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Amendement 199
Bas Eickhout

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Uiterlijk één jaar voor het einde van 
elke boekhoudperiode geven de lidstaten 
voorgestelde herziene referentieniveaus 
voor de volgende boekhoudperiode aan de 
Commissie door, volgens de methode in 
Besluit -/CMP.7 die wordt gebruikt voor 
het berekenen van de referentieniveaus 
die in dat besluit zijn vastgesteld.

4. Voor de periode na 2020 dienen 
uitgebreide, op land gebaseerde 
boekhoudkundige regels te worden 
toegepast.

Or. en

Motivering

Volgens de afspraken van Durban in 2011 vallen alle partijen die het UNFCCC hebben gesloten, 
voor de periode na 2020 onder een nieuw rechtskader. Uitgebreide, op land gebaseerde 
boekhoudregels moeten worden aangenomen met het oog op het nieuwe instrument en nieuwe 
streefdoelen ter vervanging van de huidige boekhoudregels van het Protocol van Kyoto aan de 
hand waarvan verslag wordt gedaan van (enkele van de) wijzigingen in het koolstofreservoir van 
de LULUCF-sector.

Amendement 200
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Uiterlijk één jaar voor het einde van elke 
boekhoudperiode geven de lidstaten 
voorgestelde herziene referentieniveaus 
voor de volgende boekhoudperiode aan de 
Commissie door, volgens de methode in 
Besluit -/CMP.7 die wordt gebruikt voor 
het berekenen van de referentieniveaus die 
in dat besluit zijn vastgesteld.

4. Uiterlijk één jaar voor het einde van elke 
boekhoudperiode geven de lidstaten 
herziene referentieniveaus voor de 
volgende boekhoudperiode aan de 
Commissie door, volgens de methode in 
Besluit -/CMP.7 die wordt gebruikt voor 
het berekenen van de referentieniveaus die 
in dat besluit zijn vastgesteld.

Or. en

Amendement 201
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Uiterlijk één jaar voor het einde van elke 
boekhoudperiode geven de lidstaten 
voorgestelde herziene referentieniveaus 
voor de volgende boekhoudperiode aan de 
Commissie door, volgens de methode in 
Besluit -/CMP.7 die wordt gebruikt voor 
het berekenen van de referentieniveaus die 
in dat besluit zijn vastgesteld.

4. Referentieniveaus voor bosbeheer 
dienen gelijk te zijn aan degene die zijn 
vastgesteld middels door de instanties van 
het UNFCCC of het Protocol van Kyoto 
vastgestelde handelingen. Uiterlijk één 
jaar voor het einde van elke 
boekhoudperiode geven de lidstaten 
nieuwe referentieniveaus voor de volgende 
boekhoudperiode aan de Commissie door, 
volgens het proces en de methode in 
Besluit 2/CMP.6 en 2/CMP.7 die worden
gebruikt voor het berekenen van de 
referentieniveaus die in Besluit 2/CMP.7
zijn vastgesteld.

Or. en

Amendement 202
Christofer Fjellner

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Uiterlijk één jaar voor het einde van elke 
boekhoudperiode geven de lidstaten 
voorgestelde herziene referentieniveaus 
voor de volgende boekhoudperiode aan de 
Commissie door, volgens de methode in 
Besluit -/CMP.7 die wordt gebruikt voor 
het berekenen van de referentieniveaus die 
in dat besluit zijn vastgesteld.

4. Uiterlijk één jaar voor het einde van elke 
boekhoudperiode geven de lidstaten 
nieuwe referentieniveaus voor de volgende 
boekhoudperiode aan de Commissie door, 
volgens het proces en de methode in 
Besluit -2/CMP.6 en 2/CMP.7 die worden
gebruikt voor het berekenen van de 
referentieniveaus die in Besluit 2/CMP.7
zijn vastgesteld. Referentieniveaus voor 
bosbeheer dienen gelijk te zijn aan degene 
die zijn vastgesteld middels door de 
instanties van het UNFCCC of het 
Protocol van Kyoto vastgestelde 
handelingen.

Or. en
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Amendement 203
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Uiterlijk één jaar voor het einde van elke 
boekhoudperiode geven de lidstaten 
voorgestelde herziene referentieniveaus 
voor de volgende boekhoudperiode aan de 
Commissie door, volgens de methode in 
Besluit -/CMP.7 die wordt gebruikt voor 
het berekenen van de referentieniveaus die 
in dat besluit zijn vastgesteld.

4. Uiterlijk één jaar voor het einde van elke 
boekhoudperiode geven de lidstaten 
herziene referentieniveaus voor de 
volgende boekhoudperiode aan de 
Commissie door, volgens de methode in 
Besluit -/CMP.7 die wordt gebruikt voor 
het berekenen van de referentieniveaus die 
in dat besluit zijn vastgesteld.

Or. en

Motivering

De lidstaten dienen referentieniveaus in plaats van voorgestelde referentieniveaus in te dienen, 
aangezien dit een subsidiariteitskwestie is.

Amendement 204
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Indien er wijzigingen zijn aan de 
betreffende bepalingen van Besluit -
/CMP.7, geven de lidstaten uiterlijk zes 
maanden na het aannemen van die 
wijzigingen voorgestelde herziene 
referentieniveaus door aan de Commissie 
waarin deze wijzigingen worden 
weerspiegeld.

5. Indien er wijzigingen zijn aan de 
betreffende bepalingen van Besluit -
/CMP.7, geven de lidstaten uiterlijk zes 
maanden na het aannemen van die 
wijzigingen herziene referentieniveaus 
door aan de Commissie waarin deze 
wijzigingen worden weerspiegeld.

Or. en

Amendement 205
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 5



PE494.534v01-00 6/62 AM\909714NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Indien er wijzigingen zijn aan de 
betreffende bepalingen van Besluit -
/CMP.7, geven de lidstaten uiterlijk zes 
maanden na het aannemen van die 
wijzigingen voorgestelde herziene 
referentieniveaus door aan de Commissie 
waarin deze wijzigingen worden 
weerspiegeld.

5. Indien er wijzigingen zijn aan de 
bepalingen van Besluit 2/CMP.7 die van 
invloed zijn op de jaarlijkse rapportage,
inclusief historische tijdreeksen voor 
bosbeheer, dienen de lidstaten wijzigingen 
uit te voeren volgens de bepalingen in 
Besluit 2/CMP.7.

Or. en

Amendement 206
Christofer Fjellner

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Indien er wijzigingen zijn aan de 
betreffende bepalingen van Besluit -
/CMP.7, geven de lidstaten uiterlijk zes 
maanden na het aannemen van die 
wijzigingen voorgestelde herziene 
referentieniveaus door aan de Commissie 
waarin deze wijzigingen worden 
weerspiegeld.

5. Indien er wijzigingen zijn aan de 
bepalingen van Besluit 2/CMP.7 die van 
invloed zijn op de jaarlijkse rapportage,
inclusief historische tijdreeksen voor 
bosbeheer, dienen de lidstaten wijzigingen 
uit te voeren volgens de bepalingen in 
Besluit 2/CMP.7.

Or. en

Amendement 207
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Indien er wijzigingen zijn aan de 
betreffende bepalingen van Besluit -
/CMP.7, geven de lidstaten uiterlijk zes 
maanden na het aannemen van die 
wijzigingen voorgestelde herziene 
referentieniveaus door aan de Commissie 
waarin deze wijzigingen worden 
weerspiegeld.

5. Indien er wijzigingen zijn aan de 
betreffende bepalingen van Besluit -
/CMP.7, geven de lidstaten uiterlijk zes 
maanden na het aannemen van die 
wijzigingen herziene referentieniveaus 
door aan de Commissie waarin deze 
wijzigingen worden weerspiegeld.
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Or. en

Motivering

De lidstaten dienen referentieniveaus in plaats van voorgestelde referentieniveaus in te dienen, 
aangezien dit een subsidiariteitskwestie is.

Amendement 208
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Indien verbeterde methoden beschikbaar 
worden waardoor een lidstaat 
referentieniveaus op aanzienlijk 
nauwkeuriger wijze kan berekenen, of 
wanneer er aanzienlijke verbeteringen zijn 
van de kwaliteit van de voor een lidstaat 
beschikbare gegevens, zal de betreffende 
lidstaat onverwijld voorgestelde herziene 
referentieniveaus aan de Commissie doen 
toekomen waarin deze wijzigingen worden 
weerspiegeld.

6. Indien verbeterde methoden beschikbaar 
worden waardoor een lidstaat 
referentieniveaus op aanzienlijk 
nauwkeuriger wijze kan berekenen, of 
wanneer er aanzienlijke verbeteringen zijn 
van de kwaliteit van de voor een lidstaat 
beschikbare gegevens, zal de betreffende 
lidstaat onverwijld herziene 
referentieniveaus aan de Commissie doen 
toekomen waarin deze wijzigingen worden 
weerspiegeld.

Or. en

Amendement 209
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Indien verbeterde methoden beschikbaar 
worden waardoor een lidstaat 
referentieniveaus op aanzienlijk 
nauwkeuriger wijze kan berekenen, of 
wanneer er aanzienlijke verbeteringen zijn 
van de kwaliteit van de voor een lidstaat 
beschikbare gegevens, zal de betreffende 
lidstaat onverwijld voorgestelde herziene 
referentieniveaus aan de Commissie doen 
toekomen waarin deze wijzigingen worden 
weerspiegeld.

6. Indien verbeterde methoden beschikbaar 
worden waardoor een lidstaat jaarlijkse 
emissies en verwijderingen in 
referentieniveaus voor bosbeheer op 
aanzienlijk nauwkeuriger wijze kan 
berekenen, of wanneer er aanzienlijke 
verbeteringen zijn van de kwaliteit van de 
voor een lidstaat beschikbare gegevens, zal 
de betreffende lidstaat een technische 
aanpassing uitvoeren volgens de 
bepalingen in Besluit 2/CMP.7.

Or. en
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Amendement 210
Christofer Fjellner

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Indien verbeterde methoden beschikbaar 
worden waardoor een lidstaat 
referentieniveaus op aanzienlijk 
nauwkeuriger wijze kan berekenen, of 
wanneer er aanzienlijke verbeteringen zijn 
van de kwaliteit van de voor een lidstaat 
beschikbare gegevens, zal de betreffende 
lidstaat onverwijld voorgestelde herziene 
referentieniveaus aan de Commissie doen 
toekomen waarin deze wijzigingen worden 
weerspiegeld.

6. Indien verbeterde methoden beschikbaar 
worden waardoor een lidstaat jaarlijkse 
emissies en verwijderingen in 
referentieniveaus voor bosbeheer op 
aanzienlijk nauwkeuriger wijze kan 
berekenen, of wanneer er aanzienlijke 
verbeteringen zijn van de kwaliteit van de 
voor een lidstaat beschikbare gegevens, zal 
de betreffende lidstaat een technische 
aanpassing uitvoeren volgens de 
bepalingen in Besluit 2/CMP.7.

Or. en

Amendement 211
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Indien verbeterde methoden beschikbaar 
worden waardoor een lidstaat 
referentieniveaus op aanzienlijk 
nauwkeuriger wijze kan berekenen, of 
wanneer er aanzienlijke verbeteringen zijn 
van de kwaliteit van de voor een lidstaat 
beschikbare gegevens, zal de betreffende 
lidstaat onverwijld voorgestelde herziene 
referentieniveaus aan de Commissie doen 
toekomen waarin deze wijzigingen worden 
weerspiegeld.

6. Indien verbeterde methoden beschikbaar 
worden waardoor een lidstaat 
referentieniveaus op aanzienlijk 
nauwkeuriger wijze kan berekenen, of 
wanneer er aanzienlijke verbeteringen zijn 
van de kwaliteit van de voor een lidstaat 
beschikbare gegevens, zal de betreffende 
lidstaat onverwijld herziene 
referentieniveaus aan de Commissie doen 
toekomen waarin deze wijzigingen worden 
weerspiegeld.

Or. en

Motivering

De lidstaten dienen referentieniveaus in plaats van voorgestelde referentieniveaus in te dienen, 
aangezien dit een subsidiariteitskwestie is.
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Amendement 212
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Voor de toepassing van de leden 4, 5 en 
6 specificeren de lidstaten de hoeveelheid 
jaarlijkse emissies die voortkomen uit 
natuurlijke verstoringen welke in hun 
voorgestelde herziene referentieniveaus 
zijn opgenomen, en de manier waarop zij 
die hoeveelheid hebben geraamd.

7. Voor de toepassing van de leden 4, 5 en 
6 specificeren de lidstaten de hoeveelheid 
jaarlijkse emissies die voortkomen uit 
natuurlijke verstoringen welke in hun 
herziene referentieniveaus zijn opgenomen, 
en de manier waarop zij die hoeveelheid 
hebben geraamd.

Or. en

Amendement 213
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Voor de toepassing van de leden 4, 5 en 
6 specificeren de lidstaten de hoeveelheid 
jaarlijkse emissies die voortkomen uit 
natuurlijke verstoringen welke in hun 
voorgestelde herziene referentieniveaus 
zijn opgenomen, en de manier waarop zij 
die hoeveelheid hebben geraamd.

7. Voor de toepassing van lid 4
specificeren de lidstaten de hoeveelheid 
jaarlijkse emissies die voortkomen uit 
natuurlijke verstoringen welke in hun 
voorgestelde herziene referentieniveaus 
zijn opgenomen, en de manier waarop zij 
die hoeveelheid hebben geraamd.

Or. en

Amendement 214
Christofer Fjellner

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Voor de toepassing van de leden 4, 5 en 
6 specificeren de lidstaten de hoeveelheid 
jaarlijkse emissies die voortkomen uit 
natuurlijke verstoringen welke in hun 
voorgestelde herziene referentieniveaus 
zijn opgenomen, en de manier waarop zij 

7. Voor de toepassing van lid 4
specificeren de lidstaten de hoeveelheid 
jaarlijkse emissies die voortkomen uit 
natuurlijke verstoringen welke in hun 
voorgestelde herziene referentieniveaus 
zijn opgenomen, en de manier waarop zij 
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die hoeveelheid hebben geraamd. die hoeveelheid hebben geraamd.

Or. en

Amendement 215
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Voor de toepassing van de leden 4, 5 en 
6 specificeren de lidstaten de hoeveelheid 
jaarlijkse emissies die voortkomen uit 
natuurlijke verstoringen welke in hun 
voorgestelde herziene referentieniveaus 
zijn opgenomen, en de manier waarop zij 
die hoeveelheid hebben geraamd.

7. Voor de toepassing van de leden 4, 5 en 
6 specificeren de lidstaten de hoeveelheid 
jaarlijkse emissies die voortkomen uit 
natuurlijke verstoringen welke in hun 
herziene referentieniveaus zijn opgenomen, 
en de manier waarop zij die hoeveelheid 
hebben geraamd.

Or. en

Motivering

De lidstaten dienen referentieniveaus in plaats van voorgestelde referentieniveaus in te dienen, 
aangezien dit een subsidiariteitskwestie is.

Amendement 216
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De Commissie verifieert de 
accuraatheid van de voorgestelde herziene 
referentieniveaus.

Schrappen

Or. en

Motivering

Door deze wijziging wordt voorkomen dat de rapportagevereisten voor de lidstaten tijdens het 
verifiëren van de referentieniveaus worden verdubbeld.

Amendement 217
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De Commissie verifieert de 
accuraatheid van de voorgestelde herziene 
referentieniveaus.

Schrappen

Or. en

Amendement 218
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De Commissie verifieert de 
accuraatheid van de voorgestelde herziene 
referentieniveaus.

8. De Commissie gebruikt herziene 
referentieniveaus als omschreven in het 
UNFCCC-proces.

Or. en

Motivering

De EU heeft huidige referentieniveaus in het UNFCCC-proces vastgesteld en dient zich daaraan 
te houden.

Amendement 219
Riikka Manner

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De Commissie verifieert de
accuraatheid van de voorgestelde herziene 
referentieniveaus.

8. De Commissie gebruikt de tijdens het 
UNFCCC-proces herziene
referentieniveaus.

Or. fi

Amendement 220
Åsa Westlund, Marita Ulvskog



PE494.534v01-00 12/62 AM\909714NL.doc

NL

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De Commissie verifieert de accuraatheid 
van de voorgestelde herziene 
referentieniveaus.

8. De Commissie dient voor de toepassing 
van lid 4 en bij gebreke van relevante 
door instanties van het UNFCCC of het 
Protocol van Kyoto vastgestelde 
handelingen of andere daaropvolgende 
kaders ter vaststelling van 
referentieniveaus voor bosbeheer, de
accuraatheid van nieuwe referentieniveaus 
te verifiëren.

Or. en

Amendement 221
Christofer Fjellner

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De Commissie verifieert de accuraatheid 
van de voorgestelde herziene 
referentieniveaus.

8. De Commissie dient voor de toepassing 
van lid 4 en bij gebreke van relevante 
door instanties van het UNFCCC of het 
Protocol van Kyoto vastgestelde 
handelingen of andere daaropvolgende 
kaders ter vaststelling van 
referentieniveaus voor bosbeheer, de
accuraatheid van nieuwe referentieniveaus 
te verifiëren.

Or. en

Amendement 222
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De Commissie wordt gemachtigd 
overeenkomstig artikel 12 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen teneinde de in 
bijlage II gespecificeerde 
referentieniveaus waar nodig bij te 

Schrappen
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werken.

Or. en

Motivering

Referentieniveaus kunnen alleen door lidstaten worden vastgesteld.

Amendement 223
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De Commissie wordt gemachtigd 
overeenkomstig artikel 12 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen teneinde de in 
bijlage II gespecificeerde 
referentieniveaus waar nodig bij te 
werken.

Schrappen

Or. en

Motivering

De EU heeft huidige referentieniveaus in het UNFCCC-proces vastgesteld en dient zich daaraan 
te houden.

Amendement 224
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De Commissie wordt gemachtigd 
overeenkomstig artikel 12 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen teneinde de in 
bijlage II gespecificeerde 
referentieniveaus waar nodig bij te 
werken.

Schrappen

Or. en

Amendement 225
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange
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Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De Commissie wordt gemachtigd 
overeenkomstig artikel 12 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen teneinde de in 
bijlage II gespecificeerde 
referentieniveaus waar nodig bij te 
werken.

Schrappen

Or. en

Motivering

Wijzigingen van de in artikel 6 vastgestelde boekhoudregels voor bosbeheer, inclusief 
wijzigingen van de in bijlage II opgenomen referentieniveaus, worden overeenkomstig de 
gewone wetgevingsprocedure aangenomen.

Amendement 226
Christofer Fjellner

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De Commissie wordt gemachtigd 
overeenkomstig artikel 12 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen teneinde de in 
bijlage II gespecificeerde 
referentieniveaus waar nodig bij te 
werken.

Schrappen

Or. sv

Amendement 227
Kārlis Šadurskis

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De Commissie wordt gemachtigd 
overeenkomstig artikel 12 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen teneinde de in 
bijlage II gespecificeerde 

Schrappen
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referentieniveaus waar nodig bij te 
werken.

Or. en

Amendement 228
Riikka Manner

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De Commissie wordt gemachtigd 
overeenkomstig artikel 12 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen teneinde de in 
bijlage II gespecificeerde referentieniveaus 
waar nodig bij te werken.

9. De Commissie wordt gemachtigd 
overeenkomstig artikel 12 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen teneinde de in 
bijlage II gespecificeerde referentieniveaus 
bij te werken in het licht van door de 
instanties van het UNFCCC of het 
Protocol van Kyoto aangenomen 
wijzigingen van referentieniveaus.

Or. en

Motivering

De referentieniveaus zijn in het kader van het UNFCCC vastgesteld. De Commissie kan de 
referentieniveaus niet wijzigen zonder instemming op internationaal niveau.

Amendement 229
Christofer Fjellner

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De Commissie wordt gemachtigd 
overeenkomstig artikel 12 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen teneinde de in 
bijlage II gespecificeerde 
referentieniveaus waar nodig bij te 
werken.

9. Bij gebreke van een besluit in het kader 
van het UNFCCC of een besluit in het 
kader van het Protocol van Kyoto over 
referentieniveaus voor bosbeheer, zet de 
Commissie een proces op waarbij de 
lidstaten worden betrokken om 
referentieniveaus vast te stellen. 

Or. en

Amendement 230
Julie Girling
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Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. De lidstaten nemen in hun 
boekhouding voor bosbeheer de gevolgen 
van elke wijziging van bijlage II op met 
betrekking tot de volledige desbetreffende 
boekhoudperiode.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit amendement is bedoeld ter verduidelijking van de rapportagevereisten.

Amendement 231
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen vanaf 1 januari
2013 emissies uit koolstofhoudende 
houtproducten op in hun boekhouding 
krachtens artikel 3, lid 1, zelfs wanneer die 
houtproducten vóór die datum zijn 
verkregen.

1. De lidstaten nemen vanaf 1 januari
2014 emissies uit koolstofhoudende 
houtproducten op in hun boekhouding 
krachtens artikel 3, lid 1, zelfs wanneer die 
houtproducten vóór die datum zijn 
verkregen.

Or. it

Amendement 232
Bas Eickhout, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen vanaf 1 januari 2013 
emissies uit koolstofhoudende 
houtproducten op in hun boekhouding 
krachtens artikel 3, lid 1, zelfs wanneer die 
houtproducten vóór die datum zijn 
verkregen.

1. De lidstaten nemen vanaf 1 januari 2013 
emissies uit koolstofhoudende 
houtproducten op in hun boekhouding 
krachtens artikel 3, lid 1, zelfs wanneer die 
houtproducten vóór die datum zijn 
verkregen en maken onderscheid tussen 
producten verkregen door ontbossing en 
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bosbeheer.

Or. en

Amendement 233
Gaston Franco, Sophie Auconie

Voorstel voor een besluit
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen vanaf 1 januari 2013 
emissies uit koolstofhoudende 
houtproducten op in hun boekhouding 
krachtens artikel 3, lid 1, zelfs wanneer die 
houtproducten vóór die datum zijn 
verkregen.

1. Houtproducten als zodanig worden niet 
beschouwd als emissies van 
broeikasgassen. De lidstaten nemen vanaf 
1 januari 2013 emissies uit 
koolstofhoudende houtproducten op in hun 
boekhouding krachtens artikel 3, lid 1, 
zelfs wanneer die houtproducten vóór die 
datum zijn verkregen.

Or. en

Motivering

Wanneer bomen worden gekapt en in houtproducten worden omgezet, blijft een deel van de 
koolstof in de biomassa vastzitten totdat de producten gaan rotten of worden verbrand. 
"Houtproducten op zich zijn geen putten van koolstof, maar eerder reservoirs waarnaar de door 
fotosynthese verkregen koolstof wordt overgedragen" staat in een verslag van het UNFCCC.

Amendement 234
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Voorstel voor een besluit
Artikel 7 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Papier; (a) Pulp en papier;

Or. de

Motivering

Naast papier speelt pulp een belangrijke rol. In de statistieken wordt voor deze gebruikssector 
doorgaans één categorie aangehouden.

Amendement 235
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber



PE494.534v01-00 18/62 AM\909714NL.doc

NL

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) Hout voor de energieproductie.

Or. de

Amendement 236
Christofer Fjellner

Voorstel voor een besluit
Artikel 7 – lid 2 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) Energie uit hout

Or. en

Amendement 237
Riikka Manner

Voorstel voor een besluit
Artikel 7 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen landspecifieke 
halfwaardetijden gebruiken in plaats van de 
in bijlage III gespecificeerde 
halfwaardetijden, mits die waarden door de 
lidstaten worden vastgesteld op basis van 
transparante en verifieerbare gegevens.

De lidstaten mogen landspecifieke 
methoden en halfwaardetijden gebruiken 
in plaats van de in bijlage III 
gespecificeerde methoden en
halfwaardetijden, mits die waarden door de 
lidstaten worden vastgesteld op basis van 
transparante en verifieerbare gegevens en 
de gebruikte methoden minstens even 
gedetailleerd of accuraat zijn als degene 
die hierboven worden voorgeschreven.

Or. en

Amendement 238
Christofer Fjellner

Voorstel voor een besluit
Artikel 7 – lid 2 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen landspecifieke 
halfwaardetijden gebruiken in plaats van de 
in bijlage III gespecificeerde 
halfwaardetijden, mits die waarden door de 
lidstaten worden vastgesteld op basis van 
transparante en verifieerbare gegevens.

De lidstaten mogen landspecifieke 
methoden en halfwaardetijden gebruiken 
in plaats van de in bijlage III 
gespecificeerde methoden en
halfwaardetijden, mits die waarden door de 
lidstaten worden vastgesteld op basis van 
transparante en verifieerbare methoden en 
gegevens en zij minstens even 
gedetailleerd of accuraat zijn als degene 
die in bijlage III worden beschreven.

Or. en

Amendement 239
Christofer Fjellner

Voorstel voor een besluit
Artikel 7 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen landspecifieke 
halfwaardetijden gebruiken in plaats van de 
in bijlage III gespecificeerde 
halfwaardetijden, mits die waarden door de 
lidstaten worden vastgesteld op basis van 
transparante en verifieerbare gegevens.

De lidstaten mogen landspecifieke 
halfwaardetijden en methoden gebruiken 
in plaats van de in bijlage III 
gespecificeerde halfwaardetijden, mits die 
waarden door de lidstaten worden 
vastgesteld op basis van transparante en 
verifieerbare gegevens.

Or. sv

Amendement 240
Christofer Fjellner

Voorstel voor een besluit
Artikel 7 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de boekhouding met betrekking tot 
uitgevoerde houtproducten, mogen 
lidstaten landspecifieke halfwaardetijden 
gebruiken in plaats van de in bijlage III 
gespecificeerde halfwaardetijden, mits die 
waarden door de lidstaten worden 
vastgesteld op basis van transparante en 
verifieerbare gegevens over het gebruik 

In de boekhouding met betrekking tot 
uitgevoerde houtproducten, mogen 
lidstaten landspecifieke halfwaardetijden 
gebruiken in plaats van de in bijlage III 
gespecificeerde halfwaardetijden, mits die 
waarden door de lidstaten worden 
vastgesteld op basis van transparante en 
verifieerbare gegevens over het gebruik 
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van die houtproducten in het invoerende 
land.

van die houtproducten in het invoerende 
land en zij minstens even gedetailleerd of 
accuraat zijn als degene die in bijlage III 
worden beschreven.

Or. en

Amendement 241
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Voorstel voor een besluit
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer lidstaten in hun boekhouding 
emissies opnemen afkomstig van 
houtproducten die zijn gekapt voor 
energiedoeleinden, gebeurt dit eveneens op 
basis van de instantane oxidatiemethode.

4. Wanneer lidstaten in hun boekhouding 
emissies opnemen afkomstig van 
houtproducten die zijn gekapt voor 
energiedoeleinden, gaan zij bij hun
berekeningen uit van de vervanging van 
fossiele brandstoffen door adequate 
nationale halfwaardetijden.

Or. de

Motivering

Bij het in aanmerking nemen van de emissies afkomstig van hout dat is bestemd voor 
energiedoeleinden, dient de vervanging van fossiele brandstoffen een rol te spelen. Bovendien 
bindt energiehout bij de opslag aanzienlijke hoeveelheden CO2.

Amendement 242
Bas Eickhout

Voorstel voor een besluit
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer lidstaten in hun boekhouding 
emissies opnemen afkomstig van 
houtproducten die zijn gekapt voor 
energiedoeleinden, gebeurt dit eveneens op 
basis van de instantane oxidatiemethode.

4. De lidstaten nemen in hun boekhouding 
emissies op afkomstig van houtproducten 
die zijn ingevoerd of gekapt voor 
energiedoeleinden, op basis van de 
instantane oxidatiemethode.

Or. en

Amendement 243
Gaston Franco, Sophie Auconie
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Voorstel voor een besluit
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer lidstaten in hun boekhouding 
emissies opnemen afkomstig van 
houtproducten die zijn gekapt voor 
energiedoeleinden, gebeurt dit eveneens op 
basis van de instantane oxidatiemethode.

4. Wanneer lidstaten in hun boekhouding 
emissies opnemen afkomstig van 
houtproducten die zijn gekapt voor 
energiedoeleinden, gebeurt dit eveneens op 
basis van de instantane oxidatiemethode.
Ter informatie, de door het gebruik van 
deze biomassa vermeden emissies kunnen 
worden berekend.

Or. en

Amendement 244
Riikka Manner

Voorstel voor een besluit
Artikel 7 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie wordt gemachtigd 
overeenkomstig artikel 12 gedelegeerde
handelingen vast te stellen teneinde de in 
bijlage III gespecificeerde informatie te 
herzien in het licht van wetenschappelijke 
vooruitgang.

6. De Commissie wordt gemachtigd 
overeenkomstig artikel 12 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen teneinde de in
bijlage III gespecificeerde informatie te 
herzien in het licht van wetenschappelijke 
vooruitgang en in het licht van door de 
instanties van het UNFCCC of het 
Protocol van Kyoto aangenomen 
wijzigingen van referentieniveaus.

Or. en

Amendement 245
Christofer Fjellner

Voorstel voor een besluit
Artikel 7 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie wordt gemachtigd 
overeenkomstig artikel 12 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen teneinde de in 
bijlage III gespecificeerde informatie te 
herzien in het licht van wetenschappelijke 

6. De Commissie wordt gemachtigd 
overeenkomstig artikel 12 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen teneinde de in 
bijlage III gespecificeerde informatie te 
herzien om aan te sluiten bij door de 
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vooruitgang. instanties van het UNFCCC of het 
Protocol van Kyoto of andere 
daaropvolgende kaders aangenomen 
wijzigingen.

Or. en

Amendement 246
Elisabeth Köstinger

Voorstel voor een besluit
Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 Schrappen
Boekhoudregels voor akkerlandbeheer, 

graslandbeheer, herbegroeiing, en 
drainage en opnieuw bevochtigen van 

waterrijke gebieden
1. De lidstaten nemen in hun 
boekhouding voor akkerlandbeheer en 
graslandbeheer emissies en 
verwijderingen als gevolg van dergelijke 
activiteiten op, berekend als emissies en 
verwijderingen in elke in bijlage I 
gespecificeerde boekhoudperiode, 
verminderd met de waarde die is 
verkregen door het vermenigvuldigen van 
het aantal jaren in die boekhoudperiode 
met de emissies en verwijderingen van een 
lidstaat als gevolg van dergelijke 
activiteiten in zijn basisjaar, zoals 
ingediend bij het UNFCCC in het 
herziene oorspronkelijke verslag van die 
lidstaat aan de hand van emissiegegevens 
uit het basisjaar, overeenkomstig de 
bijlage bij Besluit 13/CMP.1.
2. Wanneer een lidstaat ervoor kiest om 
een boekhouding op te stellen en bij te 
houden voor herbegroeiing, en/of 
drainage en opnieuw bevochtigen van 
waterrijke gebieden, past hij de in lid 1 
genoemde methode toe.
De lidstaten nemen in de boekhouding 
voor drainage en opnieuw bevochtigen 
van waterrijke gebieden emissies en 
verwijderingen op die het gevolg zijn van 
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activiteiten op alle grond die sinds 1990 is 
gedraineerd en alle grond die sinds 1990 
opnieuw is bevochtigd.

Or. de

Motivering

Op internationaal niveau is er in het kader van het UNFCCC geen overeenkomst voor een 
verplichte uitbreiding naar agrarische activiteiten. Bovendien brengt het voorgestelde 
boekhoudsysteem grote onzekerheid en administratieve rompslomp met zich mee.

Amendement 247
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Voorstel voor een besluit
Artikel 8 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Boekhoudregels voor akkerlandbeheer, 
graslandbeheer, herbegroeiing, en drainage 
en opnieuw bevochtigen van waterrijke 
gebieden

Bijhouden van een boekhouding voor 
akkerlandbeheer, graslandbeheer, 
herbegroeiing, en drainage en opnieuw 
bevochtigen van waterrijke gebieden

Or. en

Motivering

De bedoeling van dit voorstel voor een besluit is de lidstaten een kader te verstrekken ter 
verbetering van hun nationale inventarissen inzake broeikasgassen (in het bijzonder LULUCF). 
Het vormt dan een "oefening" waarbij geen streefdoelen worden vastgesteld. Daarom moet de 
term "rapportage" in plaats van "boekhouding" zijn, maar met het oog op berekening van de 
kredieten die de verschillende activiteiten kunnen opleveren (bv. "bosbeheer" is een put), is de 
formulering van de titel van artikel 3 passender: "...een LULUCF-boekhouding...bij te houden"
als in het algemeen wordt verwezen naar LULUCF en niet alleen naar bosbeheer.

Amendement 248
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Voorstel voor een besluit
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen in hun boekhouding 
voor akkerlandbeheer en graslandbeheer 
emissies en verwijderingen als gevolg van 
dergelijke activiteiten op, berekend als 
emissies en verwijderingen in elke in 

1. Als een lidstaat ervoor kiest een 
boekhouding op te stellen en bij te houden 
voor in de tweede alinea van artikel 3, lid 
1, bedoelde categorieën, neemt hij, 
onverminderd toekomstige besluiten over 
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bijlage I gespecificeerde boekhoudperiode, 
verminderd met de waarde die is verkregen 
door het vermenigvuldigen van het aantal 
jaren in die boekhoudperiode met de 
emissies en verwijderingen van een lidstaat 
als gevolg van dergelijke activiteiten in 
zijn basisjaar, zoals ingediend bij het 
UNFCCC in het herziene oorspronkelijke 
verslag van die lidstaat aan de hand van 
emissiegegevens uit het basisjaar, 
overeenkomstig de bijlage bij Besluit 
13/CMP.1.

boekhoudregels op internationaal niveau,
emissies en verwijderingen als gevolg van 
dergelijke activiteiten op, berekend als 
emissies en verwijderingen in elke in 
bijlage I gespecificeerde boekhoudperiode, 
verminderd met de waarde die is verkregen 
door het vermenigvuldigen van het aantal 
jaren in die boekhoudperiode met de 
emissies en verwijderingen van een lidstaat 
als gevolg van dergelijke activiteiten in 
zijn basisjaar, zoals ingediend bij het 
UNFCCC in het herziene oorspronkelijke 
verslag van die lidstaat aan de hand van 
emissiegegevens uit het basisjaar, 
overeenkomstig de bijlage bij Besluit 
13/CMP.1.

Or. en

Motivering

Overeenstemming met de overeenkomst van Durban – besloten werd alleen voor de activiteit 
"bosbeheer" een boekhouding verplicht te stellen. Het voorstel van de Commissie overstijgt de 
internationale regels wat nieuwe verstoringen voor de lidstaten en exploitanten meebrengt.

Amendement 249
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een besluit
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen in hun boekhouding 
voor akkerlandbeheer en graslandbeheer 
emissies en verwijderingen als gevolg van 
dergelijke activiteiten op, berekend als 
emissies en verwijderingen in elke in 
bijlage I gespecificeerde boekhoudperiode, 
verminderd met de waarde die is verkregen 
door het vermenigvuldigen van het aantal 
jaren in die boekhoudperiode met de 
emissies en verwijderingen van een lidstaat 
als gevolg van dergelijke activiteiten in 
zijn basisjaar, zoals ingediend bij het 
UNFCCC in het herziene oorspronkelijke 
verslag van die lidstaat aan de hand van 
emissiegegevens uit het basisjaar, 
overeenkomstig de bijlage bij Besluit 
13/CMP.1.

1. Wanneer lidstaten ervoor kiezen om 
een boekhouding op te stellen en bij te 
houden voor akkerlandbeheer en 
graslandbeheer nemen zij daarin emissies 
en verwijderingen als gevolg van 
dergelijke activiteiten op, berekend als 
emissies en verwijderingen in elke in 
bijlage I gespecificeerde boekhoudperiode, 
verminderd met de waarde die is verkregen 
door het vermenigvuldigen van het aantal 
jaren in die boekhoudperiode met de 
emissies en verwijderingen van een lidstaat 
als gevolg van dergelijke activiteiten in 
zijn basisjaar, zoals ingediend bij het 
UNFCCC in het herziene oorspronkelijke 
verslag van die lidstaat aan de hand van 
emissiegegevens uit het basisjaar, 



AM\909714NL.doc 25/62 PE494.534v01-00

NL

overeenkomstig de bijlage bij Besluit 
13/CMP.1.

Or. de

Amendement 250
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Voorstel voor een besluit
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen in hun boekhouding 
voor akkerlandbeheer en graslandbeheer 
emissies en verwijderingen als gevolg van 
dergelijke activiteiten op, berekend als 
emissies en verwijderingen in elke in 
bijlage I gespecificeerde boekhoudperiode, 
verminderd met de waarde die is verkregen 
door het vermenigvuldigen van het aantal 
jaren in die boekhoudperiode met de 
emissies en verwijderingen van een lidstaat 
als gevolg van dergelijke activiteiten in 
zijn basisjaar, zoals ingediend bij het 
UNFCCC in het herziene oorspronkelijke 
verslag van die lidstaat aan de hand van 
emissiegegevens uit het basisjaar, 
overeenkomstig de bijlage bij Besluit 
13/CMP.1.

1. Ingeval een lidstaat ervoor kiest een 
boekhouding op te stellen en bij te houden 
voor in de tweede alinea van artikel 3, lid 
1, bedoelde categorieën, neemt hij, 
onverminderd toekomstige besluiten over 
internationale boekhoudregels, emissies 
en verwijderingen als gevolg van 
dergelijke activiteiten op, berekend als 
emissies en verwijderingen in elke in 
bijlage I gespecificeerde boekhoudperiode, 
verminderd met de waarde die is verkregen 
door het vermenigvuldigen van het aantal 
jaren in die boekhoudperiode met de 
emissies en verwijderingen van een lidstaat 
als gevolg van dergelijke activiteiten in 
zijn basisjaar, zoals ingediend bij het 
UNFCCC in het herziene oorspronkelijke 
verslag van die lidstaat aan de hand van 
emissiegegevens uit het basisjaar, 
overeenkomstig de bijlage bij Besluit 
13/CMP.1.

Or. en

Motivering

Overeenstemming met het akkoord van Durban inzake klimaatverandering – besloten werd 
alleen voor de activiteit "bosbeheer" een boekhouding verplicht te stellen. Het voorstel van de 
Commissie overstijgt de internationale regels wat nieuwe verstoringen voor de lidstaten en 
exploitanten meebrengt.

Amendement 251
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een besluit
Artikel 8 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen in hun boekhouding 
voor akkerlandbeheer en graslandbeheer
emissies en verwijderingen als gevolg van 
dergelijke activiteiten op, berekend als 
emissies en verwijderingen in elke in 
bijlage I gespecificeerde boekhoudperiode, 
verminderd met de waarde die is verkregen 
door het vermenigvuldigen van het aantal 
jaren in die boekhoudperiode met de 
emissies en verwijderingen van een lidstaat 
als gevolg van dergelijke activiteiten in 
zijn basisjaar, zoals ingediend bij het 
UNFCCC in het herziene oorspronkelijke 
verslag van die lidstaat aan de hand van 
emissiegegevens uit het basisjaar, 
overeenkomstig de bijlage bij Besluit 
13/CMP.1.

1. Als een lidstaat ervoor kiest een 
boekhouding op te stellen en bij te houden 
voor akkerlandbeheer en graslandbeheer, 
herbegroeiing, drainage en opnieuw 
bevochtigen van waterrijke gebieden, 
neemt hij emissies en verwijderingen als 
gevolg van dergelijke activiteiten op, 
berekend als emissies en verwijderingen in 
elke in bijlage I gespecificeerde 
boekhoudperiode, verminderd met de 
waarde die is verkregen door het 
vermenigvuldigen van het aantal jaren in 
die boekhoudperiode met de emissies en 
verwijderingen van een lidstaat als gevolg 
van dergelijke activiteiten in zijn basisjaar, 
zoals ingediend bij het UNFCCC in het 
herziene oorspronkelijke verslag van die 
lidstaat aan de hand van emissiegegevens 
uit het basisjaar, overeenkomstig de bijlage 
bij Besluit 13/CMP.1.

Or. en

Amendement 252
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een besluit
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een lidstaat ervoor kiest om een 
boekhouding op te stellen en bij te houden 
voor herbegroeiing, en/of drainage en 
opnieuw bevochtigen van waterrijke 
gebieden, past hij de in lid 1 genoemde 
methode toe.

Schrappen

Or. en

Amendement 253
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een besluit
Artikel 9 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer wordt voldaan aan de in lid 2 
vastgestelde voorwaarden, kunnen lidstaten 
niet-antropogene broeikasgasemissies door 
bronnen die het gevolg zijn van natuurlijke 
verstoringen weglaten uit de berekeningen 
die betrekking hebben op hun 
boekhoudverplichtingen krachtens artikel 
3, lid 1, onder a), b), d), e) en f). Indien 
lidstaten zulke emissies weglaten, laten zij 
ook alle daaropvolgende verwijderingen op 
gebieden waar die natuurlijke verstoringen 
zijn opgetreden weg. Echter, niet-
antropogene broeikasgasemissies door 
bronnen die het gevolg zijn van natuurlijke 
verstoringen die zijn opgenomen in de 
berekening van hun referentieniveau 
krachtens artikel 6, lid 4, artikel 6, lid 5, of 
artikel 6, lid 6, worden niet weggelaten.

1. Wanneer wordt voldaan aan de in lid 2 
vastgestelde voorwaarden, kunnen lidstaten 
niet-antropogene broeikasgasemissies door 
bronnen die het gevolg zijn van natuurlijke 
verstoringen weglaten uit de berekeningen 
die betrekking hebben op hun 
boekhoudverplichtingen krachtens artikel 
3, lid 1, onder a), b), d), e) en f). Indien 
lidstaten zulke emissies weglaten, laten zij 
ook alle daaropvolgende verwijderingen op 
gebieden waar die natuurlijke verstoringen 
zijn opgetreden weg. Echter, niet-
antropogene broeikasgasemissies door 
bronnen die het gevolg zijn van natuurlijke 
verstoringen die zijn opgenomen in de 
berekening van hun referentieniveau dat 
alleen het bosbeheer betreft, krachtens 
artikel 6, lid 4, artikel 6, lid 5, of artikel 6, 
lid 6, worden niet weggelaten.

Or. pl

Amendement 254
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer wordt voldaan aan de in lid 2 
vastgestelde voorwaarden, kunnen lidstaten 
niet-antropogene broeikasgasemissies door 
bronnen die het gevolg zijn van natuurlijke 
verstoringen weglaten uit de berekeningen 
die betrekking hebben op hun 
boekhoudverplichtingen krachtens artikel 
3, lid 1, onder a), b), d), e) en f). Indien 
lidstaten zulke emissies weglaten, laten zij 
ook alle daaropvolgende verwijderingen 
op gebieden waar die natuurlijke 
verstoringen zijn opgetreden weg. Echter, 
niet-antropogene broeikasgasemissies door 
bronnen die het gevolg zijn van natuurlijke 
verstoringen die zijn opgenomen in de 
berekening van hun referentieniveau 
krachtens artikel 6, lid 4, artikel 6, lid 5, of 

1. Wanneer wordt voldaan aan de in lid 2 
vastgestelde voorwaarden, kunnen lidstaten 
niet-antropogene broeikasgasemissies door 
bronnen die het gevolg zijn van natuurlijke 
verstoringen weglaten uit de berekeningen 
die betrekking hebben op hun 
boekhoudverplichtingen krachtens artikel 
3, lid 1, onder a), b), d), e) en f). Echter, 
niet-antropogene broeikasgasemissies door 
bronnen die het gevolg zijn van natuurlijke 
verstoringen die zijn opgenomen in de 
berekening van hun referentieniveau 
krachtens artikel 6, lid 4, artikel 6, lid 5, of 
artikel 6, lid 6, worden niet weggelaten.
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artikel 6, lid 6, worden niet weggelaten.

Or. it

Amendement 255
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Artikel 9 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten kunnen niet-antropogene 
broeikasgasemissies door bronnen 
overeenkomstig lid 1 weglaten uit 
berekeningen in het kader van hun 
boekhoudverplichtingen krachtens artikel 
3, lid 1, onder a), b), en d), wanneer die 
niet-antropogene broeikasgasemissies door 
dergelijke natuurlijke verstoringen in één 
jaar meer dan 5 % bedragen van de totale 
emissies van een lidstaat zijn basisjaar, 
zoals ingediend bij het UNFCCC in het 
herziene oorspronkelijke verslag van die 
lidstaat aan de hand van emissiegegevens 
uit het basisjaar, overeenkomstig de bijlage 
bij Besluit 13/CMP.1, met uitzondering 
van emissies en verwijderingen door in 
artikel 3, lid 1, genoemde activiteiten, mits 
aan de volgende voorwaarden is voldaan:

2. De lidstaten kunnen niet-antropogene 
broeikasgasemissies door bronnen 
overeenkomstig lid 1 weglaten uit 
berekeningen in het kader van hun 
boekhoudverplichtingen krachtens artikel 
3, lid 1, onder a), b), en d), wanneer die 
niet-antropogene broeikasgasemissies door 
dergelijke natuurlijke verstoringen in één 
jaar meer dan 1% bedragen van de totale 
emissies van een lidstaat zijn basisjaar, 
zoals ingediend bij het UNFCCC in het 
herziene oorspronkelijke verslag van die 
lidstaat aan de hand van emissiegegevens 
uit het basisjaar, overeenkomstig de bijlage 
bij Besluit 13/CMP.1, met uitzondering 
van emissies en verwijderingen door in 
artikel 3, lid 1, genoemde activiteiten, mits 
aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Or. it

Amendement 256
Julie Girling

Voorstel voor een besluit
Artikel 9 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten kunnen niet-antropogene 
broeikasgasemissies door bronnen 
overeenkomstig lid 1 weglaten uit 
berekeningen in het kader van hun 
boekhoudverplichtingen krachtens artikel 
3, lid 1, onder a), b), en d), wanneer die 
niet-antropogene broeikasgasemissies 
door dergelijke natuurlijke verstoringen in 

2. De lidstaten kunnen emissies door 
natuurlijke verstoringen die in één 
willekeurig jaar het achtergrondniveau 
van het bosbeheer overschrijden, plus de 
eventueel noodzakelijke marge, weglaten 
uit hun boekhouding, hetzij jaarlijks of 
aan het einde van de tweede 
verbintenisperiode.
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één jaar meer dan 5 % bedragen van de 
totale emissies van een lidstaat zijn 
basisjaar, zoals ingediend bij het 
UNFCCC in het herziene oorspronkelijke 
verslag van die lidstaat aan de hand van 
emissiegegevens uit het basisjaar, 
overeenkomstig de bijlage bij Besluit 
13/CMP.1, met uitzondering van emissies 
en verwijderingen door in artikel 3, lid 1, 
genoemde activiteiten, mits aan de 
volgende voorwaarden is voldaan:

Or. en

Motivering

Het voorstel van de Commissie strookt niet met huidige internationale afspraken.

Amendement 257
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten kunnen ook afzonderlijk 
niet-antropogene broeikasgasemissies door 
bronnen overeenkomstig lid 1 weglaten uit 
berekeningen in het kader van hun 
boekhoudverplichtingen uit hoofde van 
artikel 3, lid 1, onder e) en f), wanneer die 
niet-antropogene broeikasgasemissies uit 
zulke natuurlijke verstoringen in een jaar 
meer dan 5 procent bedragen van de totale 
emissies van een lidstaat in zijn basisjaar, 
zoals ingediend bij het UNFCCC in het 
herziene oorspronkelijke verslag van die 
lidstaat aan de hand van emissiegegevens 
uit het basisjaar, overeenkomstig de bijlage 
bij Besluit 13/CMP.1, met uitzondering 
van emissies en verwijderingen door in 
artikel 3, lid 1, genoemde activiteiten, mits 
aan de voorwaarden van artikel 9, lid 2, is 
voldaan.

3. De lidstaten kunnen ook afzonderlijk 
niet-antropogene broeikasgasemissies door 
bronnen overeenkomstig lid 1 weglaten uit 
berekeningen in het kader van hun 
boekhoudverplichtingen uit hoofde van 
artikel 3, lid 1, onder e) en f), wanneer die 
niet-antropogene broeikasgasemissies uit 
zulke natuurlijke verstoringen in een jaar 
meer dan 1 procent bedragen van de totale
emissies van een lidstaat in zijn basisjaar, 
zoals ingediend bij het UNFCCC in het 
herziene oorspronkelijke verslag van die 
lidstaat aan de hand van emissiegegevens 
uit het basisjaar, overeenkomstig de bijlage 
bij Besluit 13/CMP.1, met uitzondering 
van emissies en verwijderingen door in 
artikel 3, lid 1, genoemde activiteiten, mits 
aan de voorwaarden van artikel 9, lid 2, is 
voldaan.

Or. it

Amendement 258
Oreste Rossi
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Voorstel voor een besluit
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Lidstaten nemen in hun in artikel 3, lid 
1, genoemde boekhouding emissies op die 
het gevolg zijn van door reddingskap 
gespaard gebleven houtproducten 
overeenkomstig artikel 7.

4. Lidstaten kunnen in hun in artikel 3, lid 
1, genoemde boekhouding ook emissies 
weglaten die het gevolg zijn van door 
reddingskap gespaard gebleven 
houtproducten overeenkomstig artikel 7.

Or. it

Amendement 259
Julie Girling

Voorstel voor een besluit
Artikel 9 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie wordt gemachtigd 
overeenkomstig artikel 12 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen teneinde de in 
de eerste paragraaf van lid 2 genoemde 
voorwaarden te herzien in het licht van 
wetenschappelijke voortgang of om de 
herzieningen van wetgeving te 
weerspiegelen die zijn aangenomen door 
instanties van het UNFCCC of het Protocol 
van Kyoto.

5. De Commissie wordt gemachtigd 
overeenkomstig artikel 12 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen teneinde de in 
de eerste paragraaf van lid 2 genoemde 
voorwaarden te herzien om de kleine 
wijzigingen van wetgeving te 
weerspiegelen die zijn aangenomen door 
instanties van het UNFCCC of het Protocol 
van Kyoto.

Or. en

Motivering

Met deze nieuwe formulering wordt de reikwijdte van gedelegeerde bevoegdheden beperkt.

Amendement 260
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Voorstel voor een besluit
Artikel 9 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie wordt gemachtigd 
overeenkomstig artikel 12 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen teneinde de in 

5. De Commissie wordt gemachtigd 
overeenkomstig artikel 12 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen teneinde de in 
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de eerste paragraaf van lid 2 genoemde 
voorwaarden te herzien in het licht van 
wetenschappelijke voortgang of om de 
herzieningen van wetgeving te 
weerspiegelen die zijn aangenomen door 
instanties van het UNFCCC of het Protocol 
van Kyoto.

de eerste paragraaf van lid 2 genoemde 
voorwaarden te herzien om de kleine 
wijzigingen van wetgeving te 
weerspiegelen die zijn aangenomen door 
instanties van het UNFCCC of het Protocol 
van Kyoto.

Or. en

Motivering

Met deze nieuwe formulering wordt de reikwijdte van gedelegeerde bevoegdheden beperkt.

Amendement 261
Elisabeth Köstinger

Voorstel voor een besluit
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel schrappen

Or. de

Motivering

De versterkte interventiemogelijkheden van de Commissie maken te veel inbreuk op het 
soevereine beleid van de lidstaten, zoals in het bosbouwbeleid of de bodembescherming.

Amendement 262
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Voorstel voor een besluit
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel schrappen

Or. en

Motivering

Schrapping van artikel 10 in zijn geheel. LULUCF-actieplannen zouden een extra belasting op 
het niveau van de lidstaten zonder duidelijke meerwaarde meebrengen. Ze zouden leiden tot 
dubbele regelgeving, aangezien ze gelijk zouden lopen met de agromilieumaatregelen volgens de 
tweede pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.
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Amendement 263
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een besluit
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel schrappen

Or. en

Motivering

Het voorstel van de Commissie over nationale actieplannen reikt verder dan wat in Durban werd 
overeengekomen. Aangezien de LULUCF-sector niet aan de vermindering van de 
broeikasgasemissies in de EU bijdraagt, kan het doel van de voorgestelde acties in twijfel 
worden getrokken. De voorgestelde acties zijn bovendien vaag en de aanbevelingen die de 
Commissie op grond van rapportage van de lidstaten zou kunnen formuleren, zijn niet 
voorspelbaar voor de lidstaten. De voorgestelde LULUCF-actieplannen zijn niet verenigbaar 
met het feit dat de EU geen bevoegdheid op het gebied van bosbouw heeft, aangezien ze 
nationale aangelegenheden zijn.

Amendement 264
Christofer Fjellner

Voorstel voor een besluit
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Schrappen

Or. sv

Amendement 265
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk zes maanden na het begin van 
elke in bijlage I genoemde 
boekhoudperiode stellen de lidstaten 
ontwerpactieplannen voor de LULUCF-
sector vast teneinde emissies te beperken 
of te verminderen en verwijderingen te 
handhaven of te vergroten als gevolg van 

1. Uiterlijk een jaar na het begin van elke 
in bijlage I genoemde boekhoudperiode 
stellen de lidstaten op vrijwillige basis 
ontwerpactieplannen met een informatief 
karakter voor de LULUCF-sector vast 
teneinde emissies te beperken of te 
verminderen en verwijderingen te 
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de in artikel 3, lid 1, genoemde activiteiten, 
en dienen ze deze in bij de Commissie. De 
lidstaten zorgen ervoor dat een brede reeks 
belanghebbende partijen worden 
geraadpleegd.

handhaven of te vergroten als gevolg van 
de in artikel 3, lid 1, genoemde activiteiten, 
en dienen ze deze in bij de Commissie. De 
lidstaten zorgen ervoor dat een brede reeks 
belanghebbende partijen worden 
geraadpleegd.

Or. pl

Amendement 266
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk zes maanden na het begin van 
elke in bijlage I genoemde 
boekhoudperiode stellen de lidstaten 
ontwerpactieplannen voor de LULUCF-
sector vast teneinde emissies te beperken 
of te verminderen en verwijderingen te 
handhaven of te vergroten als gevolg van 
de in artikel 3, lid 1, genoemde activiteiten, 
en dienen ze deze in bij de Commissie. De 
lidstaten zorgen ervoor dat een brede reeks 
belanghebbende partijen wordt 
geraadpleegd.

1. Uiterlijk één jaar na het begin van elke 
in bijlage I genoemde boekhoudperiode 
stellen de lidstaten ontwerpactieplannen
voor de LULUCF-sector vast, als 
afzonderlijk document of als onderdeel 
van hun nationale koolstofarme 
ontwikkelingsstrategieën of andere 
strategische documenten, teneinde 
emissies te beperken of te verminderen en 
verwijderingen te handhaven of te 
vergroten als gevolg van de in artikel 3, lid 
1, genoemde activiteiten, en dienen ze deze 
in bij de Commissie. De lidstaten zorgen 
ervoor dat een brede reeks belanghebbende 
partijen wordt geraadpleegd.

Or. en

Amendement 267
Gaston Franco, Sophie Auconie

Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk zes maanden na het begin van 
elke in bijlage I genoemde 
boekhoudperiode stellen de lidstaten 
ontwerpactieplannen voor de LULUCF-
sector vast teneinde emissies te beperken 
of te verminderen en verwijderingen te 

1. Uiterlijk zes maanden na het begin van 
elke in bijlage I genoemde 
boekhoudperiode stellen de lidstaten 
ontwerpactieplannen voor de LULUCF-
sector vast teneinde emissies te beperken 
of te verminderen en verwijderingen te 
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handhaven of te vergroten als gevolg van 
de in artikel 3, lid 1, genoemde activiteiten, 
en dienen ze deze in bij de Commissie. De 
lidstaten zorgen ervoor dat een brede reeks 
belanghebbende partijen wordt
geraadpleegd.

handhaven of te vergroten als gevolg van 
de in artikel 3, lid 1, genoemde activiteiten, 
en dienen ze deze in bij de Commissie. De 
lidstaten zorgen ervoor dat geïnteresseerde 
belanghebbende partijen worden
geraadpleegd. LULUCF-actieplannen 
dienen te worden opgevat als integrerend 
onderdeel van de nationale koolstofarme 
ontwikkelingsstrategieën.

Or. en

Amendement 268
Christofer Fjellner

Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk zes maanden na het begin van 
elke in bijlage I genoemde 
boekhoudperiode stellen de lidstaten 
ontwerpactieplannen voor de LULUCF-
sector vast teneinde emissies te beperken 
of te verminderen en verwijderingen te 
handhaven of te vergroten als gevolg van 
de in artikel 3, lid 1, genoemde activiteiten, 
en dienen ze deze in bij de Commissie. De 
lidstaten zorgen ervoor dat een brede reeks 
belanghebbende partijen wordt 
geraadpleegd.

1. Uiterlijk één jaar na het begin van elke 
in bijlage I genoemde boekhoudperiode 
stellen de lidstaten informatie over
LULUCF-acties op, als afzonderlijk 
document of als duidelijk identificeerbaar 
onderdeel van de rapportagevereisten van 
de artikelen 14 en 15 van Verordening 
(EU) nr. .../... [voorstel van de Commissie 
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)0789 –
2011/0372(COD)], teneinde emissies te 
beperken of te verminderen en 
verwijderingen te handhaven of te 
vergroten als gevolg van de in artikel 3, lid 
1, genoemde activiteiten, en dienen ze deze 
in bij de Commissie. De lidstaten zorgen 
ervoor dat een brede reeks belanghebbende 
partijen wordt geraadpleegd.

Or. en

Amendement 269
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange
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Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk zes maanden na het begin van 
elke in bijlage I genoemde 
boekhoudperiode stellen de lidstaten 
ontwerpactieplannen voor de LULUCF-
sector vast teneinde emissies te beperken 
of te verminderen en verwijderingen te 
handhaven of te vergroten als gevolg van 
de in artikel 3, lid 1, genoemde activiteiten, 
en dienen ze deze in bij de Commissie. De 
lidstaten zorgen ervoor dat een brede 
reeks belanghebbende partijen wordt 
geraadpleegd.

1. Uiterlijk achttien maanden na het begin 
van elke in bijlage I genoemde 
boekhoudperiode stellen de lidstaten 
actieplannen voor de LULUCF-sector vast
teneinde emissies te beperken of te 
verminderen en verwijderingen te 
handhaven of te vergroten als gevolg van 
de in de eerste alinea van artikel 3, lid 1, 
genoemde activiteiten en indien systemen 
aanwezig zijn en gegevens voorhanden 
zijn van in de tweede alinea van artikel 3, 
lid 1, genoemde activiteiten, en dienen ze 
deze in bij de Commissie. De lidstaten 
overleggen met belanghebbende partijen 
bij het vaststellen van actieplannen.

Or. en

Motivering

Nationale actieplannen zouden een extra belasting op het niveau van de lidstaten zonder 
duidelijke meerwaarde meebrengen. Ze zouden leiden tot dubbele regelgeving, aangezien de 
voorgestelde actieplannen gelijk zouden lopen met de agromilieumaatregelen volgens de tweede 
pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. De lidstaten zouden in plaats daarvan 
maatregelen moeten opnemen ter bevordering van duurzaam bosbeheer en duurzaam 
landbeheer.

Amendement 270
Kārlis Šadurskis

Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk zes maanden na het begin van 
elke in bijlage I genoemde 
boekhoudperiode stellen de lidstaten 
ontwerpactieplannen voor de LULUCF-
sector vast teneinde emissies te beperken 
of te verminderen en verwijderingen te 
handhaven of te vergroten als gevolg van 
de in artikel 3, lid 1, genoemde activiteiten, 
en dienen ze deze in bij de Commissie. De 

1. Uiterlijk één jaar na het begin van elke 
in bijlage I genoemde boekhoudperiode 
stellen de lidstaten actieplannen voor de 
LULUCF-sector vast, als afzonderlijk 
document of als onderdeel van hun 
nationale koolstofarme 
ontwikkelingsstrategieën, teneinde 
emissies te beperken of te verminderen en 
verwijderingen te handhaven of te 
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lidstaten zorgen ervoor dat een brede reeks 
belanghebbende partijen wordt 
geraadpleegd.

vergroten als gevolg van de in artikel 3, lid 
1, genoemde activiteiten, en dienen ze deze 
in bij de Commissie. De lidstaten zorgen 
ervoor dat een brede reeks belanghebbende 
partijen wordt geraadpleegd.

Or. en

Amendement 271
Matthias Groote

Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk zes maanden na het begin van 
elke in bijlage I genoemde 
boekhoudperiode stellen de lidstaten 
ontwerpactieplannen voor de LULUCF-
sector vast teneinde emissies te beperken 
of te verminderen en verwijderingen te 
handhaven of te vergroten als gevolg van 
de in artikel 3, lid 1, genoemde activiteiten, 
en dienen ze deze in bij de Commissie. De 
lidstaten zorgen ervoor dat een brede reeks 
belanghebbende partijen worden 
geraadpleegd.

1. Uiterlijk zes maanden na het begin van 
elke in bijlage I genoemde 
boekhoudperiode leggen de lidstaten hun 
concrete inspanningen bedoeld om
emissies te beperken of te verminderen en 
verwijderingen te handhaven of te 
vergroten als gevolg van de in artikel 3, lid 
1, in LULUCF-actieplannen vast, en 
dienen ze deze in bij de Commissie. De 
lidstaten zorgen ervoor dat een brede reeks 
belangenvertegenwoordigers worden 
geraadpleegd.

Or. de

Amendement 272
Christofer Fjellner

Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ontwerpactieplannen voor de 
LULUCF-sector behelzen de duur van de 
betreffende boekhoudperiode die in bijlage 
I wordt gespecificeerd.

Indien een lidstaat rapporteert over 
LULUCF-acties als onderdeel van 
Verordening (EU) nr. .../... [voorstel van 
de Commissie 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 
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niveau van de Unie met betrekking tot 
klimaatverandering (COM (2011)0789 
definitief – 2011/0372(COD)], zijn de in 
die verordening gespecificeerde relevante 
data voor rapportage van toepassing.
De acties voor de LULUCF-sector 
behelzen de duur van de betreffende 
boekhoudperiode die in bijlage I wordt 
gespecificeerd.

Or. en

Amendement 273
Julie Girling

Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ontwerpactieplannen voor de 
LULUCF-sector behelzen de duur van de 
betreffende boekhoudperiode die in bijlage 
I wordt gespecificeerd.

De actieplannen voor de LULUCF-sector 
behelzen de duur van de betreffende 
boekhoudperiode die in bijlage I wordt 
gespecificeerd.

Or. en

Motivering

Nationale actieplannen zouden een extra belasting op het niveau van de lidstaten zonder 
duidelijke meerwaarde meebrengen. Ze zouden leiden tot dubbele regelgeving, aangezien de 
voorgestelde actieplannen gelijk zouden lopen met de agromilieumaatregelen volgens de tweede 
pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. De lidstaten zouden in plaats daarvan 
maatregelen moeten opnemen ter bevordering van duurzaam bosbeheer en duurzaam 
landbeheer.

Amendement 274
Gaston Franco, Sophie Auconie

Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een ad-hocwerkgroep van deskundigen 
wordt samengesteld om de Commissie bij 
te staan bij de evaluatie van de nationale 
actieplannen.
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Or. en

Motivering

Ten einde de door de lidstaten genomen maatregelen zo goed mogelijk te begrijpen, zou de 
Commissie door een groep technische/LULUCF-deskundigen van hoog niveau moeten worden 
ondersteund.

Amendement 275
Christofer Fjellner

Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten nemen in hun 
ontwerpactieplannen voor de LULUCF-
sector de volgende informatie op met 
betrekking tot elk van de in artikel 3, lid 1, 
genoemde activiteiten:

Schrappen

(a) een omschrijving van trends van 
emissies en verwijderingen in het 
verleden;
(b) ramingen voor emissies en 
verwijderingen voor de respectieve 
boekhoudperiode;
(c) een analyse van het potentieel om 
emissies te beperken of te verminderen en 
verwijderingen te handhaven of te 
vergroten;
(d) een lijst van maatregelen, met inbegrip 
van, waar mogelijk, de in bijlage IV 
gespecificeerde maatregelen, die moeten 
worden aangenomen om het 
reductiepotentieel na te streven, wanneer 
dit is geïdentificeerd overeenkomstig de 
onder c) genoemde analyse;
(e) beleid waarin wordt voorzien om de 
onder d) genoemde maatregelen ten 
uitvoer te brengen, met inbegrip van een 
omschrijving van de verwachte gevolgen 
van die maatregelen voor emissies en 
verwijderingen;
(f) tijdschema's voor het aannemen en ten 
uitvoer brengen van de onder d) 
genoemde maatregelen.
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Or. sv

Amendement 276
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten nemen in hun 
ontwerpactieplannen voor de LULUCF-
sector de volgende informatie op met 
betrekking tot elk van de in artikel 3, lid 1, 
genoemde activiteiten:

2. De lidstaten dienen te overwegen in hun 
ontwerpactieplannen voor de LULUCF-
sector de volgende informatie op te nemen 
met betrekking tot elk van de in artikel 3, 
lid 1, genoemde activiteiten:

Or. en

Amendement 277
Christofer Fjellner

Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten nemen in hun 
ontwerpactieplannen voor de LULUCF-
sector de volgende informatie op met 
betrekking tot elk van de in artikel 3, lid 1, 
genoemde activiteiten:

2. De lidstaten dienen te overwegen in hun 
acties voor de LULUCF-sector de 
volgende informatie op te nemen met 
betrekking tot elk van de in artikel 3, lid 1, 
genoemde activiteiten:

Or. en

Amendement 278
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten nemen in hun 
ontwerpactieplannen voor de LULUCF-
sector de volgende informatie op met 
betrekking tot elk van de in artikel 3, lid 1,
genoemde activiteiten:

2. De lidstaten dienen te overwegen in hun 
actieplannen voor de LULUCF-sector het
volgende op te nemen met betrekking tot 
de eerste alinea van artikel 3, lid 1, en 
indien systemen reeds aanwezig zijn en 
gegevens voorhanden zijn met betrekking 
tot de tweede alinea van artikel 3, lid 1:
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Or. en

Motivering

Nationale actieplannen zouden een extra belasting op het niveau van de lidstaten zonder 
duidelijke meerwaarde meebrengen. Ze zouden leiden tot dubbele regelgeving, aangezien de 
voorgestelde actieplannen gelijk zouden lopen met de agromilieumaatregelen volgens de tweede 
pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. De lidstaten zouden in plaats daarvan 
maatregelen moeten opnemen ter bevordering van duurzaam bosbeheer en duurzaam 
landbeheer.

Amendement 279
Kārlis Šadurskis

Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten nemen in hun 
ontwerpactieplannen voor de LULUCF-
sector de volgende informatie op met 
betrekking tot elk van de in artikel 3, lid 1, 
genoemde activiteiten:

2. De lidstaten dienen te overwegen in hun 
ontwerpactieplannen voor de LULUCF-
sector de volgende informatie op te nemen 
met betrekking tot elk van de in artikel 3, 
lid 1, genoemde activiteiten:

Or. en

Amendement 280
Christofer Fjellner

Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) een analyse van het potentieel om 
emissies te beperken of te verminderen en 
verwijderingen te handhaven of te 
vergroten;

(c) een analyse van het potentieel om 
emissies te beperken of te verminderen en 
verwijderingen te handhaven of te 
vergroten; inclusief middels de vervanging 
van materialen die veel broeikasgassen 
uitstoten, en van energiegrondstoffen.

Or. en

Amendement 281
Kārlis Šadurskis

Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – lid 2 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) een lijst van maatregelen, met inbegrip 
van, waar mogelijk, de in bijlage IV 
gespecificeerde maatregelen, die moeten 
worden aangenomen om het 
reductiepotentieel na te streven, wanneer 
dit is geïdentificeerd overeenkomstig de 
onder c) genoemde analyse;

(d) een lijst van maatregelen, met inbegrip 
van, maar niet beperkt tot, waar mogelijk, 
de ter indicatie in bijlage IV door iedere 
lidstaat gespecificeerde maatregelen met 
bepaling van de meest geschikte met het 
oog op nationale omstandigheden, die 
moeten worden aangenomen om het 
reductiepotentieel na te streven, wanneer 
dit is geïdentificeerd overeenkomstig de 
onder c) genoemde analyse;

Or. en

Amendement 282
Julie Girling

Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) een lijst van maatregelen, met inbegrip 
van, waar mogelijk, de in bijlage IV 
gespecificeerde maatregelen, die moeten 
worden aangenomen om het 
reductiepotentieel na te streven, wanneer 
dit is geïdentificeerd overeenkomstig de 
onder c) genoemde analyse;

(d) beleidslijnen ter bevordering en 
stimulering van duurzaam bosbeheer en 
duurzaam landbeheer. De lidstaten 
kunnen de Commissie vragen om 
technische en operationele bijstand te 
verstrekken inzake de kwesties die onder 
dit punt vallen;

Or. en

Motivering

Nationale actieplannen zouden een extra belasting op het niveau van de lidstaten zonder 
duidelijke meerwaarde meebrengen. Ze zouden leiden tot dubbele regelgeving, aangezien de 
voorgestelde actieplannen gelijk zouden lopen met de agromilieumaatregelen volgens de tweede 
pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. De lidstaten zouden in plaats daarvan 
maatregelen moeten opnemen ter bevordering van duurzaam bosbeheer en duurzaam 
landbeheer.

Amendement 283
Julie Girling

Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – lid 2 – letter e
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) beleid waarin wordt voorzien om de 
onder d) genoemde maatregelen ten 
uitvoer te brengen, met inbegrip van een 
omschrijving van de verwachte gevolgen 
van die maatregelen voor emissies en 
verwijderingen;

Schrappen

Or. en

Motivering

Nationale actieplannen zouden een extra belasting op het niveau van de lidstaten zonder 
duidelijke meerwaarde meebrengen. Ze zouden leiden tot dubbele regelgeving, aangezien de 
voorgestelde actieplannen gelijk zouden lopen met de agromilieumaatregelen volgens de tweede 
pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. De lidstaten zouden in plaats daarvan 
maatregelen moeten opnemen ter bevordering van duurzaam bosbeheer en duurzaam 
landbeheer.

Amendement 284
Julie Girling

Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) tijdschema's voor het aannemen en ten 
uitvoer brengen van de onder d) 
genoemde maatregelen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Nationale actieplannen zouden een extra belasting op het niveau van de lidstaten zonder 
duidelijke meerwaarde meebrengen. Ze zouden leiden tot dubbele regelgeving, aangezien de 
voorgestelde actieplannen gelijk zouden lopen met de agromilieumaatregelen volgens de tweede 
pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. De lidstaten zouden in plaats daarvan 
maatregelen moeten opnemen ter bevordering van duurzaam bosbeheer en duurzaam 
landbeheer.

Amendement 285
Christofer Fjellner

Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – lid 2 – letter f
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) tijdschema's voor het aannemen en ten 
uitvoer brengen van de onder d) genoemde 
maatregelen.

(f) indicatieve tijdschema's voor het 
aannemen en ten uitvoer brengen van de 
onder d) genoemde maatregelen.

Or. en

Amendement 286
Kārlis Šadurskis

Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie verstrekt advies en 
technische bijstand aan de lidstaten en 
stelt specifieke richtsnoeren voor de 
LULUCF-actieplannen vast.

Or. en

Amendement 287
Riikka Manner

Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Indien de lidstaten over nationale 
programma’s of actieplannen met 
betrekking tot de landbouw- en 
bosbouwsector beschikken en deze 
programma’s vergelijkbaar zijn met de 
maatregelen in bijlage IV, kunnen de 
lidstaten van deze programma’s en 
actieplannen gebruikmaken als 
vervangende programma’s voor 
LULUCF-actieplannen.

Or. en

Amendement 288
Bas Eickhout
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Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten stellen in de LULUCF-
actieplannen streefdoelen vast voor het 
beperken of verminderen van emissies en 
het handhaven of vergroten van 
verwijderingen als gevolg van de 
activiteiten waarop dit besluit betrekking 
heeft, waarbij het reductiepotentieel wordt 
weerspiegeld. De lidstaten zorgen er in 
ieder geval voor dat hun respectieve 
verwijderingen niet afnemen of dat 
emissies van de LULUCF-sector worden 
verminderd ten opzichte van de niveaus in 
2005.

Or. en

Amendement 289
Riikka Manner

Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie evalueert een 
ontwerpactieplan voor de LULUCF-sector 
van een lidstaat binnen drie maanden 
nadat alle desbetreffende informatie van 
die lidstaat is ontvangen. De Commissie 
maakt de resultaten van die evaluatie 
bekend en kan indien nodig 
aanbevelingen doen teneinde de 
inspanningen van de lidstaten om 
emissies te beperken of te verminderen en 
verwijderingen te handhaven of te 
verhogen, te verbeteren.

Schrappen

De lidstaten houden naar behoren 
rekening met de bevindingen van de 
Commissie en maken binnen drie 
maanden na ontvangst van de evaluatie 
door de Commissie hun LULUCF-
actieplannen in elektronische vorm 
bekend en maken deze beschikbaar voor 
het publiek.
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Or. en

Amendement 290
Kārlis Šadurskis

Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie evalueert een 
ontwerpactieplan voor de LULUCF-sector 
van een lidstaat binnen drie maanden 
nadat alle desbetreffende informatie van 
die lidstaat is ontvangen. De Commissie 
maakt de resultaten van die evaluatie 
bekend en kan indien nodig 
aanbevelingen doen teneinde de 
inspanningen van de lidstaten om 
emissies te beperken of te verminderen en 
verwijderingen te handhaven of te 
verhogen, te verbeteren.

Schrappen

De lidstaten houden naar behoren 
rekening met de bevindingen van de 
Commissie en maken binnen drie 
maanden na ontvangst van de evaluatie 
door de Commissie hun LULUCF-
actieplannen in elektronische vorm 
bekend en maken deze beschikbaar voor 
het publiek.

Or. en

Amendement 291
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie evalueert een 
ontwerpactieplan voor de LULUCF-sector 
van een lidstaat binnen drie maanden 
nadat alle desbetreffende informatie van 
die lidstaat werd ontvangen. De 
Commissie maakt de resultaten van die 
evaluatie bekend en kan indien nodig 
aanbevelingen doen teneinde de 

Schrappen
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inspanningen van de lidstaten om 
emissies te beperken of te verminderen en 
verwijderingen te handhaven of te 
verhogen, te verbeteren.

Or. pl

Amendement 292
Christofer Fjellner

Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie evalueert een 
ontwerpactieplan voor de LULUCF-sector 
van een lidstaat binnen drie maanden 
nadat alle desbetreffende informatie van 
die lidstaat is ontvangen. De Commissie 
maakt de resultaten van die evaluatie 
bekend en kan indien nodig 
aanbevelingen doen teneinde de 
inspanningen van de lidstaten om 
emissies te beperken of te verminderen en 
verwijderingen te handhaven of te 
verhogen, te verbeteren.

Schrappen

Or. sv

Amendement 293
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie evalueert een 
ontwerpactieplan voor de LULUCF-sector 
van een lidstaat binnen drie maanden nadat 
alle desbetreffende informatie van die 
lidstaat is ontvangen. De Commissie maakt 
de resultaten van die evaluatie bekend en 
kan indien nodig aanbevelingen doen 
teneinde de inspanningen van de lidstaten 
om emissies te beperken of te verminderen 
en verwijderingen te handhaven of te 
verhogen, te verbeteren.

3. De Commissie evalueert een 
ontwerpactieplan voor de LULUCF-sector 
van een lidstaat binnen drie maanden nadat 
alle desbetreffende informatie van die 
lidstaat is ontvangen. De Commissie maakt 
de resultaten van die evaluatie bekend en 
kan indien nodig concrete aanbevelingen 
doen teneinde de inspanningen van de 
lidstaten om emissies te beperken of te 
verminderen en verwijderingen te 
handhaven of te verhogen, te verbeteren.
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Or. de

Amendement 294
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie evalueert een
ontwerpactieplan voor de LULUCF-sector 
van een lidstaat binnen drie maanden 
nadat alle desbetreffende informatie van 
die lidstaat is ontvangen. De Commissie 
maakt de resultaten van die evaluatie 
bekend en kan indien nodig 
aanbevelingen doen teneinde de 
inspanningen van de lidstaten om emissies 
te beperken of te verminderen en 
verwijderingen te handhaven of te 
verhogen, te verbeteren.

De Commissie kan informatie over de 
acties van de lidstaten verzamelen en deze 
bekendmaken in een rapport teneinde de 
uitwisseling van kennis en beste 
praktijken tussen de lidstaten te 
vergemakkelijken. 

Or. en

Amendement 295
Christofer Fjellner

Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie evalueert een 
ontwerpactieplan voor de LULUCF-sector 
van een lidstaat binnen drie maanden 
nadat alle desbetreffende informatie van
die lidstaat is ontvangen. De Commissie 
maakt de resultaten van die evaluatie 
bekend en kan indien nodig 
aanbevelingen doen teneinde de 
inspanningen van de lidstaten om emissies 
te beperken of te verminderen en 
verwijderingen te handhaven of te 
verhogen, te verbeteren.

3. De Commissie kan haar bevindingen 
over de LULUCF-actieplannen van alle
lidstaten bundelen teneinde de 
uitwisseling van kennis en beste 
praktijken tussen de lidstaten te 
vergemakkelijken.

Or. en
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Amendement 296
Anja Weisgerber

Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie evalueert een 
ontwerpactieplan voor de LULUCF-sector 
van een lidstaat binnen drie maanden 
nadat alle desbetreffende informatie van 
die lidstaat is ontvangen. De Commissie
maakt de resultaten van die evaluatie
bekend en kan indien nodig aanbevelingen 
doen teneinde de inspanningen van de 
lidstaten om emissies te beperken of te 
verminderen en verwijderingen te 
handhaven of te verhogen, te verbeteren.

De Commissie voert overleg met de 
lidstaten over de ontwerpactieplannen 
voor de LULUCF-sector. In overleg met 
de lidstaten maakt de Commissie de 
resultaten van deze raadpleging bekend en 
doet indien nodig aanbevelingen teneinde 
de inspanningen van de lidstaten om 
emissies te beperken of te verminderen en 
verwijderingen te handhaven of te 
verhogen, te verbeteren.

Or. de

Amendement 297
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie evalueert een
ontwerpactieplan voor de LULUCF-sector 
van een lidstaat binnen drie maanden 
nadat alle desbetreffende informatie van 
die lidstaat is ontvangen. De Commissie 
maakt de resultaten van die evaluatie 
bekend en kan indien nodig 
aanbevelingen doen teneinde de 
inspanningen van de lidstaten om emissies 
te beperken of te verminderen en 
verwijderingen te handhaven of te 
verhogen, te verbeteren.

De Commissie publiceert een 
syntheseverslag van de actieplannen van 
de lidstaten.

Or. en

Motivering

Nationale actieplannen zouden een extra belasting op het niveau van de lidstaten zonder 
duidelijke meerwaarde meebrengen. Ze zouden leiden tot dubbele regelgeving, aangezien de 
voorgestelde actieplannen gelijk zouden lopen met de agromilieumaatregelen volgens de tweede 
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pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. De lidstaten zouden in plaats daarvan 
maatregelen moeten opnemen ter bevordering van duurzaam bosbeheer en duurzaam 
landbeheer.

Amendement 298
Matthias Groote

Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie evalueert een 
ontwerpactieplan voor de LULUCF-sector 
van een lidstaat binnen drie maanden nadat 
alle desbetreffende informatie van die 
lidstaat is ontvangen. De Commissie 
maakt de resultaten van die evaluatie 
bekend en kan indien nodig aanbevelingen 
doen teneinde de inspanningen van de 
lidstaten om emissies te beperken of te 
verminderen en verwijderingen te 
handhaven of te verhogen, te verbeteren.

Nadat de lidstaten alle desbetreffende 
informatie hebben verstrekt, evalueert de 
Commissie binnen drie maanden het 
ontwerpactieplan voor de LULUCF-sector 
en stelt vast of de lidstaat aan de 
richtsnoeren en eisen voldoet. De 
Commissie maakt de resultaten van die 
evaluatie bekend en kan indien nodig 
aanbevelingen doen teneinde de 
inspanningen van de lidstaten om emissies 
te beperken of te verminderen en 
verwijderingen te handhaven of te 
verhogen, te verbeteren.

Or. de

Amendement 299
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten houden naar behoren 
rekening met de bevindingen van de 
Commissie en maken binnen drie 
maanden na ontvangst van de evaluatie 
door de Commissie hun LULUCF-
actieplannen in elektronische vorm 
bekend en maken deze beschikbaar voor 
het publiek.

Schrappen

Or. en

Amendement 300
Julie Girling
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Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten houden naar behoren 
rekening met de bevindingen van de 
Commissie en maken binnen drie 
maanden na ontvangst van de evaluatie 
door de Commissie hun LULUCF-
actieplannen in elektronische vorm 
bekend en maken deze beschikbaar voor 
het publiek.

Schrappen

Or. en

Motivering

Nationale actieplannen zouden een extra belasting op het niveau van de lidstaten zonder 
duidelijke meerwaarde meebrengen. Ze zouden leiden tot dubbele regelgeving, aangezien de 
voorgestelde actieplannen gelijk zouden lopen met de agromilieumaatregelen volgens de tweede 
pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. De lidstaten zouden in plaats daarvan 
maatregelen moeten opnemen ter bevordering van duurzaam bosbeheer en duurzaam 
landbeheer.

Amendement 301
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten houden naar behoren 
rekening met de bevindingen van de 
Commissie en maken binnen drie maanden 
na ontvangst van de evaluatie door de 
Commissie hun LULUCF-actieplannen in 
elektronische vorm bekend en maken deze 
beschikbaar voor het publiek.

De lidstaten nemen nota van de 
bevindingen van de Commissie en maken 
binnen drie maanden na ontvangst van de 
evaluatie door de Commissie hun 
LULUCF-actieplannen in elektronische 
vorm bekend en maken deze beschikbaar 
voor het publiek.

Or. de

Amendement 302
Anja Weisgerber

Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – lid 3 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten houden naar behoren rekening 
met de bevindingen van de Commissie en 
maken binnen drie maanden na ontvangst 
van de evaluatie door de Commissie hun 
LULUCF-actieplannen in elektronische 
vorm bekend en maken deze beschikbaar 
voor het publiek.

De lidstaten houden naar behoren rekening 
met de resultaten van het overleg met de 
Commissie.

Or. de

Amendement 303
Riikka Manner

Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten dienen op de datum 
halverwege elke in bijlage I 
gespecificeerde boekhoudperiode, en aan 
het eind van elke in bijlage I 
gespecificeerde boekhoudperiode, een 
verslag in bij de Commissie waarin de 
voortgang met de tenuitvoerlegging van 
hun LULUCF-actieplannen wordt 
beschreven.

Schrappen

Or. en

Amendement 304
Christofer Fjellner

Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten dienen op de datum 
halverwege elke in bijlage I 
gespecificeerde boekhoudperiode, en aan 
het eind van elke in bijlage I 
gespecificeerde boekhoudperiode, een 
verslag in bij de Commissie waarin de 
voortgang met de tenuitvoerlegging van 
hun LULUCF-actieplannen wordt 

4. De lidstaten dienen, in voorkomend 
geval als onderdeel van hun rapportage 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
.../... [voorstel van de Commissie 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 
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beschreven. informatie op nationaal niveau en op het 
niveau van de Unie met betrekking tot 
klimaatverandering (COM (2011)0789 
definitief – 2011/0372(COD)], op de 
datum halverwege elke in bijlage I 
gespecificeerde boekhoudperiode, en aan 
het eind van elke in bijlage I 
gespecificeerde boekhoudperiode, een 
verslag in bij de Commissie waarin de 
voortgang met de tenuitvoerlegging van 
hun LULUCF-acties wordt beschreven

De lidstaten maken de verslagen 
overeenkomstig de leden 1 en 4 binnen 
drie maanden na indiening ervan bij de 
Commissie openbaar bekend.

Or. en

Amendement 305
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten dienen op de datum 
halverwege elke in bijlage I 
gespecificeerde boekhoudperiode, en aan 
het eind van elke in bijlage I 
gespecificeerde boekhoudperiode, een 
verslag in bij de Commissie waarin de 
voortgang met de tenuitvoerlegging van 
hun LULUCF-actieplannen wordt 
beschreven.

4. De lidstaten dienen aan het eind van elke 
in bijlage I gespecificeerde 
boekhoudperiode, een verslag in bij de 
Commissie waarin de voortgang met de 
tenuitvoerlegging van hun LULUCF-
actieplannen wordt beschreven.

De Commissie publiceert een 
syntheseverslag van de voortgang van de 
tenuitvoerlegging van de actieplannen 
van de lidstaten.

Or. en

Motivering

Nationale actieplannen zouden een extra belasting op het niveau van de lidstaten zonder 
duidelijke meerwaarde meebrengen. Ze zouden leiden tot dubbele regelgeving, aangezien de 
voorgestelde actieplannen gelijk zouden lopen met de agromilieumaatregelen volgens de tweede 
pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. De lidstaten zouden in plaats daarvan 
maatregelen moeten opnemen ter bevordering van duurzaam bosbeheer en duurzaam 
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landbeheer.

Amendement 306
Riikka Manner

Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie evalueert de 
tenuitvoerlegging van de LULUCF-
actieplannen van de lidstaten binnen zes 
maanden nadat de in lid 4 genoemde 
verslagen zijn ontvangen.

Schrappen

De Commissie maakt die verslagen en de 
resultaten van die evaluatie bekend en 
kan indien nodig aanbevelingen doen, 
teneinde de inspanningen van de lidstaten 
om emissies te beperken of te verminderen 
en verwijderingen te handhaven of te 
verhogen, te verbeteren. De lidstaten 
houden naar behoren rekening met de 
bevindingen van de Commissie.

Or. en

Amendement 307
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie evalueert de 
tenuitvoerlegging van de LULUCF-
actieplannen van de lidstaten binnen zes 
maanden nadat de in lid 4 genoemde 
verslagen zijn ontvangen.

Schrappen

De Commissie maakt die verslagen en de 
resultaten van die evaluatie bekend en 
kan indien nodig aanbevelingen doen, 
teneinde de inspanningen van de lidstaten 
om emissies te beperken of te verminderen 
en verwijderingen te handhaven of te 
verhogen, te verbeteren. De lidstaten 
houden naar behoren rekening met de 
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bevindingen van de Commissie.

Or. en

Motivering

Nationale actieplannen zouden een extra belasting op het niveau van de lidstaten zonder 
duidelijke meerwaarde meebrengen. Ze zouden leiden tot dubbele regelgeving, aangezien de 
voorgestelde actieplannen gelijk zouden lopen met de agromilieumaatregelen volgens de tweede 
pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. De lidstaten zouden in plaats daarvan 
maatregelen moeten opnemen ter bevordering van duurzaam bosbeheer en duurzaam 
landbeheer.

Amendement 308
Kārlis Šadurskis

Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie evalueert de 
tenuitvoerlegging van de LULUCF-
actieplannen van de lidstaten binnen zes 
maanden nadat de in lid 4 genoemde 
verslagen zijn ontvangen.

Schrappen

De Commissie maakt die verslagen en de 
resultaten van die evaluatie bekend en 
kan indien nodig aanbevelingen doen, 
teneinde de inspanningen van de lidstaten 
om emissies te beperken of te verminderen 
en verwijderingen te handhaven of te 
verhogen, te verbeteren. De lidstaten 
houden naar behoren rekening met de 
bevindingen van de Commissie.

Or. en

Amendement 309
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie evalueert de 
tenuitvoerlegging van de LULUCF-
actieplannen van de lidstaten binnen zes 

Schrappen
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maanden nadat de in lid 4 genoemde 
verslagen zijn ontvangen.

Or. pl

Amendement 310
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie maakt de verslagen en de 
resultaten van die evaluatie bekend en kan 
indien nodig aanbevelingen doen teneinde 
de inspanningen van de lidstaten om 
emissies te beperken of te verminderen en 
verwijderingen te handhaven of te 
verhogen, te verbeteren.

De Commissie maakt de verslagen en de 
resultaten van die evaluatie bekend en kan 
indien nodig concrete aanbevelingen doen 
teneinde de inspanningen van de lidstaten 
om emissies te beperken of te verminderen 
en verwijderingen te handhaven of te 
verhogen, te verbeteren.

Or. de

Amendement 311
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie maakt die verslagen en de 
resultaten van die evaluatie bekend en kan
indien nodig aanbevelingen doen, 
teneinde de inspanningen van de lidstaten 
om emissies te beperken of te verminderen 
en verwijderingen te handhaven of te 
verhogen, te verbeteren. De lidstaten 
houden naar behoren rekening met de 
bevindingen van de Commissie.

De Commissie maakt indien nodig die 
verslagen en de resultaten van die evaluatie 
bekend, teneinde de inspanningen van de 
lidstaten om emissies te beperken of te 
verminderen en verwijderingen te 
handhaven of te verhogen, te verbeteren.

Or. en

Amendement 312
Julie Girling

Voorstel voor een besluit
Artikel 10 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 bis
Rapportage- en bewakingsverplichtingen

De lidstaten verbinden zich ertoe te 
voldoen aan hun bewakings- en 
rapportageverplichtingen met betrekking 
tot emissies en verwijderingen 
voortvloeiend uit activiteiten in de context 
van dit besluit overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. .../... [voorstel van 
de Commissie 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)0789 –
2011/0372(COD)].

Or. en

Motivering

Nationale actieplannen zouden een extra belasting op het niveau van de lidstaten zonder 
duidelijke meerwaarde meebrengen. Voor de toepassing van dit besluit zou het relevanter zijn 
deze bepaling te schrappen en te vervangen door een verwijzing naar de verordening waarover 
momenteel wordt onderhandeld, betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de 
uitstoot van broeikasgassen in de Unie en een rapportagemechanisme voor overige informatie 
op nationaal niveau en op het niveau van de Unie met betrekking tot klimaatverandering 
(COM/2011/0789), die de lidstaten verplicht hun emissies en verwijderingen binnen de EU te 
bewaken en te rapporteren.  

Amendement 313
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Voorstel voor een besluit
Artikel 11 – enige alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie evalueert de 
boekhoudregels in dit besluit uiterlijk 
binnen een jaar na het einde van de eerste 
in bijlage I gespecificeerde 
boekhoudperiode.

De Commissie evalueert de 
boekhoudregels in dit besluit uiterlijk 
binnen een jaar na het einde van de eerste 
in bijlage I gespecificeerde 
boekhoudperiode in het licht van 
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internationale onderhandelingen en het 
UNFCCC.

Or. en

Motivering

Het is van wezenlijk belang dat het EU-kader voor LULUCF in overeenstemming is met de 
internationale regels, ten einde nationale rapportage te vergemakkelijken en verstoringen tussen 
de verschillende kaders te vermijden. Voorgesteld wordt te zorgen voor samenhang met het 
internationale kader (Besluit 16./CMP.1) om nationale rapportage te vergemakkelijken en 
consistentie te waarborgen.

Amendement 314
Julie Girling

Voorstel voor een besluit
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 2, lid 2, artikel 4, lid 7, 
artikel 6, lid 9, artikel 7, lid 6, en artikel 9, 
lid 4, bedoelde bevoegdheidsdelegatie aan 
de Commissie wordt aan de Commissie 
toegekend voor een onbepaalde periode 
die ingaat op de datum van de 
inwerkingtreding van dit besluit.

2. De in artikel 2, lid 2, artikel 7, lid 6, en 
artikel 9, lid 4, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie aan de Commissie 
wordt aan de Commissie toegekend voor 
een periode van vijf jaar die ingaat op de 
datum van inwerkingtreding van dit 
besluit.

Or. en

Motivering

Hoewel het wenselijk is ervoor te zorgen dat de veranderende internationale situatie binnen 
Europa kan worden weerspiegeld en dat daarom bepaalde gedelegeerde bevoegdheden nodig 
kunnen zijn, moeten bevoegdheden om gedelegeerde handelingen vast te stellen strikt 
tijdgebonden zijn. Bovendien heeft de Commissie geen redenen aangereikt waarom de in het 
besluit voorgestelde gedelegeerde handelingen verder zouden moeten reiken dan de 
verbintenisperiode. 

Amendement 315
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een besluit
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 2, lid 2, artikel 4, lid 7, 
artikel 6, lid 9, artikel 7, lid 6, en artikel 9, 

2. De in artikel 2, lid 2, artikel 4, lid 7, 
artikel 7, lid 6, en artikel 9, lid 4, bedoelde 
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lid 4, bedoelde bevoegdheidsdelegatie aan 
de Commissie wordt aan de Commissie 
toegekend voor een onbepaalde periode die 
ingaat op de datum van de 
inwerkingtreding van dit besluit.

bevoegdheidsdelegatie aan de Commissie 
wordt aan de Commissie toegekend voor 
een onbepaalde periode die ingaat op de 
datum van de inwerkingtreding van dit
besluit.

Or. en

Amendement 316
Kārlis Šadurskis

Voorstel voor een besluit
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 2, lid 2, artikel 4, lid 7, 
artikel 6, lid 9, artikel 7, lid 6, en artikel 9, 
lid 4, bedoelde bevoegdheidsdelegatie aan 
de Commissie wordt aan de Commissie 
toegekend voor een onbepaalde periode die 
ingaat op de datum van de 
inwerkingtreding van dit besluit.

2. De in artikel 4, lid 7, artikel 7, lid 6, en 
artikel 9, lid 4, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie aan de Commissie 
wordt aan de Commissie toegekend voor 
een onbepaalde periode die ingaat op de 
datum van de inwerkingtreding van dit 
besluit.

Or. en

Amendement 317
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een besluit
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Europees Parlement of de Raad kan
de in artikel 2, lid 2, artikel 4, lid 7, artikel 
6, lid 9, artikel 7, lid 6, en artikel 9, lid 4, 
bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen 
tijde intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
vermelde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie, of op een daarin 
genoemde latere datum. Het besluit laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde besluiten onverlet.

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
de in artikel 2, lid 2, artikel 4, lid 7, artikel 
7, lid 6, en artikel 9, lid 4, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
vermelde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie, of op een daarin 
genoemde latere datum. Het besluit laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde besluiten onverlet.

Or. en
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Amendement 318
Kārlis Šadurskis

Voorstel voor een besluit
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
de in artikel 2, lid 2, artikel 4, lid 7, artikel 
6, lid 9, artikel 7, lid 6, en artikel 9, lid 4, 
bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen 
tijde intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
vermelde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie, of op een daarin 
genoemde latere datum. Het besluit laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde besluiten onverlet.

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
de in artikel 2, lid 3, artikel 4, lid 7, artikel 
7, lid 6, en artikel 9, lid 5, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
vermelde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie, of op een daarin 
genoemde latere datum. Het besluit laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde besluiten onverlet.

Or. en

Amendement 319
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een besluit
Artikel 12 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een overeenkomstig artikel 2, lid 2, 
artikel 4, lid 7, artikel 6, lid 9, artikel 7, lid 
6, en artikel 9, lid 4, vastgestelde 
gedelegeerde handeling treedt alleen in 
werking indien het Europees Parlement 
noch de Raad daartegen binnen een termijn 
van twee maanden na de kennisgeving van 
de handeling aan het Europees Parlement 
en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of 
indien zowel het Europees Parlement als de 
Raad de Commissie voor het verstrijken 
van die termijn de Commissie hebben 
meegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar 
zullen maken. De termijn wordt op 
initiatief van het Europees Parlement of de 
Raad met twee maanden verlengd.

5. Een overeenkomstig artikel 2, lid 2, 
artikel 4, lid 7, artikel 7, lid 6, en artikel 9, 
lid 4, vastgestelde gedelegeerde handeling 
treedt alleen in werking indien het 
Europees Parlement noch de Raad 
daartegen binnen een termijn van twee 
maanden na de kennisgeving van de 
handeling aan het Europees Parlement en 
de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien 
zowel het Europees Parlement als de Raad 
de Commissie voor het verstrijken van die 
termijn de Commissie hebben meegedeeld 
dat zij daartegen geen bezwaar zullen 
maken. De termijn wordt op initiatief van 
het Europees Parlement of de Raad met 
twee maanden verlengd.

Or. en
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Amendement 320
Kārlis Šadurskis

Voorstel voor een besluit
Artikel 12 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een overeenkomstig artikel 2, lid 2, 
artikel 4, lid 7, artikel 6, lid 9, artikel 7, lid 
6, en artikel 9, lid 4, vastgestelde 
gedelegeerde handeling treedt alleen in 
werking indien het Europees Parlement 
noch de Raad daartegen binnen een termijn 
van twee maanden na de kennisgeving van 
de handeling aan het Europees Parlement 
en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of 
indien zowel het Europees Parlement als de 
Raad de Commissie voor het verstrijken 
van die termijn de Commissie hebben 
meegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar 
zullen maken. De termijn wordt op 
initiatief van het Europees Parlement of de 
Raad met twee maanden verlengd.

5. Een overeenkomstig artikel 2, lid 3, 
artikel 4, lid 7, artikel 7, lid 6, en artikel 9, 
lid 5, vastgestelde gedelegeerde handeling 
treedt alleen in werking indien het 
Europees Parlement noch de Raad 
daartegen binnen een termijn van twee 
maanden na de kennisgeving van de 
handeling aan het Europees Parlement en 
de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien 
zowel het Europees Parlement als de Raad 
de Commissie voor het verstrijken van die 
termijn de Commissie hebben meegedeeld 
dat zij daartegen geen bezwaar zullen 
maken. De termijn wordt op initiatief van 
het Europees Parlement of de Raad met 
twee maanden verlengd.

Or. en

Amendement 321
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit besluit treedt in werking op 1 januari
2013.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari
2014.

Or. it

Amendement 322
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – tabel – rij 2 – kolom 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Van 1 januari 2013 tot en met 31 
december 2020;

Van 1 januari 2014 tot en met 31 
december 2020;

Or. it

Amendement 323
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Voorstel voor een besluit
Bijlage III – Standaard halfwaardetijden (HWT) – regel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 jaar voor papier 2 jaar voor papier en energiehout

Or. de

Amendement 324
Julie Girling

Voorstel voor een besluit
Bijlage IV

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage schrappen

Or. en

Motivering

Nationale actieplannen zouden een extra belasting op het niveau van de lidstaten zonder 
duidelijke meerwaarde meebrengen. Ze zouden leiden tot dubbele regelgeving, aangezien de 
voorgestelde actieplannen gelijk zouden lopen met de agromilieumaatregelen volgens de tweede 
pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Amendement 325
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Voorstel voor een besluit
Bijlage IV

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage schrappen

Or. en
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Motivering

Schrapping van bijlage IV in zijn geheel. LULUCF-actieplannen zouden een extra belasting op 
het niveau van de lidstaten zonder duidelijke meerwaarde meebrengen. Ze zouden leiden tot 
dubbele regelgeving, aangezien ze gelijk zouden lopen met de agromilieumaatregelen volgens de 
tweede pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Amendement 326
Gaston Franco, Sophie Auconie

Voorstel voor een besluit
Bijlage IV – letter g – streepje 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– vergroten van de houtproductenpool; – vergroten van de houtproductenpool. 
Van gekapt hout afgeleide houtproducten 
zijn ook significante koolstofreservoirs, 
waarbij houtmateriaal moet worden 
beschouwd als vervanging voor energie-
intensieve materialen. Een toenemend 
gebruik van houtproducten op het gebied 
van bouw, renovatie en 
overheidsopdrachten moet worden 
bevorderd;

Or. en

Motivering

Als integrerend onderdeel van duurzaam bosbeheer zorgt het kappen van enkele bomen voor 
meer groeiruimte voor de resterende bomen en kan het de concurrentie om voedingsstoffen in de 
bodem en zonlicht verminderen. Het gebruik van timmerhout in plaats van materialen die tijdens 
de productie grote hoeveelheden energie nodig hebben, helpt het broeikasgaseffect te bestrijden, 
bijvoorbeeld door betonnen of stalen constructies te vervangen door hout, zoals geraamten of 
balken.


