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Amendement 69
Christofer Fjellner

Voorstel voor een besluit
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BESLUIT VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD inzake 
boekhoudregels en actieplannen voor 
broeikasgasemissies en -verwijderingen als 
gevolg van activiteiten met betrekking tot 
landgebruik, verandering in landgebruik en 
bosbouw

BESLUIT VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD inzake 
boekhoudregels voor broeikasgasemissies 
en -verwijderingen als gevolg van 
activiteiten met betrekking tot landgebruik, 
verandering in landgebruik en bosbouw

Or. en

Amendement 70
Gaston Franco, Sophie Auconie

Voorstel voor een besluit
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De sector landgebruik, verandering in 
landgebruik en bosbouw ("LULUCF") is 
een nettoput die broeikasgassen uit de 
atmosfeer verwijdert in een hoeveelheid 
die overeenstemt met een aanzienlijk deel 
van de totale emissies van de Europese 
Unie. Dit leidt tot antropogene emissies en 
verwijderingen van broeikasgas als een 
gevolg van de veranderingen in de 
hoeveelheid koolstof die is opgeslagen in 
vegetatie en bodems. Emissies en 
verwijderingen van broeikasgassen door de 
LULUCF-sector worden niet meegeteld bij 
de doelstellingen van de Unie om de 
uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 met 
20 % te verminderen krachtens 
Beschikking nr. 406/2009/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
23 april 2009 inzake de inspanningen van 

(1) De sector landgebruik, verandering in 
landgebruik en bosbouw ("LULUCF") is 
een nettoput die broeikasgassen uit de 
atmosfeer verwijdert in een hoeveelheid 
die overeenstemt met een aanzienlijk deel 
van de totale emissies van de Europese 
Unie. Dit leidt tot antropogene emissies en 
verwijderingen van broeikasgas als een 
gevolg van de veranderingen in de 
hoeveelheid koolstof die is opgeslagen in 
vegetatie en bodems. De toenemende 
duurzame aanwending van geoogste 
houtproducten kan de emissies fors 
beperken en de verwijderingen uit de 
atmosfeer opvoeren. Emissies en 
verwijderingen van broeikasgassen door de 
LULUCF-sector worden niet meegeteld bij 
de doelstellingen van de Unie om de 
uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 met 
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de lidstaten om hun broeikasgasemissies te 
verminderen om aan de verbintenissen van 
de Gemeenschap op het gebied van het 
verminderen van broeikasgassen tot 
202020 te voldoen en 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, 
hoewel ze gedeeltelijk meetellen bij de 
gekwantificeerde emissiebeperking en 
reductiedoelstelling krachtens artikel 3, lid 
3, van het Protocol van Kyoto ("Protocol 
van Kyoto") voor het Raamverdrag van de 
VN inzake klimaatverandering 
("UNFCCC"), goedgekeurd bij 
Beschikking van de Raad 2002/358/EG.

20 % te verminderen krachtens 
Beschikking nr. 406/2009/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
23 april 2009 inzake de inspanningen van 
de lidstaten om hun broeikasgasemissies te 
verminderen om aan de verbintenissen van 
de Gemeenschap op het gebied van het 
verminderen van broeikasgassen tot 
202020 te voldoen en 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, 
hoewel ze gedeeltelijk meetellen bij de 
gekwantificeerde emissiebeperking en 
reductiedoelstelling krachtens artikel 3, lid 
3, van het Protocol van Kyoto ("Protocol 
van Kyoto") voor het Raamverdrag van de 
VN inzake klimaatverandering 
("UNFCCC"), goedgekeurd bij 
Beschikking van de Raad 2002/358/EG.

Or. en

Motivering

Wanneer de lidstaten in de nationale inventarissen van broeikasgassen rekening houden met 
de veranderingen in het koolstofreservoir die met name het gevolg zijn van geoogste 
houtproducten vormt dit voor de lidstaten een goede kans om hun 
broeikasgasemissiereductiedoelstellingen te behalen. 

Amendement 71
Gaston Franco, Sophie Auconie

Voorstel voor een besluit
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) In overeenstemming met de 
routekaart naar een concurrerende 
koolstofarme economie in 2050 is het 
nodig om alle vormen van landgebruik 
holistisch te benaderen en de LULUCF-
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sector in het kader van het klimaatbeleid 
van de Unie te benaderen.

Or. en

Amendement 72
Elisabeth Köstinger

Voorstel voor een besluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Artikel 9 van Beschikking nr. 
406/2009/EG vereist dat de Commissie 
nagaat hoe broeikasgasemissies en -
verwijderingen als gevolg van aan 
landgebruik, verandering in landgebruik en 
bosbouw gerelateerde activiteiten kunnen 
worden opgenomen in de 
broeikasgasemissiereductieverbintenis van 
de Unie, waarbij wordt gezorgd voor het 
permanente karakter en de milieu-
integriteit van de bijdrage van de sector 
alsmede voor een nauwkeurige bewaking 
en boekhouding van de relevante emissies 
en verwijderingen. Dit besluit moet daarom 
als eerste stap boekhoudregels vaststellen 
die toepasbaar zijn op broeikasgasemissies 
en -verwijderingen door de LULUCF-
sector. Teneinde het behoud en de 
uitbreiding van koolstofreservoirs in de 
tussentijd te waarborgen, moet het er 
eveneens voor zorgen dat lidstaten 
LULUCF-actieplannen aannemen waarin 
maatregelen worden vastgesteld om de 
emissies te beperken of te verminderen en 
verwijderingen door de LULUCF-sector 
te handhaven of te vergroten.

(2) Artikel 9 van Beschikking nr. 
406/2009/EG vereist dat de Commissie 
nagaat hoe broeikasgasemissies en -
verwijderingen als gevolg van aan 
landgebruik, verandering in landgebruik en 
bosbouw gerelateerde activiteiten kunnen 
worden opgenomen in de 
broeikasgasemissiereductieverbintenis van 
de Unie, waarbij wordt gezorgd voor het 
permanente karakter en de milieu-
integriteit van de bijdrage van de sector 
alsmede voor een nauwkeurige bewaking 
en boekhouding van de relevante emissies 
en verwijderingen. Dit besluit moet daarom 
als eerste stap boekhoudregels vaststellen 
die toepasbaar zijn op broeikasgasemissies 
en -verwijderingen door de LULUCF-
sector.

Or. de

Amendement 73
Julie Girling
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Voorstel voor een besluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Artikel 9 van Beschikking nr. 
406/2009/EG vereist dat de Commissie 
nagaat hoe broeikasgasemissies en -
verwijderingen als gevolg van aan 
landgebruik, verandering in landgebruik en 
bosbouw gerelateerde activiteiten kunnen 
worden opgenomen in de 
broeikasgasemissiereductieverbintenis van 
de Unie, waarbij wordt gezorgd voor het 
permanente karakter en de milieu-
integriteit van de bijdrage van de sector 
alsmede voor een nauwkeurige bewaking 
en boekhouding van de relevante emissies 
en verwijderingen. Dit besluit moet daarom 
als eerste stap boekhoudregels vaststellen 
die toepasbaar zijn op broeikasgasemissies 
en -verwijderingen door de LULUCF-
sector. Teneinde het behoud en de 
uitbreiding van koolstofreservoirs in de 
tussentijd te waarborgen, moet het er 
eveneens voor zorgen dat lidstaten 
LULUCF-actieplannen aannemen waarin 
maatregelen worden vastgesteld om de 
emissies te beperken of te verminderen en 
verwijderingen door de LULUCF-sector te 
handhaven of te vergroten.

(2) Artikel 9 van Beschikking nr. 
406/2009/EG vereist dat de Commissie 
nagaat hoe broeikasgasemissies en -
verwijderingen als gevolg van aan 
landgebruik, verandering in landgebruik en 
bosbouw gerelateerde activiteiten kunnen 
worden opgenomen in de 
broeikasgasemissiereductieverbintenis van 
de Unie, waarbij wordt gezorgd voor het 
permanente karakter en de milieu-
integriteit van de bijdrage van de sector 
alsmede voor een nauwkeurige bewaking 
en boekhouding van de relevante emissies 
en verwijderingen. Dit besluit moet daarom 
als eerste stap boekhoudregels vaststellen 
die toepasbaar zijn op broeikasgasemissies 
en -verwijderingen door de LULUCF-
sector. Teneinde het behoud en de 
uitbreiding van koolstofreservoirs in de 
tussentijd te waarborgen, moet het er 
eveneens voor zorgen dat lidstaten in hun 
koolstofarme groeistrategieën 
maatregelen opnemen die duurzaam 
bosbeheer en duurzaam landbeheer 
aanmoedigen om de emissies te beperken 
of te verminderen en verwijderingen door 
de LULUCF-sector te handhaven of te 
vergroten.

Or. en

Motivering

Nationale actieplannen zouden voor de lidstaten een bijkomende last zonder duidelijke 
toegevoegde waarde betekenen. Ze zouden de regelgeving verdubbelen aangezien de 
voorgestelde actieplannen parallel zouden lopen met de agromilieumaatregelen in het kader 
van de tweede pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. In plaats daarvan dienen de 
lidstaten maatregelen op te nemen ter bevordering van duurzaam bosbeheer en duurzaam 
landbeheer in het kader van hun koolstofarme ontwikkelingsstrategieën.
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Amendement 74
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Voorstel voor een besluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Artikel 9 van Beschikking nr. 
406/2009/EG vereist dat de Commissie 
nagaat hoe broeikasgasemissies en -
verwijderingen als gevolg van aan 
landgebruik, verandering in landgebruik en 
bosbouw gerelateerde activiteiten kunnen 
worden opgenomen in de 
broeikasgasemissiereductieverbintenis van 
de Unie, waarbij wordt gezorgd voor het 
permanente karakter en de milieu-
integriteit van de bijdrage van de sector 
alsmede voor een nauwkeurige bewaking 
en boekhouding van de relevante emissies 
en verwijderingen. Dit besluit moet daarom 
als eerste stap boekhoudregels vaststellen 
die toepasbaar zijn op broeikasgasemissies 
en -verwijderingen door de LULUCF-
sector. Teneinde het behoud en de 
uitbreiding van koolstofreservoirs in de 
tussentijd te waarborgen, moet het er 
eveneens voor zorgen dat lidstaten 
LULUCF-actieplannen aannemen waarin 
maatregelen worden vastgesteld om de 
emissies te beperken of te verminderen en 
verwijderingen door de LULUCF-sector 
te handhaven of te vergroten.

(2) Artikel 9 van Beschikking nr. 
406/2009/EG vereist dat de Commissie 
nagaat hoe broeikasgasemissies en -
verwijderingen als gevolg van aan 
landgebruik, verandering in landgebruik en 
bosbouw gerelateerde activiteiten kunnen 
worden opgenomen in de 
broeikasgasemissiereductieverbintenis van 
de Unie, waarbij wordt gezorgd voor het 
permanente karakter en de milieu-
integriteit van de bijdrage van de sector 
alsmede voor een nauwkeurige bewaking 
en boekhouding van de relevante emissies 
en verwijderingen. Dit besluit moet daarom 
als eerste stap boekhoudregels vaststellen 
die toepasbaar zijn op broeikasgasemissies 
en -verwijderingen door de LULUCF-
sector.

Or. en

Motivering

Nationale actieplannen zouden voor de lidstaten een bijkomende last zonder duidelijke 
toegevoegde waarde betekenen. Ze zouden de regelgeving verdubbelen aangezien ze parallel 
zouden lopen met de agromilieumaatregelen in het kader van de tweede pijler van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Amendement 75
Romana Jordan
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Voorstel voor een besluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Artikel 9 van Beschikking nr. 
406/2009/EG vereist dat de Commissie 
nagaat hoe broeikasgasemissies en -
verwijderingen als gevolg van aan 
landgebruik, verandering in landgebruik 
en bosbouw gerelateerde activiteiten 
kunnen worden opgenomen in de 
broeikasgasemissiereductieverbintenis van 
de Unie, waarbij wordt gezorgd voor het 
permanente karakter en de milieu-
integriteit van de bijdrage van de sector
alsmede voor een nauwkeurige bewaking 
en boekhouding van de relevante emissies 
en verwijderingen. Dit besluit moet 
daarom als eerste stap boekhoudregels 
vaststellen die toepasbaar zijn op 
broeikasgasemissies en -verwijderingen 
door de LULUCF-sector. Teneinde het 
behoud en de uitbreiding van 
koolstofreservoirs in de tussentijd te 
waarborgen, moet het er eveneens voor 
zorgen dat lidstaten LULUCF-actieplannen 
aannemen waarin maatregelen worden 
vastgesteld om de emissies te beperken of 
te verminderen en verwijderingen door de 
LULUCF-sector te handhaven of te 
vergroten.

(2) Krachtens artikel 9 van Beschikking nr. 
406/2009/EG is de Commissie nagegaan 
hoe de LULUCF-sector kan worden 
opgenomen in de
broeikasgasemissiereductieverbintenissen
van de Unie en de lidstaten, met de 
bedoeling om te zorgen voor het 
permanente karakter en de milieu-
integriteit van de bijdrage van de
LULUCF-sector alsmede voor een 
nauwkeurige bewaking en boekhouding.
Als uitkomst van deze evaluatie stelt de 
Commissie het zogenoemde pakket 
wetgevingsmaatregelen LULUCF voor dat 
twee onderling gekoppelde 
wetgevingshandelingen omvat: een besluit 
inzake boekhoudregels voor LULUCF als 
eerste stap, en een wetgevingshandeling 
inzake de formele opname van de 
LULUCF-sector in de 
broeikasgasemissiereductieverbintenissen 
van de Unie en de lidstaten als tweede 
stap. Dit besluit moet daarom 
boekhoudregels vaststellen die toepasbaar 
zijn op broeikasgasemissies en -
verwijderingen door de LULUCF-sector.
Teneinde het behoud en de uitbreiding van 
koolstofreservoirs in de tussentijd te 
waarborgen, moet het er eveneens voor 
zorgen dat lidstaten LULUCF-actieplannen 
aannemen waarin maatregelen worden 
vastgesteld om de emissies te beperken of 
te verminderen en verwijderingen door de 
LULUCF-sector te handhaven of te 
vergroten. Het tweede wetgevingsvoorstel 
inzake de formele opname van de 
LULUCF-sector in de 
broeikasgasemissiereductieverbintenissen 
van de Unie en de lidstaten zal daarna 
volgen.

Or. en
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Amendement 76
Christofer Fjellner

Voorstel voor een besluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Artikel 9 van Beschikking nr. 
406/2009/EG vereist dat de Commissie 
nagaat hoe broeikasgasemissies en -
verwijderingen als gevolg van aan 
landgebruik, verandering in landgebruik en 
bosbouw gerelateerde activiteiten kunnen 
worden opgenomen in de 
broeikasgasemissiereductieverbintenis van 
de Unie, waarbij wordt gezorgd voor het 
permanente karakter en de milieu-
integriteit van de bijdrage van de sector 
alsmede voor een nauwkeurige bewaking 
en boekhouding van de relevante emissies 
en verwijderingen. Dit besluit moet daarom 
als eerste stap boekhoudregels vaststellen 
die toepasbaar zijn op broeikasgasemissies 
en -verwijderingen door de LULUCF-
sector. Teneinde het behoud en de 
uitbreiding van koolstofreservoirs in de 
tussentijd te waarborgen, moet het er 
eveneens voor zorgen dat lidstaten 
LULUCF-actieplannen aannemen waarin 
maatregelen worden vastgesteld om de 
emissies te beperken of te verminderen en 
verwijderingen door de LULUCF-sector 
te handhaven of te vergroten.

(2) Artikel 9 van Beschikking nr. 
406/2009/EG vereist dat de Commissie 
nagaat hoe broeikasgasemissies en -
verwijderingen als gevolg van aan 
landgebruik, verandering in landgebruik en 
bosbouw gerelateerde activiteiten kunnen 
worden opgenomen in de 
broeikasgasemissiereductieverbintenis van 
de Unie, waarbij wordt gezorgd voor het 
permanente karakter en de milieu-
integriteit van de bijdrage van de sector 
alsmede voor een nauwkeurige bewaking 
en boekhouding van de relevante emissies 
en verwijderingen. Dit besluit moet daarom 
als eerste stap boekhoudregels vaststellen 
die toepasbaar zijn op broeikasgasemissies 
en -verwijderingen door de LULUCF-
sector.

Or. sv

Amendement 77
Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een besluit
Overweging 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Artikel 9 van Beschikking nr. 
406/2009/EG vereist dat de Commissie 
nagaat hoe broeikasgasemissies en -
verwijderingen als gevolg van aan 
landgebruik, verandering in landgebruik 
en bosbouw gerelateerde activiteiten 
kunnen worden opgenomen in de 
broeikasgasemissiereductieverbintenis van 
de Unie, waarbij wordt gezorgd voor het 
permanente karakter en de milieu-
integriteit van de bijdrage van de sector 
alsmede voor een nauwkeurige bewaking 
en boekhouding van de relevante emissies 
en verwijderingen. Dit besluit moet 
daarom als eerste stap boekhoudregels 
vaststellen die toepasbaar zijn op 
broeikasgasemissies en -verwijderingen 
door de LULUCF-sector. Teneinde het 
behoud en de uitbreiding van 
koolstofreservoirs in de tussentijd te 
waarborgen, moet het er eveneens voor 
zorgen dat lidstaten LULUCF-actieplannen 
aannemen waarin maatregelen worden 
vastgesteld om de emissies te beperken of 
te verminderen en verwijderingen door de 
LULUCF-sector te handhaven of te 
vergroten.

(2) Krachtens artikel 9 van Beschikking nr. 
406/2009/EG is de Commissie nagegaan 
hoe de LULUCF-sector kan worden 
opgenomen in de 
broeikasgasemissiereductieverbintenissen
van de Unie en de lidstaten, met de 
bedoeling om te zorgen voor het 
permanente karakter en de milieu-
integriteit van de bijdrage van de
LULUCF-sector alsmede voor een 
nauwkeurige bewaking en boekhouding.
Als uitkomst van deze evaluatie stelt de 
Commissie het zogenoemde pakket 
wetgevingsmaatregelen LULUCF voor dat 
twee onderling gekoppelde 
wetgevingshandelingen omvat: een besluit 
inzake boekhoudregels voor LULUCF als 
eerste stap, en een wetgevingshandeling 
inzake de formele opname van de 
LULUCF-sector in de 
broeikasgasemissiereductieverbintenissen 
van de Unie en de lidstaten als tweede 
stap. Beide stappen zijn onderling aan 
elkaar gekoppeld. Dit besluit moet daarom 
boekhoudregels vaststellen die toepasbaar 
zijn op broeikasgasemissies en -
verwijderingen door de LULUCF-sector.
Teneinde het behoud en de uitbreiding van 
koolstofreservoirs in de tussentijd te 
waarborgen, moet het er eveneens voor 
zorgen dat lidstaten LULUCF-actieplannen 
aannemen waarin maatregelen worden 
vastgesteld om de emissies te beperken of 
te verminderen en verwijderingen door de 
LULUCF-sector te handhaven of te 
vergroten. Het tweede wetgevingsvoorstel 
inzake de formele opname van de 
LULUCF-sector in de 
broeikasgasemissiereductieverbintenissen 
van de Unie en de lidstaten zal daarna 
volgen.

Or. en
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Amendement 78
Kriton Arsenis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een besluit
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Dit besluit stelt de verplichtingen 
van de lidstaten vast betreffende de 
tenuitvoerlegging van deze 
boekhoudregels en actieplannen. Het stelt 
geen boekhoud- of 
rapportageverplichtingen vast voor private 
partijen zoals landbouwers en 
bosbouwers.

Or. en

Amendement 79
Kriton Arsenis, Peter Liese

Voorstel voor een besluit
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Dit besluit stelt de verplichtingen 
van de lidstaten vast betreffende de 
tenuitvoerlegging van deze 
boekhoudregels en actieplannen. Het stelt 
geen boekhoud- of 
rapportageverplichtingen vast voor private 
partijen waaronder landbouwers en 
bosbouwers.

Or. en

Amendement 80
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Voorstel voor een besluit
Overweging 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De zeventiende Conferentie van de 
partijen bij het UNFCCC heeft tijdens haar 
bijeenkomst in december 2011 in Durban 
Besluit -/CMP.7 van de Conferentie van de 
partijen waarin de partijen bij het Protocol 
van Kyoto bijeenkomen (Besluit -
/CMP.7") aangenomen. In dat besluit 
worden boekhoudregels vastgesteld voor 
de LULUCF-sector vanaf een tweede 
verbintenisperiode krachtens het Protocol 
van Kyoto. Dit besluit moet overeenkomen 
met dat besluit om het juiste niveau van 
samenhang te waarborgen tussen de interne 
regels van de Unie en de methoden die 
binnen het UNFCCC zijn afgesproken. Dit 
besluit moet ook de bijzonderheden van de 
LULUCF-sector van de Unie 
weerspiegelen.

(3) De zeventiende Conferentie van de 
partijen bij het UNFCCC heeft tijdens haar 
bijeenkomst in december 2011 in Durban 
Besluit 2/CMP.7 van de Conferentie van 
de partijen waarin de partijen bij het 
Protocol van Kyoto bijeenkomen (Besluit 
2/CMP.7) alsmede Besluit 16/CMP.1 
aangenomen. In dat besluit worden 
boekhoudregels vastgesteld voor de 
LULUCF-sector vanaf een tweede 
verbintenisperiode krachtens het Protocol 
van Kyoto. Dit besluit moet overeenkomen 
met dat besluit om het juiste niveau van 
samenhang te waarborgen tussen de interne 
regels van de Unie en de methoden die 
binnen het UNFCCC zijn afgesproken om 
verdubbeling van de nationale rapportage 
te voorkomen. Dit besluit moet ook de 
bijzonderheden van de LULUCF-sector 
van de Unie weerspiegelen.

Or. en

Motivering

Het is van cruciaal belang dat het EU-kader voor LULUCF samenhangt met de 
internationale regels om de nationale rapportage te vergemakkelijken en vertekeningen 
tussen de verschillende kaders te voorkomen. Afstemming met het internationale kader 
(Besluit 2/CMP.7 en Besluit 16./CMP.1) zou de nationale rapportage vergemakkelijken en 
samenhang garanderen.

Amendement 81
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Voorstel voor een besluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De zeventiende Conferentie van de 
partijen bij het UNFCCC heeft tijdens haar 
bijeenkomst in december 2011 in Durban 
Besluit -/CMP.7 van de Conferentie van de 

(3) De zeventiende Conferentie van de 
partijen bij het UNFCCC heeft tijdens haar 
bijeenkomst in december 2011 in Durban 
Besluit 2/CMP.7 van de Conferentie van 
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partijen waarin de partijen bij het Protocol 
van Kyoto bijeenkomen (Besluit -
/CMP.7") aangenomen. In dat besluit 
worden boekhoudregels vastgesteld voor 
de LULUCF-sector vanaf een tweede 
verbintenisperiode krachtens het Protocol 
van Kyoto. Dit besluit moet overeenkomen 
met dat besluit om het juiste niveau van 
samenhang te waarborgen tussen de interne 
regels van de Unie en de methoden die 
binnen het UNFCCC zijn afgesproken. Dit 
besluit moet ook de bijzonderheden van de 
LULUCF-sector van de Unie 
weerspiegelen.

de partijen waarin de partijen bij het 
Protocol van Kyoto bijeenkomen (Besluit 
2/CMP.7) alsmede Besluit 16/CMP.1 
aangenomen. In dat besluit worden 
boekhoudregels vastgesteld voor de 
LULUCF-sector vanaf een tweede 
verbintenisperiode krachtens het Protocol 
van Kyoto. Dit besluit moet consistent zijn 
met dat besluit om het juiste niveau van 
samenhang te waarborgen tussen de interne 
regels van de Unie en de methoden die 
binnen het UNFCCC zijn afgesproken om 
verdubbeling van de nationale rapportage 
te voorkomen. Dit besluit moet ook de 
bijzonderheden van de LULUCF-sector 
van de Unie weerspiegelen.

Or. en

Motivering

Het is van cruciaal belang dat het EU-kader voor LULUCF samenhangt met de 
internationale regels om de nationale rapportage te vergemakkelijken en vertekeningen 
tussen de verschillende kaders te voorkomen. Afstemming met het internationale kader 
(Besluit 2/CMP.7 en Besluit 16./CMP.1) zou de nationale rapportage vergemakkelijken.

Amendement 82
Gaston Franco, Sophie Auconie

Voorstel voor een besluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De zeventiende Conferentie van de 
partijen bij het UNFCCC heeft tijdens haar 
bijeenkomst in december 2011 in Durban 
Besluit -/CMP.7 van de Conferentie van de 
partijen waarin de partijen bij het Protocol 
van Kyoto bijeenkomen (Besluit -
/CMP.7") aangenomen. In dat besluit 
worden boekhoudregels vastgesteld voor
de LULUCF-sector vanaf een tweede 
verbintenisperiode krachtens het Protocol 
van Kyoto. Dit besluit moet overeenkomen 
met dat besluit om het juiste niveau van 

(3) De zeventiende Conferentie van de 
partijen bij het UNFCCC heeft tijdens haar 
bijeenkomst in december 2011 in Durban 
Besluit -/CMP.7 van de Conferentie van de 
partijen waarin de partijen bij het Protocol 
van Kyoto bijeenkomen (Besluit -
/CMP.7") aangenomen. In dat besluit 
worden boekhoudregels vastgesteld voor 
de LULUCF-sector vanaf een tweede 
verbintenisperiode krachtens het Protocol 
van Kyoto. Dit besluit moet volledig 
overeenkomen met dat besluit om het juiste 
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samenhang te waarborgen tussen de interne 
regels van de Unie en de methoden die 
binnen het UNFCCC zijn afgesproken. Dit 
besluit moet ook de bijzonderheden van de 
LULUCF-sector van de Unie 
weerspiegelen.

niveau van samenhang te waarborgen 
tussen de interne regels van de Unie en de 
methoden die binnen het UNFCCC zijn 
afgesproken. Dit besluit moet ook de 
bijzonderheden van de LULUCF-sector 
van de Unie weerspiegelen.

Or. en

Amendement 83
Christofer Fjellner

Voorstel voor een besluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De zeventiende Conferentie van de 
partijen bij het UNFCCC heeft tijdens haar 
bijeenkomst in december 2011 in Durban 
Besluit -/CMP.7 van de Conferentie van de 
partijen waarin de partijen bij het Protocol 
van Kyoto bijeenkomen (Besluit -
/CMP.7") aangenomen. In dat besluit 
worden boekhoudregels vastgesteld voor 
de LULUCF-sector vanaf een tweede 
verbintenisperiode krachtens het Protocol 
van Kyoto. Dit besluit moet overeenkomen 
met dat besluit om het juiste niveau van
samenhang te waarborgen tussen de interne 
regels van de Unie en de methoden die 
binnen het UNFCCC zijn afgesproken. Dit 
besluit moet ook de bijzonderheden van de 
LULUCF-sector van de Unie 
weerspiegelen.

(3) De zeventiende Conferentie van de 
partijen bij het UNFCCC heeft tijdens haar 
bijeenkomst in december 2011 in Durban 
Besluit -/CMP.7 van de Conferentie van de 
partijen waarin de partijen bij het Protocol 
van Kyoto bijeenkomen (Besluit -
/CMP.7") aangenomen. In dat besluit 
worden boekhoudregels vastgesteld voor 
de LULUCF-sector vanaf een tweede 
verbintenisperiode krachtens het Protocol 
van Kyoto. Dit besluit moet volledig 
overeenkomen met dat besluit om 
samenhang te waarborgen tussen de interne 
regels van de Unie en de methoden die 
binnen het UNFCCC zijn afgesproken. Dit 
besluit moet ook de bijzonderheden van de 
LULUCF-sector van de Unie 
weerspiegelen.

Or. en

Amendement 84
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Voorstel voor een besluit
Overweging 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Naast de mogelijkheden die 
rechtstreeks zijn gekoppeld aan bos- en 
landbouw, zijn er potentiële 
reductievoordelen in de aanverwante 
industrieën (bijv. pulp en papier, 
houtverwerking) en in sectoren voor 
hernieuwbare energie als landbouwgrond 
en bossen worden beheerd voor de 
productie van hout en energie. Hoewel 
koolstof wordt opgeslagen in bomen en 
andere planten en grond, kan het ook 
gedurende tientallen jaren worden 
opgeslagen in producten (bijv. bouwhout).
Industrie- en consumentgericht beleid 
kan op een aanzienlijke manier bijdragen 
aan het vergroten van het gebruik en het 
recyclen van hout en/of de productie van 
pulp, papier en houten producten op de 
lange termijn, en zo de meer emissie-
intensieve equivalenten (bijv. beton, staal, 
kunststof uit fossiele brandstoffen) 
vervangen. Het is zelfs zo dat de bio-
industrie gebruik kan maken van 
gewassen die worden geteeld voor 
materiaalvervanging (bijv. hennep en gras 
voor isolatie in plaats van glasvezel, stro 
voor de productie van meubels, panelen 
van autoportieren gemaakt van vlas of 
sisal, bio-kunststoffen) of voor energie 
(bijv. het gebruik van biomassa in plaats 
van fossiele brandstoffen). Uit 
onderzoeken is gebleken dat voor elke ton 
koolstof in houtproducten in plaats van 
niet-houtproducten een gemiddelde 
broeikasgasemissiereductie van ongeveer 
twee ton koolstof kan worden verwacht.

Or. en

Amendement 85
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Voorstel voor een besluit
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De op de LULUCF-sector 
toepasbare boekhoudregels mogen geen 
extra administratieve belasting 
teweegbrengen, hetgeen betekent dat de 
overeenkomstig deze regels in te dienen 
verslagen geen informatie hoeven te 
bevatten die niet overeenkomstig de 
besluiten van de Conferentie van de 
partijen bij het UNFCCC en de 
vergadering van de partijen bij het 
Protocol van Kyoto vereist zijn;

Or. lt

Amendement 86
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een besluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De LULUCF-boekhoudregels moeten 
de inspanningen weerspiegelen die in de 
landbouw en bosbouw zijn gedaan om de 
bijdrage van veranderingen in het gebruik 
van grond aan de emissiereductie te 
vergroten. Het besluit moet voorzien in 
boekhoudregels die op verplichte basis 
toepasbaar zijn op de bosbouwactiviteiten 
van bebossing, herbebossing, ontbossing 
en bosbeheer, en op de 
landbouwactiviteiten van grasland- en 
akkerlandbeheer. Het besluit moet ook 
voorzien in boekhoudregels die op 
vrijwillige basis toepasbaar zijn op 
herbegroeiing en het draineren en opnieuw
bevochtigen van waterrijke gebieden.

(4) De LULUCF-boekhoudregels moeten 
de inspanningen weerspiegelen die in de 
landbouw en bosbouw zijn gedaan om de 
bijdrage van veranderingen in het gebruik 
van grond aan de emissiereductie te 
vergroten. Het besluit moet voorzien in 
boekhoudregels die op verplichte basis 
toepasbaar zijn op de bosbouwactiviteiten 
van bebossing, herbebossing, ontbossing 
en bosbeheer. Het besluit moet ook 
voorzien in boekhoudregels die op 
vrijwillige basis toepasbaar zijn op de 
landbouwactiviteiten van grasland- en 
akkerlandbeheer en herbegroeiing en het 
draineren en opnieuw bevochtigen van 
waterrijke gebieden.

Or. en
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Amendement 87
Elisabeth Köstinger

Voorstel voor een besluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De LULUCF-boekhoudregels moeten 
de inspanningen weerspiegelen die in de 
landbouw en bosbouw zijn gedaan om de 
bijdrage van veranderingen in het gebruik 
van grond aan de emissiereductie te 
vergroten. Het besluit moet voorzien in 
boekhoudregels die op verplichte basis 
toepasbaar zijn op de bosbouwactiviteiten 
van bebossing, herbebossing, ontbossing 
en bosbeheer, en op de 
landbouwactiviteiten van grasland- en 
akkerlandbeheer. Het besluit moet ook 
voorzien in boekhoudregels die op 
vrijwillige basis toepasbaar zijn op 
herbegroeiing en het draineren en 
opnieuw bevochtigen van waterrijke 
gebieden.

(4) De LULUCF-boekhoudregels moeten 
de inspanningen weerspiegelen die in de 
landbouw en bosbouw zijn gedaan om de 
bijdrage van veranderingen in het gebruik 
van grond aan de emissiereductie te 
vergroten. Het besluit moet voorzien in 
boekhoudregels die op verplichte basis 
toepasbaar zijn op de bosbouwactiviteiten 
van bebossing, herbebossing, ontbossing 
en bosbeheer.

Or. de

Amendement 88
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Voorstel voor een besluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De LULUCF-boekhoudregels moeten 
de inspanningen weerspiegelen die in de 
landbouw en bosbouw zijn gedaan om de 
bijdrage van veranderingen in het gebruik 
van grond aan de emissiereductie te 
vergroten. Het besluit moet voorzien in 
boekhoudregels die op verplichte basis 
toepasbaar zijn op de bosbouwactiviteiten 

(4) De LULUCF-boekhoudregels moeten 
de inspanningen weerspiegelen die in de 
landbouw en bosbouw zijn gedaan om de 
bijdrage van veranderingen in het gebruik 
van grond aan de emissiereductie te 
vergroten. Het besluit moet voorzien in 
boekhoudregels die op verplichte basis
toepasbaar zijn op de bosbouwactiviteiten 
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van bebossing, herbebossing, ontbossing 
en bosbeheer, en op de 
landbouwactiviteiten van grasland- en 
akkerlandbeheer. Het besluit moet ook 
voorzien in boekhoudregels die op 
vrijwillige basis toepasbaar zijn op 
herbegroeiing en het draineren en opnieuw 
bevochtigen van waterrijke gebieden.

van bebossing, herbebossing, ontbossing 
en bosbeheer. Het besluit moet ook 
voorzien in boekhoudregels die op 
vrijwillige basis toepasbaar zijn op de 
landbouwactiviteiten van grasland- en 
akkerlandbeheer en herbegroeiing, het 
draineren en opnieuw bevochtigen van 
waterrijke gebieden.

Or. en

Motivering

Afstemming met het akkoord van Durban – daar werd beslist dat alleen voor de activiteit 
bosbeheer boekhouding verplicht zou worden gesteld. Hoewel tal van lidstaten momenteel 
haalbaarheidsstudies uitvoeren voor een boekhouding voor grasland- en akkerlandbeheer, 
die pas in 2014 voltooid zullen zijn, gaat het voorstel van de Commissie verder dan de 
internationale regels en roept het daarom nieuwe vertekeningen voor de lidstaten en 
marktdeelnemers in het leven.

Amendement 89
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Voorstel voor een besluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De LULUCF-boekhoudregels moeten
de inspanningen weerspiegelen die in de 
landbouw en bosbouw zijn gedaan om de 
bijdrage van veranderingen in het gebruik 
van grond aan de emissiereductie te 
vergroten. Het besluit moet voorzien in 
boekhoudregels die op verplichte basis 
toepasbaar zijn op de bosbouwactiviteiten 
van bebossing, herbebossing, ontbossing 
en bosbeheer, en op de 
landbouwactiviteiten van grasland- en 
akkerlandbeheer. Het besluit moet ook 
voorzien in boekhoudregels die op 
vrijwillige basis toepasbaar zijn op 
herbegroeiing en het draineren en opnieuw 
bevochtigen van waterrijke gebieden.

(4) De boekhouding voor de LULUCF-
activiteiten moet de inspanningen 
weerspiegelen die in de landbouw en 
bosbouw zijn gedaan om de bijdrage van 
veranderingen in het gebruik van grond aan 
de emissiereductie te vergroten. Het besluit 
moet voorzien in een boekhouding voor de 
LULUCF-activiteiten die op verplichte 
basis toepasbaar is op de 
bosbouwactiviteiten van bebossing, 
herbebossing, ontbossing en bosbeheer.
Het besluit moet ook voorzien in een 
boekhouding die op vrijwillige basis 
toepasbaar is op de landbouwactiviteiten 
van grasland- en akkerlandbeheer, 
herbegroeiing, het draineren en opnieuw 
bevochtigen van waterrijke gebieden.
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Or. en

Motivering

Afstemming met het akkoord van Durban – daar werd beslist dat alleen voor de activiteit 
bosbeheer boekhouding verplicht zou worden gesteld. Het voorstel van de Commissie gaat 
verder dan de internationale regels en roept daarom nieuwe vertekeningen voor de lidstaten 
en marktdeelnemers in het leven.

Amendement 90
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een besluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De LULUCF-boekhoudregels moeten 
de inspanningen weerspiegelen die in de 
landbouw en bosbouw zijn gedaan om de 
bijdrage van veranderingen in het gebruik 
van grond aan de emissiereductie te 
vergroten. Het besluit moet voorzien in 
boekhoudregels die op verplichte basis 
toepasbaar zijn op de bosbouwactiviteiten 
van bebossing, herbebossing, ontbossing 
en bosbeheer, en op de 
landbouwactiviteiten van grasland- en 
akkerlandbeheer. Het besluit moet ook 
voorzien in boekhoudregels die op 
vrijwillige basis toepasbaar zijn op 
herbegroeiing en het draineren en opnieuw 
bevochtigen van waterrijke gebieden.

(4) De LULUCF-boekhoudregels moeten 
de inspanningen weerspiegelen die in de 
landbouw en bosbouw zijn gedaan om de 
bijdrage van veranderingen in het gebruik 
van grond aan de emissiereductie te 
vergroten. Het besluit moet voorzien in
boekhoudregels die op verplichte basis 
toepasbaar zijn op de bosbouwactiviteiten 
van bebossing, herbebossing, ontbossing 
en bosbeheer. Het besluit moet ook
voorzien in boekhoudregels die op 
vrijwillige basis toepasbaar zijn op 
landbouwactiviteiten zoals grasland- en 
akkerlandbeheer en op herbegroeiing en 
het draineren en opnieuw bevochtigen van 
waterrijke gebieden.

Or. de

Amendement 91
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een besluit
Overweging 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De LULUCF-boekhoudregels moeten 
de inspanningen weerspiegelen die in de 
landbouw en bosbouw zijn gedaan om de 
bijdrage van veranderingen in het gebruik 
van grond aan de emissiereductie te 
vergroten. Dit besluit moet voorzien in 
boekhoudregels die op verplichte basis 
toepasbaar zijn op de bosbouwactiviteiten 
van bebossing, herbebossing, ontbossing 
en bosbeheer, en op de 
landbouwactiviteiten van grasland- en
akkerlandbeheer. Het besluit moet ook 
voorzien in boekhoudregels die op 
vrijwillige basis toepasbaar zijn op
herbegroeiing en het draineren en opnieuw 
bevochtigen van waterrijke gebieden.

(4) De LULUCF-boekhoudregels moeten 
de inspanningen weerspiegelen die in de 
landbouw en bosbouw zijn gedaan om de 
bijdrage van veranderingen in het gebruik 
van grond aan de emissiereductie te 
vergroten. Dit besluit moet voorzien in 
boekhoudregels die op verplichte basis 
toepasbaar zijn op de bosbouwactiviteiten 
van bebossing, herbebossing, ontbossing 
en bosbeheer. Het besluit moet ook 
voorzien in boekhoudregels die op 
vrijwillige basis toepasbaar zijn op de 
landbouwactiviteiten van grasland- en 
akkerlandbeheer, en op de 
landbouwactiviteiten van grasland- en 
akkerlandbeheer, herbegroeiing en het 
draineren en opnieuw bevochtigen van 
waterrijke gebieden.

Or. pl

Amendement 92
Romana Jordan

Voorstel voor een besluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De LULUCF-boekhoudregels moeten 
de inspanningen weerspiegelen die in de 
landbouw en bosbouw zijn gedaan om de 
bijdrage van veranderingen in het gebruik 
van grond aan de emissiereductie te 
vergroten. Het besluit moet voorzien in 
boekhoudregels die op verplichte basis 
toepasbaar zijn op de bosbouwactiviteiten 
van bebossing, herbebossing, ontbossing 
en bosbeheer, en op de 
landbouwactiviteiten van grasland- en 
akkerlandbeheer. Het besluit moet ook 
voorzien in boekhoudregels die op 
vrijwillige basis toepasbaar zijn op 

(4) De LULUCF-boekhoudregels moeten 
rekening houden met de inspanningen die 
in de landbouw en bosbouw zijn gedaan 
om de bijdrage van veranderingen in het 
gebruik van grond aan de emissiereductie 
te vergroten. De Unie en de lidstaten 
moeten gezamenlijk de verbintenis van het 
GLB nakomen, namelijk 3,5 procent, 
zoals vastgesteld in Besluit 2/CMP.7 van 
het UNFCCC dat is overeengekomen in 
Durban. De modaliteiten voor deze 
gezamenlijke naleving worden door de 
Commissie opgesteld in een afzonderlijke, 
tweede wetgevingshandeling inzake de 
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herbegroeiing en het draineren en opnieuw 
bevochtigen van waterrijke gebieden.

formele opname van de LULUCF-sector 
in de 
broeikasgasemissiereductieverbintenissen 
van de Unie en de lidstaten in het kader 
van het pakket wetgevingsmaatregelen 
LULUCF. Het besluit moet voorzien in 
boekhoudregels die op verplichte basis 
toepasbaar zijn op de bosbouwactiviteiten 
van bebossing, herbebossing, ontbossing 
en bosbeheer, en op de 
landbouwactiviteiten van grasland- en 
akkerlandbeheer. Het besluit moet ook 
voorzien in boekhoudregels die op 
vrijwillige basis toepasbaar zijn op 
herbegroeiing en het draineren en opnieuw 
bevochtigen van waterrijke gebieden.

Or. en

Amendement 93
Gaston Franco, Sophie Auconie

Voorstel voor een besluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De LULUCF-boekhoudregels moeten 
de inspanningen weerspiegelen die in de 
landbouw en bosbouw zijn gedaan om de 
bijdrage van veranderingen in het gebruik 
van grond aan de emissiereductie te 
vergroten. Het besluit moet voorzien in 
boekhoudregels die op verplichte basis 
toepasbaar zijn op de bosbouwactiviteiten 
van bebossing, herbebossing, ontbossing 
en bosbeheer, en op de 
landbouwactiviteiten van grasland- en 
akkerlandbeheer. Het besluit moet ook 
voorzien in boekhoudregels die op 
vrijwillige basis toepasbaar zijn op 
herbegroeiing en het draineren en opnieuw 
bevochtigen van waterrijke gebieden.

(4) De LULUCF-boekhoudregels moeten 
de inspanningen weerspiegelen die in de 
landbouw en bosbouw zijn gedaan om de 
bijdrage van veranderingen in het gebruik 
van grond aan de emissiereductie te 
vergroten. Het besluit moet voorzien in 
boekhoudregels die op verplichte basis 
toepasbaar zijn op de bosbouwactiviteiten 
van bebossing, herbebossing, ontbossing 
en bosbeheer. Het besluit moet ook 
voorzien in boekhoudregels die op 
vrijwillige basis toepasbaar zijn op 
herbegroeiing, het draineren en opnieuw 
bevochtigen van waterrijke gebieden en de 
landbouwactiviteiten van grasland- en 
akkerlandbeheer.

Or. en
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Motivering

Doel van dit amendement is om het akkoord van Durban na te leven.

Amendement 94
Christofer Fjellner

Voorstel voor een besluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De LULUCF-boekhoudregels moeten 
de inspanningen weerspiegelen die in de 
landbouw en bosbouw zijn gedaan om de 
bijdrage van veranderingen in het gebruik 
van grond aan de emissiereductie te 
vergroten. Het besluit moet voorzien in 
boekhoudregels die op verplichte basis 
toepasbaar zijn op de bosbouwactiviteiten 
van bebossing, herbebossing, ontbossing 
en bosbeheer, en op de 
landbouwactiviteiten van grasland- en 
akkerlandbeheer. Het besluit moet ook 
voorzien in boekhoudregels die op 
vrijwillige basis toepasbaar zijn op 
herbegroeiing en het draineren en opnieuw 
bevochtigen van waterrijke gebieden.

(4) De LULUCF-boekhoudregels moeten 
de inspanningen weerspiegelen die in de 
landbouw en bosbouw zijn gedaan om de 
bijdrage van veranderingen in het gebruik 
van grond aan de emissiereductie te 
vergroten. Het besluit moet voorzien in 
boekhoudregels die op verplichte basis 
toepasbaar zijn op de bosbouwactiviteiten 
van bebossing, herbebossing, ontbossing 
en bosbeheer. Het besluit moet ook 
voorzien in boekhoudregels die op 
vrijwillige basis toepasbaar zijn op 
herbegroeiing, het draineren en opnieuw 
bevochtigen van waterrijke gebieden en de 
landbouwactiviteiten van grasland- en 
akkerlandbeheer.

Or. en

Amendement 95
Kārlis Šadurskis

Voorstel voor een besluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De LULUCF-boekhoudregels moeten 
de inspanningen weerspiegelen die in de 
landbouw en bosbouw zijn gedaan om de 
bijdrage van veranderingen in het gebruik 
van grond aan de emissiereductie te 

(4) De LULUCF-boekhoudregels moeten 
de inspanningen weerspiegelen die in de 
landbouw en bosbouw zijn gedaan om de 
bijdrage van veranderingen in het gebruik 
van grond aan de emissiereductie te 
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vergroten. Het besluit moet voorzien in 
boekhoudregels die op verplichte basis 
toepasbaar zijn op de bosbouwactiviteiten 
van bebossing, herbebossing, ontbossing 
en bosbeheer, en op de 
landbouwactiviteiten van grasland- en 
akkerlandbeheer. Het besluit moet ook 
voorzien in boekhoudregels die op 
vrijwillige basis toepasbaar zijn op 
herbegroeiing en het draineren en opnieuw 
bevochtigen van waterrijke gebieden.

vergroten. Het besluit moet voorzien in 
boekhoudregels die op verplichte basis 
toepasbaar zijn op de bosbouwactiviteiten 
van bebossing, herbebossing, ontbossing 
en bosbeheer. Het besluit moet ook 
voorzien in boekhoudregels die op 
vrijwillige basis toepasbaar zijn op de 
landbouwactiviteiten van grasland- en 
akkerlandbeheer, herbegroeiing en het 
draineren en opnieuw bevochtigen van 
waterrijke gebieden.

Or. en

Amendement 96
Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een besluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De LULUCF-boekhoudregels moeten 
de inspanningen weerspiegelen die in de 
landbouw en bosbouw zijn gedaan om de 
bijdrage van veranderingen in het gebruik 
van grond aan de emissiereductie te 
vergroten. Het besluit moet voorzien in 
boekhoudregels die op verplichte basis 
toepasbaar zijn op de bosbouwactiviteiten 
van bebossing, herbebossing, ontbossing 
en bosbeheer, en op de 
landbouwactiviteiten van grasland- en 
akkerlandbeheer. Het besluit moet ook 
voorzien in boekhoudregels die op 
vrijwillige basis toepasbaar zijn op 
herbegroeiing en het draineren en opnieuw 
bevochtigen van waterrijke gebieden.

(4) De LULUCF-boekhoudregels moeten 
rekening houden met de inspanningen die 
in de landbouw en bosbouw zijn gedaan 
om de bijdrage van veranderingen in het 
gebruik van grond aan de emissiereductie 
te vergroten. De Unie en de lidstaten 
moeten gezamenlijk de verbintenis van het 
GLB nakomen, namelijk 3,5 procent, 
zoals vastgesteld in Besluit 2/CMP.7 van 
het UNFCCC dat is overeengekomen in 
Durban. De modaliteiten voor deze 
gezamenlijke naleving worden door de 
Commissie opgesteld in een afzonderlijke,
tweede wetgevingshandeling inzake de 
formele opname van de LULUCF-sector 
in de 
broeikasgasemissiereductieverbintenissen 
van de Unie en de lidstaten in het kader 
van het pakket wetgevingsmaatregelen 
LULUCF. Het besluit moet voorzien in 
boekhoudregels die op verplichte basis 
toepasbaar zijn op de bosbouwactiviteiten 
van bebossing, herbebossing, ontbossing 
en bosbeheer, en op de 
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landbouwactiviteiten van grasland- en 
akkerlandbeheer. Het besluit moet ook 
voorzien in boekhoudregels die op 
vrijwillige basis toepasbaar zijn op 
herbegroeiing en het draineren en opnieuw 
bevochtigen van waterrijke gebieden.

Or. en

Amendement 97
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Voorstel voor een besluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Teneinde de milieu-integriteit van de 
op de LULUCF-sector toepasbare 
boekhoudregels te waarborgen, moeten 
deze regels zijn gebaseerd op de 
boekhoudbeginselen die zijn vastgelegd in 
Besluit -/CMP.7 en Besluit 16/CMP van de 
Conferentie van de partijen waarin de 
partijen bij het Protocol van Kyoto 
bijeenkomen.

(5) Teneinde de milieu-integriteit van de 
op de LULUCF-sector toepasbare 
LULUCF-boekhouding te waarborgen, 
moeten deze regels zijn gebaseerd op de 
boekhoudbeginselen die zijn vastgelegd in 
Besluit 2/CMP.7 en Besluit 16/CMP van 
de Conferentie van de partijen waarin de 
partijen bij het Protocol van Kyoto 
bijeenkomen.

Or. en

Motivering

Dit voorstel voor een besluit heeft ten doel de lidstaten een kader te verschaffen voor de 
verbetering van hun nationale inventarissen van broeikasgassen (met name LULUCF). Dit is 
dan een “oefening” en geen vaststelling van streefdoelen. Daarom moet in plaats van de term 
“boekhouding” de term “rapportage” worden gebruikt, maar met het oog op de berekening 
van de kredieten die de uiteenlopende activiteiten kunnen opleveren (bv. “bosbeheer” is een 
put), is de in de titel van artikel 3 gebruikte formulering passender: “…een LULUCF-
boekhouding bij te houden” wanneer dit in het algemeen naar de LULUCF en niet alleen 
naar bosbeheer verwijst.

Amendement 98
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Voorstel voor een besluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5) Teneinde de milieu-integriteit van de op 
de LULUCF-sector toepasbare 
boekhoudregels te waarborgen, moeten 
deze regels zijn gebaseerd op de 
boekhoudbeginselen die zijn vastgelegd in 
Besluit -/CMP.7 en Besluit 16/CMP van de 
Conferentie van de partijen waarin de 
partijen bij het Protocol van Kyoto 
bijeenkomen.

5) Teneinde de milieu-integriteit van de op 
de LULUCF-sector toepasbare 
boekhoudregels te waarborgen, moeten 
deze regels zijn gebaseerd op de 
boekhoudbeginselen die zijn vastgelegd in 
Besluit -/CMP.7 en Besluit 16/CMP van de 
Conferentie van de partijen waarin de 
partijen bij het Protocol van Kyoto 
bijeenkomen, daarbij rekening houdend 
met de verschillen tussen de lidstaten en 
hun specifieke kenmerken.

Or. lt

Amendement 99
Kārlis Šadurskis

Voorstel voor een besluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Teneinde de milieu-integriteit van de 
op de LULUCF-sector toepasbare 
boekhoudregels te waarborgen, moeten 
deze regels zijn gebaseerd op de 
boekhoudbeginselen die zijn vastgelegd in 
Besluit -/CMP.7 en Besluit 16/CMP van de 
Conferentie van de partijen waarin de 
partijen bij het Protocol van Kyoto 
bijeenkomen.

(5) Teneinde de milieu-integriteit van de 
op de LULUCF-sector toepasbare 
boekhoudregels te waarborgen, moeten 
deze regels zijn gebaseerd op de 
boekhoudbeginselen die zijn vastgelegd in 
Besluit 2/CMP.7, Besluit 2/CMP.6 en 
Besluit 16/CMP van de Conferentie van de 
partijen waarin de partijen bij het Protocol 
van Kyoto bijeenkomen. De regels moeten 
in de Unie en in de lidstaten op 
samenhangende, vergelijkbare en 
volledige wijze worden toegepast.

Or. en

Amendement 100
Gaston Franco, Sophie Auconie
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Voorstel voor een besluit
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Boekhoudregels op basis van 
Besluit 2/CMP.7 en Besluit 16/CPM.1 
maken het niet mogelijk om het 
vervangingseffect gesorteerd door het 
gebruik van geoogste houtproducten voor 
energie- of materiaaldoeleinden in te 
calculeren, aangezien dit tot een dubbele 
opname in de boekhouding zou leiden.
Hiermee levert de bosbouw echter een 
belangrijke bijdrage tot de reductie van de 
klimaatverandering. Daarom - en ook ter 
informatie - mogen lidstaten emissies 
berekenen die zijn vermeden dankzij de 
vervangingseffecten van het bosbeheer.
Dit zou de samenhang van het beleid 
bevorderen.

Or. en

Amendement 101
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een besluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De boekhoudregels moeten door de 
mens veroorzaakte veranderingen in 
emissies en verwijderingen nauwkeurig 
weergeven. In dat opzicht moet dit besluit 
voorzien in het gebruik van specifieke 
methoden met betrekking tot verschillende 
LULUCF-activiteiten. Emissies en 
verwijderingen gerelateerd aan bebossing,
herbebossing en ontbossing zijn het 
rechtstreekse gevolg van menselijke 
interventie en moeten daarom volledig 
worden meegenomen in de boekhouding.
Echter, gezien het feit dat niet alle emissies 
en verwijderingen door bosbeheer 
antropogeen zijn, moeten de desbetreffende 

(6) De boekhoudregels moeten door de 
mens veroorzaakte veranderingen in 
emissies en verwijderingen nauwkeurig 
weergeven. In dat opzicht moet dit besluit 
voorzien in het gebruik van specifieke 
methoden met betrekking tot verschillende 
LULUCF-activiteiten. Emissies en 
verwijderingen gerelateerd aan bebossing, 
herbebossing en ontbossing zijn het 
rechtstreekse gevolg van menselijke 
interventie en moeten daarom volledig 
worden meegenomen in de boekhouding.
Echter, gezien het feit dat niet alle emissies 
en verwijderingen door bosbeheer 
antropogeen zijn, moeten de desbetreffende 
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boekhoudregels voorzien in het gebruik 
van referentieniveaus om de gevolgen van 
natuurlijke en landspecifieke 
eigenschappen uit te sluiten. De 
referentieniveaus bestaan uit ramingen van 
de jaarlijkse netto-emissies of -
verwijderingen als gevolg van bosbeheer 
op het grondgebied van een lidstaat 
gedurende de jaren van een 
boekhoudperiode, en moeten transparant 
worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 
-/CMP.7. Ze moeten worden bijgewerkt 
om verbeteringen aan methoden of 
beschikbare gegevens in de lidstaten te 
weerspiegelen. De boekhoudregels moeten 
zorgen voor een bovengrens die toepasbaar 
is op nettobroeikasgasemissies en -
verwijderingen voor bosbeheer die in de 
boekhouding mag worden opgenomen, 
gezien de onderliggende onzekerheden in 
de ramingen waarop de referentieniveaus 
zijn gebaseerd.

boekhoudregels voorzien in het gebruik 
van referentieniveaus om de gevolgen van 
natuurlijke en landspecifieke 
eigenschappen uit te sluiten. De
referentieniveaus bestaan uit ramingen van 
de jaarlijkse netto-emissies of -
verwijderingen als gevolg van bosbeheer 
op het grondgebied van een lidstaat 
gedurende de jaren van een 
boekhoudperiode, en moeten transparant 
worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 
-/CMP.7. Ze moeten worden 
gesynchroniseerd met de besluiten van het 
UNFCCC en uitsluitend worden 
bijgewerkt indien de door de instanties 
van het UNFCCC of het Protocol van 
Kyoto aangenomen referentieniveaus 
worden bijgewerkt. De boekhoudregels 
moeten zorgen voor een bovengrens die 
toepasbaar is op nettobroeikasgasemissies 
en -verwijderingen voor bosbeheer die in 
de boekhouding mag worden opgenomen, 
gezien de onderliggende onzekerheden in 
de ramingen waarop de referentieniveaus 
zijn gebaseerd.

Or. en

Amendement 102
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een besluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De boekhoudregels moeten door de 
mens veroorzaakte veranderingen in 
emissies en verwijderingen nauwkeurig 
weergeven. In dat opzicht moet dit besluit 
voorzien in het gebruik van specifieke 
methoden met betrekking tot verschillende 
LULUCF-activiteiten. Emissies en 
verwijderingen gerelateerd aan bebossing, 
herbebossing en ontbossing zijn het 
rechtstreekse gevolg van menselijke 

(6) De boekhoudregels moeten door de 
mens veroorzaakte veranderingen in 
emissies en verwijderingen nauwkeurig 
weergeven. In dat opzicht moet dit besluit 
voorzien in het gebruik van specifieke 
methoden met betrekking tot verschillende 
LULUCF-activiteiten. Emissies en 
verwijderingen gerelateerd aan bebossing, 
herbebossing en ontbossing zijn het 
rechtstreekse gevolg van menselijke 
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interventie en moeten daarom volledig 
worden meegenomen in de boekhouding.
Echter, gezien het feit dat niet alle emissies 
en verwijderingen door bosbeheer 
antropogeen zijn, moeten de desbetreffende 
boekhoudregels voorzien in het gebruik 
van referentieniveaus om de gevolgen van 
natuurlijke en landspecifieke 
eigenschappen uit te sluiten. De 
referentieniveaus bestaan uit ramingen van 
de jaarlijkse netto-emissies of -
verwijderingen als gevolg van bosbeheer 
op het grondgebied van een lidstaat 
gedurende de jaren van een 
boekhoudperiode, en moeten transparant 
worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 
-/CMP.7. Ze moeten worden bijgewerkt 
om verbeteringen aan methoden of 
beschikbare gegevens in de lidstaten te 
weerspiegelen. De boekhoudregels moeten 
zorgen voor een bovengrens die 
toepasbaar is op nettobroeikasgasemissies 
en -verwijderingen voor bosbeheer die in 
de boekhouding mag worden opgenomen, 
gezien de onderliggende onzekerheden in 
de ramingen waarop de referentieniveaus 
zijn gebaseerd.

interventie en moeten daarom volledig 
worden meegenomen in de boekhouding.
Echter, gezien het feit dat niet alle emissies 
en verwijderingen door bosbeheer 
antropogeen zijn, moeten de desbetreffende 
boekhoudregels voorzien in het gebruik 
van referentieniveaus om de gevolgen van 
natuurlijke en landspecifieke 
eigenschappen uit te sluiten. De 
referentieniveaus bestaan uit ramingen van 
de jaarlijkse netto-emissies of -
verwijderingen als gevolg van bosbeheer 
op het grondgebied van een lidstaat 
gedurende de jaren van een 
boekhoudperiode, en moeten transparant 
worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 
-/CMP.7. Ze moeten volledig worden 
gesynchroniseerd met de besluiten van het 
UNFCCC.

Or. en

Motivering

De EU heeft de huidige referentieniveaus van het UNFCCC-proces aangenomen. De 
referentieniveaus van de lidstaten mogen alleen worden gewijzigd indien dat ook gebeurt in 
het kader van het UNFCCC. Door nieuwe regels vast te stellen, brengt de EU de lopende 
onderhandelingen over een wereldwijde klimaatovereenkomt in gevaar.

Amendement 103
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Voorstel voor een besluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De boekhoudregels moeten door de (6) De LULUCF-boekhouding moet door 



AM\909081NL.doc 29/86 PE492.911v01-00

NL

mens veroorzaakte veranderingen in 
emissies en verwijderingen nauwkeurig 
weergeven. In dat opzicht moet dit besluit 
voorzien in het gebruik van specifieke 
methoden met betrekking tot verschillende 
LULUCF-activiteiten. Emissies en 
verwijderingen gerelateerd aan bebossing, 
herbebossing en ontbossing zijn het 
rechtstreekse gevolg van menselijke 
interventie en moeten daarom volledig 
worden meegenomen in de boekhouding.
Echter, gezien het feit dat niet alle emissies 
en verwijderingen door bosbeheer 
antropogeen zijn, moeten de desbetreffende 
boekhoudregels voorzien in het gebruik 
van referentieniveaus om de gevolgen van 
natuurlijke en landspecifieke 
eigenschappen uit te sluiten. De 
referentieniveaus bestaan uit ramingen van 
de jaarlijkse netto-emissies of -
verwijderingen als gevolg van bosbeheer 
op het grondgebied van een lidstaat 
gedurende de jaren van een 
boekhoudperiode, en moeten transparant 
worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 
-/CMP.7. Ze moeten worden bijgewerkt 
om verbeteringen aan methoden of 
beschikbare gegevens in de lidstaten te 
weerspiegelen. De boekhoudregels moeten 
zorgen voor een bovengrens die toepasbaar 
is op nettobroeikasgasemissies en -
verwijderingen voor bosbeheer die in de 
boekhouding mag worden opgenomen, 
gezien de onderliggende onzekerheden in 
de ramingen waarop de referentieniveaus 
zijn gebaseerd.

de mens veroorzaakte veranderingen in 
emissies en verwijderingen nauwkeurig 
weergeven. In dat opzicht moet dit besluit 
voorzien in het gebruik van specifieke 
methoden met betrekking tot verschillende 
LULUCF-activiteiten. Emissies en 
verwijderingen gerelateerd aan bebossing, 
herbebossing en ontbossing zijn het 
rechtstreekse gevolg van menselijke 
interventie en moeten daarom volledig 
worden meegenomen in de boekhouding.
Echter, gezien het feit dat niet alle emissies 
en verwijderingen door bosbeheer 
antropogeen zijn, moeten de desbetreffende 
boekhoudregels voorzien in het gebruik 
van referentieniveaus om de gevolgen van 
natuurlijke en landspecifieke 
eigenschappen uit te sluiten. De 
referentieniveaus bestaan uit ramingen van 
de jaarlijkse netto-emissies of -
verwijderingen als gevolg van bosbeheer 
op het grondgebied van een lidstaat 
gedurende de jaren van een 
boekhoudperiode, en moeten transparant 
worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 
-/CMP.7. Ze moeten worden bijgewerkt 
om verbeteringen aan methoden of 
beschikbare gegevens in de lidstaten te 
weerspiegelen. De boekhoudregels moeten 
zorgen voor een bovengrens die toepasbaar 
is op nettobroeikasgasemissies en -
verwijderingen voor bosbeheer die in de 
boekhouding mag worden opgenomen, 
gezien de onderliggende onzekerheden in 
de ramingen waarop de referentieniveaus 
zijn gebaseerd.

Or. en

Motivering

Dit voorstel voor een besluit heeft ten doel de lidstaten een kader te verschaffen voor de 
verbetering van hun nationale inventarissen van broeikasgassen (met name LULUCF). Dit is 
dan een “oefening” en geen vaststelling van streefdoelen. Daarom moet in plaats van de term 
“boekhouding” de term “rapportage” worden gebruikt, maar met het oog op de berekening 
van de kredieten die de uiteenlopende activiteiten kunnen opleveren (bv. “bosbeheer” is een 
put), is de in de titel van artikel 3 gebruikte formulering passender: “…een LULUCF-
boekhouding bij te houden” wanneer dit in het algemeen naar LULUCF en niet alleen naar 
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bosbeheer verwijst.

Amendement 104
Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage

Voorstel voor een besluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De boekhoudregels moeten door de 
mens veroorzaakte veranderingen in 
emissies en verwijderingen nauwkeurig 
weergeven. In dat opzicht moet dit besluit 
voorzien in het gebruik van specifieke 
methoden met betrekking tot verschillende 
LULUCF-activiteiten. Emissies en 
verwijderingen gerelateerd aan bebossing, 
herbebossing en ontbossing zijn het 
rechtstreekse gevolg van menselijke 
interventie en moeten daarom volledig 
worden meegenomen in de boekhouding.
Echter, gezien het feit dat niet alle emissies 
en verwijderingen door bosbeheer 
antropogeen zijn, moeten de desbetreffende 
boekhoudregels voorzien in het gebruik 
van referentieniveaus om de gevolgen van 
natuurlijke en landspecifieke 
eigenschappen uit te sluiten. De 
referentieniveaus bestaan uit ramingen van 
de jaarlijkse netto-emissies of -
verwijderingen als gevolg van bosbeheer 
op het grondgebied van een lidstaat 
gedurende de jaren van een 
boekhoudperiode, en moeten transparant 
worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 
-/CMP.7. Ze moeten worden bijgewerkt 
om verbeteringen aan methoden of 
beschikbare gegevens in de lidstaten te 
weerspiegelen. De boekhoudregels moeten 
zorgen voor een bovengrens die toepasbaar 
is op nettobroeikasgasemissies en -
verwijderingen voor bosbeheer die in de 
boekhouding mag worden opgenomen, 
gezien de onderliggende onzekerheden in 
de ramingen waarop de referentieniveaus 

(6) De boekhoudregels moeten door de 
mens veroorzaakte veranderingen in 
emissies en verwijderingen nauwkeurig 
weergeven. In dat opzicht moet dit besluit 
voorzien in het gebruik van specifieke 
methoden met betrekking tot verschillende 
LULUCF-activiteiten. Emissies en 
verwijderingen gerelateerd aan bebossing, 
herbebossing en ontbossing zijn het 
rechtstreekse gevolg van menselijke 
interventie en moeten daarom volledig 
worden meegenomen in de boekhouding.
Echter, gezien het feit dat niet alle emissies 
en verwijderingen door bosbeheer 
antropogeen zijn, moeten de desbetreffende 
boekhoudregels voorzien in het gebruik 
van referentieniveaus om de gevolgen van 
natuurlijke en landspecifieke 
eigenschappen uit te sluiten. De 
referentieniveaus bestaan uit ramingen van 
de jaarlijkse netto-emissies of -
verwijderingen als gevolg van bosbeheer 
op het grondgebied van een lidstaat 
gedurende de jaren van een 
boekhoudperiode, en moeten transparant 
worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 
-/CMP.7. Ze moeten worden bijgewerkt 
om verbeteringen aan methoden of 
beschikbare gegevens in de lidstaten te 
weerspiegelen. De boekhoudregels moeten 
zorgen voor een bovengrens die toepasbaar 
is op nettobroeikasgasemissies en -
verwijderingen voor bosbeheer die in de 
boekhouding mag worden opgenomen, 
gezien de onderliggende onzekerheden in 
de ramingen waarop de referentieniveaus 
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zijn gebaseerd. zijn gebaseerd. De Unie is voornemens om 
de huidige benadering met 
referentieniveaus in de volgende 
boekhoudperiode te vervangen door een 
bredere benadering en dit besluit 
dienovereenkomstig aan te passen.

Or. en

Amendement 105
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Voorstel voor een besluit
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) De boekhoudregels moeten een 
passende afspiegeling zijn van de positieve 
bijdrage aan de opslag van 
broeikasgassen in hout en op hout 
gebaseerde producten, en bijdragen tot 
een verhoogd gebruik van de hulpbron 
bos in het kader van duurzaam bosbeheer 
(SFM) en tot een toegenomen gebruik van 
houtproducten.

Or. de

Amendement 106
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Voorstel voor een besluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De boekhoudregels moeten ervoor 
zorgen dat lidstaten de tijd waarin emissies 
van broeikasgassen uit gekapt hout hebben 
plaatsgevonden, accuraat weergeven in de 
boekhouding, om stimulansen te bieden 
voor het gebruik van houtproducten met 
lange levenscycli. De functie voor eerste-

(7) De boekhoudregels voor bosbeheer 
moeten ervoor zorgen dat lidstaten de tijd 
waarin emissies van broeikasgassen uit 
gekapt hout hebben plaatsgevonden, 
accuraat weergeven in de boekhouding, om 
stimulansen te bieden voor het gebruik van 
houtproducten met lange levenscycli. De 
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ordeafname die van toepassing is op 
emissies uit houtproducten moet daarom 
overeenkomen met vergelijking 12.1 van 
de richtsnoeren voor nationale 
inventarissen inzake broeikasgassen van de 
Intergouvernementele Werkgroep inzake 
Klimaatverandering ("IPCC") uit 2006 en 
de desbetreffende standaard 
halfwaardetijden moeten zijn gebaseerd op 
tabel 3a.1.3 van de IPCC-leidraad voor 
goede praktijken voor landgebruik, 
verandering in landgebruik en bosbouw uit 
2003.

functie voor eerste-ordeafname die van 
toepassing is op emissies uit houtproducten 
moet daarom overeenkomen met 
vergelijking 12.1 van de richtsnoeren voor 
nationale inventarissen inzake 
broeikasgassen van de
Intergouvernementele Werkgroep inzake 
Klimaatverandering ("IPCC") uit 2006 en 
de desbetreffende standaard 
halfwaardetijden moeten zijn gebaseerd op 
tabel 3a.1.3 van de IPCC-leidraad voor 
goede praktijken voor landgebruik, 
verandering in landgebruik en bosbouw uit 
2003.

Or. en

Motivering

Dit voorstel voor een besluit heeft ten doel de lidstaten een kader te verschaffen voor de 
verbetering van hun nationale inventarissen van broeikasgassen (met name LULUCF). Dit is 
dan een “oefening” en geen vaststelling van streefdoelen. Daarom moet in plaats van de term 
“boekhouding” de term “rapportage” worden gebruikt, maar met het oog op de berekening 
van de kredieten die de uiteenlopende activiteiten kunnen opleveren (bv. “bosbeheer” is een 
put), is de in de titel van artikel 3 gebruikte formulering passender: “…een LULUCF-
boekhouding bij te houden” wanneer dit in het algemeen naar LULUCF en niet alleen naar 
bosbeheer verwijst.

Amendement 107
Christofer Fjellner

Voorstel voor een besluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De boekhoudregels moeten ervoor 
zorgen dat lidstaten de tijd waarin emissies 
van broeikasgassen uit gekapt hout hebben 
plaatsgevonden, accuraat weergeven in de 
boekhouding, om stimulansen te bieden 
voor het gebruik van houtproducten met 
lange levenscycli. De functie voor eerste-
ordeafname die van toepassing is op 
emissies uit houtproducten moet daarom 
overeenkomen met vergelijking 12.1 van 

(7) De lidstaten moeten de mogelijkheid 
hebben om de boekhoudregels en 
halfwaardetijden vorm te geven. Deze
moeten ervoor zorgen dat lidstaten de tijd 
waarin emissies van broeikasgassen uit 
gekapt hout hebben plaatsgevonden, 
accuraat weergeven in de boekhouding, om 
stimulansen te bieden voor het gebruik van 
houtproducten met lange levenscycli. De 
functie voor eerste-ordeafname die van 
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de richtsnoeren voor nationale 
inventarissen inzake broeikasgassen van de 
Intergouvernementele Werkgroep inzake 
Klimaatverandering ("IPCC") uit 2006 en 
de desbetreffende standaard 
halfwaardetijden moeten zijn gebaseerd op 
tabel 3a.1.3 van de IPCC-leidraad voor 
goede praktijken voor landgebruik, 
verandering in landgebruik en bosbouw uit 
2003.

toepassing is op emissies uit houtproducten 
moet daarom overeenkomen met 
vergelijking 12.1 van de richtsnoeren voor 
nationale inventarissen inzake 
broeikasgassen van de 
Intergouvernementele Werkgroep inzake 
Klimaatverandering ("IPCC") uit 2006 en 
de desbetreffende standaard 
halfwaardetijden moeten zijn gebaseerd op 
tabel 3a.1.3 van de IPCC-leidraad voor 
goede praktijken voor landgebruik, 
verandering in landgebruik en bosbouw uit 
2003.

Or. sv

Amendement 108
Corinne Lepage

Voorstel voor een besluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De boekhoudregels moeten ervoor 
zorgen dat lidstaten de tijd waarin emissies 
van broeikasgassen uit gekapt hout hebben 
plaatsgevonden, accuraat weergeven in de 
boekhouding, om stimulansen te bieden 
voor het gebruik van houtproducten met 
lange levenscycli. De functie voor eerste-
ordeafname die van toepassing is op 
emissies uit houtproducten moet daarom 
overeenkomen met vergelijking 12.1 van 
de richtsnoeren voor nationale 
inventarissen inzake broeikasgassen van de 
Intergouvernementele Werkgroep inzake 
Klimaatverandering ("IPCC") uit 2006 en 
de desbetreffende standaard 
halfwaardetijden moeten zijn gebaseerd op 
tabel 3a.1.3 van de IPCC-leidraad voor 
goede praktijken voor landgebruik, 
verandering in landgebruik en bosbouw uit 
2003.

(7) De boekhoudregels moeten ervoor 
zorgen dat lidstaten de tijd waarin emissies 
van broeikasgassen uit gekapt hout hebben 
plaatsgevonden, accuraat weergeven in de 
boekhouding, om stimulansen te bieden 
voor het gebruik van houtproducten met 
lange levenscycli. De functie voor eerste-
ordeafname die van toepassing is op 
emissies uit houtproducten moet daarom 
overeenkomen met vergelijking 12.1 van 
de richtsnoeren voor nationale 
inventarissen inzake broeikasgassen van de 
Intergouvernementele Werkgroep inzake 
Klimaatverandering ("IPCC") uit 2006 en 
de desbetreffende standaard 
halfwaardetijden moeten zijn gebaseerd op 
tabel 3a.1.3 van de IPCC-leidraad voor 
goede praktijken voor landgebruik, 
verandering in landgebruik en bosbouw uit 
2003. De Unie dient 
duurzaamheidscriteria voor biomassa uit 
te werken met betrekking tot uit derde 
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landen ingevoerde energie.

Or. en

Amendement 109
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Voorstel voor een besluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Omdat jaar-tot-jaarfluctuaties in 
broeikasgasemissies en -verwijderingen als 
gevolg van landbouwactiviteiten veel
kleiner zijn dan de fluctuaties bij 
bosbouwactiviteiten, moeten lidstaten een
boekhouding bijhouden voor 
broeikasgasemissies en -verwijderingen 
door activiteiten voor akkerland- en 
graslandbeheer ten opzichte van het 
basisjaar, overeenkomstig hun herziene 
oorspronkelijke verslag op basis van 
emissiegegevens uit het basisjaar zoals 
ingediend bij het UNFCCC krachtens 
Besluit 13/CMP.1. van de Conferentie van 
de partijen waarin de partijen bij het 
Protocol van Kyoto bijeenkomen ("Besluit 
13/CMP.1").

(8) Omdat jaar-tot-jaarfluctuaties in 
broeikasgasemissies en -verwijderingen als 
gevolg van landbouwactiviteiten kleiner 
zijn dan de fluctuaties bij 
bosbouwactiviteiten, moeten lidstaten die 
een boekhouding bijhouden voor 
broeikasgasemissies en -verwijderingen 
door activiteiten voor akkerland- en 
graslandbeheer dat doen ten opzichte van 
het basisjaar, overeenkomstig hun herziene 
oorspronkelijke verslag op basis van 
emissiegegevens uit het basisjaar zoals 
ingediend bij het UNFCCC krachtens 
Besluit 13/CMP.1. van de Conferentie van 
de partijen waarin de partijen bij het 
Protocol van Kyoto bijeenkomen ("Besluit 
13/CMP.1").

Or. en

Motivering

Het is van cruciaal belang dat het EU-kader voor LULUCF samenhangt met de 
internationale regels om de nationale rapportage te vergemakkelijken en vertekeningen 
tussen de verschillende kaders te voorkomen. Afstemming met het internationale kader 
(Besluit 2/CMP.7 en Besluit 16./CMP.1) zou de nationale rapportage en boekhouding 
vergemakkelijken en zorgen voor samenhang.

Amendement 110
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Voorstel voor een besluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8) Omdat jaar-tot-jaarfluctuaties in 
broeikasgasemissies en -verwijderingen als 
gevolg van landbouwactiviteiten veel 
kleiner zijn dan de fluctuaties bij 
bosbouwactiviteiten, moeten lidstaten een 
boekhouding bijhouden voor 
broeikasgasemissies en -verwijderingen 
door activiteiten voor akkerland- en 
graslandbeheer ten opzichte van het 
basisjaar, overeenkomstig hun herziene 
oorspronkelijke verslag op basis van 
emissiegegevens uit het basisjaar zoals 
ingediend bij het UNFCCC krachtens 
Besluit 13/CMP.1. van de Conferentie van 
de partijen waarin de partijen bij het 
Protocol van Kyoto bijeenkomen ("Besluit 
13/CMP.1").

8) Omdat jaar-tot-jaarfluctuaties in 
broeikasgasemissies en -verwijderingen als 
gevolg van landbouwactiviteiten veel 
kleiner zijn dan de fluctuaties bij 
bosbouwactiviteiten, moeten lidstaten 
kunnen kiezen om al dan niet een 
boekhouding bij te houden voor 
broeikasgasemissies en -verwijderingen 
door activiteiten voor akkerland- en 
graslandbeheer ten opzichte van het 
basisjaar, overeenkomstig hun herziene 
oorspronkelijke verslag op basis van 
emissiegegevens uit het basisjaar zoals 
ingediend bij het UNFCCC krachtens 
Besluit 13/CMP.1. van de Conferentie van 
de partijen waarin de partijen bij het 
Protocol van Kyoto bijeenkomen ("Besluit 
13/CMP.1").

Or. lt

Amendement 111
Bas Eickhout, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Drainage en het opnieuw 
bevochtigen van waterrijke gebieden 
omvatten emissies van veengronden die 
zeer grote hoeveelheden koolstof opslaan.
De emissies ten gevolge van het aantasten 
en draineren van veengronden komen 
overeen met ongeveer 5 % van de 
wereldwijde broeikasgasemissies en 
vertegenwoordigden in 2010 3,5-4 % van 
de emissies van de Unie. Om volledige 
transparantie te bereiken en om het 
leiderschap van de Unie aan te tonen in 
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een sector waar zij wereldwijd de tweede 
grootste verantwoordelijke voor emissies 
is, moeten ook emissies en verwijderingen 
door het draineren en opnieuw 
bevochtigen van waterrijke gebieden in de 
boekhouding van de lidstaten worden 
opgenomen.

Or. en

Amendement 112
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Voorstel voor een besluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Rapportageregels voor 
broeikasgasemissies en andere informatie 
met betrekking tot klimaatverandering, 
inclusief informatie over de LULUCF-
sector, vallen binnen de reikwijdte van 
Verordening (EU) nr. .../... (Voorstel voor 
een Verordening 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 (COM/2011/789 
definitief – 2011/372 (COD)), en vallen 
daarom buiten het toepassingsgebied van 
dit besluit.

(10) Rapportageregels voor 
broeikasgasemissies en andere informatie 
met betrekking tot klimaatverandering, 
inclusief informatie over de LULUCF-
sector, vallen binnen de reikwijdte van 
Verordening (EU) nr. .../... (Voorstel voor 
een Verordening 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 (COM/2011/789 
definitief – 2011/372 (COD)), en moeten 
door de lidstaten in acht worden genomen 
bij hun bewaking en rapportage, hoewel 
deze buiten het toepassingsgebied van dit 
besluit vallen.

Or. en

Motivering

LULUCF-actieplannen zouden voor de lidstaten een bijkomende last zonder duidelijke 
toegevoegde waarde betekenen. Ze zouden de regelgeving verdubbelen aangezien ze parallel 
zouden lopen met de agromilieumaatregelen in het kader van de tweede pijler van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid.
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Amendement 113
Julie Girling

Voorstel voor een besluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) In de LULUCF-actieplannen van 
lidstaten moeten maatregelen worden 
vastgesteld om emissies te beperken of te 
verminderen en om verwijderingen door 
de LULUCF-sector te handhaven of te 
verhogen. Elk LULUCF-actieplan moet 
bepaalde informatie bevatten, zoals 
gespecificeerd in dit besluit. Bovendien 
moet er, teneinde de beste praktijken te 
stimuleren, in een bijlage bij dit besluit 
een indicatieve lijst met maatregelen 
worden opgesteld, die in die plannen 
kunnen worden opgenomen. De 
Commissie moet de inhoud en uitvoering 
van LULUCF-actieplannen van lidstaten 
periodiek evalueren en waar nodig 
aanbevelingen doen om de maatregelen 
van de lidstaat te verbeteren.

Schrappen

Or. en

Motivering
De invoering van nationale actieplannen in dit besluit zou de regelgeving verdubbelen 
aangezien de voorgestelde actieplannen parallel zouden lopen met de agromilieumaatregelen 
in het kader van de tweede pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Amendement 114
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een besluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) In de LULUCF-actieplannen van 
lidstaten moeten maatregelen worden 

Schrappen
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vastgesteld om emissies te beperken of te 
verminderen en om verwijderingen door 
de LULUCF-sector te handhaven of te 
verhogen. Elk LULUCF-actieplan moet 
bepaalde informatie bevatten, zoals 
gespecificeerd in dit besluit. Bovendien 
moet er, teneinde de beste praktijken te 
stimuleren, in een bijlage bij dit besluit 
een indicatieve lijst met maatregelen 
worden opgesteld, die in die plannen 
kunnen worden opgenomen. De 
Commissie moet de inhoud en uitvoering 
van LULUCF-actieplannen van lidstaten 
periodiek evalueren en waar nodig 
aanbevelingen doen om de maatregelen 
van de lidstaat te verbeteren.

Or. en

Motivering

Het voorstel van de Commissie betreffende nationale actieplannen gaat verder dan wat in 
Durban overeengekomen is. De voorgestelde LULUCF-actieplannen zijn ook in strijd met het 
feit dat de EU niet bevoegd is inzake bosbouw. Bosbeheer en bosbeleid zijn onderworpen aan 
nationale besluiten.

Amendement 115
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Voorstel voor een besluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) In de LULUCF-actieplannen van 
lidstaten moeten maatregelen worden 
vastgesteld om emissies te beperken of te 
verminderen en om verwijderingen door 
de LULUCF-sector te handhaven of te 
verhogen. Elk LULUCF-actieplan moet 
bepaalde informatie bevatten, zoals 
gespecificeerd in dit besluit. Bovendien 
moet er, teneinde de beste praktijken te 
stimuleren, in een bijlage bij dit besluit 
een indicatieve lijst met maatregelen 
worden opgesteld, die in die plannen 

Schrappen
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kunnen worden opgenomen. De 
Commissie moet de inhoud en uitvoering 
van LULUCF-actieplannen van lidstaten 
periodiek evalueren en waar nodig 
aanbevelingen doen om de maatregelen 
van de lidstaat te verbeteren.

Or. en

Motivering

LULUCF-actieplannen zouden voor de lidstaten een bijkomende last zonder duidelijke 
toegevoegde waarde betekenen. Ze zouden de regelgeving verdubbelen aangezien ze parallel 
zouden lopen met de agromilieumaatregelen in het kader van de tweede pijler van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid. In plaats daarvan dienen de lidstaten maatregelen op te 
nemen ter bevordering van duurzaam bosbeheer en duurzaam landbeheer in het kader van 
hun koolstofarme ontwikkelingsstrategieën.

Amendement 116
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een besluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) In de LULUCF-actieplannen van 
lidstaten moeten maatregelen worden 
vastgesteld om emissies te beperken of te 
verminderen en om verwijderingen door de 
LULUCF-sector te handhaven of te 
verhogen. Elk LULUCF-actieplan moet 
bepaalde informatie bevatten, zoals 
gespecificeerd in dit besluit. Bovendien 
moet er, teneinde de beste praktijken te 
stimuleren, in een bijlage bij dit besluit een 
indicatieve lijst met maatregelen worden 
opgesteld, die in die plannen kunnen 
worden opgenomen. De Commissie moet 
de inhoud en uitvoering van LULUCF-
actieplannen van lidstaten periodiek 
evalueren en waar nodig aanbevelingen 
doen om de maatregelen van de lidstaat te 
verbeteren.

(12) In de LULUCF-actieplannen van 
lidstaten moeten maatregelen worden 
vastgesteld om emissies te beperken of te 
verminderen en om verwijderingen door de 
LULUCF-sector te handhaven of te 
verhogen. Om bureaucratische 
rompslomp te voorkomen, moeten de 
lidstaten de mogelijkheid krijgen om de 
actieplannen op te nemen in hun huidige 
programma’s voor de LULUCF-sector.
Elk LULUCF-actieplan moet bepaalde 
informatie bevatten, zoals gespecificeerd in 
dit besluit. Bovendien moet er, teneinde de 
beste praktijken te stimuleren, in een 
bijlage bij dit besluit een indicatieve lijst 
met maatregelen worden opgesteld, die in 
die plannen kunnen worden opgenomen.

Or. en
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Amendement 117
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een besluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) In de LULUCF-actieplannen van 
lidstaten moeten maatregelen worden 
vastgesteld om emissies te beperken of te 
verminderen en om verwijderingen door de 
LULUCF-sector te handhaven of te 
verhogen. Elk LULUCF-actieplan moet 
bepaalde informatie bevatten, zoals 
gespecificeerd in dit besluit. Bovendien 
moet er, teneinde de beste praktijken te 
stimuleren, in een bijlage bij dit besluit een 
indicatieve lijst met maatregelen worden 
opgesteld, die in die plannen kunnen 
worden opgenomen. De Commissie moet 
de inhoud en uitvoering van LULUCF-
actieplannen van lidstaten periodiek 
evalueren en waar nodig aanbevelingen 
doen om de maatregelen van de lidstaat te 
verbeteren.

(12) In de LULUCF-actieplannen van 
lidstaten moeten maatregelen worden 
vastgesteld om emissies te beperken of te 
verminderen en om verwijderingen door de 
LULUCF-sector te handhaven of te 
verhogen. Elk LULUCF-actieplan moet 
bepaalde informatie bevatten, zoals 
gespecificeerd in dit besluit. Bovendien 
moet er, teneinde de beste praktijken te 
stimuleren, in een bijlage bij dit besluit een 
indicatieve lijst met maatregelen worden 
opgesteld, die in die plannen kunnen 
worden opgenomen. De Commissie moet 
de inhoud en uitvoering van LULUCF-
actieplannen van lidstaten periodiek 
evalueren en waar nodig praktijkgerichte
aanbevelingen doen om de maatregelen 
van de lidstaat te verbeteren.

Or. de

Amendement 118
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een besluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) In de LULUCF-actieplannen van 
lidstaten moeten maatregelen worden 
vastgesteld om emissies te beperken of te 
verminderen en om verwijderingen door de 
LULUCF-sector te handhaven of te 
verhogen. Elk LULUCF-actieplan moet 
bepaalde informatie bevatten, zoals 

(12) In de LULUCF-actieplannen van 
lidstaten moeten maatregelen worden 
vastgesteld om emissies te beperken of te 
verminderen en om verwijderingen door de 
LULUCF-sector te handhaven of te 
verhogen. Elk LULUCF-actieplan moet 
bepaalde informatie bevatten, zoals 
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gespecificeerd in dit besluit. Bovendien 
moet er, teneinde de beste praktijken te 
stimuleren, in een bijlage bij dit besluit een 
indicatieve lijst met maatregelen worden 
opgesteld, die in die plannen kunnen 
worden opgenomen. De Commissie moet 
de inhoud en uitvoering van LULUCF-
actieplannen van lidstaten periodiek 
evalueren en waar nodig aanbevelingen 
doen om de maatregelen van de lidstaat te 
verbeteren.

gespecificeerd in dit besluit. Bovendien 
moet er, teneinde de beste praktijken te 
stimuleren, in een bijlage bij dit besluit een 
indicatieve lijst met maatregelen worden 
opgesteld, die in die plannen kunnen 
worden opgenomen.

Or. pl

Amendement 119
Christofer Fjellner

Voorstel voor een besluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) In de LULUCF-actieplannen van 
lidstaten moeten maatregelen worden 
vastgesteld om emissies te beperken of te 
verminderen en om verwijderingen door de 
LULUCF-sector te handhaven of te 
verhogen. Elk LULUCF-actieplan moet 
bepaalde informatie bevatten, zoals 
gespecificeerd in dit besluit. Bovendien 
moet er, teneinde de beste praktijken te 
stimuleren, in een bijlage bij dit besluit een 
indicatieve lijst met maatregelen worden 
opgesteld, die in die plannen kunnen 
worden opgenomen. De Commissie moet 
de inhoud en uitvoering van LULUCF-
actieplannen van lidstaten periodiek 
evalueren en waar nodig aanbevelingen 
doen om de maatregelen van de lidstaat te
verbeteren.

(12) In de LULUCF-actieplannen van 
lidstaten moeten maatregelen worden 
vastgesteld om emissies te beperken of te 
verminderen en om verwijderingen door de 
LULUCF-sector te handhaven of te 
verhogen. Elk LULUCF-actieplan moet 
bepaalde informatie bevatten, zoals 
gespecificeerd in dit besluit. Bovendien 
moet er, teneinde de beste praktijken te 
stimuleren, in een bijlage bij dit besluit een 
indicatieve lijst met maatregelen worden 
opgesteld, die in die plannen kunnen 
worden opgenomen. De Commissie moet 
de inhoud en uitvoering van LULUCF-
actieplannen van lidstaten periodiek 
evalueren en waar nodig aanbevelingen 
doen om de maatregelen van de lidstaat te 
verbeteren. Dit besluit moet ook voorzien 
in inspraak van het publiek bij de 
voorbereiding, wijziging en herziening 
van deze plannen.

Or. en



PE492.911v01-00 42/86 AM\909081NL.doc

NL

Amendement 120
Christofer Fjellner

Voorstel voor een besluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) In de LULUCF-actieplannen van 
lidstaten moeten maatregelen worden 
vastgesteld om emissies te beperken of te 
verminderen en om verwijderingen door de 
LULUCF-sector te handhaven of te 
verhogen. Elk LULUCF-actieplan moet 
bepaalde informatie bevatten, zoals 
gespecificeerd in dit besluit. Bovendien 
moet er, teneinde de beste praktijken te 
stimuleren, in een bijlage bij dit besluit een 
indicatieve lijst met maatregelen worden 
opgesteld, die in die plannen kunnen 
worden opgenomen. De Commissie moet 
de inhoud en uitvoering van LULUCF-
actieplannen van lidstaten periodiek 
evalueren en waar nodig aanbevelingen 
doen om de maatregelen van de lidstaat te 
verbeteren.

(12) In de LULUCF-actieplannen van 
lidstaten moeten maatregelen worden 
vastgesteld om emissies te beperken of te 
verminderen en om verwijderingen door de 
LULUCF-sector te handhaven of te 
verhogen. Elk LULUCF-actieplan moet 
bepaalde informatie bevatten, zoals 
gespecificeerd in dit besluit. Bovendien 
moet er, teneinde de beste praktijken te 
stimuleren, in een bijlage bij dit besluit een 
indicatieve lijst met maatregelen worden 
opgesteld, die in die plannen kunnen 
worden opgenomen. Dit moet gebeuren in 
overeenstemming met het besluit over 
bewakingsmechanismen en strategieën 
voor de ontwikkeling op weg naar een 
koolstofarme economie. De Commissie 
moet de inhoud en uitvoering van 
LULUCF-actieplannen van lidstaten 
periodiek evalueren en waar nodig 
aanbevelingen doen om de maatregelen 
van de lidstaat te verbeteren.

Or. sv

Amendement 121
Kārlis Šadurskis

Voorstel voor een besluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) In de LULUCF-actieplannen van 
lidstaten moeten maatregelen worden 

(12) In de LULUCF-actieplannen van 
lidstaten die zijn vastgesteld als onderdeel 



AM\909081NL.doc 43/86 PE492.911v01-00

NL

vastgesteld om emissies te beperken of te 
verminderen en om verwijderingen door de 
LULUCF-sector te handhaven of te 
verhogen. Elk LULUCF-actieplan moet 
bepaalde informatie bevatten, zoals 
gespecificeerd in dit besluit. Bovendien 
moet er, teneinde de beste praktijken te 
stimuleren, in een bijlage bij dit besluit een 
indicatieve lijst met maatregelen worden 
opgesteld, die in die plannen kunnen 
worden opgenomen. De Commissie moet 
de inhoud en uitvoering van LULUCF-
actieplannen van lidstaten periodiek 
evalueren en waar nodig aanbevelingen 
doen om de maatregelen van de lidstaat te 
verbeteren.

van de koolstofarme 
ontwikkelingsstrategieën moeten 
maatregelen worden vastgesteld om 
emissies te beperken of te verminderen en 
om verwijderingen door de LULUCF-
sector te handhaven of te verhogen. Elke 
lidstaat moet bepalen welke maatregelen 
het best geschikt zijn om in te spelen op de 
nationale omstandigheden. Elk LULUCF-
actieplan moet bepaalde informatie
bevatten, zoals gespecificeerd in dit besluit.
Bovendien moet er, teneinde de beste 
praktijken te stimuleren, in een bijlage bij 
dit besluit een indicatieve lijst met 
maatregelen worden opgesteld, die in die 
plannen kunnen worden opgenomen.

Or. en

Amendement 122
Matthias Groote

Voorstel voor een besluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) In de LULUCF-actieplannen van 
lidstaten moeten maatregelen worden 
vastgesteld om emissies te beperken of te 
verminderen en om verwijderingen door de 
LULUCF-sector te handhaven of te 
verhogen. Elk LULUCF-actieplan moet 
bepaalde informatie bevatten, zoals 
gespecificeerd in dit besluit. Bovendien 
moet er, teneinde de beste praktijken te 
stimuleren, in een bijlage bij dit besluit een 
indicatieve lijst met maatregelen worden 
opgesteld, die in die plannen kunnen 
worden opgenomen. De Commissie moet 
de inhoud en uitvoering van LULUCF-
actieplannen van lidstaten periodiek 
evalueren en waar nodig aanbevelingen 
doen om de maatregelen van de lidstaat te 
verbeteren.

(12) In de LULUCF-actieplannen van 
lidstaten moeten maatregelen worden 
vastgesteld om emissies te beperken of te 
verminderen en om verwijderingen door de 
LULUCF-sector te handhaven of te 
verhogen. Elk LULUCF-actieplan moet 
bepaalde informatie bevatten, zoals 
gespecificeerd in dit besluit. Bovendien 
moet er, teneinde de beste praktijken te 
stimuleren, in een bijlage bij dit besluit een 
indicatieve lijst met maatregelen worden 
opgesteld, die in die plannen kunnen 
worden opgenomen. De Commissie moet 
de inhoud en uitvoering van LULUCF-
actieplannen van lidstaten periodiek 
evalueren en waar nodig aanbevelingen 
doen om de maatregelen van de lidstaat te 
verbeteren. De administratieve lasten 
dienen daarbij zo gering mogelijk te 
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worden gehouden.

Or. de

Amendement 123
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een besluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De bevoegdheid om wetgeving aan te 
nemen overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie moet worden gedelegeerd 
aan de Commissie om de in artikel 2 
vastgestelde definities te wijzigen in het 
licht van veranderingen in de definities die 
zijn aangenomen door de instanties van het 
UNFCCC, het Protocol van Kyoto of 
andere door de Unie gesloten multilaterale 
overeenkomsten met betrekking tot 
klimaatverandering, om bijlage I te 
wijzigen teneinde boekhoudperioden toe te 
voegen en te zorgen voor consistentie 
tussen die boekhoudperioden en de 
desbetreffende perioden die van toepassing 
zijn op emissiereductieverbintenissen van 
de Unie in andere sectoren, om bijlage II te 
wijzigen met bijgewerkte referentieniveaus 
overeenkomstig de voorgestelde 
referentieniveaus die door lidstaten zijn 
ingediend krachtens artikel 6 onder 
voorbehoud van correcties die 
overeenkomstig dit besluit zijn 
aangebracht, om de in bijlage III 
gespecificeerde informatie te herzien 
overeenkomstig wetenschappelijke 
vooruitgang en om de voorwaarden te 
herzien met betrekking tot de 
boekhoudregels voor natuurlijke 
verstoringen, zoals vastgesteld in artikel 9, 
lid 2, om wetenschappelijke vooruitgang of 
herzieningen aan wetgeving te 
weerspiegelen die zijn aangenomen door 

(13) De bevoegdheid om wetgeving aan te 
nemen overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie moet worden gedelegeerd 
aan de Commissie om de in artikel 2 
vastgestelde definities te wijzigen in het 
licht van veranderingen in de definities die 
zijn aangenomen door de instanties van het 
UNFCCC, het Protocol van Kyoto of 
andere door de Unie gesloten multilaterale 
overeenkomsten met betrekking tot 
klimaatverandering, om bijlage I te 
wijzigen teneinde boekhoudperioden toe te 
voegen en te zorgen voor consistentie 
tussen die boekhoudperioden en de 
desbetreffende perioden die van toepassing 
zijn op emissiereductieverbintenissen van 
de Unie in andere sectoren, om bijlage II te 
wijzigen met bijgewerkte referentieniveaus 
overeenkomstig de voorgestelde 
referentieniveaus die door lidstaten zijn 
ingediend krachtens artikel 6 onder 
voorbehoud van correcties die 
overeenkomstig dit besluit zijn aangebracht
en in het licht van wijzigingen aan de 
referentieniveaus die zijn aangenomen 
door instanties van het UNFCCC of het 
Protocol van Kyoto, om de in bijlage III 
gespecificeerde informatie te herzien 
overeenkomstig wetenschappelijke 
vooruitgang en om de voorwaarden te 
herzien met betrekking tot de 
boekhoudregels voor natuurlijke 
verstoringen, zoals vastgesteld in artikel 9, 
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instanties van de UNFCCC of het Protocol 
van Kyoto. Het is van bijzonder belang dat 
de Commissie bij de voorbereiding passend 
overleg pleegt, onder meer met 
deskundigen. Bij de voorbereiding en 
opstelling van gedelegeerde handelingen 
moet de Commissie ervoor zorgen dat de 
desbetreffende documenten gelijktijdig, 
tijdig en op passende wijze bij het 
Europees Parlement en de Raad worden 
ingediend.

lid 2, om wetenschappelijke vooruitgang of 
herzieningen aan wetgeving te 
weerspiegelen die zijn aangenomen door 
instanties van de UNFCCC of het Protocol 
van Kyoto. Het is van bijzonder belang dat 
de Commissie bij de voorbereiding passend 
overleg pleegt, onder meer met 
deskundigen. Bij de voorbereiding en 
opstelling van gedelegeerde handelingen 
moet de Commissie ervoor zorgen dat de 
desbetreffende documenten gelijktijdig, 
tijdig en op passende wijze bij het 
Europees Parlement en de Raad worden 
ingediend.

Or. en

Amendement 124
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Voorstel voor een besluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De bevoegdheid om wetgeving aan te 
nemen overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie moet worden gedelegeerd 
aan de Commissie om de in artikel 2 
vastgestelde definities te wijzigen in het 
licht van veranderingen in de definities die 
zijn aangenomen door de instanties van het 
UNFCCC, het Protocol van Kyoto of 
andere door de Unie gesloten multilaterale 
overeenkomsten met betrekking tot 
klimaatverandering, om bijlage I te 
wijzigen teneinde boekhoudperioden toe 
te voegen en te zorgen voor consistentie 
tussen die boekhoudperioden en de 
desbetreffende perioden die van 
toepassing zijn op 
emissiereductieverbintenissen van de Unie 
in andere sectoren, om bijlage II te 
wijzigen met bijgewerkte 
referentieniveaus overeenkomstig de 

(13) De bevoegdheid om wetgeving aan te 
nemen overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie moet worden gedelegeerd 
aan de Commissie om de in artikel 2 
vastgestelde definities te wijzigen in het 
licht van veranderingen in de definities die 
zijn aangenomen door de instanties van het 
UNFCCC, het Protocol van Kyoto of 
andere multilaterale overeenkomsten die 
ontstaan op het gebied van
klimaatverandering waaraan de Unie moet 
voldoen, om de in bijlage III 
gespecificeerde informatie te herzien 
overeenkomstig wetenschappelijke 
vooruitgang en om de voorwaarden te 
herzien met betrekking tot de 
boekhoudregels voor natuurlijke 
verstoringen, zoals vastgelegd in artikel 9, 
lid 2, om kleine wijzigingen aan wetgeving 
te weerspiegelen die zijn aangenomen door 
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voorgestelde referentieniveaus die door 
lidstaten zijn ingediend krachtens artikel 
6 onder voorbehoud van correcties die 
overeenkomstig dit besluit zijn 
aangebracht, om de in bijlage III 
gespecificeerde informatie te herzien 
overeenkomstig wetenschappelijke 
vooruitgang en om de voorwaarden te 
herzien met betrekking tot de 
boekhoudregels voor natuurlijke 
verstoringen, zoals vastgesteld in artikel 9, 
lid 2, om wetenschappelijke vooruitgang 
of herzieningen aan wetgeving te 
weerspiegelen die zijn aangenomen door 
instanties van de UNFCCC of het Protocol 
van Kyoto. Het is van bijzonder belang dat 
de Commissie bij de voorbereiding passend 
overleg pleegt, onder meer met 
deskundigen. Bij de voorbereiding en 
opstelling van gedelegeerde handelingen 
moet de Commissie ervoor zorgen dat de 
desbetreffende documenten gelijktijdig, 
tijdig en op passende wijze bij het 
Europees Parlement en de Raad worden 
ingediend.

instanties van de UNFCCC of het Protocol 
van Kyoto. Het is van bijzonder belang dat 
de Commissie bij de voorbereiding passend 
overleg pleegt, onder meer met
deskundigen. Bij de voorbereiding en 
opstelling van gedelegeerde handelingen 
moet de Commissie ervoor zorgen dat de 
desbetreffende documenten gelijktijdig, 
tijdig en op passende wijze bij het 
Europees Parlement en de Raad worden 
ingediend.

Or. en

Motivering

Aangezien de in dit artikel en bijlage I opgenomen boekhoudregels van fundamenteel belang 
zijn voor de werking van dit besluit, moeten alle wijzigingen daarvan worden vastgesteld 
overeenkomstig de gewone wetgevingsprocedure.

Amendement 125
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een besluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De bevoegdheid om wetgeving aan te 
nemen overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie moet worden gedelegeerd 

(13) De bevoegdheid om wetgeving aan te 
nemen overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie moet worden gedelegeerd 
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aan de Commissie om de in artikel 2 
vastgestelde definities te wijzigen in het 
licht van veranderingen in de definities die 
zijn aangenomen door de instanties van het 
UNFCCC, het Protocol van Kyoto of 
andere door de Unie gesloten multilaterale 
overeenkomsten met betrekking tot 
klimaatverandering, om bijlage I te 
wijzigen teneinde boekhoudperioden toe te 
voegen en te zorgen voor consistentie 
tussen die boekhoudperioden en de 
desbetreffende perioden die van toepassing 
zijn op emissiereductieverbintenissen van 
de Unie in andere sectoren, om bijlage II te 
wijzigen met bijgewerkte 
referentieniveaus overeenkomstig de 
voorgestelde referentieniveaus die door 
lidstaten zijn ingediend krachtens artikel 
6 onder voorbehoud van correcties die 
overeenkomstig dit besluit zijn 
aangebracht, om de in bijlage III 
gespecificeerde informatie te herzien 
overeenkomstig wetenschappelijke 
vooruitgang en om de voorwaarden te 
herzien met betrekking tot de 
boekhoudregels voor natuurlijke 
verstoringen, zoals vastgesteld in artikel 9, 
lid 2, om wetenschappelijke vooruitgang 
of herzieningen aan wetgeving te 
weerspiegelen die zijn aangenomen door 
instanties van de UNFCCC of het 
Protocol van Kyoto. Het is van bijzonder 
belang dat de Commissie bij de 
voorbereiding passend overleg pleegt, 
onder meer met deskundigen. De 
Commissie moet er bij de voorbereiding 
en opstelling van de gedelegeerde 
handelingen voor zorgen dat de 
desbetreffende documenten tijdig en op 
gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

aan de Commissie om de in artikel 2 
vastgestelde definities te wijzigen in het 
licht van veranderingen in de definities die 
zijn aangenomen door de instanties van het 
UNFCCC, het Protocol van Kyoto of 
andere door de Unie gesloten multilaterale 
overeenkomsten met betrekking tot 
klimaatverandering, om bijlage I te 
wijzigen teneinde boekhoudperioden toe te 
voegen en te zorgen voor consistentie 
tussen die boekhoudperioden en de 
desbetreffende perioden die van toepassing 
zijn op emissiereductieverbintenissen van 
de Unie in andere sectoren.

Or. en

Motivering

De EU heeft de huidige referentieniveaus van het UNFCCC-proces aangenomen. De 
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Commissie mag de referentieniveaus van de lidstaten niet eenzijdig wijzigen maar deze 
mogen alleen worden gewijzigd indien dat ook gebeurt in het kader van het UNFCCC.

Amendement 126
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Voorstel voor een besluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De bevoegdheid om wetgeving aan te 
nemen overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie moet worden gedelegeerd 
aan de Commissie om de in artikel 2 
vastgestelde definities te wijzigen in het 
licht van veranderingen in de definities die 
zijn aangenomen door de instanties van het 
UNFCCC, het Protocol van Kyoto of 
andere door de Unie gesloten multilaterale 
overeenkomsten met betrekking tot 
klimaatverandering, om bijlage I te 
wijzigen teneinde boekhoudperioden toe 
te voegen en te zorgen voor consistentie 
tussen die boekhoudperioden en de 
desbetreffende perioden die van 
toepassing zijn op 
emissiereductieverbintenissen van de Unie 
in andere sectoren, om bijlage II te 
wijzigen met bijgewerkte 
referentieniveaus overeenkomstig de 
voorgestelde referentieniveaus die door 
lidstaten zijn ingediend krachtens artikel 
6 onder voorbehoud van correcties die 
overeenkomstig dit besluit zijn 
aangebracht, om de in bijlage III 
gespecificeerde informatie te herzien 
overeenkomstig wetenschappelijke 
vooruitgang en om de voorwaarden te 
herzien met betrekking tot de 
boekhoudregels voor natuurlijke 
verstoringen, zoals vastgesteld in artikel 9, 
lid 2, om wetenschappelijke vooruitgang 
of herzieningen aan wetgeving te 
weerspiegelen die zijn aangenomen door 

(13) De bevoegdheid om wetgeving aan te 
nemen overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie moet worden gedelegeerd 
aan de Commissie om de in artikel 2 
vastgestelde definities te wijzigen in het 
licht van veranderingen in de definities die 
zijn aangenomen door de instanties van het 
UNFCCC, het Protocol van Kyoto of 
andere door de Unie gesloten multilaterale 
overeenkomsten die ontstaan op het 
gebied van klimaatverandering, om de in 
bijlage III gespecificeerde informatie te 
herzien overeenkomstig wetenschappelijke 
vooruitgang en om de voorwaarden te 
herzien met betrekking tot de 
boekhoudregels voor natuurlijke 
verstoringen, zoals vastgelegd in artikel 9, 
lid 2, om kleine wijzigingen aan wetgeving 
te weerspiegelen die zijn aangenomen door 
instanties van de UNFCCC of het Protocol 
van Kyoto. Het is van bijzonder belang dat 
de Commissie bij de voorbereiding passend 
overleg pleegt, onder meer met 
deskundigen. Bij de voorbereiding en 
opstelling van gedelegeerde handelingen 
moet de Commissie ervoor zorgen dat de 
desbetreffende documenten gelijktijdig, 
tijdig en op passende wijze bij het 
Europees Parlement en de Raad worden 
ingediend.
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instanties van de UNFCCC of het Protocol 
van Kyoto. Het is van bijzonder belang dat 
de Commissie bij de voorbereiding passend 
overleg pleegt, onder meer met 
deskundigen. Bij de voorbereiding en 
opstelling van gedelegeerde handelingen 
moet de Commissie ervoor zorgen dat de 
desbetreffende documenten gelijktijdig, 
tijdig en op passende wijze bij het 
Europees Parlement en de Raad worden 
ingediend.

Or. en

Motivering

Wijzigingen van bijlage I en bijlage II moeten volgens de gewone wetgevingsprocedure 
worden vastgesteld en niet via gedelegeerde handelingen worden afgedaan.

Amendement 127
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een besluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De bevoegdheid om wetgeving aan te 
nemen overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie moet worden gedelegeerd 
aan de Commissie om de in artikel 2 
vastgestelde definities te wijzigen in het 
licht van veranderingen in de definities die 
zijn aangenomen door de instanties van het 
UNFCCC, het Protocol van Kyoto of 
andere door de Unie gesloten multilaterale 
overeenkomsten met betrekking tot 
klimaatverandering, om bijlage I te 
wijzigen teneinde boekhoudperioden toe te 
voegen en te zorgen voor consistentie 
tussen die boekhoudperioden en de 
desbetreffende perioden die van toepassing 
zijn op emissiereductieverbintenissen van 
de Unie in andere sectoren, om bijlage II te 
wijzigen met bijgewerkte referentieniveaus 

(13) De bevoegdheid om wetgeving aan te 
nemen overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie moet worden gedelegeerd 
aan de Commissie om de in artikel 2 
vastgestelde definities te wijzigen in het 
licht van veranderingen in de definities die 
zijn aangenomen door de instanties van het 
UNFCCC, het Protocol van Kyoto of 
andere door de Unie gesloten multilaterale 
overeenkomsten met betrekking tot 
klimaatverandering, om bijlage I te 
wijzigen teneinde boekhoudperioden toe te 
voegen en te zorgen voor consistentie 
tussen die boekhoudperioden en de 
desbetreffende perioden die van toepassing 
zijn op emissiereductieverbintenissen van 
de Unie in andere sectoren, om bijlage II te 
wijzigen met bijgewerkte referentieniveaus 
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overeenkomstig de voorgestelde 
referentieniveaus die door lidstaten zijn 
ingediend krachtens artikel 6 onder 
voorbehoud van correcties die 
overeenkomstig dit besluit zijn 
aangebracht, om de in bijlage III 
gespecificeerde informatie te herzien 
overeenkomstig wetenschappelijke 
vooruitgang en om de voorwaarden te 
herzien met betrekking tot de 
boekhoudregels voor natuurlijke 
verstoringen, zoals vastgesteld in artikel 9, 
lid 2, om wetenschappelijke vooruitgang of 
herzieningen aan wetgeving te 
weerspiegelen die zijn aangenomen door 
instanties van de UNFCCC of het Protocol 
van Kyoto. Het is van bijzonder belang dat 
de Commissie bij de voorbereiding passend 
overleg pleegt, onder meer met 
deskundigen. Bij de voorbereiding en 
opstelling van gedelegeerde handelingen 
moet de Commissie ervoor zorgen dat de 
desbetreffende documenten gelijktijdig, 
tijdig en op passende wijze bij het 
Europees Parlement en de Raad worden 
ingediend.

overeenkomstig de voorgestelde 
referentieniveaus die door lidstaten zijn 
ingediend krachtens artikel 6 onder 
voorbehoud van correcties die 
overeenkomstig dit besluit zijn 
aangebracht, om de in bijlage III 
gespecificeerde informatie te herzien 
overeenkomstig wetenschappelijke 
vooruitgang en om de voorwaarden te 
herzien met betrekking tot de 
boekhoudregels voor natuurlijke 
verstoringen, zoals vastgesteld in artikel 9, 
lid 2, om wetenschappelijke vooruitgang of 
herzieningen aan wetgeving te 
weerspiegelen die zijn aangenomen door 
instanties van de UNFCCC of het Protocol 
van Kyoto. Het is van bijzonder belang dat 
de Commissie bij de voorbereiding passend 
overleg pleegt, onder meer met 
deskundigen. Bij de voorbereiding en 
opstelling van gedelegeerde handelingen 
moet de Commissie ervoor zorgen dat de 
desbetreffende documenten gelijktijdig, 
tijdig en op passende wijze bij het 
Europees Parlement en de Raad worden 
ingediend. Gedelegeerde handelingen 
dienen echter alleen te worden vastgesteld 
wanneer dat passend is, waarbij het recht 
van het Europees Parlement om bezwaar 
te maken tegen de door de Commissie 
vastgestelde maatregelen gewaarborgd 
blijft.

Or. en

Amendement 128
Gaston Franco, Sophie Auconie

Voorstel voor een besluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De bevoegdheid om wetgeving aan te 
nemen overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 

(13) De bevoegdheid om wetgeving aan te 
nemen overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
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Europese Unie moet worden gedelegeerd 
aan de Commissie om de in artikel 2 
vastgestelde definities te wijzigen in het 
licht van veranderingen in de definities die 
zijn aangenomen door de instanties van het 
UNFCCC, het Protocol van Kyoto of 
andere door de Unie gesloten multilaterale 
overeenkomsten met betrekking tot 
klimaatverandering, om bijlage I te 
wijzigen teneinde boekhoudperioden toe te 
voegen en te zorgen voor consistentie 
tussen die boekhoudperioden en de 
desbetreffende perioden die van toepassing 
zijn op emissiereductieverbintenissen van 
de Unie in andere sectoren, om bijlage II te 
wijzigen met bijgewerkte referentieniveaus 
overeenkomstig de voorgestelde 
referentieniveaus die door lidstaten zijn 
ingediend krachtens artikel 6 onder 
voorbehoud van correcties die 
overeenkomstig dit besluit zijn 
aangebracht, om de in bijlage III 
gespecificeerde informatie te herzien 
overeenkomstig wetenschappelijke 
vooruitgang en om de voorwaarden te 
herzien met betrekking tot de 
boekhoudregels voor natuurlijke 
verstoringen, zoals vastgesteld in artikel 9, 
lid 2, om wetenschappelijke vooruitgang of 
herzieningen aan wetgeving te 
weerspiegelen die zijn aangenomen door 
instanties van de UNFCCC of het Protocol 
van Kyoto. Het is van bijzonder belang dat 
de Commissie tijdens haar voorbereidende 
werkzaamheden passend overleg pleegt, 
onder meer met deskundigen. Bij de 
voorbereiding en opstelling van 
gedelegeerde handelingen moet de 
Commissie ervoor zorgen dat de 
desbetreffende documenten gelijktijdig, 
tijdig en op passende wijze bij het 
Europees Parlement en de Raad worden 
ingediend.

Europese Unie moet worden gedelegeerd 
aan de Commissie om de in artikel 2 
vastgestelde definities te wijzigen in het 
licht van veranderingen in de definities die 
zijn aangenomen door de instanties van het 
UNFCCC, het Protocol van Kyoto of 
andere door de Unie gesloten multilaterale 
overeenkomsten met betrekking tot 
klimaatverandering, om bijlage I te 
wijzigen teneinde boekhoudperioden toe te 
voegen en te zorgen voor consistentie 
tussen die boekhoudperioden en de 
desbetreffende perioden die van toepassing 
zijn op emissiereductieverbintenissen van 
de Unie in andere sectoren, om bijlage II te 
wijzigen met bijgewerkte referentieniveaus 
overeenkomstig de voorgestelde 
referentieniveaus die door lidstaten zijn 
ingediend krachtens artikel 6 onder 
voorbehoud van correcties die 
overeenkomstig dit besluit zijn 
aangebracht, om de in bijlage III 
gespecificeerde informatie te herzien 
overeenkomstig wetenschappelijke 
vooruitgang en om de voorwaarden te 
herzien met betrekking tot de 
boekhoudregels voor natuurlijke 
verstoringen, zoals vastgesteld in artikel 9, 
lid 2, om wetenschappelijke vooruitgang of 
herzieningen aan wetgeving te 
weerspiegelen die zijn aangenomen door 
instanties van de UNFCCC of het Protocol 
van Kyoto. Het is van bijzonder belang dat 
de Commissie tijdens haar voorbereidende 
werkzaamheden passend overleg pleegt, 
onder meer met deskundigen uit de 
betrokken sectoren. Bij de voorbereiding 
en opstelling van gedelegeerde 
handelingen moet de Commissie ervoor 
zorgen dat de desbetreffende documenten 
gelijktijdig, tijdig en op passende wijze bij 
het Europees Parlement en de Raad worden 
ingediend.

Or. en
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Amendement 129
Matthias Groote

Voorstel voor een besluit
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) De Commissie dient te 
onderzoeken of het mogelijk is om in het 
kader van het opstellen en uitvoeren van 
de actieplannen ter vermindering van de 
uitstoot van broeikasgassen, investeringen 
in de agrarische sector te bevorderen.

Or. de

Amendement 130
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een besluit
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Daar de doelstellingen van de 
voorgestelde maatregel door de aard ervan 
niet voldoende door de lidstaten alleen 
kunnen worden verwezenlijkt en derhalve 
wegens hun omvang en gevolgen beter op 
het niveau van de Unie kunnen worden 
verwezenlijkt, kan de Unie, 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 
maatregelen vaststellen. Overeenkomstig 
het in hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat dit besluit niet 
verder dan nodig is om deze doelstellingen 
te verwezenlijken.

(14) Daar de doelstellingen van de 
voorgestelde maatregel door de aard ervan 
niet voldoende door de lidstaten alleen 
kunnen worden verwezenlijkt en derhalve 
wegens hun omvang en gevolgen beter op 
het niveau van de Unie kunnen worden 
verwezenlijkt, kan de Unie, 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 
maatregelen vaststellen. LULUCF-
vraagstukken, zoals het bosbeleid, vallen 
binnen de bevoegdheid van de lidstaten.
De Unie mag zich niet bemoeien met het 
nationale bosbeleid en dient de 
bevoegdheid van de lidstaten op dit vlak te 
eerbiedigen. Overeenkomstig het in 
hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat dit besluit niet 
verder dan nodig is om deze doelstellingen 
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te verwezenlijken.

Or. en

Amendement 131
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een besluit
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Daar de doelstellingen van de 
voorgestelde maatregel door de aard ervan 
niet voldoende door de lidstaten alleen 
kunnen worden verwezenlijkt en derhalve 
wegens hun omvang en gevolgen beter op 
het niveau van de Unie kunnen worden 
verwezenlijkt, kan de Unie, 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 
maatregelen vaststellen. Overeenkomstig 
het in hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat dit besluit niet 
verder dan nodig is om deze doelstellingen 
te verwezenlijken.

(14) Daar de doelstellingen van de 
voorgestelde maatregel door de aard ervan 
niet voldoende door de lidstaten alleen 
kunnen worden verwezenlijkt en derhalve 
wegens hun omvang en gevolgen beter op 
het niveau van de Unie kunnen worden 
verwezenlijkt, kan de Unie, 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 
maatregelen vaststellen. Aangezien de 
bevoegdheid voor LULUCF-vraagstukken 
voornamelijk bij de lidstaten berust, moet 
de Unie zich echter houden aan het 
voorzorgsbeginsel, vooral wat betreft 
bosbouw, om de bevoegdheid van de 
lidstaten te eerbiedigen en moet zij ten 
volle erkennen dat duurzaam bosbeheer 
een ruim begrip is en niet alleen vanuit 
het oogpunt van het klimaat kan worden 
gereguleerd. Overeenkomstig het in 
hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat dit besluit niet 
verder dan nodig is om deze doelstellingen 
te verwezenlijken.

Or. en

Amendement 132
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Voorstel voor een besluit
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In dit besluit worden boekhoudregels 
vastgesteld die van toepassing zijn op 
emissies en verwijderingen als gevolg van 
landgebruik, verandering in landgebruik en 
bosbouw. Het voorziet ook in LULUCF-
actieplannen voor lidstaten om emissies te 
beperken of te verminderen en 
verwijdering te handhaven of te vergroten, 
en in de evaluatie van die plannen door de 
Commissie.

In dit besluit worden boekhoudregels 
vastgesteld die van toepassing zijn op 
emissies en verwijderingen als gevolg van 
landgebruik, verandering in landgebruik en 
bosbouw. Het voorziet ook in LULUCF-
actieplannen voor lidstaten om emissies te 
beperken of te verminderen en 
verwijdering te handhaven of te vergroten.

Or. en

Amendement 133
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Voorstel voor een besluit
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In dit besluit worden boekhoudregels 
vastgesteld die van toepassing zijn op 
emissies en verwijderingen als gevolg van 
landgebruik, verandering in landgebruik en 
bosbouw. Het voorziet ook in LULUCF-
actieplannen voor lidstaten om emissies te 
beperken of te verminderen en 
verwijdering te handhaven of te 
vergroten, en in de evaluatie van die 
plannen door de Commissie.

In dit besluit worden boekhoudregels 
vastgesteld die van toepassing zijn op 
emissies en verwijderingen als gevolg van 
landgebruik, verandering in landgebruik en 
bosbouw.

Or. en

Motivering

De invoering van nationale actieplannen in dit besluit zou de regelgeving verdubbelen 
aangezien de voorgestelde actieplannen parallel zouden lopen met de agromilieumaatregelen 
in het kader van de tweede pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.
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Amendement 134
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Voorstel voor een besluit
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In dit besluit worden boekhoudregels 
vastgesteld die van toepassing zijn op 
emissies en verwijderingen als gevolg van 
landgebruik, verandering in landgebruik en 
bosbouw. Het voorziet ook in LULUCF-
actieplannen voor lidstaten om emissies te 
beperken of te verminderen en 
verwijdering te handhaven of te 
vergroten, en in de evaluatie van die 
plannen door de Commissie.

In dit besluit worden boekhoudregels 
vastgesteld die van toepassing zijn op 
emissies en verwijderingen als gevolg van 
landgebruik, verandering in landgebruik en 
bosbouw.

Or. en

Motivering
Het voorstel van de Commissie gaat verder dan het akkoord van Durban. LULUCF-
actieplannen zijn ook in strijd met het feit dat de EU niet bevoegd is inzake bosbouw. Het 
risico bestaat dat actieplannen alleen gericht zijn op praktijken van het bosbeheer die bedoeld 
zijn om de klimaatverandering te verzachten en dat zij geen rekening houden met de 
multifunctionele rol van bossen. Nationale actieplannen zouden voor de lidstaten bovendien 
een bijkomende last zonder duidelijke toegevoegde waarde betekenen. Ze zouden de 
regelgeving verdubbelen aangezien ze parallel zouden lopen met de agromilieumaatregelen 
in het kader van de tweede pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Amendement 135
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een besluit
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In dit besluit worden boekhoudregels 
vastgesteld die van toepassing zijn op 
emissies en verwijderingen als gevolg van 
landgebruik, verandering in landgebruik en 
bosbouw. Het voorziet ook in LULUCF-
actieplannen voor lidstaten om emissies te 
beperken of te verminderen en 

In dit besluit worden boekhoudregels 
vastgesteld die van toepassing zijn op 
emissies en verwijderingen als gevolg van 
landgebruik, verandering in landgebruik en 
bosbouw.
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verwijdering te handhaven of te 
vergroten, en in de evaluatie van die 
plannen door de Commissie.

Or. en

Motivering

Het voorstel van de Commissie betreffende nationale actieplannen gaat verder dan wat in 
Durban overeengekomen is. De voorgestelde LULUCF-actieplannen zijn bijvoorbeeld ook in 
strijd met het feit dat de EU niet bevoegd is inzake bosbouw. Bosbeheer en bosbeleid zijn 
nationale aangelegenheden.

Amendement 136
Kriton Arsenis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een besluit
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In dit besluit worden boekhoudregels 
vastgesteld die van toepassing zijn op 
emissies en verwijderingen als gevolg van 
landgebruik, verandering in landgebruik en 
bosbouw. Het voorziet ook in LULUCF-
actieplannen voor lidstaten om emissies te 
beperken of te verminderen en 
verwijdering te handhaven of te vergroten, 
en in de evaluatie van die plannen door de 
Commissie.

In dit besluit worden boekhoudregels voor 
de lidstaten vastgesteld die van toepassing 
zijn op emissies en verwijderingen als 
gevolg van landgebruik, verandering in 
landgebruik en bosbouw. Het stelt geen 
boekhoud- of rapportageverplichtingen 
vast voor private partijen. Het voorziet ook 
in LULUCF-actieplannen voor lidstaten 
om emissies te beperken of te verminderen 
en verwijdering te handhaven of te 
vergroten, en in de evaluatie van die 
plannen door de Commissie.

Or. en

Amendement 137
Romana Jordan

Voorstel voor een besluit
Artikel 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In dit besluit worden boekhoudregels 
vastgesteld die van toepassing zijn op 
emissies en verwijderingen als gevolg van 
landgebruik, verandering in landgebruik en 
bosbouw. Het voorziet ook in LULUCF-
actieplannen voor lidstaten om emissies te 
beperken of te verminderen en 
verwijdering te handhaven of te vergroten, 
en in de evaluatie van die plannen door de 
Commissie.

In dit besluit worden boekhoudregels 
vastgesteld die van toepassing zijn op 
emissies en verwijderingen als gevolg van 
landgebruik, verandering in landgebruik en 
bosbouw als eerste stap naar de formele 
opname van de LULUFC-sector in de 
broeikasgasemissiereductieverbintenissen 
van de Unie en de lidstaten krachtens 
artikel 9 van Beschikking nr. 
406/2009/EG. Het voorziet ook in 
LULUCF-actieplannen voor lidstaten om 
emissies te beperken of te verminderen en 
verwijdering te handhaven of te vergroten, 
en in de evaluatie van die plannen door de 
Commissie.

Or. en

Amendement 138
Kriton Arsenis, Peter Liese

Voorstel voor een besluit
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In dit besluit worden boekhoudregels 
vastgesteld die van toepassing zijn op 
emissies en verwijderingen als gevolg van 
landgebruik, verandering in landgebruik en 
bosbouw. Het voorziet ook in LULUCF-
actieplannen voor lidstaten om emissies te 
beperken of te verminderen en 
verwijdering te handhaven of te vergroten, 
en in de evaluatie van die plannen door de 
Commissie.

In dit besluit worden boekhoudregels voor 
de lidstaten vastgesteld die van toepassing 
zijn op emissies en verwijderingen als 
gevolg van landgebruik, verandering in 
landgebruik en bosbouw. Het stelt geen 
boekhoud- of rapportageverplichtingen 
vast voor private partijen. Het voorziet ook 
in LULUCF-actieplannen voor lidstaten 
om emissies te beperken of te verminderen 
en verwijdering te handhaven of te 
vergroten, en in de evaluatie van die 
plannen door de Commissie.

Or. en
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Amendement 139
Christofer Fjellner

Voorstel voor een besluit
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In dit besluit worden boekhoudregels 
vastgesteld die van toepassing zijn op 
emissies en verwijderingen als gevolg van 
landgebruik, verandering in landgebruik en 
bosbouw. Het voorziet ook in LULUCF-
actieplannen voor lidstaten om emissies te 
beperken of te verminderen en 
verwijdering te handhaven of te 
vergroten, en in de evaluatie van die 
plannen door de Commissie.

In dit besluit worden boekhoudregels 
vastgesteld die van toepassing zijn op 
emissies en verwijderingen als gevolg van 
landgebruik, verandering in landgebruik en 
bosbouw.

Or. en

Amendement 140
Christofer Fjellner

Voorstel voor een besluit
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In dit besluit worden boekhoudregels 
vastgesteld die van toepassing zijn op 
emissies en verwijderingen als gevolg van 
landgebruik, verandering in landgebruik en 
bosbouw. Het voorziet ook in LULUCF-
actieplannen voor lidstaten om emissies te 
beperken of te verminderen en 
verwijdering te handhaven of te 
vergroten, en in de evaluatie van die 
plannen door de Commissie.

In dit besluit worden boekhoudregels 
vastgesteld die van toepassing zijn op 
emissies en verwijderingen als gevolg van 
landgebruik, verandering in landgebruik en 
bosbouw.

Or. sv

Amendement 141
Zofija Mazej Kukovič
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Voorstel voor een besluit
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In dit besluit worden boekhoudregels 
vastgesteld die van toepassing zijn op 
emissies en verwijderingen als gevolg van 
landgebruik, verandering in landgebruik en 
bosbouw. Het voorziet ook in LULUCF-
actieplannen voor lidstaten om emissies te 
beperken of te verminderen en 
verwijdering te handhaven of te vergroten, 
en in de evaluatie van die plannen door de
Commissie.

In dit besluit worden boekhoudregels 
vastgesteld die van toepassing zijn op 
emissies en verwijderingen als gevolg van 
landgebruik, verandering in landgebruik en 
bosbouw als eerste stap naar de formele 
opname van de LULUFC-sector in de 
broeikasgasemissiereductieverbintenissen 
van de Unie en de lidstaten krachtens 
artikel 9 van Beschikking nr. 
406/2009/EG. Het voorziet ook in 
LULUCF-actieplannen voor lidstaten om 
emissies te beperken of te verminderen en 
verwijdering te handhaven of te vergroten, 
en in de evaluatie van die plannen door de 
Commissie.

Or. en

Amendement 142
Riikka Manner

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j) "koolstofreservoir": de hoeveelheid van 
het element koolstof die is opgeslagen in 
een koolstofpool, uitgedrukt in miljoenen 
ton;

(j) "koolstofreservoir": de hoeveelheid van 
het element koolstof die is opgeslagen in 
een koolstofpool;

Or. en

Amendement 143
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1 – letter q
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(q) "bos": een grondgebied van ten minste 
0,5 hectare met een kroonbedekking of een 
gelijksoortige staande voorraad van ten 
minste 10 %, bedekt met bomen die in 
volwassen staat op hun plaats van groei een 
potentiële hoogte van ten minste vijf meter 
kunnen bereiken, inclusief groepen van 
groeiende jonge natuurlijke bomen, of een 
aanplant die nog een kroonbedekking of 
gelijksoortige staande voorraad moet 
bereiken van ten minste 10 % of een 
boomhoogte van ten minste vijf meter, 
inclusief elk gebied dat normaal gesproken 
deel uitmaakt van het bosgebied maar 
waarop tijdelijk geen bomen staan als 
gevolg van menselijk ingrijpen, zoals kap, 
of als gevolg van natuurlijke oorzaken, 
maar waarvan verwacht kan worden dat het 
weer als bos zal terugkeren;

(q) "bos": een grondgebied van ten minste 
0,1 hectare met een minimale breedte van 
het bosgebied van tien meter en een 
kroonbedekking of een gelijksoortige 
staande voorraad van ten minste 10 %, 
bedekt met bomen die in volwassen staat 
op hun plaats van groei een potentiële 
hoogte van ten minste twee meter kunnen
bereiken, inclusief groepen van groeiende 
jonge natuurlijke bomen, of een aanplant 
die nog een kroonbedekking of 
gelijksoortige staande voorraad moet 
bereiken van ten minste 10 % of een 
boomhoogte van ten minste twee meter, 
inclusief elk gebied dat normaal gesproken 
deel uitmaakt van het bosgebied maar 
waarop tijdelijk geen bomen staan als 
gevolg van menselijk ingrijpen, zoals kap, 
of als gevolg van natuurlijke oorzaken, 
maar waarvan verwacht kan worden dat het 
weer als bos zal terugkeren;

Or. pl

Amendement 144
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1 – letter q

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(q) "bos": een grondgebied van ten minste 
0,5 hectare met een kroonbedekking of een
gelijksoortige staande voorraad van ten 
minste 10 %, bedekt met bomen die in 
volwassen staat op hun plaats van groei
een potentiële hoogte van ten minste vijf 
meter kunnen bereiken, inclusief groepen 
van groeiende jonge natuurlijke bomen, 
of een aanplant die nog een 
kroonbedekking of gelijksoortige staande 
voorraad moet bereiken van ten minste 

(q) "bos": gebied met een kroonbedekking 
(of gelijkwaardige staande voorraad) van 
meer dan 10 % en een oppervlakte van 
meer dan 0,5 ha. De bomen moeten in 
volwassen staat in situ een hoogte van ten 
minste vijf meter kunnen bereiken. Het 
gebied kan bestaan hetzij uit gesloten 
bosformaties waar bomen van 
verschillende hoogte en onderhout een 
groot percentage van de bodem bedekken, 
hetzij uit open bosformaties met een 
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10 % of een boomhoogte van ten minste 
vijf meter, inclusief elk gebied dat 
normaal gesproken deel uitmaakt van het 
bosgebied maar waarop tijdelijk geen 
bomen staan als gevolg van menselijk
ingrijpen, zoals kap, of als gevolg van
natuurlijke oorzaken, maar waarvan
verwacht kan worden dat het weer als bos 
zal terugkeren;

doorlopende vegetatiebedekking en een 
kroonbedekking van meer dan 10 %.
Jonge natuurlijke opstand en alle 
aanplantingen voor bosbouwdoeleinden 
die nog geen kroondichtheid van 10 % of 
een boomhoogte van vijf meter hebben 
bereikt, worden als bos beschouwd, 
evenals normaliter van het bosgebied deel 
uitmakende percelen die door ingrijpen 
van de mens of door natuurlijke oorzaken 
tijdelijk ontbost zijn, maar die naar 
verwachting weer bebost zullen raken;
‘Bos’ omvat: boomkwekerijen en 
zaadgaarden die een integrerend deel 
uitmaken van het bos; boswegen, ontboste 
gebieden, brandgangen en andere kleine 
open gebieden in het bos; bossen in 
nationale parken, natuurreservaten en 
andere beschermde gebieden zoals 
gebieden die vanuit ecologisch, 
wetenschappelijk, geschiedkundig, 
cultureel of spiritueel oogpunt bijzonder 
waardevol zijn; windsingels en 
windkeringen van bomen met een 
oppervlakte van meer dan 0,5 ha en een 
breedte van meer dan 20 m.
Rubberhoutplantages en kurkeikenbossen 
zijn inbegrepen. ‘Bos’ omvat geen grond 
die voornamelijk voor 
landbouwpraktijken wordt aangewend;

Or. en

Motivering

Deze definitie moet overeenstemmen met het MCPFE/Forest Europe-proces omdat de 
lidstaten volgens deze criteria verslag moeten uitbrengen in het MCPFE/Forest Europe-
proces. Het rapportagesysteem veranderen of de verplichting scheppen om op 
verschillende/parallelle manieren verslag uit te brengen, zou bijkomende kosten veroorzaken. 
Bovendien leidt dit tot bijkomende bureaucratie en meer kosten voor de lidstaten.

Amendement 145
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1 – letter q
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(q) "bos": een grondgebied van ten minste 
0,5 hectare met een kroonbedekking of een 
gelijksoortige staande voorraad van ten 
minste 10 %, bedekt met bomen die in 
volwassen staat op hun plaats van groei 
een potentiële hoogte van ten minste vijf 
meter kunnen bereiken, inclusief groepen 
van groeiende jonge natuurlijke bomen, of 
een aanplant die nog een kroonbedekking 
of gelijksoortige staande voorraad moet 
bereiken van ten minste 10 % of een 
boomhoogte van ten minste vijf meter, 
inclusief elk gebied dat normaal gesproken 
deel uitmaakt van het bosgebied maar 
waarop tijdelijk geen bomen staan als 
gevolg van menselijk ingrijpen, zoals kap, 
of als gevolg van natuurlijke oorzaken, 
maar waarvan verwacht kan worden dat het 
weer als bos zal terugkeren;

(q) “bos”: een gebied omschreven door de 
minimale waarden voor grondoppervlak, 
kroonbedekking of een gelijksoortige 
staande voorraad, en boomhoogte, waarbij 
deze waarden niet hoger zijn dan degene 
vastgesteld in Besluit 16/CMP.1. Elke 
lidstaat moet zijn waarden aan de 
Commissie meedelen en wel uiterlijk bij 
aanvang van de in bijlage I vermelde 
boekhoudperiode. Bos omvat gebieden 
met bomen op hun plaats van groei, 
inclusief groepen groeiende jonge 
natuurlijke bomen, of een aanplant die nog 
de bovenvermelde minimumwaarden voor 
kroonbedekking of gelijksoortige staande 
voorraad of de bovenvermelde 
minimumhoogte moet bereiken, inclusief 
elk gebied dat normaal gesproken deel 
uitmaakt van het bosgebied maar waarop 
tijdelijk geen bomen staan als gevolg van 
menselijk ingrijpen, zoals kap, of als 
gevolg van natuurlijke oorzaken, maar 
waarvan verwacht kan worden dat het weer 
als bos zal terugkeren;

Or. en

Amendement 146
Julie Girling

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1 – letter q

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(q) "bos": een grondgebied van ten minste
0,5 hectare met een kroonbedekking of een 
gelijksoortige staande voorraad van ten 
minste 10 %, bedekt met bomen die in 
volwassen staat op hun plaats van groei
een potentiële hoogte van ten minste vijf
meter kunnen bereiken, inclusief groepen 
van groeiende jonge natuurlijke bomen, 

(q) "bos": een minimumoppervlakte van 
ten minste 0,05-1,0 hectare met een 
kroonbedekking (of gelijksoortige staande 
voorraad) van meer dan 10-30 %, met 
bomen die in volwassen staat in situ een 
potentiële hoogte van ten minste 2-5 meter 
kunnen bereiken. Een bos kan bestaan 
hetzij uit gesloten bosformaties waar 
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of een aanplant die nog een 
kroonbedekking of gelijksoortige staande 
voorraad moet bereiken van ten minste 
10 % of een boomhoogte van ten minste 
vijf meter, inclusief elk gebied dat normaal 
gesproken deel uitmaakt van het bosgebied 
maar waarop tijdelijk geen bomen staan 
als gevolg van menselijk ingrijpen, zoals 
kap, of als gevolg van natuurlijke 
oorzaken, maar waarvan verwacht kan 
worden dat het weer als bos zal terugkeren;

bomen van verschillende hoogte en 
onderhout een groot percentage van de 
bodem bedekken, hetzij uit open bos.
Jonge natuurlijke opstand en alle
aanplantingen die nog een kroondichtheid
moeten bereiken van 10-30 % of een 
boomhoogte van 2-5 meter, worden als bos 
beschouwd, en dat geldt ook voor alle 
gebieden die normaal gesproken deel 
uitmaken van het bosgebied maar die 
tijdelijk ontbost zijn als gevolg van 
menselijk ingrijpen, zoals kap, of 
natuurlijke oorzaken, maar die naar 
verwachting weer bebost zullen raken;

Or. en

Motivering

De definitie van bos moet in overeenstemming worden gebracht met het akkoord van Durban 
inzake klimaatverandering.

Amendement 147
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1 – letter t

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(t) "natuurlijke verstoring": elke niet-
antropogene gebeurtenis of omstandigheid
die aanzienlijke emissies in bossen of 
landbouwgronden veroorzaakt en 
plaatsvindt buiten de wil van de betrokken
lidstaat, mits de lidstaat eveneens objectief 
niet in staat is om het effect van de 
gebeurtenis of de omstandigheid op de 
emissies aanzienlijk te beperken, zelfs niet 
na de gebeurtenis;

(t) "natuurlijke verstoringen": niet-
antropogene gebeurtenissen of niet-
antropogene omstandigheden. In de zin 
van dit besluit gaat het om gebeurtenissen 
of omstandigheden die aanzienlijke 
emissies in bossen veroorzaken en buiten 
de controle en wezenlijke invloed van een 
lidstaat vallen. Hieronder vallen 
ongecontroleerde bosbranden, insecten-
en ziekteplagen, extreme 
weersomstandigheden en/of geografische 
verstoringen, buiten de controle of 
wezenlijke invloed van een lidstaat. Kap 
en voorgeschreven afbranding vallen hier 
niet onder;
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Or. en

Motivering

Aanpassing aan het akkoord van Durban inzake klimaatverandering.

Amendement 148
Julie Girling

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1 – letter t bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(t bis) "achtergrondniveau": het 
gemiddelde van consistente en in eerste 
instantie complete tijdreeksen met 
inbegrip van de emissies in de periode 
tussen 1990 en 2009 die verband houden 
met natuurlijke verstoringen, na 
toepassing van een iteratief proces ter 
eliminatie van uitschieters, op basis van 
tweemaal de standaarddeviatie van het 
gemiddelde tot er geen uitschieters meer 
worden vastgesteld. De lidstaten kunnen 
ook kiezen voor een transparante en 
vergelijkbare landenspecifieke aanpak, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van een 
consistente en in eerste instantie complete 
tijdreeks van gegevens met inbegrip van 
de periode 1990-2009. Voor iedere aanpak 
geldt dat het vooruitzicht van netto-krediet 
gedurende de verbintenisperiode wordt 
vermeden. Indien het referentieniveau 
van het bosbeheer van een lidstaat geen 
achtergrondniveau van emissies omvat, 
wordt voor de toepassing van de 
achtergrond zoals bedoeld in artikel 9, lid 
2, met behulp van eerstgenoemde 
bovenstaande aanpak een schatting 
gemaakt van de waarde van het 
achtergrondniveau.
Wanneer het achtergrondniveau zoals 
hierboven wordt gedefinieerd, is de marge 
gelijk aan tweemaal de standaarddeviatie 
op de tijdreeks waarmee het 
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achtergrondniveau wordt vastgesteld.
Ingeval het achtergrondniveau met de 
landenspecifieke aanpak wordt vastgesteld 
of het referentieniveau van de lidstaat nul 
bedraagt, moet de lidstaat beschrijven hoe 
een marge, indien nodig, wordt 
vastgesteld. Voor iedere aanpak geldt dat 
het vooruitzicht van netto-krediet 
gedurende de verbintenisperiode moet 
worden vermeden.

Or. en

Motivering

Er is behoefte aan een definitie van "achtergrondniveau" om overeenstemming te bereiken 
met het akkoord van Durban inzake klimaatverandering dat door alle 27 lidstaten is 
ondertekend (ook in verband met andere, onderstaande wijzigingen van artikel 9).

Amendement 149
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1 – letter u

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(u) "halfwaardetijd": het aantal jaren 
voordat de koolstofinhoud van een 
houtproduct is afgenomen tot de helft van 
de oorspronkelijke hoeveelheid;

(u) "halfwaardetijd": het aantal jaren 
voordat de hoeveelheid koolstof 
opgeslagen in een houtproduct is 
afgenomen tot de helft van de 
oorspronkelijke waarde;

Or. en

Motivering

De definitie van de Commissie is technische gesproken onjuist. De koolstofwaarde in de pool 
daalt omdat de tonnen product in de pool dalen, niet omdat de koolstofwaarde in het product 
daalt.

Amendement 150
Kārlis Šadurskis
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Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1 – letter u

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(u) "halfwaardetijd": het aantal jaren 
voordat de koolstofinhoud van een
houtproduct is afgenomen tot de helft van 
de oorspronkelijke hoeveelheid;

(u) "halfwaardetijd": het aantal jaren 
voordat de koolstofinhoud van de geoogste 
houtproducten in een van de in artikel 7, 
lid 2, vermelde categorieën is afgenomen 
tot de helft van de oorspronkelijke 
hoeveelheid;

Or. en

Amendement 151
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie wordt gemachtigd 
overeenkomstig artikel 12 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen teneinde de in 
lid 1 van dit artikel genoemde definities 
bij te stellen in het licht van 
veranderingen aan de definities die zijn 
aangenomen door de instanties van het 
UNFCCC, het Protocol van Kyoto of 
andere door de Unie gesloten 
multilaterale overeenkomsten met 
betrekking tot klimaatverandering.

Schrappen

Or. pl

Amendement 152
Kārlis Šadurskis

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie wordt gemachtigd 
overeenkomstig artikel 12 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen teneinde de in 
lid 1 van dit artikel genoemde definities 
bij te stellen in het licht van 
veranderingen aan de definities die zijn 
aangenomen door de instanties van het 
UNFCCC, het Protocol van Kyoto of 
andere door de Unie gesloten 
multilaterale overeenkomsten met 
betrekking tot klimaatverandering.

Schrappen

Or. en

Amendement 153
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie wordt gemachtigd 
overeenkomstig artikel 12 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen teneinde de in 
lid 1 van dit artikel genoemde definities bij 
te stellen in het licht van veranderingen 
aan de definities die zijn aangenomen door 
de instanties van het UNFCCC, het 
Protocol van Kyoto of andere door de Unie 
gesloten multilaterale overeenkomsten met 
betrekking tot klimaatverandering.

2. De Commissie wordt gemachtigd 
overeenkomstig artikel 12 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen teneinde de in 
lid 1 van dit artikel genoemde definities bij 
te stellen om samenhang te garanderen 
tussen die definities en eventuele 
veranderingen aan relevante definities die 
zijn aangenomen door de instanties van het 
UNFCCC, het Protocol van Kyoto of 
andere multilaterale overeenkomsten die 
ontstaan op het gebied van
klimaatverandering waaraan de Unie moet 
voldoen.

Or. en

Motivering

Het is van fundamenteel belang dat het EU-kader voor LULUCF samenhangt met de 
internationale regels om de nationale rapportage te vergemakkelijken en vertekeningen 
tussen de verschillende kaders te voorkomen. Afstemming met het internationale kader 
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(Besluit 16./CMP.1) zou de nationale rapportage vergemakkelijken en samenhang 
garanderen.

Amendement 154
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie wordt gemachtigd 
overeenkomstig artikel 12 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen teneinde de in 
lid 1 van dit artikel genoemde definities bij 
te stellen in het licht van veranderingen 
aan de definities die zijn aangenomen door 
de instanties van het UNFCCC, het 
Protocol van Kyoto of andere door de Unie 
gesloten multilaterale overeenkomsten met 
betrekking tot klimaatverandering.

2. De Commissie wordt gemachtigd 
overeenkomstig artikel 12 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen teneinde de in 
lid 1 van dit artikel genoemde definities bij 
te stellen om samenhang te garanderen 
tussen die definities en eventuele 
veranderingen aan relevante definities die 
zijn aangenomen door de instanties van het 
UNFCCC, het Protocol van Kyoto in het 
kader van het UNFCCC of andere door de 
Unie gesloten multilaterale 
overeenkomsten met betrekking tot 
klimaatverandering.

Or. en

Motivering

Het is van cruciaal belang dat het EU-kader voor LULUCF samenhangt met de 
internationale regels om de nationale rapportage te vergemakkelijken en vertekeningen 
tussen de verschillende kaders te voorkomen. Afstemming met het internationale kader 
(Besluit 16./CMP.1) wordt voorgesteld om de nationale rapportage te vergemakkelijken en 
samenhang te garanderen.

Amendement 155
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie wordt gemachtigd 2. De Commissie wordt gemachtigd 
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overeenkomstig artikel 12 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen teneinde de in 
lid 1 van dit artikel genoemde definities bij 
te stellen in het licht van veranderingen 
aan de definities die zijn aangenomen door 
de instanties van het UNFCCC, het 
Protocol van Kyoto of andere door de Unie 
gesloten multilaterale overeenkomsten met 
betrekking tot klimaatverandering.

overeenkomstig artikel 12 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen teneinde de in 
lid 1 van dit artikel genoemde definities bij 
te stellen in overeenstemming met
veranderingen aan de definities die zijn 
aangenomen door de instanties van het 
UNFCCC, het Protocol van Kyoto of 
andere door de Unie gesloten multilaterale 
overeenkomsten met betrekking tot 
klimaatverandering.

Or. en

Amendement 156
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verplichting om een LULUCF-
boekhouding op te stellen en bij te houden

Regels voor het opstellen en bijhouden 
van een LULUCF-boekhouding

Or. pl

Amendement 157
Bas Eickhout

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor elke in bijlage I gespecificeerde 
boekhoudperiode moeten de lidstaten een 
boekhouding opstellen en bijhouden 
waarin alle emissies en verwijderingen als 
gevolg van de activiteiten op hun 
grondgebied nauwkeurig worden 
weergegeven, en waarbij die activiteiten 
binnen de volgende categorieën vallen:

Voor elke in bijlage I gespecificeerde 
boekhoudperiode moeten de lidstaten een 
boekhouding opstellen en bijhouden 
waarin alle emissies en verwijderingen als 
gevolg van de activiteiten op hun 
grondgebied nauwkeurig worden 
weergegeven, en waarbij die activiteiten 
binnen de volgende drie categorieën 
vallen:
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Or. en

(Hierover moet worden gestemd samen met de hiermee verband houdende amendementen bij 
andere delen van dit artikel, ingediend door dezelfde auteur.)

Amendement 158
Bas Eickhout

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) bebossing; (a) bosbouwactiviteiten: bebossing, 
herbebossing, ontbossing en bosbeheer;

Or. en

(Hierover moet worden gestemd samen met de hiermee verband houdende amendementen bij 
andere delen van dit artikel, ingediend door dezelfde auteur.)

Amendement 159
Daciana Octavia Sârbu

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) bebossing; (a) bebossing en herbebossing;

Or. en

Amendement 160
Daciana Octavia Sârbu

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) herbebossing; Schrappen

Or. en
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Amendement 161
Bas Eickhout

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) herbebossing; (b) landbouwactiviteiten: akkerland- en 
graslandbeheer;

Or. en

(Hierover moet worden gestemd samen met de hiermee verband houdende amendementen bij 
andere delen van dit artikel, ingediend door dezelfde auteur.)

Amendement 162
Bas Eickhout

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) ontbossing; (c) drainage en het opnieuw bevochtigen 
van waterrijke gebieden.

Or. en

(Hierover moet worden gestemd samen met de hiermee verband houdende amendementen bij 
andere delen van dit artikel, ingediend door dezelfde auteur.)

Amendement 163
Bas Eickhout

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) bosbeheer; Schrappen

Or. en
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(Hierover moet worden gestemd samen met de hiermee verband houdende amendementen bij 
andere delen van dit artikel, ingediend door dezelfde auteur.)

Amendement 164
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) bosbeheer; (d) bosbeheer.

Or. pl

Amendement 165
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) akkerlandbeheer; Schrappen

Or. en

Motivering

Overeengekomen werd om in de tweede verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto het 
akkerland- en graslandbeheer op vrijwillige basis bij te houden. Het is belangrijk dat de 
regels op EU-niveau overeenstemmen met de boekhoudregels die in internationale 
onderhandelingen zijn overeengekomen.

Amendement 166
Elisabeth Köstinger

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) akkerlandbeheer; Schrappen
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Or. de

Motivering

Zoals internationaal overeengekomen tijdens de klimaatconferentie van de Verenigde Naties, 
dient de boekhouding voor activiteiten betreffende gras- en akkerland vrijwillig te zijn. Deze 
beslissingen dienen in acht te worden genomen.

Amendement 167
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) akkerlandbeheer; Schrappen

Or. en

Motivering

Afstemming met het akkoord van Durban – daar werd beslist dat alleen voor de activiteit 
bosbeheer boekhouding verplicht zou worden gesteld. Het voorstel van de Commissie gaat 
verder dan de internationale regels en roept daarom nieuwe vertekeningen voor de lidstaten 
en marktdeelnemers in het leven.

Amendement 168
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) akkerlandbeheer; Schrappen

Or. en

Motivering

Afstemming met het akkoord van Durban – daar werd beslist dat alleen voor de activiteit 
bosbeheer boekhouding verplicht zou worden gesteld.
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Amendement 169
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) akkerlandbeheer; Schrappen

Or. de

Amendement 170
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) akkerlandbeheer; Schrappen

Or. pl

Amendement 171
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) akkerlandbeheer; Schrappen

Or. en

Amendement 172
Bas Eickhout

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 – letter e
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) akkerlandbeheer; Schrappen

Or. en

(Hierover moet worden gestemd samen met de hiermee verband houdende amendementen bij 
andere delen van dit artikel, ingediend door dezelfde auteur.)

Amendement 173
Kārlis Šadurskis

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) akkerlandbeheer; Schrappen

Or. en

Amendement 174
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) graslandbeheer. Schrappen

Or. en

Motivering

Overeengekomen werd om in de tweede verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto het 
akkerland- en graslandbeheer op vrijwillige basis bij te houden. Het is belangrijk dat de 
regels op EU-niveau overeenstemmen met de boekhoudregels die in internationale 
onderhandelingen zijn overeengekomen.

Amendement 175
Elisabeth Köstinger
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Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) graslandbeheer. Schrappen

Or. de

Motivering

Zoals internationaal overeengekomen tijdens de klimaatconferentie van de Verenigde Naties, 
dient de boekhouding voor activiteiten betreffende gras- en akkerland vrijwillig te zijn. Deze 
beslissingen dienen in acht te worden genomen.

Amendement 176
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) graslandbeheer. Schrappen

Or. en

Motivering

Afstemming met het akkoord van Durban inzake klimaatverandering – daar werd beslist dat 
alleen voor de activiteit bosbeheer boekhouding verplicht zou worden gesteld. Het voorstel 
van de Commissie gaat verder dan de internationale regels en roept daarom nieuwe 
vertekeningen voor de lidstaten en marktdeelnemers in het leven.

Amendement 177
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) graslandbeheer. Schrappen
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Or. en

Motivering

Afstemming met het akkoord van Durban – daar werd beslist dat alleen voor de activiteit 
bosbeheer boekhouding verplicht zou worden gesteld.

Amendement 178
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) graslandbeheer. Schrappen

Or. de

Amendement 179
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) graslandbeheer. Schrappen

Or. pl

Amendement 180
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) graslandbeheer. Schrappen

Or. en
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Amendement 181
Bas Eickhout

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) graslandbeheer. Schrappen

Or. en

(Hierover moet worden gestemd samen met de hiermee verband houdende amendementen bij 
andere delen van dit artikel, ingediend door dezelfde auteur.)

Amendement 182
Kārlis Šadurskis

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) graslandbeheer. Schrappen

Or. en

Amendement 183
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen ook een boekhouding 
opstellen en bijhouden waarin emissies en 
verwijderingen als gevolg van 
herbegroeiing, en drainage en opnieuw 
bevochtigen van waterrijke gebieden 
accuraat worden weergegeven.

De lidstaten kunnen ook een boekhouding 
opstellen en bijhouden waarin emissies en 
verwijderingen als gevolg van akkerland-
en graslandbeheer, herbegroeiing, en 
drainage en opnieuw bevochtigen van 
waterrijke gebieden accuraat worden 
weergegeven.
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Or. en

Amendement 184
Julie Girling

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen ook een boekhouding 
opstellen en bijhouden waarin emissies en 
verwijderingen als gevolg van 
herbegroeiing, en drainage en opnieuw 
bevochtigen van waterrijke gebieden 
accuraat worden weergegeven.

De lidstaten kunnen er ook voor kiezen om 
voor de eerste boekhoudperiode een 
boekhouding op te stellen en bij te houden
waarin emissies en verwijderingen als 
gevolg van akkerland- en graslandbeheer, 
herbegroeiing, en drainage en opnieuw 
bevochtigen van waterrijke gebieden 
accuraat worden weergegeven.

Or. en

Motivering

Afstemming met het akkoord van Durban inzake klimaatverandering – daar werd beslist dat 
alleen voor de activiteit bosbeheer boekhouding verplicht zou worden gesteld. Het voorstel 
van de Commissie gaat verder dan de internationale regels en roept daarom nieuwe 
vertekeningen voor de lidstaten en marktdeelnemers in het leven.

Amendement 185
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen ook een boekhouding 
opstellen en bijhouden waarin emissies en 
verwijderingen als gevolg van 
herbegroeiing, en drainage en opnieuw 
bevochtigen van waterrijke gebieden 
accuraat worden weergegeven.

De lidstaten kunnen ook een boekhouding 
opstellen en bijhouden waarin emissies en 
verwijderingen als gevolg van akkerland-
en graslandbeheer, herbegroeiing, en 
drainage en opnieuw bevochtigen van 
waterrijke gebieden accuraat worden 
weergegeven.
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Or. en

Motivering

Afstemming met het akkoord van Durban.

Amendement 186
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen ook een boekhouding 
opstellen en bijhouden waarin emissies en 
verwijderingen als gevolg van 
herbegroeiing, en drainage en opnieuw 
bevochtigen van waterrijke gebieden 
accuraat worden weergegeven.

De lidstaten kunnen ook een boekhouding 
opstellen en bijhouden waarin emissies en 
verwijderingen als gevolg van 
akkerlandbeheer, graslandbeheer,
herbegroeiing, en drainage en opnieuw 
bevochtigen van waterrijke gebieden 
accuraat worden weergegeven.

Or. de

Amendement 187
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen ook een boekhouding 
opstellen en bijhouden waarin emissies en 
verwijderingen als gevolg van 
herbegroeiing, en drainage en opnieuw 
bevochtigen van waterrijke gebieden 
accuraat worden weergegeven.

De lidstaten kunnen ook op vrijwillige 
basis een boekhouding opstellen en 
bijhouden waarin emissies en 
verwijderingen als gevolg van
akkerlandbeheer, graslandbeheer, 
herbegroeiing, en drainage en opnieuw 
bevochtigen van waterrijke gebieden 
accuraat worden weergegeven.

Or. pl
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Amendement 188
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen ook een boekhouding 
opstellen en bijhouden waarin emissies en 
verwijderingen als gevolg van 
herbegroeiing, en drainage en opnieuw 
bevochtigen van waterrijke gebieden 
accuraat worden weergegeven.

De lidstaten kunnen ook een boekhouding 
opstellen en bijhouden waarin emissies en 
verwijderingen als gevolg van akkerland-
en graslandbeheer, herbegroeiing, en 
drainage en opnieuw bevochtigen van 
waterrijke gebieden accuraat worden 
weergegeven.

Or. en

Amendement 189
Bas Eickhout

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen ook een boekhouding 
opstellen en bijhouden waarin emissies en 
verwijderingen als gevolg van 
herbegroeiing, en drainage en opnieuw 
bevochtigen van waterrijke gebieden 
accuraat worden weergegeven.

De lidstaten kunnen een boekhouding 
opstellen en bijhouden voor emissies en 
verwijderingen als gevolg van 
herbegroeiing.

Or. en

(Hierover moet worden gestemd samen met de hiermee verband houdende amendementen bij 
andere delen van dit artikel, ingediend door dezelfde auteur.)

Amendement 190
Kārlis Šadurskis

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen ook een boekhouding 
opstellen en bijhouden waarin emissies en 
verwijderingen als gevolg van 
herbegroeiing, en drainage en opnieuw 
bevochtigen van waterrijke gebieden 
accuraat worden weergegeven.

De lidstaten kunnen ook een boekhouding 
opstellen en bijhouden waarin emissies en 
verwijderingen als gevolg van akkerland-
en graslandbeheer, herbegroeiing, en 
drainage en opnieuw bevochtigen van 
waterrijke gebieden accuraat worden 
weergegeven.

Or. en

Amendement 191
Julie Girling

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Lidstaten nemen een bepaalde in lid 1 
genoemde activiteit in hun boekhouding op 
vanaf het begin van de activiteit of vanaf 1 
januari 2013, naargelang welk van de twee 
het laatste is.

3. Lidstaten nemen elke in lid 1 genoemde 
activiteit in hun boekhouding op vanaf het 
begin van de activiteit of vanaf het begin 
van de verbintenisperiode, naargelang 
welk van de twee het laatste is.

Or. en

Motivering

Afstemming met het akkoord van Durban inzake klimaatverandering.

Amendement 192
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Lidstaten nemen een bepaalde in lid 1 
genoemde activiteit in hun boekhouding op 
vanaf het begin van de activiteit of vanaf 1 

3. Lidstaten nemen een bepaalde in lid 1 
genoemde activiteit in hun boekhouding op 
vanaf het begin van de activiteit of vanaf 1 
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januari 2013, naargelang welk van de twee 
het laatste is.

januari 2014, naargelang welk van de twee 
het laatste is.

Or. it

Amendement 193
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Algemene boekhoudregels Boekhouding van LULUCF-activiteiten

Or. en

Motivering

Dit voorstel voor een besluit heeft ten doel de lidstaten een kader te verschaffen voor de 
verbetering van hun nationale inventarissen van broeikasgassen (met name LULUCF). Dit is 
dan een “oefening” en geen vaststelling van streefdoelen. Daarom moet in plaats van de term 
“boekhouding” de term “rapportage” worden gebruikt, maar met het oog op de berekening 
van de kredieten die de uiteenlopende activiteiten kunnen opleveren (bv. “bosbeheer” is een 
put), is de in de titel van artikel 3 gebruikte formulering passender: “…een LULUCF-
boekhouding bij te houden” wanneer dit in het algemeen naar de LULUCF en niet alleen 
naar bosbeheer verwijst.

Amendement 194
Julie Girling

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Emissies en verwijderingen als gevolg 
van elke activiteit die binnen één of meer 
in artikel 3, lid 1, genoemde 
activiteitencategorieën vallen, worden 
slechts in één categorie meegeteld.

2. Emissies en verwijderingen als gevolg 
van elke activiteit die binnen één of meer 
in artikel 3, lid 1, genoemde 
activiteitencategorieën vallen, worden 
slechts in één categorie meegeteld om 
dubbele boekhouding te voorkomen.
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Or. en

Motivering

Met deze wijziging wordt verduidelijkt dat dubbele boekhouding te allen tijde moet worden 
voorkomen.

Amendement 195
Kārlis Šadurskis

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten voeren de nodige technische 
correcties en herberekeningen uit om de 
in dit lid bedoelde koolstofpools en de in 
artikel 3, lid 2, bedoelde broeikasgassen in 
hun bestaande of nieuw opgezette 
boekhouding op te nemen, waar dat nog 
niet het geval was.

Or. en

Amendement 196
Kārlis Šadurskis

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Echter, de lidstaten kunnen ervoor kiezen 
om in hun boekhouding geen wijzigingen 
op te nemen in het koolstofreservoir voor 
koolstofpools genoemd in de eerste alinea, 
onder a) tot en met e), wanneer de 
koolstofpool geen afnemende put of een 
bron is. De lidstaten gaan er enkel vanuit 
dat een koolstofpool geen afnemende put 
of een bron is indien dit is aangetoond op 
basis van transparante en verifieerbare 
gegevens.

Echter, de lidstaten kunnen ervoor kiezen 
om in hun boekhouding geen wijzigingen 
op te nemen in het koolstofreservoir voor 
koolstofpools genoemd in de eerste alinea, 
onder a) tot en met e), wanneer de 
boekhouding van deze koolstofpools niet 
zou leiden tot een in de boekhouding 
opgenomen emissie en dit is aangetoond 
op basis van transparante en verifieerbare 
gegevens.



AM\909081NL.doc 85/86 PE492.911v01-00

NL

Or. en

Amendement 197
Julie Girling

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie wordt gemachtigd 
overeenkomstig artikel 12 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om bijlage I te 
wijzigen teneinde boekhoudperioden toe 
te voegen en om consistentie tussen die 
boekhoudperioden en de desbetreffende 
perioden die van toepassing zijn op 
emissiereductieverbintenissen van de Unie 
in andere sectoren te waarborgen.

7. Wijzigingen van de in dit artikel 
vastgestelde boekhoudregels, inclusief 
wijzigingen van de in bijlage I opgenomen 
boekhoudperioden, worden 
overeenkomstig de gewone 
wetgevingsprocedure vastgesteld.

Or. en

Motivering

Aangezien de in dit artikel en bijlage I opgenomen boekhoudregels van fundamenteel belang 
zijn voor de werking van dit besluit, moeten alle wijzigingen daarvan worden vastgesteld 
overeenkomstig de gewone wetgevingsprocedure.

Amendement 198
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie wordt gemachtigd 
overeenkomstig artikel 12 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om bijlage I te 
wijzigen teneinde boekhoudperioden toe 
te voegen en om consistentie tussen die 
boekhoudperioden en de desbetreffende 
perioden die van toepassing zijn op 
emissiereductieverbintenissen van de Unie 

7. Wijzigingen van de in dit artikel 
vastgestelde verplichting om een 
LULUCF-boekhouding op te stellen en bij 
te houden, inclusief wijzigingen van de in
bijlage I opgenomen boekhoudperioden, 
worden overeenkomstig de gewone 
wetgevingsprocedure vastgesteld.
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in andere sectoren te waarborgen.

Or. en

Motivering

Aangezien de in dit artikel en bijlage I opgenomen boekhoudregels van fundamenteel belang 
zijn voor de werking van dit besluit, moeten alle wijzigingen daarvan worden vastgesteld 
overeenkomstig de gewone wetgevingsprocedure.


