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BEKNOPTE MOTIVERING 

In december 2015 is op de 21ste conferentie van de partijen bij het Raamverdrag van de 

Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC) de Overeenkomst van Parijs 

gesloten. Deze overeenkomst is een wereldwijde mijlpaal, die gezamenlijke acties bevordert 

en de mondiale overgang naar een koolstofarme en klimaatbestendige samenleving versnelt, 

en vervangt de aanpak die in het kader van het Protocol van Kyoto uit 1997 is aangenomen. 

Er worden maatregelen ingevoerd opdat het bindende streefcijfer voor de EU, namelijk ten 

minste 40 % reductie van de uitgestoten broeikasgassen in 2030 ten opzichte van 1990, 

gehaald wordt. In de overeenkomst is een langetermijndoelstelling opgenomen en is vermeld 

dat voor de verwezenlijking van de langetermijndoelstellingen inzake de bestrijding van 

klimaatverandering de bijdrage van landgebruik en bossen cruciaal zal zijn. 

Het doel van dit voorstel is te bepalen hoe de LULUCF-sector (landgebruik, veranderingen in 

landgebruik en bosbouw) vanaf 2021 in het EU-beleidskader voor klimaat zal worden 

opgenomen. Tot op heden stelt het Protocol van Kyoto (dat eind 2020 verstrijkt) beperkingen 

in voor de EU en elk van haar lidstaten, aangezien zij ervoor moeten zorgen dat de LULUCF-

sector geen extra emissies veroorzaakt. Bijgevolg moet de governance voor de LULUCF-

sector verder worden ontwikkeld binnen de EU.  

De rapporteur is ingenomen met het voorstel van de Commissie. Zij meent dat het een 

ambitieus voorstel is, dat de behoefte aan striktere boekhoudkundige regels ondersteunt, 

hetgeen zal helpen om de doelstelling van ten minste 40 % reductie van broeikasgassen tegen 

2030 te bereiken.  

De rapporteur is bezorgd over het feit dat de in de artikelen 3, 5, 8, 10 en 13 bedoelde 

bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, voor onbepaalde tijd aan de 

Commissie toegekend wordt. De rapporteur raadt aan deze periode terug te brengen tot vijf 

jaar, in overeenstemming met de verslagleggingsperiodes, die lopen van 2021 tot 2025 en van 

2026 tot 2030.  

Landgebruik en bosbouw zijn sleutelgebieden voor een effectief klimaatbeleid, omdat deze 

sectoren niet alleen broeikasgassen uitstoten maar ook CO2 uit de atmosfeer halen. De 

bijdrage van en de mogelijkheden gecreëerd door de bosbouwsector zijn essentieel voor de 

tenuitvoerlegging van een circulaire economie.  

In dit voorstel behandelt de rapporteur belangrijke domeinen ter zake in lijn met de 

bevoegdheden van de Commissie ITRE, waaronder: 

a) een verhoging van de financiering voor onderzoek en ontwikkeling op het domein van 

bosbouwbeheer, met inachtneming van geografische diversiteit, 

b) het gebruik van EU-ruimtevaartprogramma's, bijvoorbeeld Copernicus, het 

satellietsysteem voor aardobservatie, om de monitoring van LULUCF-activiteiten te 

ondersteunen,  

c) voedselzekerheid en biodiversiteit, 

d) internationale overeenkomsten en naleving van de EU-wetgeving, 
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e) de gevolgen voor de boekhoudsystemen van de lidstaten en de EU, 

f) flexibiliteit, 

g) bosproducten met lange levensduur, zowel hout- als niet-hout-producten, 

h) referentieniveaus voor bossen. 

AMENDEMENTEN 

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen 

in aanmerking te nemen: 

Amendement   1 

Voorstel voor een verordening 

Visum 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 gezien Protocol (nr. 1) bij het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese 

Unie betreffende de rol van de nationale 

parlementen in de Europese Unie, 

Amendement   2 

Voorstel voor een verordening 

Visum 1 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 gezien Protocol (nr. 2) bij het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese 

Unie betreffende de toepassing van de 

beginselen van subsidiariteit en 

evenredigheid, 

Amendement   3 

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 

(3) De Overeenkomst van Parijs werd 

op 5 oktober 2016 door de Raad 

geratificeerd, na goedkeuring door het 
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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. 

Europees Parlement op 4 oktober 2016, 

en is op 4 november 2016 in werking 

getreden. 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. 

__________________ __________________ 

10http://www4.unfccc.int/submissions/indc/

Submission%20Pages/submissions.aspx 

10http://www4.unfccc.int/submissions/indc/

Submission%20Pages/submissions.aspx 

Amendement   4 

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 

broeikasgassen, waaronder bossen, in stand 

(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; volgens 

wetenschappers zal de wereld daartoe een 

periode van emissiereductie en negatieve 

emissies moeten aanvangen. Om dit doel 

te bereiken, moeten de partijen meer 

collectieve inspanningen leveren om de 

klimaatverandering te bestrijden en de 

opwarming van de aarde te beperken. De 

Unie moet een voorbeeldfunctie blijven 

uitoefenen en moet haar inspanningen 

voor het klimaat intensiveren, in 

overeenstemming met de doelstellingen 

van de Overeenkomst van Parijs. De 

partijen moeten opeenvolgende nationaal 

vastgestelde bijdragen voorbereiden, 

bekendmaken en aanhouden. De 

Overeenkomst van Parijs vervangt de 
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te houden en uit te breiden. 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. In de Overeenkomst van 

Parijs wordt de nadruk gelegd op de rol 

van duurzaam bosbeheer om de 

doelstelling van een evenwicht tussen 

emissies en verwijderingen te halen en de 

inspanningen inzake klimaataanpassing 

te intensiveren. 

Amendement   5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (4 bis) Deze verordening moet bijdragen 

tot de overgang naar een koolstofarme 

economie en tot het behalen van de 

doelstellingen van de Overeenkomst van 

Parijs, en dient daarbij een toereikende 

bescherming van de biodiversiteit en de 

ecosystemen van de Unie te verzekeren, 

mede door middel van 

aanpassingsmaatregelen. In dit opzicht 

moet de samenhang met het 

emissiehandelssysteem van de EU, de 

beschikking inzake de verdeling van de 

inspanningen, de biodiversiteits- en 

bosstrategie van de EU, de vogelrichtlijn 

en de habitatrichtlijn geëerbiedigd 

worden. 

Amendement   6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) 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. 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. 

(6) De LULUCF-sector kan op 

verschillende manieren tot mitigatie van 

klimaatverandering bijdragen, met name 

door emissiereducties te verwezenlijken, 

putten en koolstofvoorraden in stand te 

houden en uit te breiden, en duurzame 

biomaterialen te leveren die kunnen 

fungeren als tijdelijke 

koolstofopslagplaatsen en 

koolstofvervangers. 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. Een strategie voor duurzaam 

bosbeheer, die erop gericht is het 

koolstofreservoir van bossen op peil te 

houden of te vergroten maar die 

tezelfdertijd een duurzame jaarlijkse 

materiële opbrengst uit bosbouw 

garandeert, zal op langere termijn de 

grootste duurzame bijdrage aan het 

temperen van de klimaatverandering 

opleveren. 

Amendement   7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (6 bis) Het prioriteren van de 

financiering voor onderzoek naar 

klimaatverandering zou de rol van de 

LULUCF-sector in de mitigatie van en 

aanpassing aan de klimaatverandering 

vergroten. Met name het stimuleren van 

het onderzoeks- en innovatieprogramma 

van de Unie voor de periode 2021-2028  

in de LULUCF-sector zou onder meer 

bijdragen tot de uitbreiding en verdeling 

van de kennis over de prestaties van de 

sector onder de wetenschappelijke en 

plaatselijke gemeenschappen, de 
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versnelling van duurzame innovatie, de 

bevordering van de overgang naar het 

digitale tijdperk, de modernisering van 

opleidingen en onderwijs, de vergroting 

van de weerbaarheid van de LULUCF-

sector en de monitoring van biodiversiteit 

en menselijke activiteiten. 

Amendement   8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) In Besluit nr. 529/2013/EU van het 

Europees Parlement en de Raad11 zijn als 

eerste stap boekhoudregels voor 

broeikasgasemissies en -verwijderingen 

door de LULUCF-sector vastgesteld en is 

aldus bijgedragen tot de ontwikkeling van 

een beleid om de LULUCF-sector in de 

emissiereductieverbintenis van de Unie op 

te nemen. Deze verordening moet 

voortbouwen op de bestaande 

boekhoudregels en deze bijwerken en 

verbeteren met het oog op gebruik voor de 

periode 2021-2030. In deze verordening 

moeten de verplichtingen van de lidstaten 

inzake de toepassing van deze 

boekhoudregels en de verplichting om 

ervoor te zorgen dat de LULUCF-sector in 

zijn geheel geen netto-emissies 

veroorzaakt, worden vastgesteld. Er mogen 

geen boekhoud- of 

rapportageverplichtingen worden 

vastgesteld ten aanzien van private 

partijen. 

(7) In Besluit nr. 529/2013/EU van het 

Europees Parlement en de Raad11 zijn als 

eerste stap boekhoudregels voor 

broeikasgasemissies en -verwijderingen 

door de LULUCF-sector vastgesteld en is 

aldus bijgedragen tot de ontwikkeling van 

een beleid om de LULUCF-sector in de 

emissiereductieverbintenis van de Unie op 

te nemen. Deze verordening moet 

voortbouwen op de bestaande 

boekhoudregels en deze bijwerken en 

verbeteren met het oog op gebruik voor de 

periode 2021-2030. In deze verordening 

moeten de verplichtingen van de lidstaten 

inzake de toepassing van deze 

boekhoudregels en de verplichting om 

ervoor te zorgen dat de LULUCF-sector in 

zijn geheel geen netto-emissies 

veroorzaakt, in alle omstandigheden 

worden vastgesteld. Er mogen geen 

boekhoud- of rapportageverplichtingen 

worden vastgesteld ten aanzien van private 

partijen. Bij de tenuitvoerlegging van deze 

verordening moeten dergelijke 

verplichtingen door de lidstaten vermeden 

worden. 

_________________ _________________ 

11Besluit nr. 529/2013/EU van het 

Europees Parlement en de Raad van 21 mei 

2013 inzake boekhoudregels met 

betrekking tot broeikasgasemissies en -

verwijderingen als gevolg van activiteiten 

met betrekking tot landgebruik, 

11Besluit nr. 529/2013/EU van het 

Europees Parlement en de Raad van 21 mei 

2013 inzake boekhoudregels met 

betrekking tot broeikasgasemissies en -

verwijderingen als gevolg van activiteiten 

met betrekking tot landgebruik, 
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verandering in landgebruik en bosbouw en 

inzake informatie betreffende acties met 

betrekking tot deze activiteiten (PB L 165 

van 18.6.2013, blz. 80). 

verandering in landgebruik en bosbouw en 

inzake informatie betreffende acties met 

betrekking tot deze activiteiten (PB L 165 

van 18.6.2013, blz. 80). 

Motivering 

Het is de eerste keer dat regels voor LULUCF met wettelijke verplichtingen opgenomen 

worden in het EU-klimaatkader. Het is belangrijk om de private partijen gerust te stellen dat 

zij niet administratief getroffen zullen worden door het voorstel. Daarom is het ook belangrijk 

dat de lidstaten doen wat zij kunnen om te vermijden dat de private partijen extra belast 

worden. 

Amendement   9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Om overeenkomstig de door de 

Intergouvernementele Werkgroep inzake 

klimaatverandering (IPCC) opgestelde 

richtsnoeren voor nationale 

broeikasgasinventarissen uit 2006 ("IPCC-

richtsnoeren") een nauwkeurige 

boekhouding van emissies en 

verwijderingen bij te houden, moeten de 

krachtens Verordening (EU) nr. 525/2013 

jaarlijks gerapporteerde waarden voor de 

categorieën landgebruik en omzetting 

tussen categorieën landgebruik worden 

gebruikt, waarbij de aanpak in het kader 

van de UNFCCC en die in het kader van 

het Protocol van Kyoto moeten worden 

gestroomlijnd. Land dat wordt omgezet tot 

land in een andere categorie landgebruik 

moet worden beschouwd als zijnde in 

overgang naar die categorie gedurende de 

in de IPCC-richtsnoeren aangegeven 

standaardperiode van twintig jaar. 

(8) Om overeenkomstig de door de 

Intergouvernementele Werkgroep inzake 

klimaatverandering (IPCC) opgestelde 

richtsnoeren voor nationale 

broeikasgasinventarissen uit 2006 ("IPCC-

richtsnoeren") een nauwkeurige 

boekhouding van emissies en 

verwijderingen bij te houden, moeten de 

krachtens Verordening (EU) nr. 525/2013 

jaarlijks gerapporteerde waarden voor de 

categorieën landgebruik en omzetting 

tussen categorieën landgebruik worden 

gebruikt, waarbij de aanpak in het kader 

van de UNFCCC en die in het kader van 

het Protocol van Kyoto moeten worden 

gestroomlijnd. Land dat wordt omgezet tot 

land in een andere categorie landgebruik 

moet worden beschouwd als zijnde in 

overgang naar die categorie gedurende de 

in de IPCC-richtsnoeren aangegeven 

standaardperiode van twintig jaar. Gezien 

de uiteenlopende natuurlijke en 

ecologische omstandigheden in de 

lidstaten, niet in de laatste plaats vanwege 

de verschillende geografische en 

klimatologische omstandigheden die van 

invloed zijn op de daadwerkelijke duur 

van de overgangsperioden voor 

veranderingen in koolstofvoorraden, 
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moeten afwijkingen van deze 

standaardwaarde echter krachtens de 

IPCC-richtsnoeren worden gebillijkt. 

Amendement   10 

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 

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. 

(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, en 

deze verschillen tussen de lidstaten 

moeten gerespecteerd worden. 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 

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. 

Amendement   11 

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 

(10) Indien en zolang 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 
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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. 

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. 

Amendement   12 

Voorstel voor een verordening 

Recital 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 het kader van 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. De 

boekhoudkundige regels die zijn 

vastgelegd in deze verordening mogen 

geen obstakel vormen voor het gebruik 

van duurzame biomassa in de 

energiesector doordat emissies in de 

LULUCF-sector gegenereerd worden. 

Amendement   13 

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 

(12) Door méér in te zetten op duurzaam 

gebruik van geoogste houtproducten 

kunnen emissies van broeikasgassen in de 

atmosfeer fors worden beperkt en meer 
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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. 

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. Om de gunstige uitwerking op 

de vervanging verder te bevorderen en te 

integreren, moet de Commissie via een 

gedelegeerde handeling meer producten 

opnemen in de berekeningen met 

betrekking tot geoogste houtproducten. De 

Commissie moet richtsnoeren bieden voor 

methodologische kwesties met betrekking 

tot boekhouding voor geoogste 

houtproducten. 

Amendement   14 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Natuurlijke verstoringen, zoals 

ongecontroleerde bosbranden, insecten- en 

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. 

(13) Natuurlijke verstoringen, zoals 

ongecontroleerde bosbranden, insecten- en 

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. Omdat 

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. 
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Echter, de manier waarop de lidstaten die 

bepalingen toepassen, mag niet leiden tot 

onnodige onderschattingen in de 

boekhouding. 

Echter, de manier waarop de lidstaten die 

bepalingen toepassen, mag niet leiden tot 

onnodige onderschattingen in de 

boekhouding en mag de lidstaten niet 

ontmoedigen om preventieve maatregelen 

te nemen, zoals investeringen, om het 

risico van natuurlijke verstoringen te 

beperken. 

Amendement   15 

Voorstel voor een verordening 

Recital 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Met het oog op efficiënte, 

transparante en kosteneffectieve rapportage 

en verificatie van broeikasgasemissies en -

verwijderingen en van andere informatie 

die nodig is om de nakoming van de 

verbintenissen door de lidstaten te 

beoordelen, moeten bij deze verordening 

rapportagevoorschriften worden 

opgenomen in Verordening (EU) nr. 

525/2013 en moet bij nalevingscontroles 

krachtens deze verordening rekening 

worden gehouden met deze rapporten. 

Verordening (EU) nr. 525/2013 moet 

daarom dienovereenkomstig worden 

gewijzigd. Deze bepalingen kunnen verder 

worden gestroomlijnd om relevante 

wijzigingen met betrekking tot 

geïntegreerde governance van de energie-

unie, waarvoor overeenkomstig het 

werkprogramma van de Commissie eind 

2016 een voorstel is voorzien, in 

aanmerking te nemen. 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie) In order to ensure and secure 

efficient, transparent and cost-effective 

reporting and verification of greenhouse 

gas emissions and removals and of other 

information necessary to assess compliance 

with Member States' commitments, 

reporting requirements should be included 

in Regulation (EU) No. 525/2013 by this 

Regulation, and compliance checks under 

this Regulation should take these reports 

into account. Regulation (EU) No. 

525/2013 should therefore be amended 

accordingly. These provisions may further 

be streamlined to take into consideration 

any relevant changes in respect of the 

integrated governance of the Energy Union 

for which a proposal is foreseen by the end 

of 2016 in the Commission’s work 

programme. 

Amendement   16 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (15 bis) Uit hoofde van het 

UNFCCC zijn de Unie en haar lidstaten 

verplicht om, op basis van vergelijkbare 
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methoden die zijn overeengekomen door 

de Conferentie van de Partijen, nationale 

inventarislijsten van antropogene emissies 

per bron en verwijderingen per put van 

alle broeikasgassen op te stellen, 

regelmatig te actualiseren, te publiceren 

en in te dienen bij de Conferentie van de 

Partijen. De broeikasgasinventarissen zijn 

essentieel om de tenuitvoerlegging van de 

decarbonisatie te monitoren en de 

naleving van de klimaatwetgeving te 

beoordelen. De verplichtingen van de 

lidstaten voor het opzetten en beheren van 

de nationale inventarissen zijn vastgelegd 

in de Verordening (betreffende de 

governance van de energie-unie, 

COM(2016)759). 

Amendement   17 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) Het Europees Milieuagentschap 

moet, zoals passend overeenkomstig zijn 

jaarlijkse werkprogramma, de Commissie 

met het systeem voor jaarlijkse rapportage 

van broeikasgasemissies en -

verwijderingen bijstaan bij de beoordeling 

van informatie over beleidsinitiatieven, 

maatregelen en nationale prognoses, bij de 

evaluatie van geplande aanvullende 

beleidsinitiatieven en maatregelen, en bij 

de nalevingscontroles die door de 

Commissie uit hoofde van deze 

verordening worden uitgevoerd. 

(16) Het Europees Milieuagentschap 

(EEA) moet, zoals passend 

overeenkomstig zijn jaarlijkse 

werkprogramma, de Commissie met het 

systeem voor jaarlijkse rapportage van 

broeikasgasemissies en -verwijderingen 

bijstaan bij de beoordeling van informatie 

over beleidsinitiatieven, maatregelen en 

nationale prognoses, bij de evaluatie van 

geplande aanvullende beleidsinitiatieven en 

maatregelen, en bij de nalevingscontroles 

die door de Commissie uit hoofde van deze 

verordening worden uitgevoerd. 

Amendement   18 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) Met het oog op eenvoudigere 

gegevensverzameling en verdere 

verbetering van de methoden, moet het 

(17) Met het oog op eenvoudigere 

gegevensverzameling en verdere 

verbetering van de methoden, moet het 
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landgebruik worden geïnventariseerd en 

gerapporteerd aan de hand van 

geografische traceerbaarheid van elk 

gebied, overeenkomstig de nationale en 

EU-systemen voor gegevensverzameling. 

Er moet optimaal gebruik worden gemaakt 

van bestaande EU- en nationale 

programma's en onderzoeken, waaronder 

LUCAS (Land Use Cover Area Frame 

Survey) en het Europees programma voor 

aardobservatie Copernicus met het oog op 

gegevensverzameling. Gegevensbeheer, 

met inbegrip van het delen van gegevens 

voor rapportage, alsook het hergebruik en 

de verspreiding ervan, moet voldoen aan 

Richtlijn 2007/2/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 14 maart 2007 

tot oprichting van een infrastructuur voor 

ruimtelijke informatie in de Gemeenschap. 

landgebruik expliciet worden 

geïnventariseerd en gerapporteerd aan de 

hand van geografische traceerbaarheid van 

elk gebied, overeenkomstig de nationale en 

EU-systemen voor gegevensverzameling. 

Er moet optimaal gebruik worden gemaakt 

van bestaande EU- en nationale 

programma's en onderzoeken, waaronder 

LUCAS (Land Use Cover Area Frame 

Survey), het Europees programma voor 

aardobservatie Copernicus, met name via 

Sentinel-2, met het oog op 

gegevensverzameling en de Europese 

satellietnavigatiesystemen Galileo en 

EGNOS, die gebruikt kunnen worden ter 

ondersteuning van onderzoek naar 

grondgebruik. Gegevensbeheer, met 

inbegrip van het delen van gegevens voor 

rapportage, alsook het hergebruik en de 

verspreiding ervan, moet voldoen aan 

Richtlijn 2007/2/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 14 maart 2007 

tot oprichting van een infrastructuur voor 

ruimtelijke informatie in de Gemeenschap. 

Amendement   19 

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 

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 

(18) Om te zorgen voor een passende 

boeking van de transacties in het kader van 

deze verordening, met inbegrip van 

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 (VWEU) aan de Commissie 

worden gedelegeerd met betrekking tot de 

technische aanpassing van definities, 

waarden, lijsten van broeikasgassen en 

koolstofreservoirs, de boeking van 

transacties en voorschriften inzake 

informatie. Bij deze maatregelen moet 

rekening worden gehouden met de 

bepalingen van Verordening (EU) nr. 
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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. 

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. 

Amendement   20 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Deze verordening heeft als uiteindelijk 

doel bij te dragen tot de algemene 

doelstelling om de temperatuurstijging te 

beperken tot 2 °C ten opzichte van het 

pre-industriële niveau, waarbij ernaar 

gestreefd wordt om de opwarming van de 

aarde tot 1,5 °C graden te beperken. 
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Amendement   21 

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. 

Amendement   22 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. In het kader van zijn verbintenis 

krachtens artikel 4 mag een lidstaat 

ervoor kiezen om beheerde wetlands op te 

nemen, gedefinieerd als land dat is 

aangegeven als wetlands die wetlands 

blijven, woongebied of overig land 

omgezet in wetlands, of wetlands omgezet 

in woongebied of overig land. Wanneer 

een lidstaat hiervoor kiest, boekt hij de 

emissies en verwijderingen door beheerde 

wetlands overeenkomstig deze 

verordening. 

2. De lidstaten die op [datum van 

inwerkingtreding] geen specifieke 

boekhoudkundige categorie voor beheerde 

wetlands hebben, kunnen gebruikmaken 

van een overgangsperiode van vijf jaar 

vanaf [datum van inwerkingtreding] om 

betrouwbare en transparante gegevens 

met betrekking tot beheerde wetlands te 

verzamelen en een rapporteringssysteem 

in te voeren in overeenstemming met deze 

verordening. De adequaatheid van de 

gegevens en het rapportagesysteem zal 

beoordeeld worden als onderdeel van de 

in artikel 12 bedoelde nalevingscontrole. 

Amendement   23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Bij de boekhoudkundige 

verwerking van beboste land, ontbost land 

en beheerde bosgrond, nemen de lidstaten 

overeenkomstig artikel 9 een 

boekhoudkundige categorie voor geoogste 

houtproducten op. 
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Amendement   24 

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 

en alle relevante aanvullende 

richtsnoeren van de IPCC ("IPCC-

richtsnoeren"). 

Amendement   25 

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 zorgen de lidstaten ervoor dat, als 

minimumnorm, 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. 

Amendement   26 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Om te voldoen aan de 

langetermijnverbintenissen van de Unie 

in het kader van de Overeenkomst van 
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Parijs, dienen de lidstaten overeenkomstig 

de in Verordening (betreffende de 

governance van de energie-unie, 

COM(2016)759) bepaalde procedure bij 

de Commissie een actieplan in, dat 

langetermijndoelstellingen bevat om de 

verwijderingen, de koolstofreservoirs en 

het duurzaam bosbeheer te versterken. 

Amendement   27 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Bij de voorbereiding van hun 

nationale boekhouding zorgen de lidstaat 

ervoor dat de landgebruikactiviteiten 

coherent zijn met de diversiteits- en 

bosstrategieën van de EU.  

Amendement   28 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. In afwijking van het voorschrift om 

de in artikel 5, lid 3, vastgestelde 

standaardperiode toe te passen, mag een 

lidstaat dertig jaar na de datum van 

omzetting van bouwland, grasland, 

wetlands, woongebied of overig land in 

bosgrond, dergelijk land overdragen van de 

overeenkomstige categorie land omgezet in 

bosgrond naar de categorie bosgrond die 

bosgrond blijft. 

2. In afwijking van het voorschrift om 

de in artikel 5, lid 3, vastgestelde 

standaardperiode toe te passen, mag een 

lidstaat dertig jaar na de datum van 

omzetting van bouwland, grasland, 

wetlands, woongebied of overig land in 

bosgrond, dergelijk land overdragen van de 

overeenkomstige categorie land omgezet in 

bosgrond naar de categorie bosgrond die 

bosgrond blijft. Besluiten om deze 

afwijking toe te staan, dienen gebaseerd te 

zijn op de IPCC-richtsnoeren en dienen 

goedgekeurd te worden door het 

beoordelingsteam dat op grond van artikel 

8, lid 5, is samengesteld. 

Amendement   29 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 4 
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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 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. 

Amendement   30 

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 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. 

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 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. Op vraag 

van de lidstaten verstrekt de Commissie 

ondersteuning en technische bijstand. 

Amendement   31 

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 

Het nationale boekhoudkundige plan voor 

bosbouw bevat alle in bijlage IV, deel B, 

opgesomde elementen en omvat een 
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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. 

voorstel voor een nieuw referentieniveau 

voor bossen, gebaseerd op de huidige 

praktijk van het bosbeheer, zoals tot 2017 

voor de periode 2021-2025 en tot 2022 

voor de periode 2026-2030 per type bos en 

per leeftijdsklasse in nationale bossen 

gedocumenteerd, en uitgedrukt in ton CO2-

equivalent per jaar. 

Amendement   32 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 3 – alinea 3 

 

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 plan voor 

bosbouw wordt openbaar gemaakt, onder 

meer door het online te publiceren, en 

wordt aan een openbare raadpleging 

onderworpen. 

Amendement   33 

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 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. De gebruikte gegevens moeten 

de meest recente en geverifieerde geboekte 

gegevens zijn over de toestand van 

landgebruik en bossen. 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, alsook om 

positieve input te rapporteren ten gevolge 

van de maatregelen voor duurzaam 

bosbeheer die in werking waren op het 
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moment dat het niveau werd bepaald.  

Amendement   34 

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, 

vastgestelde beginselen en voorschriften te 

verzekeren, kan de Commissie de 

voorgestelde nieuwe of gecorrigeerde 

referentieniveaus voor bossen 

herberekenen. 

5. Een beoordelingsteam van 

deskundigen van de Commissie en van de 

lidstaten 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. De lidstaten 

verstrekken het beoordelingsteam alle 

gevraagde gegevens en informatie voor 

het uitvoeren van de evaluatie en de 

beoordeling. Voor zover nodig om 

naleving van de in de leden 3 en 4 en in 

artikel 5, lid 1, vastgestelde beginselen en 

voorschriften te verzekeren, kan de 

betrokken lidstaat de voorgestelde nieuwe 

of gecorrigeerde referentieniveaus voor 

bossen herberekenen. Met oog op meer 

transparantie stelt de Commissie een 

syntheseverslag met aanbevelingen op, dat 

zij onder meer online publiek beschikbaar 

stelt. 

Amendement   35 

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 

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 
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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. 

correcties, en eventuele herberekeningen 

die in het kader van de evaluatie zijn 

gemaakt. De eerste gedelegeerde 

handelingen op basis van wat de lidstaten 

op grond van lid 3 hebben ingediend, 

worden uiterlijk op 31 december 2019 

aangenomen. 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. 

Amendement   36 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 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 

functie voor eerste-ordeafname, methoden 

en standaardhalfwaardetijden: 

De lidstaten nemen de emissies en 

verwijderingen op die het gevolg zijn van 

de 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: 

Amendement   37 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De Commissie stelt uiterlijk op 

31 december 2019 overeenkomstig artikel 

14 een gedelegeerde handeling vast om de 

categorieën in de voorraad van geoogste 

houtproducten aan te vullen met 

producten die een gunstige uitwerking op 

de vervanging hebben, waarbij zij 

rekening houdt met de input van de 

lidstaten over landspecifieke 

subcategorieën. Die actualisering moet 
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geschieden op basis van de IPCC-

richtsnoeren en moet de milieu-integriteit 

van de LULUCF-boekhouding in de Unie 

garanderen. 

Amendement   38 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 5 bis. Een beoordeling van de invloed 

van het flexibiliteitsmechanisme, zoals 

bepaald in dit artikel, wordt opgenomen in 

het in artikel 15 bedoelde verslag. 

Amendement   39 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De Commissie voert een 

allesomvattende evaluatie van de 

nalevingsrapporten uit met het oog op 

beoordeling van de naleving van artikel 4. 

2. De Commissie voert een 

allesomvattende evaluatie van de 

nalevingsrapporten uit met het oog op 

beoordeling van de naleving van artikel 4, 

en motiveert eventuele verschillen. 

Amendement   40 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De Commissie registreert voor elke 

lidstaat de hoeveelheid emissies en 

verwijderingen door elke boekhoudkundige 

categorie land en zorgt voor correcte 

boeking bij gebruikmaking van de 

flexibiliteit overeenkomstig artikel 11 in 

het krachtens artikel 10 van Verordening 

(EU) nr. 525/2013 ingestelde register van 

de Unie. De centrale administrateur voert 

een geautomatiseerde controle uit op elke 

transactie uit hoofde van deze verordening 

en blokkeert, indien nodig, transacties om 

1. De Commissie registreert voor elke 

lidstaat de hoeveelheid emissies en 

verwijderingen door elke boekhoudkundige 

categorie land en zorgt voor correcte 

boeking bij gebruikmaking van de 

flexibiliteit overeenkomstig artikel 11 in 

het krachtens artikel 10 van Verordening 

(EU) nr. 525/2013 ingestelde register van 

de Unie. De centrale administrateur voert 

een geautomatiseerde en exhaustieve 

controle uit op elke transactie uit hoofde 

van deze verordening en blokkeert, indien 
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onregelmatigheden te vermijden. Deze 

informatie wordt voor het publiek 

toegankelijk gemaakt. 

nodig, transacties om onregelmatigheden te 

vermijden. De lidstaat dient feedback en 

recht op antwoord te krijgen; een 

eventueel verzoek om correctie dient door 

de lidstaat binnen een redelijke termijn 

ingediend te worden. De Commissie 

registreert de traceerbaarheid hiervan en 

maakt deze informatie via het internet 

voor het publiek toegankelijk. 

Amendement   41 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 2 

 

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 een 

periode van 5 jaar met ingang van [de 

datum van inwerkingtreding]. 

Amendement   42 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Alvorens een gedelegeerde 

handeling vast te stellen, raadpleegt de 

Commissie de door elke lidstaat 

aangewezen deskundigen overeenkomstig 

de beginselen die zijn neergelegd in het 

Interinstitutioneel Akkoord over betere 

wetgeving van 13 april 2016. 

4. Alvorens een gedelegeerde 

handeling vast te stellen, raadpleegt de 

Commissie de door elke lidstaat 

aangewezen deskundigen overeenkomstig 

de beginselen die zijn neergelegd in het 

Interinstitutioneel Akkoord over betere 

wetgeving van 13 april 2016, en streven zij 

naar een gezamenlijk standpunt. 

Amendement   43 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – 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 

Binnen zes maanden na de faciliterende 

dialoog die in het kader van het UNFCCC 

zal plaatsvinden in 2018, in 2024 en om 
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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. 

de vijf jaar daarna, dient de Commissie 

een verslag over het functioneren van 

deze verordening in bij het Europees 

Parlement en de Raad over haar bijdrage 

aan de overkoepelende EU-doelstelling 

voor de reductie van broeikasgasemissies 

tegen 2030 en haar bijdrage aan de 

langetermijndoelstellingen van de 

Overeenkomst van Parijs, en kan passende 

voorstellen indienen om deze verordening 

en de ambitie ervan te actualiseren in lijn 

met de ontwikkelingen die uit de 

faciliterende dialoog in het kader van het 

UNFCCC voortvloeien en de recentste 

wetenschappelijke bevindingen van de 

IPCC. 

Amendement   44 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage IV – deel A – alinea 1 – letter a bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 a bis) de referentieniveaus dragen bij tot 

het op peil houden of vergroten van het 

koolstofreservoir van de bossen, waarbij 

evenwel een duurzame jaarlijkse hout-, 

vezel- of energieopbrengst uit bosbouw 

verzekerd moet worden; 

Amendement   45 

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 

van beheerde bosgrond om te garanderen 

dat emissies en verwijderingen afkomstig 

van biomassagebruik naar behoren worden 

geboekt; 

Amendement   46 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage IV – deel A – alinea 1 – letter d 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) de referentieniveaus omvatten het 

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; 

Schrappen 

Amendement   47 

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, zoals vastgesteld 

in de EU-bosstrategie, de nationale 

bosbeleidsprogramma's en -maatregelen 
van de lidstaten, de EU-

biodiversiteitsstrategie en de EU-bio-

economiestrategie; 

Amendement   48 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage IV – deel A – alinea 1 – letter g bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 g bis) de referentieniveaus verzekeren 

dat de constructie niet indirect gebaseerd 

is op veronderstellingen of schattingen op 

basis van beleidsmaatregelen van de 

lidstaten of van de EU, noch op 

veronderstellingen of schattingen op basis 

van veronderstelde toekomstige 

veranderingen in het beleid van de 

lidstaten of van de EU. 
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