren worden 

geboekt; 

c) de referentieniveaus zorgen voor 

een solide en geloofwaardige boekhouding 

om te garanderen dat emissies en 

verwijderingen van beheerde bosgrond 

naar behoren worden geboekt en dat 

emissies in evenwicht worden gebracht 

met verwijderingen; 

 

Amendement  47 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage IV – deel A – alinea 1 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) de referentieniveaus omvatten het Schrappen 



 

AD\1126397NL.docx 31/35 PE597.534v02-00 

 NL 

koolstofreservoir van geoogste 

houtproducten, waarbij een vergelijking 

wordt geboden tussen de situatie met 

aanname van instantane oxidatie en de 

situatie waarin de functie voor eerste-

ordeafname en 

standaardhalfwaardetijden worden 

toegepast; 

 

Amendement  48 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage IV – deel A – alinea 1 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) de referentieniveaus houden 

rekening met de doelstelling om bij te 

dragen aan de instandhouding van de 

biodiversiteit en het duurzame gebruik van 

natuurlijke rijkdommen, zoals vastgesteld 

in de EU-bosstrategie, het nationale 

bosbeleid van de lidstaten en de EU-

biodiversiteitsstrategie; 

e) de referentieniveaus houden 

rekening met de doelstelling om bij te 

dragen aan de instandhouding van de 

biodiversiteit en het duurzame gebruik van 

natuurlijke rijkdommen voor de productie 

van zowel energie als andere vervangers 

van fossiele grondstoffen, zoals 

vastgesteld in de bosstrategie van de Unie, 

nationale bosprogramma's en het 

nationale bosbeleid van de lidstaten en de 

bio-economiestrategie en de 

biodiversiteitsstrategie van de Unie; Een 

lidstaat die onlangs een nieuw beleid voor 

bosbeheer en de exploitatie van de 

rijkdommen ervan heeft ingevoerd of 

wenst in te voeren dat een toename van de 

houtkap inhoudt, mag niet worden 

bestraft op grond van de volumes uit deze 

verordening, op voorwaarde dat dit beleid 

proactief en duurzaam is en dat het op 

lange termijn het verwijderingspotentieel 

van de bossen van de lidstaat niet 

vermindert. 

 

 

Amendement  49 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage IV – deel A – alinea 1 – letter g 



 

PE597.534v02-00 32/35 AD\1126397NL.docx 

NL 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

g) de referentieniveaus zijn in 

overeenstemming met de 

broeikasgasinventarissen en relevante 

historische gegevens, en zijn gebaseerd op 

transparante, volledige, consistente, 

vergelijkbare en nauwkeurige informatie. 

Met name het model dat wordt gebruikt 

voor de totstandbrenging van het 

referentieniveau, moet historische 

gegevens uit de nationale 

broeikasgasinventaris kunnen weergeven. 

g) de referentieniveaus zijn in 

overeenstemming met de 

broeikasgasinventarissen en relevante 

historische gegevens, en zijn gebaseerd op 

transparante, volledige, consistente, 

vergelijkbare en nauwkeurige informatie. 

De broeikasgasinventarissen moeten in 

overeenstemming worden gebracht met de 

beslissingen op dit gebied die door de 

instanties van het UNFCCC of van de 

Overeenkomst van Parijs zijn vastgesteld. 
Met name het model dat wordt gebruikt 

voor de totstandbrenging van het 

referentieniveau, moet historische 

gegevens uit de nationale 

broeikasgasinventaris kunnen weergeven. 

 

Amendement  50 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage IV – deel B – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

B. Elementen van het nationaal 

boekhoudkundig plan voor bosbouw 

B. Elementen van het nationaal 

boekhoudkundig verslag voor bosbouw 

 

Amendement  51 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage IV – deel B – alinea 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het op grond van artikel 8 van deze 

verordening ingediende nationaal 

boekhoudkundig plan voor bosbouw 

omvat de volgende elementen: 

Het op grond van artikel 8 van deze 

verordening ingediende nationaal 

boekhoudkundig verslag voor bosbouw 

omvat de volgende elementen: 

 

Amendement  52 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage IV – deel B – alinea 1 – letter f – punt 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2) emissies en verwijderingen 

afkomstig van bossen en geoogste 

houtproducten, zoals blijkt uit de 

broeikasgasinventarissen en relevante 

historische gegevens; 

2) emissies en verwijderingen 

afkomstig van bossen, zoals blijkt uit de 

broeikasgasinventarissen en relevante 

historische gegevens; 

 

Amendement  53 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage IV – deel B – alinea 1 – letter f – punt 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3) de kenmerken van bossen, met 

inbegrip van de structuur van de 

leeftijdsklassen, toenamen, rotatieduur en 

andere informatie over "business as 

usual"-activiteiten voor bosbeheer; 

3) de kenmerken van bossen, met 

inbegrip van de structuur van de 

leeftijdsklassen, toenamen, rotatieduur en 

andere relevante informatie over 

activiteiten voor bosbeheer; 
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