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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad inzake 
boekhoudregels en actieplannen voor broeikasgasemissies en -verwijderingen als 
resultaat van activiteiten met betrekking tot landgebruik, verandering in landgebruik en 
bosbouw
(COM(2012)0093 – C7-0074/2012 – 2012/0042(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2012)0093),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 192, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0074/2012),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en het advies van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A7-0000/2012),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een besluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De zeventiende Conferentie van de 
partijen bij het UNFCCC heeft tijdens haar 
bijeenkomst in december 2011 in Durban 
Besluit -/CMP.7 van de Conferentie van de 
partijen waarin de partijen bij het Protocol 
van Kyoto bijeenkomen (Besluit -/CMP.7) 
aangenomen. In dat besluit worden 

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

boekhoudregels vastgesteld voor de 
LULUCF-sector vanaf een tweede 
verbintenisperiode krachtens het Protocol 
van Kyoto. Dit besluit moet overeenkomen 
met dat besluit om het juiste niveau van 
samenhang te waarborgen tussen de interne 
regels van de Unie en de methoden die 
binnen het UNFCCC zijn afgesproken. Dit 
besluit moet ook de bijzonderheden van de 
LULUCF-sector van de Unie 
weerspiegelen, alsmede de verplichtingen 
die voortvloeien uit de hoedanigheid van 
de Unie als afzonderlijke partij.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een besluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 3

Voorstel voor een besluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(5) Teneinde de milieu-integriteit van de 
op de LULUCF-sector toepasbare 
boekhoudregels te waarborgen, moeten 
deze regels zijn gebaseerd op de
boekhoudbeginselen die zijn vastgelegd in 
Besluit 2/CMP.7, Besluit 2/CMP.6 en 
Besluit 16/CMP van de Conferentie van de 
partijen waarin de partijen bij het Protocol 
van Kyoto bijeenkomen. De regels moeten 
in de Unie en in de lidstaten op 
samenhangende, vergelijkbare en 
volledige wijze worden toegepast. In 
voorkomend geval helpt de Commissie de 
lidstaten bij noodzakelijke technische 
correcties of aanpassingen van hun 
bestaande of nieuw opgezette 
boekhouding.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een besluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

en verwijderingen door bosbeheer 
antropogeen zijn, moeten de desbetreffende 
boekhoudregels voorzien in het gebruik 
van referentieniveaus om de gevolgen van 
natuurlijke en landspecifieke 
eigenschappen uit te sluiten. De 
referentieniveaus bestaan uit ramingen van 
de jaarlijkse netto-emissies of 
-verwijderingen als gevolg van bosbeheer 
op het grondgebied van een lidstaat 
gedurende de jaren van een 
boekhoudperiode, en moeten transparant 
worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 
2/CMP.7. Ze moeten worden bijgewerkt 
om verbeteringen aan methoden of 
beschikbare gegevens in de lidstaten te 
weerspiegelen. De boekhoudregels moeten 
zorgen voor een bovengrens die toepasbaar 
is op nettobroeikasgasemissies en 
-verwijderingen voor bosbeheer die in de 
boekhouding mag worden opgenomen, 
gezien de onderliggende onzekerheden in 
de ramingen waarop de referentieniveaus 
zijn gebaseerd.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een besluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Natuurlijke verstoringen, zoals 
ongecontroleerde bosbranden, insecten- en 
ziekteplagen, extreme 
weersomstandigheden en geologische 
verstoringen kunnen leiden tot 
broeikasgasemissies of -reducties van een 
tijdelijke aard in de LULUCF-sector, of 
kunnen de omkeer van eerdere 
verwijderingen veroorzaken. Een omkeer 
kan ook het resultaat zijn van 
beheersbesluiten, zoals besluiten om 
bomen te kappen of te planten; dit besluit 
moet ervoor zorgen dat een door de mens 

(9) Natuurlijke verstoringen, zoals 
ongecontroleerde bosbranden, insecten- en 
ziekteplagen, extreme 
weersomstandigheden en geologische 
verstoringen die niet door een lidstaat 
veroorzaakt of wezenlijk beïnvloed 
worden, kunnen leiden tot 
broeikasgasemissies of -reducties van een 
tijdelijke aard in de LULUCF-sector, of 
kunnen de omkeer van eerdere 
verwijderingen veroorzaken. Een omkeer 
kan ook het resultaat zijn van 
beheersbesluiten, zoals besluiten om 
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veroorzaakte omkeer van verwijderingen 
altijd nauwkeurig wordt weerspiegeld in de 
LULUCF-boekhouding. Bovendien moet 
dit besluit de lidstaten een beperkte 
mogelijkheid bieden om emissies die het 
gevolg zijn van verstoringen waarop zij 
geen invloed kunnen uitoefenen, uit de 
LULUCF-boekhouding te houden. Echter, 
de manier waarop lidstaten die bepalingen 
toepassen, mag niet leiden tot onnodig 
onvoldoende boekhouden.

bomen te kappen of te planten; dit besluit 
moet ervoor zorgen dat een door de mens 
veroorzaakte omkeer van verwijderingen 
altijd nauwkeurig wordt weerspiegeld in de 
LULUCF-boekhouding. Bovendien moet 
dit besluit de lidstaten een beperkte 
mogelijkheid bieden om emissies die het 
gevolg zijn van verstoringen in bebossing, 
herbebossing en bosbeheer waarop zij 
geen invloed kunnen uitoefenen, uit de 
LULUCF-boekhouding te houden door 
gebruik te maken van achtergrondniveaus 
en marges als bedoeld in Besluit 
2/CMP.7.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een besluit
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Verordening (EU) nr. 995/2010 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 20 oktober 2010 tot vaststelling van de 
verplichtingen van marktdeelnemers die 
hout en houtproducten op de markt 
brengen1 verplicht marktdeelnemers ertoe 
een geheel van procedures en 
maatregelen toe te passen om toegang te 
bieden tot informatie over de levering van 
houtproducten voor energiedoeleinden, 
met inbegrip van het land waar het hout is 
gekapt en de toegepaste kapmethoden. 
Deze informatie moet in een overzicht 
worden samengebracht met het oog op 
een betere berekening van de 
broeikasgasemissies in het kader van 
Richtlijn 2009/28/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 april 2009 
ter bevordering van het gebruik van 
energie uit hernieuwbare bronnen en 
houdende wijziging en intrekking van 
Richtlijn 2001/77/EG2 en Richtlijn 
2003/30/EG en Richtlijn 2003/87/EG van 
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het Europees Parlement en de Raad van 
13 oktober 2003 tot vaststelling van een 
regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten binnen de 
Gemeenschap en tot wijziging van 
Richtlijn 96/61/EG van de Raad3.
–––––––––––
1 PB L 295 van 12.11.2010, blz. 23.
2 PB L 140 van 5.6.2009, blz. 16.
3 PB L 275 van 25.10.2003, blz. 32.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een besluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 8

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) "bebossing": de direct door mensen 
veroorzaakte omzetting van grond die 
gedurende een periode van ten minste 
vijftig jaar geen bos is geweest, in bos door 
middel van het planten, zaaien en/of het 
door mensen veroorzaakte stimuleren van 
natuurlijke zaadbronnen, waarbij de 
omzetting heeft plaatsgevonden na 1 
januari 1990;

(c) "bebossing": de direct door mensen 
veroorzaakte omzetting van grond die 
gedurende een periode van ten minste 
vijftig jaar geen bos is geweest, in bos door 
middel van het planten, zaaien en/of het 
door mensen veroorzaakte stimuleren van 
natuurlijke zaadbronnen, waarbij de 
omzetting heeft plaatsgevonden na 
31 december 1989;

Or. en

Amendement 9

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) "herbebossing": elke directe door 
mensen veroorzaakte omzetting van grond 
die geen bos is in bos door het planten, 
zaaien en/of het door mensen veroorzaakte 
stimuleren van natuurlijke zaadbronnen op 
grond die bedekt was met bos, maar is 
omgezet in grond zonder bos waarbij de 
omzetting heeft plaatsgevonden na 1 
januari 1990;

(d) "herbebossing": elke directe door 
mensen veroorzaakte omzetting van grond 
die geen bos is in bos door het planten, 
zaaien en/of het door mensen veroorzaakte 
stimuleren van natuurlijke zaadbronnen op 
grond die bedekt was met bos, maar is 
omgezet in grond zonder bos waarbij de 
omzetting heeft plaatsgevonden na 
31 december 1989;

Or. en
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Amendement 10

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) "ontbossing": de direct door mensen 
veroorzaakte omzetting van bos in grond 
die geen bos is, waarbij de omzetting heeft 
plaatsgevonden na 1 januari 1990;

(e) "ontbossing": de direct door mensen
veroorzaakte omzetting van bos in grond 
die geen bos is, waarbij de omzetting heeft 
plaatsgevonden na 31 december 1989;

Or. en

Amendement 11

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(j) "koolstofreservoir": de massa koolstof 
die is opgeslagen in een koolstofpool, 
uitgedrukt in ton;

Or. en

Amendement 12

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(p) "houtproduct": elk van houtkap 
afkomstig product, waaronder hout en
boomschors dat na de kap is afgevoerd;

(p) "houtproduct": elk houtmateriaal, 
waaronder boomschors, dat na de kap is 
afgevoerd;

Or. en



PR\907927NL.doc 13/41 PE491.221v02-00

NL

Amendement 13

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(t bis) "achtergrondniveau": het 
gemiddelde van een samenhangende en in 
eerste instantie complete tijdreeks met 
inbegrip van de emissies in de periode 
tussen 1990 en 2009 die verband houden 
met natuurlijke verstoringen, na 
toepassing van een iteratief proces ter 
eliminatie van uitschieters, op basis van 
tweemaal de standaarddeviatie van het 
gemiddelde tot er geen uitschieters meer 
worden vastgesteld;

Or. en

Amendement 14

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(t ter) "marge": tweemaal de 
standaarddeviatie op de tijdreeks waarmee 
het achtergrondniveau wordt vastgesteld;

Or. en

Amendement 15

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(u) "halfwaardetijd": het aantal jaren 
voordat de koolstofinhoud van de 
houtproductenpool is afgenomen tot de 
helft van de oorspronkelijke hoeveelheid;
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Or. en

Amendement 16

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(v) "de instantane oxidatiemethode": een 
boekhoudmethode die uitgaat van het feit 
dat het in de atmosfeer vrijkomen van de 
volledige hoeveelheid koolstof die in 
houtproducten is opgeslagen, plaatsvindt 
op het moment dat een lidstaat die 
producten krachtens dit besluit opneemt 
in zijn boekhouding;

(v) "de instantane oxidatiemethode": een 
boekhoudmethode die uitgaat van het feit 
dat het in de atmosfeer vrijkomen van de 
volledige hoeveelheid koolstof die in 
houtproducten is opgeslagen, plaatsvindt 
op het moment van de kap;

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 18

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Boekhoudverplichtingen voor 
LULUCF-activiteiten

Or. en

Amendement 19

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Voor elke in bijlage I gespecificeerde 
boekhoudperiode moeten de lidstaten een 
boekhouding opstellen en bijhouden van 
alle emissies en verwijderingen als gevolg 
van de activiteiten op hun grondgebied die
binnen de volgende categorieën vallen:

Or. en

Amendement 20

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) drainage en het opnieuw 
bevochtigen van waterrijke gebieden.

Or. en
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Amendement 21

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 22

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 23

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Echter, de lidstaten kunnen ervoor kiezen 
om in hun boekhouding geen wijzigingen 
op te nemen in het koolstofreservoir voor 
koolstofpools genoemd in de eerste alinea, 

Schrappen
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onder a) tot en met e), wanneer de 
koolstofpool geen afnemende put of een 
bron is. De lidstaten gaan er enkel vanuit 
dat een koolstofpool geen afnemende put 
of een bron is indien dit is aangetoond op 
basis van transparante en verifieerbare 
gegevens.

Or. en

Amendement 24

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In de boekhouding voor herbebossing 
geven de lidstaten emissies en 
verwijderingen weer die uitsluitend het 
gevolg zijn van activiteiten welke 
plaatsvinden op grond die op 1 januari 
1990 geen bos was.

1. In de boekhouding voor herbebossing 
geven de lidstaten emissies en 
verwijderingen weer die uitsluitend het 
gevolg zijn van activiteiten welke 
plaatsvinden op grond die op 31 december 
1989 geen bos was.

Or. en

Amendement 25

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de lidstaten in hun 
boekhouding nettoveranderingen in 
emissies en verwijderingen van 
kooldioxide (CO2) weergeven, afkomstig 
van bebossing, herbebossing en 
ontbossing, geven dergelijke
veranderingen de totale verwijderingen en 
emissies weer voor de jaren in elke in 
bijlage I gespecificeerde boekhoudperiode, 
berekend door voor elk jaar van die 
boekhoudperiode het koolstofreservoir op 
31 december van dat jaar verminderd met 

2. De lidstaten nemen in hun boekhouding 
nettoveranderingen in emissies en 
verwijderingen van kooldioxide (CO2) op, 
afkomstig van bebossing, herbebossing en 
ontbossing. Dergelijke veranderingen 
geven de totale verwijderingen en emissies 
weer voor de jaren in elke in bijlage I 
gespecificeerde boekhoudperiode, 
berekend door voor elk jaar van die 
boekhoudperiode de nettoveranderingen 
in emissies en verwijderingen van 
kooldioxide bij elkaar op te tellen, op basis 
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het koolstofreservoir op 1 januari van 
datzelfde jaar bij elkaar op te tellen, op 
basis van transparante en verifieerbare 
gegevens.

van transparante en verifieerbare gegevens

Or. en

Amendement 26

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de lidstaten in hun 
boekhouding emissies van methaan (CH4) 
en stikstofoxide (N2O) opnemen die het 
gevolg zijn van bebossing, herbebossing en 
ontbossing, vertegenwoordigen dergelijke
emissies de totale emissies voor de jaren in 
elke in bijlage I gespecificeerde 
boekhoudperiode, berekend door de 
emissies die in elk jaar van die 
boekhoudperiode voorkomen, bij elkaar op 
te tellen, op basis van transparante en 
verifieerbare gegevens.

3. De lidstaten nemen in hun boekhouding 
emissies van methaan (CH4) en 
stikstofoxide (N2O) op die het gevolg zijn 
van bebossing, herbebossing en 
ontbossing. Dergelijke emissies 
vertegenwoordigen de totale emissies voor 
de jaren in elke in bijlage I gespecificeerde 
boekhoudperiode, berekend door de 
emissies die in elk jaar van die 
boekhoudperiode voorkomen, bij elkaar op 
te tellen, op basis van transparante en 
verifieerbare gegevens.

Or. en

Amendement 27

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten blijven boekhoudingen 
opstellen en bijhouden waarin de emissies 
en verwijderingen worden opgenomen
door gebied dat in de boekhoudingen 
krachtens artikel 4, lid 3, zijn
geïdentificeerd als bebossings-, 
herbebossings-, en ontbossingsgebieden, 
zelfs wanneer dergelijke activiteiten niet 
langer worden uitgevoerd op dat gebied.

4. De lidstaten nemen in hun 
boekhoudingen de emissies en 
verwijderingen op met betrekking tot 
gebied dat in de boekhoudingen krachtens 
artikel 4, lid 3, is geïdentificeerd als 
bebossings-, herbebossings-, en 
ontbossingsgebieden, zelfs wanneer 
dergelijke activiteiten niet langer worden 
uitgevoerd op dat gebied.
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Or. en

Amendement 28

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In boekhoudingen voor bosbeheer 
nemen lidstaten de emissies en 
verwijderingen op die het resultaat zijn van 
dergelijke activiteiten, berekend als 
emissies en verwijderingen in elke in 
bijlage I gespecificeerde boekhoudperiode, 
verminderd met de waarde die is verkregen 
door het aantal jaren in die 
boekhoudperiode te vermenigvuldigen met 
hun in bijlage II gespecificeerde 
referentieniveau.

1. De lidstaten nemen in hun 
boekhoudingen de emissies en 
verwijderingen op die het resultaat zijn van 
bosbeheer, berekend als emissies en 
verwijderingen in elke in bijlage I 
gespecificeerde boekhoudperiode, 
verminderd met de waarde die is verkregen 
door het aantal jaren in die 
boekhoudperiode te vermenigvuldigen met 
het in bijlage II gespecificeerde 
referentieniveau voor hun bosbeheer.

Or. en

Amendement 29

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer het resultaat van de in lid 1 
bedoelde berekening voor een 
boekhoudperiode negatief is, nemen de 
lidstaten in hun boekhouding voor 
bosbeheer de totale emissies en 
verwijderingen op die niet meer bedragen 
dan het equivalent van 3,5 % van de 
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, 
vermenigvuldigd met het aantal jaren in die 

2. Wanneer het resultaat van de in lid 1 
bedoelde berekening voor een 
boekhoudperiode negatief is, nemen de 
lidstaten in hun boekhouding voor 
bosbeheer de totale emissies en 
verwijderingen op die niet meer bedragen 
dan het equivalent van 3,5 % van de 
emissies van een lidstaat in zijn basisjaar of 
basisperiode, 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, vermenigvuldigd 
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boekhoudperiode. met het aantal jaren in die 
boekhoudperiode

Or. en

Amendement 30

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten waarborgen dat de door hen 
toegepaste berekeningsmethoden met 
betrekking tot hun boekhouding voor 
bosbeheeractiviteiten consistent zijn met de 
berekeningsmethoden die worden 
toegepast voor de berekening van hun in 
bijlage II gespecificeerde referentieniveaus 
met betrekking tot de volgende aspecten:

3. De lidstaten waarborgen dat de door hen 
toegepaste berekeningsmethoden met 
betrekking tot hun boekhouding voor 
bosbeheeractiviteiten in overeenstemming 
zijn met Aanhangsel II van Besluit 
2/CMP.6 en consistent zijn met de 
berekeningsmethoden die worden 
toegepast voor de berekening van hun in 
bijlage II gespecificeerde referentieniveaus 
met betrekking tot de volgende aspecten:

Or. en

Amendement 31

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) houtproducten; Schrappen

Or. en
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Amendement 32

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 
voorgestelde herziene referentieniveaus 
voor de volgende boekhoudperiode aan de 
Commissie door, volgens de methode in 
Besluit 2/CMP.7 en Besluit 2/CMP.6 die 
wordt gebruikt voor het berekenen van de 
referentieniveaus die in die besluiten zijn 
vastgesteld.

Or. en

Amendement 33

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 in Besluit 
2/CMP.6 of Besluit 2/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.

Or. en

Amendement 34

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 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
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houtproducten op in hun boekhouding 
krachtens artikel 3, lid 1, zelfs wanneer die 
houtproducten vóór die datum zijn 
verkregen.

versie.)

Or. en

Amendement 35

Voorstel voor een besluit
Artikel 7 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten nemen in hun boekhouding 
krachtens artikel 3, lid 1 met betrekking tot 
houtproducten emissies op die het gevolg 
zijn van de volgende houtproducten op 
basis van berekeningen overeenkomstig de 
in bijlage III gespecificeerde functie voor 
eerste-ordeafname en de standaard 
halfwaardetijden:

2. De lidstaten nemen in hun boekhouding 
krachtens artikel 3, lid 1 met betrekking tot 
houtproducten emissies op van de volgende 
houtproducten op basis van berekeningen 
overeenkomstig de in bijlage III 
gespecificeerde functie voor eerste-
ordeafname en de standaard 
halfwaardetijden:

Or. en

Amendement 36

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ingevoerde houtproducten worden, 
ongeacht hun herkomst, door het 
invoerende land niet in de boekhouding 
opgenomen. 

Or. en
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Amendement 37

Voorstel voor een besluit
Artikel 7 – lid 2 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten die met betrekking tot 
uitgevoerde houtproducten voor 
landspecifieke halfwaardetijden kiezen, 
geven deze een jaar voor het einde van de 
boekhoudperiode ter beoordeling en 
goedkeuring door aan de Commissie.

Or. en

Amendement 38

Voorstel voor een besluit
Artikel 7 – lid 2 – alinea 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen voor houtproducten 
die in de Unie in de handel worden 
gebracht geen landspecifieke 
halfwaardetijden gebruiken die afwijken 
van die welke door de invoerende lidstaten 
in hun boekhouding krachtens artikel 3, 
lid 1, worden gebruikt. 

Or. en

Amendement 39

Voorstel voor een besluit
Artikel 7 – lid 2 – alinea 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten nemen in hun boekhouding 
emissies van houtproducten op die het 
gevolg zijn van ontbossing, op basis van 
de instantane oxidatiemethode.



PE491.221v02-00 24/41 PR\907927NL.doc

NL

Or. en

Amendement 40

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 gekapt voor energiedoeleinden, op 
basis van de instantane oxidatiemethode. 
De lidstaten traceren de herkomst van 
houtproducten die buiten de Unie zijn 
gekapt en die in de lidstaat voor 
energiedoeleinden worden gebruikt. 
Zij stellen een overzicht op van emissies, 
met vermelding van het land waar het 
houtproduct is gekapt en of dit op 
duurzame wijze is gebeurd.

Or. en

Amendement 41

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 

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 of basisperiode, zoals 
ingediend bij het UNFCCC in het herziene 
oorspronkelijke verslag van die lidstaat aan 
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emissiegegevens uit het basisjaar, 
overeenkomstig de bijlage bij Besluit 
13/CMP.1.

de hand van emissiegegevens uit het 
basisjaar, overeenkomstig de bijlage bij 
Besluit 13/CMP.1.

Or. en

Amendement 42

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten nemen in de boekhouding 
voor drainage en opnieuw bevochtigen van 
waterrijke gebieden emissies en 
verwijderingen op die het gevolg zijn van 
activiteiten op alle grond die sinds 1990 is 
gedraineerd en alle grond die sinds 1990 
opnieuw is bevochtigd.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 43

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 

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) en d). Indien lidstaten 
zulke emissies weglaten, laten zij ook alle 
daaropvolgende verwijderingen op 
gebieden waar die natuurlijke verstoringen 
zijn opgetreden weg. 
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opgenomen in de berekening van hun 
referentieniveau krachtens artikel 6, lid 4, 
artikel 6, lid 5, of artikel 6, lid 6, worden 
niet weggelaten.

Or. en

Amendement 44

Voorstel voor een besluit
Artikel 9 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Met betrekking tot de in artikel 3, 
lid 1, onder a) en b) bedoelde bebossings-
en herbebossingsactiviteiten berekenen de 
lidstaten een achtergrondniveau van 
emissies die het gevolg zijn van 
natuurlijke verstoringen. Overeenkomstig 
Besluit 2/CMP.7 kunnen de lidstaten 
jaarlijks of aan het einde van de in 
bijlage I bedoelde boekhoudperiode 
emissies die het gevolg zijn van 
natuurlijke verstoringen uit hun 
boekhouding weglaten, mits deze over een 
jaar de achtergrondniveaus voor 
bebossing en ontbossing plus de marge 
overschrijden.

Or. en

Amendement 45

Voorstel voor een besluit
Artikel 9 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Met betrekking tot de in artikel 3, 
lid 1, onder d) bedoelde 
bosbeheeractiviteiten berekenen de 
lidstaten een achtergrondniveau van 
emissies die het gevolg zijn van 
natuurlijke verstoringen. Overeenkomstig 
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Besluit 2/CMP.7 kunnen de lidstaten 
jaarlijks of aan het einde van de in 
bijlage I bedoelde boekhoudperiode 
emissies die het gevolg zijn van 
natuurlijke verstoringen uit hun 
boekhouding weglaten, mits deze over een 
jaar de achtergrondniveaus voor 
bosbeheer plus de marge overschrijden.

Or. en

Amendement 46

Voorstel voor een besluit
Artikel 9 – lid 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. Niet-antropogene 
broeikasgasemissies door bronnen die het 
gevolg zijn van natuurlijke verstoringen 
die zijn opgenomen in de berekening van 
het referentieniveau van de lidstaten 
krachtens artikel 6, lid 4, artikel 6, lid 5, 
of artikel 6, lid 6, worden niet weggelaten.

Or. en

Amendement 47

Voorstel voor een besluit
Artikel 9 – lid 1 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quinquies. De lidstaten voeren, in 
voorkomend geval met de hulp van de 
Commissie, de nodige technische 
correcties en herberekeningen uit om in 
het in bijlage II gespecificeerde 
referentieniveau voor bosbeheer rekening 
te houden met het achtergrondniveau van 
emissies die het gevolg zijn van jaarlijkse 
natuurlijke verstoringen, indien dat 
krachtens dit lid nog niet op andere wijze 
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is gebeurd.

Or. en

Amendement 48

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 berekenen de netto-
emissies en -verwijderingen 
overeenkomstig het bepaalde in de leden 
1 bis tot 1 quinquies en verstrekken 
transparante informatie:

Or. en

Amendement 49

Voorstel voor een besluit
Artikel 9 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de lidstaat identificeert alle 
landoppervlakten die zijn weggelaten uit 
de boekhouding van de lidstaat krachtens 
artikel 3, lid 1, onder a), b) en d), met 
inbegrip van geografische locatie, jaar en

(a) waarin alle weggelaten
landoppervlakten worden geïdentificeerd, 
met vermelding van geografische 
coördinaten, jaar en typen van natuurlijke 
verstoringen.
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typen van natuurlijke verstoringen;

Or. en

Amendement 50

Voorstel voor een besluit
Artikel 9 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de lidstaat maakt een raming van de 
jaarlijkse niet-antropogene 
broeikasgasemissies door bronnen die het 
gevolg zijn van natuurlijke verstoringen en 
de daaropvolgende verwijderingen in de 
weggelaten gebieden;

(b) waaruit blijkt hoe de jaarlijkse 
emissies die het gevolg zijn van natuurlijke 
verstoringen en de daaropvolgende 
verwijderingen in die gebieden worden 
berekend;

Or. en

Amendement 51

Voorstel voor een besluit
Artikel 9 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) er heeft geen verandering van 
landgebruik plaatsgevonden op de 
weggelaten landoppervlakten en de lidstaat 
gebruikt transparante en verifieerbare 
methoden en criteria om gewijzigd
landgebruik op deze grondgebieden te 
identificeren;

(c) waaruit blijkt dat geen verandering van 
landgebruik heeft plaatsgevonden op de 
weggelaten landoppervlakten en waarin de 
methoden en criteria voor de identificatie 
van toekomstige wijzigingen in het 
landgebruik op deze grondgebieden tijdens 
de boekhoudperiode worden uiteengezet;

Or. en
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Amendement 52

Voorstel voor een besluit
Artikel 9 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de lidstaat neemt waar mogelijk 
maatregelen om de gevolgen van de 
natuurlijke verstoringen te beheren of te 
controleren;

(d) waaruit blijkt dat de verstoringen die 
de lidstaat wil weglaten tijdens de 
boekhoudperiode niet door de lidstaat 
veroorzaakt of wezenlijk beïnvloed zijn, 
door aan te tonen dat praktische 
inspanningen zijn gedaan om deze 
verstoringen te voorkomen, te beheren of 
te controleren;

Or. en

Amendement 53

Voorstel voor een besluit
Artikel 9 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de lidstaat neemt waar mogelijk 
maatregelen om de weggelaten gebieden 
te herstellen;

(e) waaruit blijkt dat inspanningen zijn 
gedaan om de gebieden die de lidstaat wil 
weglaten waar mogelijk te herstellen;

Or. en

Amendement 54

Voorstel voor een besluit
Artikel 9 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) emissies die het gevolg zijn van 
houtproducten die gespaard zijn door
reddingskap, zijn niet weggelaten uit de 
boekhouding.

(f) waaruit blijkt dat emissies in verband 
met reddingskap niet zijn weggelaten uit 
de boekhouding.

Or. en



PR\907927NL.doc 31/41 PE491.221v02-00

NL

Amendement 55

Voorstel voor een besluit
Artikel 9 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen emissies door
natuurlijke verstoringen op gebieden 
waarvan het landgebruik na de verstoring 
is veranderd, niet weglaten.

Or. en

Amendement 56

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.

Schrappen

Or. en
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Amendement 57

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 
lid 2 genoemde informatievereisten te 
herzien in het licht van wetenschappelijke 
voortgang of om de herzieningen van 
Besluit 2/CMP.7 of andere 
wetgevingshandelingen die zijn 
aangenomen door instanties van het 
UNFCCC of het Protocol van Kyoto te 
weerspiegelen.

Or. en

Amendement 58

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 stellen de lidstaten 
ontwerpactieplannen voor de LULUCF-
sector vast met de maatregelen die zij 
plannen om 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.

Or. en
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Amendement 59

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een omschrijving van trends van 
emissies en verwijderingen in het 
verleden;

(a) een omschrijving van vroegere en 
recente trends van emissies en 
verwijderingen, met inbegrip van 
historische trends indien deze kunnen 
worden gereconstrueerd;

Or. en

Amendement 60

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) ramingen voor emissies en 
verwijderingen, rekening houdend met de 
trends op het gebied van bevolking, 
infrastructuur, energiegebruik, 
landbouwintensiteit en bosbeheer;

Or. en

Amendement 61

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 verminderen en verwijderingen 
te vergroten, en tegelijkertijd de totale 
opnamecapaciteit te verbeteren;

Or. en
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Amendement 62

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

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;

(e) beleid waarin wordt voorzien om de 
onder d) genoemde maatregelen ten uitvoer 
te brengen en in voorkomend geval te 
integreren in andere beleidsvormen, met 
inbegrip van nationale actieplannen voor 
hernieuwbare energie, actieplannen voor 
bosbouw en nationale strategieplannen, 
met een omschrijving van de verwachte 
gevolgen van die maatregelen voor 
emissies en verwijderingen;

Or. en

Amendement 63

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. De lidstaten 
houden bij de vaststelling van hun 
LULUCF-actieplannen de hand aan deze 
richtsnoeren en aan de in de eerste alinea, 
onder a) tot f) genoemde vereisten.

Or. en

Amendement 64

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie evalueert een 3. Binnen drie maanden nadat alle 
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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.

desbetreffende informatie van die lidstaat 
is ontvangen evalueert de Commissie een 
ontwerpactieplan voor de LULUCF-sector 
van een lidstaat om na te gaan of het in 
overeenstemming is met de richtsnoeren 
en de in lid 2, onder a) tot f) genoemde 
vereisten. 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. en

Amendement 65

Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan vragen dat een lidstaat 
zijn actieplan wijzigt of aanvult om ervoor 
te zorgen dat het aan de vereisten van dit 
artikel voldoet.

Or. en

Amendement 66

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De Commissie evalueert de 
tenuitvoerlegging van de LULUCF-
actieplannen van de lidstaten binnen zes 
maanden nadat de verslagen zijn ontvangen
en formuleert in voorkomend geval 
aanbevelingen voor bijkomende 
maatregelen. De lidstaten houden naar 
behoren rekening met de aanbevelingen 
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van de Commissie.

Or. en

Amendement 67

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 zorgt er met de hulp van de 
lidstaten voor dat het publiek in 
overeenstemming met artikel 9 van 
Verordening (EG) nr. 1367(2006 
vroegtijdig en effectief inspraak krijgt in 
de voorbereiding, wijziging of herziening 
van de LULUCF-actieplannen. De 
Commissie en de lidstaten stellen de 
LULUCF-actieplannen, evaluaties en 
verslagen ter beschikking van het publiek 
in elektronisch formaat, met het oog op 
een actieve en systematische verspreiding 
onder het publiek zoals voorgeschreven 
door Verordening (EG) nr. 1367/2006 en 
Richtlijn 2003/4/EG. 

Or. en

Amendement 68

Voorstel voor een besluit
Artikel 11 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt een mechanisme voor 
toetsing door deskundigen vast om er 
indien nodig voor te zorgen dat de 
boekhoudregels van de Unie in 
overeenstemming zijn met die welke zijn 
aangenomen door de instanties van het 
UNFCCC, het Protocol van Kyoto of 
andere door de Unie gesloten 
multilaterale overeenkomsten met 
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betrekking tot klimaatverandering.

Or. en
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TOELICHTING

Een boekhouding voor landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (LULUCF) is 
een essentieel element in het klimaatbeleid, en kan onder meer bijdragen tot schadebeperking, 
aanpassing, behoud van de biodiversiteit en duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen.
Degelijke boekhoudregels voor emissies en verwijderingen met betrekking tot 
LULUCF-activiteiten zijn een eerste stap in de richting van de integratie van de 
LULUCF-sector in de reductie-inspanningen van de EU en de samenhang van de 
verschillende EU-beleidsvormen.

Drie overkoepelende doelstellingen moeten bij de boekhouding voor LULUCF-activiteiten in 
de Europese Unie centraal staan:

 bevordering van de naleving van de internationale verplichtingen van de lidstaten en 
van de Europese Unie als afzonderlijke partijen bij het Raamverdrag van de Verenigde 
Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC) en het Protocol van Kyoto;

 samenhang van het beleid met bestaande en geplande EU-wetgeving met het oog op 
toekomstige coördinatie en integratie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en de richtlijn hernieuwbare energie; en

 overeenstemming van de boekhoudpraktijken en -methodologieën met de algemeen 
aanvaarde beginselen van transparantie, samenhang, vergelijkbaarheid, volledigheid 
en juistheid, niet alleen binnen de lidstaten, maar ook tussen de lidstaten van de 
Europese Unie onderling. 

De rapporteur kiest voor een zeer gerichte aanpak om deze doelstellingen te verwezenlijken, 
rekening houdend met het feit dat een groot deel van het werk al is gedaan in de besluiten van 
de Conferentie van de partijen bij het UNFCCC en de bijeenkomsten van de partijen bij het 
Protocol van Kyoto, onder meer Besluit 16/CMP.1, Besluit 2/CMP.6 en Besluit 2/CMP.7. 
De Europese Unie moet zich ook bewust zijn van de cruciale voortrekkersrol die zij speelt in 
klimaatkwesties en moet, wanneer harmonisatie gewenst of vereist is, streven naar de hoogste 
gemeenschappelijke noemer tussen de lidstaten. 

De rapporteur verwelkomt dan ook het voorgestelde besluit, maar meent dat het op 
verschillende punten moet worden verduidelijkt en aangescherpt.

Boekhoudverplichtingen

De verplichting om alle emissies en verwijderingen van activiteiten voor landbeheer die 
emissies veroorzaken in een boekhouding op te nemen, is een belangrijke stap in de richting 
van de integratie van deze sectoren in de reductie-inspanningen van de Unie. In Durban 
bleven drainage en het opnieuw bevochtigen van waterrijke gebieden een vrijwillige activiteit, 
die krachtens Besluit 2/CMP.7 moet worden gebaseerd op de schattingsmethoden voor 
waterrijke gebieden, opnieuw bevochtigde gebieden en landgebruik op gedraineerde 
organische bodem in de onlangs door de Conferentie van de Partijen onderschreven 
richtsnoeren van de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC) en 
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eventuele daaropvolgende door de Conferentie vastgestelde verduidelijkingen. Het feit dat 
drainage en het opnieuw bevochtigen van waterrijke gebieden door sommige lidstaten wel en 
door andere niet in hun boekhouding worden opgenomen, leidt tot discrepanties binnen de 
Unie.

De rapporteur stelt daarom voor drainage en het opnieuw bevochtigen van waterrijke 
gebieden te rangschikken onder de activiteiten die verplicht in de boekhouding moeten 
worden opgenomen.

Algemene boekhoudregels 

Een gedegen boekhouding van de wijzigingen in het koolstofreservoir voor elke 
activiteitencategorie vereist de opneming van bekende koolstofpools en broeikasgassen. Om 
harmonisatie met het oog op een verdere integratie in de reductie-inspanning van de Unie en 
bestaande en geplande EU-wetgeving te verzekeren, moeten alle lidstaten bij de boekhouding 
van het koolstofreservoir gebruik maken van dezelfde koolstofpools en broeikasgassen. Indien 
de lidstaten hulp nodig hebben bij de technische wijzigingen en aanpassingen om 
koolstofpools en broeikasgassen die tot dusver waren weggelaten in hun boekhouding op te 
nemen, moet de Commissie in voorkomend geval bijstand verlenen.

Daarom stelt de rapporteur voor de opneming van alle koolstofpools en broeikasgassen voor 
de verschillende activiteitencategorieën verplicht te stellen, en verzoekt zij de Commissie 
bijstand te verlenen.

Houtproducten

In Durban werd besloten dat houtproducten in de boekhouding moeten worden opgenomen op 
basis van de instantane oxidatiemethode, waarbij ervan wordt uitgegaan dat de koolstof in de 
houtproducten vrijkomt op het moment van de kap. Alleen indien voor bepaalde soorten 
houtproducten transparante en verifieerbare gegevens beschikbaar zijn, kan daarvoor een 
raming worden verricht door toepassing van de functie voor eerste-ordeafname met standaard 
halfwaardetijden. De lidstaten kunnen ook landspecifieke halfwaardetijden gebruiken in 
plaats van de standaardwaarden. Dat zou kunnen leiden tot discrepanties binnen de Unie, 
zoals (i) twee lidstaten die verschillende landspecifieke halfwaardetijden gebruiken voor een 
derde land, of (ii) een lidstaat die voor een andere lidstaat een landspecifieke halfwaardetijd 
gebruikt die afwijkt van wat de lidstaat zelf toepast. Deze mogelijke discrepanties moeten 
worden voorkomen.

De rapporteur stelt dan ook voor dat lidstaten die ervoor kiezen voor de uitvoer van 
houtproducten buiten de Unie landspecifieke halfwaardetijden vast te stellen deze ter 
beoordeling en goedkeuring aan de Commissie moeten voorleggen. Voorts moet het lidstaten 
worden verboden om voor in de Unie in de handel gebrachte houtproducten landspecifieke 
halfwaardetijden toe te passen die afwijken van die welke door de invoerende lidstaat worden 
gebruikt. 

Het huidige kader voor de boekhouding van houtproducten vertoont bovendien lacunes 
wanneer die producten voor energiedoeleinden worden benut. Dat is met name het geval voor 
houtachtige biomassa die gebruikt wordt voor bio-energie en de veronderstelde nulemissie die 
zowel aan de richtlijn hernieuwbare energie als aan de EU-regeling voor de emissiehandel ten 
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grondslag ligt. Terwijl de lidstaten houtproducten die binnen de Unie zijn gekapt voor 
energiedoeleinden in hun boekhouding moeten opnemen op basis van de instantane 
oxidatiemethode, en aldus binnen de Unie een mechanisme en een wettelijk kader voor de 
boekhouding van dergelijke emissies is gecreëerd, is dat niet altijd het geval voor derde 
landen. De komende inwerkingtreding van de Europese houtverordening en de geplande 
modernisering van het communautair douanewetboek kunnen ertoe bijdragen deze lacune op 
te vullen.

Daarom stelt de rapporteur voor dat de lidstaten bij wijze van indicatie houtproducten die 
buiten de Unie zijn gekapt en die in de lidstaat voor energiedoeleinden worden gebruikt 
traceren en in hun boekhouding opnemen op basis van de instantane oxidatiemethode, en 
tegelijk ook informatie verstrekken over het land waar het houtproduct is gekapt en of dit op 
duurzame wijze is gebeurd.

Natuurlijke verstoringen

Volgens Durban mogen emissies van bebossing, herbebossing en bosbeheer die het gevolg 
zijn van natuurlijke verstoringen in bepaalde omstandigheden worden weggelaten. Deze 
aanpak vereist dat lidstaten achtergrondniveaus en marges ramen op grond waarvan wordt 
vastgesteld welke emissies kunnen worden weggelaten, waarbij weglating alleen onder 
bepaalde voorwaarden is toegestaan. Besluit 2/CMP.7 vereist ook dat de lidstaten dezelfde 
methodologieën toepassen voor bosbeheer, bebossing en herbebossing. Er is echter niet alleen 
consistentie nodig tussen de verschillende activiteitencategorieën, maar ook tussen de 
lidstaten. 

Daarom stelt de rapporteur voor dat de lidstaten achtergrondniveaus en marges berekenen en 
zich houden aan de voorwaarden zoals bepaald in Besluit 2/CMP.7, en de nodige technische 
correcties en aanpassingen doorvoeren om hun boekhouding aan deze vereisten aan te passen.

Definities

Verschillende termen die in het document herhaaldelijk worden gebruikt, zijn niet 
gedefinieerd of moeten worden verduidelijkt. Dat is belangrijk voor een eenvormige 
interpretatie en toepassing van de verplichtingen die in het besluit worden vastgelegd.

Daarom stelt de rapporteur voor de definities voor koolstofreservoir, herbebossing, bebossing, 
ontbossing, houtproduct, achtergrondniveau, marge, halfwaardetijd en instantane 
oxidatiemethode toe te voegen of te verduidelijken.

LULUCF-actieplannen

De lidstaten moeten nagaan welke maatregelen zij kunnen nemen om emissies te beperken en 
verwijderingen te handhaven of te vergroten voor de genoemde activiteitencategorieën. Er 
moet onderzoek worden gedaan naar bestaande trends en naar verdere integratie met andere 
beleidsvormen van de Unie. De Commissie moet de lidstaten waar nodig advies en bijstand 
verlenen, en moet gemachtigd worden om aanbevelingen voor verdere maatregelen te doen. 
Overeenkomstig andere bestaande EU-wetgeving moet worden gezorgd voor transparantie en 
inspraak van het publiek. 
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Daarom stelt de rapporteur voor de inhoud van de LULUCF-actieplannen te verduidelijken 
om hierin recente trends op te nemen, alsook ramingen voor emissies en verwijderingen en 
maatregelen om de LULUCF-sectoren in andere beleidsvormen van de Unie te integreren. 
Daarnaast zijn bepalingen opgenomen die de rol van de Commissie verduidelijken en de 
toegang tot informatie en inspraak van het publiek verplicht stellen.


