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BEKNOPTE MOTIVERING 

Vanuit het oogpunt van ontwikkelingssamenwerking is het uiterst belangrijk dat deze 

verordening zo ambitieus mogelijk is. De in het Commissievoorstel genoemde 1,5 °C-

doelstelling is gebaseerd op de bevindingen van de Intergouvernementele Werkgroep inzake 

klimaatverandering (IPCC), waaruit blijkt dat klimaatgevoelige gebieden zoals kleine 

insulaire ontwikkelingslanden, de kusten van Zuid-Azië en gebieden met verhoogd 

droogterisico in Afrika met gevaarlijke effecten te maken zullen krijgen als de mondiale 

temperatuurstijging dit niveau overschrijdt. Volgens de bevindingen van de IPCC is het 

slechts mogelijk de 1,5 °C-doelstelling te halen en de allerarmsten in de wereld te 

beschermen, als er "negatieve emissies" uit landgebruik worden gegenereerd en als die niet 

louter ter compensatie worden gebruikt. 

Als de wereld negatieve emissies uit bossen moet genereren, vereisen overwegingen van 

mondiale rechtvaardigheid dat de EU daarbij een leidende rol op zich neemt. Om het recht 

van de armere landen op ontwikkeling te eerbiedigen, moet de EU zoveel mogelijk 

verantwoordelijkheid op zich nemen voor de bescherming van bossen. Die moet wereldwijd 

worden bewerkstelligd, met name in een context waarin deze verordening de eerste poging ter 

wereld zal zijn om vast te stellen hoe emissies en verwijderingen uit landgebruik worden 

geïntegreerd in een wereldwijde koolstofboekhouding. Op die manier zal deze verordening 

een belangrijk precedent scheppen voor de rest van de wereld, en zal zij vrijwel zeker als 

model worden gebruikt bij internationale onderhandelingen. Zoals in het voorstel van de 

Commissie wordt vermeld, heeft landgebruik "verschillende doelstellingen" – zoals 

voedselproductie – die moeten worden afgewogen tegen het potentieel als koolstofput. Dit is 

des te belangrijker in ontwikkelingslanden met een grote plattelandsbevolking die voor haar 

levensonderhoud van het land afhankelijk is. Evenzo moet de verordening rekening houden 

met de internationale normen inzake landeigendom, zodat deze normen worden vastgelegd in 

de internationale boekhoudregels voor landgebruik. Deze normen zullen des te belangrijker 

zijn in landen waar gewoonterechten niet duidelijk worden erkend in het geschreven recht en 

waar de inheemse plattelandsbevolking in het verleden is verplaatst door 

instandhoudingsprojecten. Ten slotte moet de verordening niet zozeer het bebossen van 

nieuwe gebieden, maar wel het herstel van bestaande landschappen bevorderen. Zo is er 

minder risico dat klimaatactiviteiten in de LULUCF-sector land zal onttrekken aan 

belangrijke toepassingen zoals voedselproductie, hetgeen nogmaals des te belangrijker is in 

ontwikkelingslanden.   

Daarom stelt de rapporteur de volgende amendementen op het voorstel van de Commissie 

voor:  

• Vergroting van de klimaatambitie van het voorstel door de volgende maatregelen:  

- een hogere interne doelstelling voor de LULUCF-sector;  

- strengere boekhoudregels;  

- stimulansen voor het herstel van wetlands;  

- een evaluatie van het ambitieniveau van de verordening.  

• Waar mogelijk moet de verordening voorzien in stimulansen om de "koolstofput"-functie 

van bestaande vormen van landgebruik (via agro-ecologie of herstel van beheerd 

bouwland en grasland) te vergroten in plaats van de bebossing van nieuwe gebieden te 

bevorderen.  
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• De activiteiten ter uitvoering van deze verordening moeten overeenstemming zijn met de 

internationale normen ter bescherming van grondrechten.   

• De activiteiten ter uitvoering van deze verordening moeten ook voldoen aan de eigen 

biodiversiteitsnormen van de EU, die belangrijke implicaties voor 

ontwikkelingssamenwerking hebben aangezien miljarden mensen in de wereld voor hun 

overleven afhangen van de biodiversiteit van ecosystemen.  

AMENDEMENTEN 

De Commissie ontwikkelingssamenwerking 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 

ingediend10. 

(3) Op 5 oktober 2016 heeft de Unie de 

Overeenkomst van Parijs formeel 

geratificeerd, waardoor deze op 

4 november 2016 in werking kon treden. 

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 

ingediend10. De doelstellingen van de Unie 

om de broeikasgasemissies te beperken 

zijn ook in overeenstemming met de 

toezeggingen die de Unie en haar 

lidstaten hebben gedaan inzake de 

verwezenlijking van de internationaal 

overeengekomen 

duurzameontwikkelingsdoelstellingen 

tegen 2030, met name doelstelling nr. 13 

om de klimaatverandering met spoed aan 

te pakken als een mondiale uitdaging, 

onder meer door de emissies te beperken 
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en klimaatbestendigheid op te bouwen. 

_________________ _________________ 

10 

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

ubmission%20Pages/submissions.aspx 

10 

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

ubmission%20Pages/submissions.aspx 

 

Amendement   2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (3 bis) De sector landgebruik, 

verandering in landgebruik en bosbouw 

(LULUCF) kan een belangrijke bijdrage 

leveren aan de internationale 

klimaattoezeggingen van de Unie. Het 

landbeheer moet voldoen aan de behoefte 

aan beleidscoherentie en duurzame 

ontwikkeling, met name wat betreft de 

gevolgen ervan op plaatselijke 

gemeenschappen en voedselzekerheid. 

Tegen deze achtergrond moet het beleid 

van de Unie in de LULUCF-sector hand 

in hand gaan met beleidscoherentie voor 

ontwikkeling (PCD), met name wat betreft 

de ecologische en economische dimensies 

ervan, teneinde meer synergieën te 

creëren en om ervoor te zorgen dat het 

interne klimaatbeleid een positief effect 

heeft op derde landen. 

 

Amendement  3 

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 

(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 
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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 

broeikasgassen, waaronder bossen, in stand 

te houden en uit te breiden. 

niveaus te houden, en om in te zetten op 

een maximale stijging van 1,5 °C boven de 

pre-industriële niveaus; daartoe zal de 

wereld een periode van negatieve 

emissieniveaus moeten aanvatten, waarin 

bossen een centrale rol zullen spelen. 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 

broeikasgassen, waaronder bossen, in stand 

te houden en uit te breiden.  

Motivering 

Om de opwarming van de aarde onder de 1,5 °C en, tenzij er in de emissietrajecten radicale 

wijzigingen bovenop de aangekondigde nationaal vastgestelde bijdragen worden 

gerealiseerd, ook onder de 2 °C te houden, moet worden nagegaan hoe koolstofdioxide uit de 

atmosfeer kan worden verwijderd, hetgeen "negatieve emissies" wordt genoemd. De 

eenvoudigste manier om dit in de EU te doen, is door meer verwijderingen door LULUCF. 

Deze verordening is voor de EU dan ook essentieel om haar verbintenissen in het kader van 

de Overeenkomst van Parijs te kunnen waarmaken. 

 

Amendement   4 

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, moeten verwijderingen 

van CO2 uit de atmosfeer door LULUCF 

als aparte pijler worden behandeld in het 

klimaatbeleid van de Unie. 
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Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 ter (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (4 ter) Deze verordening schept een 

belangrijk mondiaal precedent voor de 

integratie van landgerelateerde emissies 

en verwijderingen in de nationaal 

vastgestelde bijdragen in het kader van de 

Overeenkomst van Parijs. Daarom is het 

van belang dat de beginselen van 

billijkheid, duurzame ontwikkeling en 

inspanningen om armoede uit te bannen 

in acht worden genomen en dat de 

internationale verplichtingen op het 

gebied van de mensenrechten en de 

rechten van inheemse volkeren worden 

geëerbiedigd en bevorderd, zoals bepaald 

in de Overeenkomst van Parijs. 

Motivering 

Deze verordening is de eerste poging ter de wereld om boekhoudregels voor de sector 

landgebruik vast te stellen en die te integreren in nationaal vastgestelde bijdragen. Zij zal 

waarschijnlijk ook buiten de EU dienen als uitgangspunt voor boekhoudregels voor 

landgebruik. Het is dan ook belangrijk dat zij beginselen omvat zoals de eerbiediging van 

landrechten en de behandeling van landgebruik als een afzonderlijke pijler, aangezien deze 

waarschijnlijk nog belangrijker zijn in landen in het Zuiden, waar arme gemeenschappen nog 

meer risico lopen om door koolstofputprojecten ontheemd te raken. 

 

Amendement   6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (6 bis) De Unie moet een wereldleider 

worden in het bevorderen en exporteren 

van onderzoek en investering in 

duurzame, geavanceerde en innoverende 

praktijken, technieken en ideeën in de 

LULUCF-sector, alsook in het 
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verspreiden van groene technologieën, 

teneinde de broeikasgasemissies te 

reduceren en tegelijk de voedselproductie 

te handhaven, waardoor zij een voorbeeld 

zal zijn voor haar internationale partners, 

waaronder ook ontwikkelingslanden. In 

dit verband moet worden gezorgd voor 

effectievere samenwerking en 

partnerschap met actoren in de 

particuliere sector, met name kmo's. 

 

Amendement   7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 20 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (20 bis) Deze verordening moet 

worden toegepast in het kader van de 

Overeenkomst van Parijs, waarbij het met 

name van belang is ervoor te zorgen dat 

de integriteit van alle ecosystemen 

behouden blijft en dat de 

bestaansmiddelen en de weerbaarheid van 

de gemeenschappen die in bosgebieden 

wonen, worden beschermd. 

 

Amendement   8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 20 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (20 ter) Klimaatverandering heeft 

ingrijpende gevolgen voor de 

ontwikkeling van gemeenschappen in de 

hele wereld. In het kader van de 

Overeenkomst van Parijs heeft de Unie 

toegezegd om, wanneer zij actie 

onderneemt om de klimaatverandering 

tegen te gaan, haar verplichtingen inzake 

de mensenrechten, het recht op 

gezondheid, de rechten van inheemse 

volken, plaatselijke gemeenschappen, 

migranten, kinderen, personen met een 
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handicap en mensen in kwetsbare 

situaties te eerbiedigen, te bevorderen en 

in aanmerking te nemen. Voorts zal zij 

haar verplichtingen inzake het recht op 

ontwikkeling, de gelijkheid van vrouwen 

en mannen, de emancipatie van de vrouw 

en de solidariteit tussen de generaties 

eerbiedigen, bevorderen en in aanmerking 

nemen. 

 

Amendement   9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 20 quater (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (20 quater) Er moet worden gezorgd 

voor een holistische aanpak van 

ontbossing in de tropen, rekening 

houdend met alle factoren die ontbossing 

in de hand werken alsook met de 

doelstelling die de Commissie in het kader 

van de UNFCCC-onderhandelingen heeft 

geformuleerd, namelijk dat tegen 2030 op 

wereldschaal geen bosareaal meer 

verloren mag gaan en dat tussen nu en 

2020 de bruto-ontbossing in de tropen met 

ten minste 50 % moet worden verminderd 

ten opzichte van de huidige niveaus. 

 

Amendement   10 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 20 quinquies (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (20 quinquies) Met het oog op de 

doelstellingen voor duurzame 

ontwikkeling van de Verenigde Naties 

heeft de Unie toezeggingen gedaan die 

alleen kunnen worden verwezenlijkt met 

een adequaat bosbeheer, en zij heeft ook 

beloofd de ontbossing te doen stoppen en 

terug te draaien en werk te maken van 

herbebossing. 
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Amendement   11 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 20 sexies (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (20 sexies) In deze verordening moet 

overeenkomstig de UNFCCC een door het 

land gestuurde, gendersensitieve, 

participatieve en volledig transparante 

aanpak worden gevolgd, waarbij rekening 

wordt gehouden met kwetsbare groepen, 

gemeenschappen en ecosystemen. 

Bovendien moet deze verordening uitgaan 

van en aangestuurd worden door de best 

beschikbare wetenschappelijke kennis en, 

in voorkomend geval, traditionele kennis, 

kennis van inheemse volken en lokale 

kennissystemen, met het oog op de 

integratie van de adaptatie in de relevante 

sociaal-economische en ecologische 

beleidslijnen en maatregelen. 

 

Amendement   12 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 20 septies (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (20 septies) Bosbouw en bossen moeten 

op een verantwoorde wijze worden 

beheerd, moeten daadwerkelijk bijdragen 

tot de economische ontwikkeling van een 

land en haalbare economische kansen 

bieden aan boeren, mits hiervoor geen 

ontbossing van gevoelige ecosystemen 

plaatsvindt, geen plantages op 

veengronden worden aangelegd, 

plantages worden beheerd door middel 

van moderne agro-ecologische 

technologieën om negatieve sociale en 

milieugevolgen tot een minimum te 

beperken, en mits de landrechten, de 

rechten van autochtone 
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bevolkingsgroepen, de mensenrechten en 

de arbeidersrechten worden geëerbiedigd. 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Deze verordening helpt de Unie de 

toezeggingen en doelstellingen in het 

kader van de Overeenkomst van Parijs te 

verwezenlijken.  

Motivering 

De LULUCF-verordening is één van de pijlers waarop de uitvoering van de verbintenissen 

van de Unie in het kader van de Overeenkomst van Parijs steunt. De Unie heeft zich ertoe 

verbonden om de mondiale temperatuurstijging te beperken tot minder dan 2 °C en zich 

verder in te spannen om onder 1,5 °C te blijven. De verbintenissen van de Overeenkomst van 

Parijs waarmaken, is van essentieel belang ter voorkoming van gevaarlijke gevolgen in de 

regio's die het kwetsbaarst zijn voor klimaatverandering, zoals kleine insulaire 

ontwikkelingslanden, kustgebieden in Zuid-Azië en droge gebieden in Afrika. 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

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

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 e bis) beheerde wetlands: land dat is 

aangegeven als wetland dat wetland blijft, 

woongebied, overig land omgezet in 

wetland, of wetland omgezet in 

woongebied of overig land. 

Motivering 

Veengronden en wetlands zijn habitats met een hoge instandhoudingswaarde, waar zich een 

aantal van de grootste koolstofreservoirs in de EU en de wereld bevindt. Wanneer ze worden 

aangetast, stoten ze echter enorme hoeveelheden broeikasgassen uit. Om ervoor te zorgen dat 

de verordening de juiste stimulansen geeft om dergelijke koolstofreservoirs in stand te houden 

en te herstellen, moeten wetlands en veengebieden verplicht worden geboekt. 
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Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 14 gedelegeerde 

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"). 

2. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 14 gedelegeerde 

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") en het supplement 

uit 2013 bij de IPCC-richtsnoeren van 

2006 voor nationale 

broeikasgasinventarissen: wetlands. 

Motivering 

Alle boekhoudkundige methoden van het IPPC voor landgebruik moeten in aanmerking 

worden genomen. 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De lidstaten spannen zich in om hun 

verwijderingen in de perioden 2021-2025 

en 2026-2030 op te voeren. Voor de 

daarop volgende perioden nemen de totale 

verwijderingen van elke lidstaat, zoals 

geboekt overeenkomstig deze verordening, 

toe overeenkomstig de 

klimaatdoelstellingen van de Unie op 

lange termijn en de verbintenissen in het 

kader van de Overeenkomst van Parijs.  
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Motivering 

Om de opwarming van de aarde onder 1,5 °C en ook ruim onder 2 °C te houden, moeten we 

volgens de wetenschap middelen toepassen om koolstofdioxide uit de atmosfeer te halen, 

zogenoemde "negatieve emissies". Om negatieve emissies te realiseren volstaat het niet dat de 

verwijderingen door LULUCF even groot zijn als de emissies; ze moeten groter zijn.  

 

Amendement   17 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten geven in hun 

boekhouding de emissies en 

verwijderingen afkomstig van bebost land 

en ontbost land weer door de emissies en 

verwijderingen van alle jaren tijdens de 

perioden 2021-2025 en 2026-2030 samen 

te nemen. 

1. De lidstaten geven in hun 

boekhouding de emissies als gevolg van 

ontbossing en de verwijderingen uit de 

bebossing van land weer door de emissies 

en verwijderingen van alle jaren tijdens de 

perioden 2021-2025 en 2026-2030 samen 

te nemen. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 3 – alinea 2 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het nationale boekhoudkundige plan voor 

bosbouw bevat alle in bijlage IV, deel B, 

opgesomde elementen en omvat een 

voorstel voor een nieuw referentieniveau 

voor bossen, gebaseerd op de voortzetting 

van de huidige praktijk en intensiteit van 

het bosbeheer, zoals voor de periode 1990-

2009 per type bos en per leeftijdsklasse in 

nationale bossen gedocumenteerd, en 

uitgedrukt in ton CO2-equivalent per jaar.  

Het nationale boekhoudkundige plan voor 

bosbouw bevat alle in bijlage IV, deel B, 

opgesomde elementen en omvat een 

voorstel voor een nieuwe referentieperiode 

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, 

en zorgt ervoor dat dezelfde verhouding 

tussen biomassa voor energiedoeleinden 

en vaste-biomassadoeleinden wordt 

gehandhaafd. 
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Motivering 

Biomassa voor vaste doeleinden (duurzame producten) gebruiken, is uit klimaatoogpunt beter 

dan biomassa rechtstreeks uit het bos voor energiedoeleinden (instantane oxidatie) 

gebruiken. Als er evenveel wordt geoogst maar meer hout voor energiedoeleinden wordt 

gebruikt, betekent dat dat er meer CO2 vrijkomt. Dat moet worden verrekend tegen het 

referentieniveau. 
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