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BEKNOPTE MOTIVERING

De Europese klimaatwet is het belangrijkste wetgevende onderdeel van de Europese Green 
Deal. Bij het streven naar klimaatneutraliteit moet ook de groei en de werkgelegenheid in de 
hele EU bevorderd worden.  Tegelijkertijd moet de overgang naar klimaatneutraliteit 
rechtvaardig en inclusief zijn.

De landbouwsector is van strategisch belang voor de voedselzekerheid in de EU en de rest 
van de wereld, maar is ook de sector die het meest blootgesteld is aan de gevolgen van de 
klimaatverandering. Daarom moet de Europese klimaatwet een kader scheppen voor de 
relevante EU-instellingen en lidstaten om de aanpassing, de veerkracht en een op lage uitstoot 
van broeikasgassen (BKG) gebaseerde ontwikkeling te vergemakkelijken op een manier die 
de voedselproductie niet in gevaar brengt, overeenkomstig artikel 2, lid 1, onder b, van de 
Overeenkomst van Parijs. In dat artikel wordt de nadruk gelegd op de noodzaak van een 
holistische benadering van klimaatactie en voedselproductie, waarbij aandacht wordt besteed 
aan aanpassing, veerkracht en mitigatie.

De land- en bosbouwsector, de enige twee sectoren die zowel koolstofuitstoters als 
koolstofputten zijn, moeten ook als belangrijke aanjagers worden gezien. Om het potentieel 
van technologische innovaties ten volle te benutten, is er in deze sectoren veel onderzoek en 
ontwikkeling nodig. Er is behoefte aan uitgebreid onderzoek en ontwikkeling in zowel de 
plantaardige als de dierlijke productie, met inbegrip van de veredeling van nieuwe en 
veerkrachtiger gewassen en grassen die meer koolstof vastleggen, alsmede een betere 
benutting van biogas en biomassa. De procedures voor het meten van broeikasgassen moeten 
worden verbeterd. 

Het is van cruciaal belang om te streven naar verwijdering of negatieve emissies. Momenteel 
worden verwijdering en emissiereductie op de koolstofmarkten gelijkelijk behandeld. Een ton 
koolstof die uit de atmosfeer wordt verwijderd, moet echter anders worden geprijsd dan een 
ton koolstof die niet in de atmosfeer wordt uitgestoten. Om de ontwikkeling van verwijdering 
te stimuleren, moet de Commissie de mogelijke afzonderlijke handel in verwijdering of 
negatieve emissies op de EU- en de mondiale koolstofmarkten onderzoeken. Een dergelijke 
handel in negatieve emissies zou kunnen zorgen voor aanzienlijke bedragen aan 
klimaatfinanciering.

Het is ook noodzakelijk om klimaatefficiënte productie in de EU, waaronder in de landbouw, 
te bevorderen en zichtbaar te maken. Certificering door derden is een pragmatische 
benadering van een complex onderwerp en dient ter erkenning van extra inspanningen van 
actoren, waaronder boeren en coöperaties, om de CO2-uitstoot in de duurzame 
voedselproductie te verminderen. Het zorgt er ook voor dat alle lidstaten dezelfde normen 
hanteren. 

Er wordt een aantal wijzigingen voorgesteld om de verordening te verbeteren. Deze 
wijzigingen dienen met name om:

• ervoor te zorgen dat de doelstelling van klimaatneutraliteit wordt vastgesteld voor de Unie 
als geheel en voor elke lidstaat afzonderlijk, in het streven om de ambities voor de EU als 
geheel te versterken;
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• een “beginsel van beleidscoherentie” vast te stellen voor alle initiatieven in het kader van de 
Green Deal; volgens dat beginsel moeten de overwegingen die in de verordening zijn 
opgenomen om naar klimaatneutraliteit te streven, van toepassing zijn op alle initiatieven in 
het kader van de Green Deal;

• vast te stellen dat dezelfde overwegingen in aanmerking moeten worden genomen bij het 
nemen van de nodige maatregelen op het niveau van de Unie en op nationaal niveau, ook bij 
het bepalen van de verdeling van de emissiereducties en -verwijderingen tussen de ETS- en 
niet-ETS-beleidsinstrumenten; 

• in het licht van de COVID-19-crisis te voorzien in de verplichting van de Commissie om 
rekening te houden met de zekerheid en betaalbaarheid van voedsel en tegelijkertijd het 
streven naar klimaatneutraliteit vorm te geven;

• ervoor te zorgen dat de Unie en de lidstaten de aanpassing van de landbouwers aan de 
negatieve gevolgen van de klimaatverandering vergemakkelijken en de klimaatbestendigheid 
en broeikasgasarme ontwikkeling bevorderen, zonder de voedselproductie in gevaar te 
brengen;

• te bepalen dat de Commissie, na beoordeling van de noodzaak om een tussentijdse bindende 
doelstelling voor het jaar 2040 vast te stellen, een wetgevingsvoorstel indient waarin de tegen 
2040 te bereiken waarden worden vastgesteld, alsmede alle andere noodzakelijke 
maatregelen;

• te voorzien in certificering door derden om in de EU een gemeenschappelijke norm voor 
klimaatefficiënte productie vast te stellen. Het vaststellen van gemeenschappelijke normen is 
ook een manier om landbouwers en coöperaties te belonen die erin slagen meer te produceren 
met minder input, waardoor de klimaatvoetafdruk van de producten wordt beperkt;

• te voorzien in de verplichting om alternatieven voor de fossiele economie te vinden. De 
kringloopeconomie op biologische basis levert hernieuwbare materialen die fossiele 
grondstoffen kunnen vervangen.

De rapporteur heeft ook een amendement ingediend waarin hij de Commissie oproept om de 
weg naar klimaatneutraliteit uit te stippelen door middel van een wetgevingsvoorstel en niet 
door middel van een gedelegeerde handeling. Een dergelijke gedelegeerde handeling zou 
namelijk betrekking hebben op essentiële elementen van de verordening, die als zodanig niet 
het voorwerp mogen zijn van een gedelegeerde handeling. 

Bovendien is de rapporteur van mening dat het belangrijk is om goede zakelijke ideeën te 
selecteren en stappenplannen op te stellen in samenwerking met toekomstige ondernemers die 
voet aan de grond willen krijgen op de nieuwe markten. Er moet op regionaal niveau een 
netwerk voor steun aan startende ondernemers worden opgezet in de vorm van op maat 
gesneden opleidingen en adviesdiensten.

Tot slot heeft de rapporteur, gezien de tijdsdruk, niet de kans gehad om samen met andere 
fracties of belanghebbenden aan dit advies te werken. Alle input zal zeer welkom zijn en zal 
in aanmerking worden genomen bij het opstellen van compromisamendementen. 
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AMENDEMENTEN

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen in 
aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De Commissie heeft in haar 
mededeling van 11 december 2019 over de 
Europese Green Deal19 een nieuwe 
groeistrategie vastgesteld die de Unie moet 
omvormen tot een rechtvaardige en 
welvarende samenleving, met een 
moderne, hulpbronnenefficiënte en 
concurrerende economie, waar vanaf 2050 
netto geen broeikasgassen meer worden 
uitgestoten en de economische groei is 
losgekoppeld van het gebruik van 
hulpbronnen. De Green Deal moet het 
natuurlijk kapitaal van de Unie 
beschermen, behouden en verbeteren, en de 
gezondheid en het welzijn van de burgers 
beschermen tegen milieugerelateerde 
risico’s en effecten. Deze transitie moet 
bovendien rechtvaardig en inclusief zijn: 
niemand mag aan zijn lot worden 
overgelaten.

(1) De Commissie heeft in haar 
mededeling van 11 december 2019 over de 
Europese Green Deal19 een nieuwe 
groeistrategie vastgesteld die de Unie moet 
omvormen tot een rechtvaardige en 
welvarende samenleving, met een 
moderne, hulpbronnenefficiënte en 
concurrerende economie, waar vanaf 2050 
netto geen broeikasgassen meer worden 
uitgestoten en de economische groei is 
losgekoppeld van het gebruik van 
hulpbronnen. De Europese klimaatwet is 
de belangrijkste wetgevingshandeling van 
de Europese Green Deal. Deze wet moet 
daarom duurzame groei en 
werkgelegenheid in de hele Unie 
bevorderen en tegelijkertijd het streven 
naar klimaatneutraliteit verwezenlijken. 
De nieuwe groeistrategie moet tevens het 
natuurlijk kapitaal van de Unie 
beschermen, behouden en verbeteren, en de 
gezondheid en het welzijn van de burgers 
beschermen tegen milieugerelateerde 
risico’s en effecten. Deze transitie moet 
bovendien rechtvaardig en inclusief zijn: 
niemand mag aan zijn lot worden 
overgelaten, waarbij bijzondere aandacht 
moet uitgaan naar plattelandsgebieden, 
afgelegen gebieden en stedelijke gebieden.

__________________ __________________
19 Mededeling van de Commissie – De 
Europese Green Deal, 
COM(2019) 640 final van 11 december 

19 Mededeling van de Commissie – De 
Europese Green Deal, 
COM(2019) 640 final van 11 december 
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2019. 2019.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het speciaal verslag van de 
Intergouvernementele Werkgroep inzake 
klimaatverandering (IPCC) over de 
gevolgen van de opwarming van de aarde 
met 1,5 °C ten opzichte van de pre-
industriële niveaus en de daarmee verband 
houdende mondiale 
broeikasgasemissietrajecten20 biedt een 
sterke wetenschappelijke basis voor het 
aanpakken van de klimaatverandering en 
illustreert de noodzaak om de klimaatactie 
op te voeren. In het verslag wordt 
bevestigd dat de emissie van 
broeikasgassen dringend moet worden 
verminderd en dat de klimaatopwarming 
tot 1,5 °C moet worden beperkt, met name 
om de kans op extreme 
weersomstandigheden te verkleinen. In het 
Global Assessment Report 201921 van het 
Intergouvernementeel Platform voor 
wetenschap en beleid inzake biodiversiteit 
en ecosysteemdiensten (IPBES) werd 
aangetoond dat de biodiversiteit er 
wereldwijd op achteruitgaat en dat de 
klimaatverandering de op twee na 
belangrijkste oorzaak van het verlies van 
biodiversiteit is22.

(2) Het speciaal verslag van de 
Intergouvernementele Werkgroep inzake 
klimaatverandering (IPCC) over de 
gevolgen van de opwarming van de aarde 
met 1,5 °C ten opzichte van de pre-
industriële niveaus en de daarmee verband 
houdende mondiale 
broeikasgasemissietrajecten20 biedt een 
sterke wetenschappelijke basis voor het 
aanpakken van de klimaatverandering en 
illustreert de noodzaak om de klimaatactie 
op te voeren. In het verslag wordt 
bevestigd dat de emissie van 
broeikasgassen dringend moet worden 
verminderd en dat de klimaatopwarming 
tot 1,5 °C moet worden beperkt, met name 
om de kans op extreme 
weersomstandigheden te verkleinen. In het 
Global Assessment Report 201921 van het 
Intergouvernementeel Platform voor 
wetenschap en beleid inzake biodiversiteit 
en ecosysteemdiensten (IPBES) werd 
benadrukt dat duurzaam gebruik van de 
natuur van levensbelang zal zijn voor de 
aanpassing aan en de beperking van 
gevaarlijke antropogene tussenkomst in 
het klimaatsysteem en werd aangetoond 
dat de biodiversiteit er wereldwijd op 
achteruitgaat en dat de klimaatverandering 
de op twee na belangrijkste oorzaak van 
het verlies van biodiversiteit en 
ecosystemen is22.

_________________ _________________
20 Masson-Delmotte, V., Zhai, P., Pörtner 
H.-O., Roberts, D., Skea, J., Shukla, P. R., 
Pirani, A., Moufouma-Okia, W., Péan, C., 
Pidcock, R., Connors, S., Matthews, 
J. B. R., Chen, Y., Zhou, X., Gomis, M. I, 

20 Masson-Delmotte, V., Zhai, P., Pörtner 
H.-O., Roberts, D., Skea, J., Shukla, P. R., 
Pirani, A., Moufouma-Okia, W., Péan, C., 
Pidcock, R., Connors, S., Matthews, 
J. B. R., Chen, Y., Zhou, X., Gomis, M. I, 
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Lonnoy, E., Maycock, T., Tignor, M., en 
Waterfield, T. (red.), “Global Warming of 
1.5°C. An IPCC Special Report on the 
impacts of global warming of 1.5°C above 
pre-industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty”, IPCC, 2018.

Lonnoy, E., Maycock, T., Tignor, M., en 
Waterfield, T. (red.), “Global Warming of 
1.5°C. An IPCC Special Report on the 
impacts of global warming of 1.5°C above 
pre-industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty”, IPCC, 2018.

21 Global Assessment on Biodiversity and 
Ecosystem Services, IPBES, 2019.

21 Global Assessment on Biodiversity and 
Ecosystem Services, IPBES, 2019.

22 Het Europees Milieuagentschap, “Het 
Europese milieu – stand van zaken en 
vooruitzichten 2020”, Publicatiebureau van 
de EU, Luxemburg, 2019.

22 Het Europees Milieuagentschap, “Het 
Europese milieu – stand van zaken en 
vooruitzichten 2020”, Publicatiebureau van 
de EU, Luxemburg, 2019.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Een vaste langetermijndoelstelling 
is van cruciaal belang om bij te dragen tot 
de economische en maatschappelijke 
transformatie, de werkgelegenheid, de 
groei en de verwezenlijking van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties, en om op billijke en 
kosteneffectieve wijze te evolueren in de 
richting van de temperatuurdoelstelling van 
de Overeenkomst van Parijs inzake 
klimaatverandering van 2015, die is 
gesloten na afloop van de 21e Conferentie 
van de partijen bij het Raamverdrag van de 
Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering (de “Overeenkomst 
van Parijs”).

(3) Een vaste langetermijndoelstelling 
is van cruciaal belang om bij te dragen tot 
de economische en maatschappelijke 
transformatie, het behoud van de 
werkgelegenheid en het scheppen van 
banen, de groei en de verwezenlijking van 
de duurzameontwikkelingsdoelstellingen 
van de Verenigde Naties, en om te zorgen 
voor een billijke en kosteneffectieve 
transitie in de richting van de 
temperatuurdoelstelling van de 
Overeenkomst van Parijs inzake 
klimaatverandering van 2015, die is 
gesloten na afloop van de 21e Conferentie 
van de partijen bij het Raamverdrag van de 
Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering (de “Overeenkomst 
van Parijs”).

Amendement 4
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Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De Overeenkomst van Parijs omvat 
de doelstelling op lange termijn om de 
wereldwijde temperatuurstijging ruim 
onder 2 °C boven het pre-industriële 
niveau te houden en ernaar te streven de 
opwarming tot 1,5 °C boven het pre-
industriële niveau te beperken23. In de 
overeenkomst wordt benadrukt dat de 
aanpassing aan de negatieve gevolgen van 
de klimaatverandering belangrijk is24 en 
dat de geldstromen in lijn moeten worden 
gebracht met een traject naar 
broeikasgasarme en klimaatbestendige 
ontwikkeling25.

(4) De Overeenkomst van Parijs omvat 
de doelstelling op lange termijn om de 
wereldwijde temperatuurstijging ruim 
onder 2 °C boven het pre-industriële 
niveau te houden en ernaar te streven de 
opwarming tot 1,5 °C boven het pre-
industriële niveau te beperken23. In de 
overeenkomst wordt benadrukt dat de 
aanpassing aan de negatieve gevolgen van 
de klimaatverandering en de bevordering 
van de veerkracht voor 
klimaatverandering en van 
broeikasgasarme ontwikkeling, ook door 
middel van aanpassing en mitigatie in de 
landbouw, op een wijze die de veerkracht, 
de voedselproductie en de 
voedselzekerheid in de EU vergroot, 
belangrijk is24 en dat de geldstromen in lijn 
moeten worden gebracht met een traject 
naar broeikasgasarme en klimaatbestendige 
ontwikkeling25.

__________________ __________________
23 Artikel 2, lid 1, onder a), van de 
Overeenkomst van Parijs.

23 Artikel 2, lid 1, onder a), van de 
Overeenkomst van Parijs.

24 Artikel 2, lid 1, onder b), van de 
Overeenkomst van Parijs.

24 Artikel 2, lid 1, onder b), van de 
Overeenkomst van Parijs.

25 Artikel 2, lid 1, onder c), van de 
Overeenkomst van Parijs.

25 Artikel 2, lid 1, onder c), van de 
Overeenkomst van Parijs.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Met het klimaatbeleid van de Unie 
en de lidstaten moet ernaar worden 
gestreefd de bevolking, de planeet, het 
welzijn, de welvaart, de gezondheid, de 
voedselsystemen, de integriteit van 

(5) Met het klimaatbeleid van de Unie 
en de lidstaten moet ernaar worden 
gestreefd de bevolking, de planeet, het 
welzijn, de welvaart, de gezondheid, de 
landbouw van de Unie en de 
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ecosystemen en de biodiversiteit te 
beschermen tegen de dreiging van de 
klimaatverandering, in het kader van de 
Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling 
en met het oog op de verwezenlijking van 
de doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs. Het klimaatbeleid moet eveneens de 
welvaart maximaliseren binnen de grenzen 
van onze planeet, de veerkracht vergroten 
en de kwetsbaarheid van de samenleving 
voor de klimaatverandering verminderen.

voedselsystemen, de plattelandsgebieden, 
de bosbouw, de integriteit van ecosystemen 
en de biodiversiteit te beschermen tegen de 
dreiging van de klimaatverandering, in het 
kader van de Agenda 2030 voor duurzame 
ontwikkeling en met het oog op de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Overeenkomst van Parijs. Het 
klimaatbeleid moet eveneens de welvaart 
maximaliseren binnen de grenzen van onze 
planeet, de veerkracht vergroten en de 
kwetsbaarheid van de samenleving voor de 
klimaatverandering verminderen. Met de 
juiste financiële en technologische 
ondersteuning kunnen de land- en 
bosbouwsector, met name dankzij hun 
vermogen om CO2 op te slaan, integraal 
deel uitmaken van de oplossing om de 
doelstellingen van de Unie waar te maken.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Alle economische sectoren moeten 
bijdragen aan de totstandbrenging van 
klimaatneutraliteit. Aangezien de productie 
en het verbruik van energie van grote 
invloed zijn op de emissie van 
broeikasgassen, is de transitie naar een 
duurzaam, betaalbaar en veilig 
energiestelsel, dat steunt op een goed 
functionerende interne energiemarkt, van 
essentieel belang. Ook de digitale 
transformatie, technologische innovatie en 
onderzoek en ontwikkeling zijn belangrijke 
factoren bij de verwezenlijking van de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit.

(6) Alle economische sectoren moeten 
bijdragen aan de totstandbrenging van 
klimaatneutraliteit en de verwezenlijking 
van de doelstellingen van de 
Overeenkomst van Parijs, met bijzondere 
aandacht voor de vermindering van 
emissies die door fossiele brandstoffen 
worden veroorzaakt. Aangezien de 
productie en het verbruik van energie van 
grote invloed zijn op de emissie van 
broeikasgassen, is de transitie naar een 
duurzaam, betaalbaar en veilig 
energiestelsel, dat steunt op een goed 
functionerende interne energiemarkt, van 
essentieel belang. Ook de digitale 
transformatie, bredere toegang tot 
technologische innovatie en onderzoek en 
ontwikkeling zijn belangrijke factoren bij 
de verwezenlijking van de doelstelling 
inzake klimaatneutraliteit. De land- en 
bosbouwsector, de enige twee sectoren die 



PE650.646v02-00 10/51 AD\1211640NL.docx

NL

zowel koolstofuitstoters als koolstofputten 
zijn, moeten ook als belangrijke aanjagers 
worden gezien. Om het potentieel van 
bestaande oplossingen en het gamma aan 
innovaties ten volle te benutten, is er in 
deze sectoren veel onderzoek en 
ontwikkeling nodig. Bijzondere aandacht 
moet ook uitgaan naar de vervanging van 
fossiel-intensieve materialen door 
hernieuwbare en biogebaseerde 
materialen uit de bosbouw en landbouw 
en door koolstofarme materialen. De 
Commissie moet een definitie van 
natuurlijke en andere koolstofputten 
voorstellen.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Om meer duidelijkheid te 
verschaffen, moet de Commissie een 
definitie van natuurlijke en andere 
koolstofputten voorstellen.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Daarnaast heeft de Commissie in 
haar mededeling van 28 november 2018 
getiteld “Een schone planeet voor iedereen 
– Een Europese strategische 
langetermijnvisie voor een bloeiende, 
moderne, concurrerende en klimaatneutrale 
economie” een visie gepresenteerd om 
tegen 2050 broeikasgasneutraliteit tot stand 
te brengen in de Unie via een sociaal 
rechtvaardige en kostenefficiënte transitie.

(8) Daarnaast heeft de Commissie in 
haar mededeling van 28 november 2018 
getiteld “Een schone planeet voor iedereen 
– Een Europese strategische 
langetermijnvisie voor een bloeiende, 
moderne, concurrerende en klimaatneutrale 
economie” een visie gepresenteerd om 
tegen 2050 broeikasgasneutraliteit tot stand 
te brengen in de Unie via een sociaal 
rechtvaardige en kostenefficiënte transitie. 
In dit verband zal de landbouw, gezien de 
verwachting dat de wereldbevolking tot 
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2050 met 30 % zal groeien, een cruciale 
rol spelen in de productie van voldoende 
voedsel om een mogelijke crisis te 
voorkomen.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De Unie is koploper in de transitie 
naar klimaatneutraliteit wereldwijd, en is 
vastbesloten de ambitie op mondiaal 
niveau op te drijven en het wereldwijde 
optreden tegen de klimaatverandering te 
versterken, met gebruikmaking van alle 
instrumenten waarover zij beschikt, met 
inbegrip van klimaatdiplomatie.

(10) De Unie is koploper in de transitie 
naar klimaatneutraliteit wereldwijd, en is 
vastbesloten deze transitie op een billijke, 
sociaal rechtvaardige en inclusieve 
manier te laten verlopen en de ambitie op 
mondiaal niveau op te drijven en het 
wereldwijde optreden tegen de 
klimaatverandering te versterken, met 
gebruikmaking van alle instrumenten 
waarover zij beschikt, met inbegrip van 
klimaatdiplomatie, handelsbeleid en 
externe klimaatactie om het aanboren van 
wereldwijde klimaatfinanciering voor alle 
sectoren te bevorderen, in het bijzonder 
voor mitigatie in de landbouw en 
aanpassing in ontwikkelingslanden, die te 
lijden hebben onder een gebrek aan 
toegang tot dergelijke 
klimaatfinanciering32 bis. Om het 
verschijnsel van ingevoerde vervuiling te 
voorkomen en de productienormen van 
haar handelspartners te verbeteren, past 
de Unie haar handelsbeleid aan en draagt 
ze er zorg voor haar principes in 
multilaterale fora uit te dragen en er 
concrete invulling aan te geven in 
bilaterale handelsovereenkomsten, waarin 
toegang tot de EU-markt systematisch 
afhankelijk moet worden gesteld van een 
verbetering van de productienormen in 
alle sectoren, met bijzondere aandacht 
voor de landbouw.

__________________

32 bis 
http://www.fao.org/3/CA2698EN/ca2698e



PE650.646v02-00 12/51 AD\1211640NL.docx

NL

n.pdf

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het Europees Parlement heeft 
gepleit voor de noodzakelijke transitie naar 
een klimaatneutrale samenleving tegen 
uiterlijk 2050, heeft gevraagd hiervan een 
Europees succesverhaal te maken33, en 
heeft een noodsituatie op het gebied van 
klimaat en milieu afgekondigd34. De 
Europese Raad heeft in zijn conclusies van 
12 december 201935 zijn goedkeuring 
gehecht aan de doelstelling om tegen 2050 
een klimaatneutrale Unie tot stand te 
brengen, in overeenstemming met de 
doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs, en erkent daarbij dat een gunstig 
kader tot stand moet worden gebracht en 
dat voor de transitie aanzienlijke publieke 
en particuliere investeringen nodig zullen 
zijn. De Europese Raad heeft de 
Commissie ook verzocht om zo spoedig 
mogelijk in 2020 een voorstel voor te 
bereiden voor de langetermijnstrategie van 
de Unie, met het oog op de aanneming 
ervan door de Raad en de voorlegging 
ervan in het kader van het Raamverdrag 
van de Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering.

(11) Het Europees Parlement heeft 
gepleit voor de noodzakelijke transitie naar 
een klimaatneutrale samenleving tegen 
uiterlijk 2050, heeft gevraagd hiervan een 
Europees succesverhaal te maken33, en 
heeft een noodsituatie op het gebied van 
klimaat en milieu afgekondigd34. De 
Europese Raad heeft in zijn conclusies van 
12 december 201935 zijn goedkeuring 
gehecht aan de doelstelling om tegen 2050 
gezamenlijk een klimaatneutrale Unie tot 
stand te brengen, in overeenstemming met 
de doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs, en erkent daarbij dat een gunstig 
kader tot stand moet worden gebracht en 
dat voor de transitie aanzienlijke publieke 
en particuliere investeringen nodig zullen 
zijn. Vervolgens werd Europa vanaf het 
eerste kwartaal van 2020 getroffen door 
de COVID-19-pandemie, met ernstige 
sociaal-economische gevolgen en 
onzekerheden omtrent het herstel. De 
Europese Raad heeft de Commissie ook 
verzocht om zo spoedig mogelijk in 2020 
een voorstel voor te bereiden voor de 
langetermijnstrategie van de Unie, met het 
oog op de aanneming ervan door de Raad 
en de voorlegging ervan in het kader van 
het Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering.

_________________ _________________
33 Resolutie van het Europees Parlement 
van 15 januari 2020 over de Europese 
Green Deal (2019/2956 (RSP)).

33 Resolutie van het Europees Parlement 
van 15 januari 2020 over de Europese 
Green Deal (2019/2956 (RSP)).

34 Resolutie van het Europees Parlement 
van 28 november 2019 over de 
noodsituatie op het gebied van klimaat en 

34 Resolutie van het Europees Parlement 
van 28 november 2019 over de 
noodsituatie op het gebied van klimaat en 
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milieu (2019/2930 (RSP)). milieu (2019/2930 (RSP)).
35 Conclusies van de Europese Raad van 
12 december 2019, EUCO 29/19, 
CO EUR 31, CONCL 9.

35 Conclusies van de Europese Raad van 
12 december 2019, EUCO 29/19, 
CO EUR 31, CONCL 9.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De Unie moet ernaar streven om, 
door middel van natuurlijke en 
technologische oplossingen, tegen 2050 de 
antropogene emissies en de verwijderingen 
van broeikasgassen in alle economische 
sectoren in de Unie met elkaar in 
evenwicht te brengen. De doelstelling om 
tegen 2050 klimaatneutraliteit in de Unie 
tot stand te brengen, moet door alle 
lidstaten samen nagestreefd worden, en de 
lidstaten, het Europees Parlement, de Raad 
en de Commissie moeten de nodige 
maatregelen nemen om de verwezenlijking 
ervan mogelijk te maken. De maatregelen 
op het niveau van de Unie zullen een groot 
deel uitmaken van de vereiste maatregelen 
om het doel te bereiken.

(12) De Unie moet ernaar streven om 
tegen 2050 de antropogene emissies en de 
verwijderingen van broeikasgassen in alle 
economische sectoren in de Unie met 
elkaar in evenwicht te brengen, door 
middel van natuurlijke en technologische 
oplossingen en door het gebruik van 
fossiele hulpbronnen uit te faseren. De 
doelstelling om tegen 2050 
klimaatneutraliteit in de Unie tot stand te 
brengen, moet door alle lidstaten samen 
nagestreefd worden en elke lidstaat moet 
zich afzonderlijk inzetten om met steun 
van collectieve maatregelen van de Unie 
klimaatneutraliteit te bereiken. De 
lidstaten, het Europees Parlement, de Raad 
en de Commissie moeten de nodige 
maatregelen nemen om de verwezenlijking 
ervan mogelijk te maken, onder meer door 
de mogelijkheid te onderzoeken van 
afzonderlijke handel in en beprijzing van 
negatieve emissierechten op de 
koolstofmarkten. De maatregelen op het 
niveau van de Unie zullen een groot deel 
uitmaken van de vereiste maatregelen om 
het doel te bereiken. Het is met name 
belangrijk om meetsystemen en 
nauwkeurige indicatoren te vinden voor 
koolstofvastlegging in de bodem, de op 
een na grootste (weliswaar tijdelijke) 
buffer voor koolstof na de oceanen. Om 
de vooruitgang en de concrete 
milieugevolgen van de beslissingen inzake 
klimaatverandering te meten, moet de 
Commissie ernaar streven om 
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operationele middelen en instrumenten 
voor het toezicht op de uitstoot van 
broeikasgassen, waaronder het Europees 
programma voor aardobservatie en -
monitoring, Copernicus, als uitgangspunt 
te nemen.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) De Unie moet voortdurend 
passende begrotingsmiddelen ter 
beschikking stellen via de speciale 
sectorale programma’s, zowel 
onmiddellijk als op lange termijn, voor 
compensatiebetalingen en financiële 
beloningen voor de verlening van diensten 
van algemeen belang zoals 
koolstofvastlegging door landbouwers.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Aanpassing is een essentieel 
onderdeel van het mondiale antwoord op 
de klimaatverandering op lange termijn. De 
lidstaten en de Unie moeten dus hun 
aanpassingsvermogen vergroten, hun 
veerkracht versterken en hun 
kwetsbaarheid voor de klimaatverandering 
verminderen, zoals bepaald in artikel 7 van 
de Overeenkomst van Parijs, en de 
gemeenschappelijke baten met andere 
milieubeleidsinstrumenten en 
milieuwetgeving maximaliseren. De 
lidstaten moeten uitgebreide nationale 
aanpassingsstrategieën en -plannen 
vaststellen.

(14) Aanpassing is een essentieel 
onderdeel van het mondiale antwoord op 
de klimaatverandering op lange termijn. De 
lidstaten en de Unie moeten dus hun 
aanpassingsvermogen vergroten, hun 
veerkracht versterken en hun 
kwetsbaarheid voor de klimaatverandering 
verminderen, zoals bepaald in de 
artikelen 2 en 7 van de Overeenkomst van 
Parijs, en de gemeenschappelijke baten met 
andere milieubeleidsinstrumenten en 
milieuwetgeving maximaliseren, rekening 
houdend met kwetsbare sectoren zoals de 
landbouw en de bosbouw, die rechtstreeks 
te lijden hebben onder de nadelige 
gevolgen van de klimaatverandering voor 
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wat betreft groei, werkgelegenheid en 
productie. De lidstaten moeten uitgebreide 
nationale aanpassingsstrategieën en -
plannen vaststellen die rekening houden 
met de omstandigheden op hun nationale 
grondgebieden. Op het gebied van 
landbouw zijn de aanpassing, de 
veerkracht en de opslag van koolstof in 
biomassa en in de bodem ook afhankelijk 
van de beschikbaarheid van water en een 
opslagbeleid.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Bij het nemen van de relevante 
maatregelen op nationaal en EU-niveau om 
de doelstelling inzake klimaatneutraliteit te 
verwezenlijken, moeten de lidstaten, het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie rekening houden met de mate 
waarin de transitie naar klimaatneutraliteit 
bijdraagt aan het welzijn van de burgers, de 
welvaart van de samenleving en het 
concurrentievermogen van de economie; 
energie- en voedselzekerheid en 
betaalbaarheid; een rechtvaardige verdeling 
en solidariteit tussen de lidstaten, met 
inachtneming van hun economische 
draagkracht, nationale omstandigheden en 
de noodzaak van convergentie in de loop 
van de tijd; de noodzaak van een billijke en 
sociaal rechtvaardige transitie; de beste 
beschikbare wetenschappelijke kennis, in 
het bijzonder de bevindingen van de IPCC; 
de noodzaak om bij het nemen van 
beslissingen over investeringen en 
planning rekening te houden met de 
risico’s in verband met de 
klimaatverandering; kosteneffectiviteit en 
technologische neutraliteit bij het verlagen 
van de broeikasgasemissies en het 
verhogen van de verwijdering van 
broeikasgassen en bij het vergroten van de 

(15) Bij het nemen van de relevante 
maatregelen op nationaal en EU-niveau om 
de doelstelling inzake klimaatneutraliteit te 
verwezenlijken, moeten de lidstaten, het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie rekening houden met de mate 
waarin de transitie naar klimaatneutraliteit 
bijdraagt aan het welzijn en de gezondheid 
van de burgers; de kosten van 
onomkeerbare verandering van de 
ecosystemen als gevolg van de 
klimaatverandering; de welvaart van de 
samenleving en het concurrentievermogen 
van de economie, met inbegrip van de 
landbouw; de ecologische, sociale en 
economische kosten van niet-optreden en 
uitgestelde klimaatactie; een zo groot 
mogelijke energie- en 
hulpbronnenefficiëntie; energie- en 
voedselzekerheid en betaalbaarheid in de 
EU; de transitie naar een circulaire, 
biogebaseerde economie en hernieuwbare 
producten; de aanpassing van de 
productiesystemen van de Unie, met name 
in de landbouwsector; een rechtvaardige 
verdeling en solidariteit tussen de lidstaten, 
met inachtneming van hun economische 
draagkracht, nationale omstandigheden, 
met name de omvang van hun 
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veerkracht; vooruitgang op het gebied van 
milieu-integriteit en ambitieniveau.

Natura 2000-gebieden en bosgebieden, en 
de noodzaak van convergentie in de loop 
van de tijd; de noodzaak van een billijke en 
sociaal rechtvaardige transitie, waarbij 
wordt gelet op inclusiviteit voor en gelijke 
behandeling van landelijke en stedelijke 
regio’s en gemeenschappen; de beste 
beschikbare wetenschappelijke kennis, in 
het bijzonder de bevindingen van de IPCC; 
de noodzaak om bij het nemen van 
beslissingen over investeringen en 
planning rekening te houden met de 
risico’s in verband met de 
klimaatverandering; kosteneffectiviteit en 
technologische neutraliteit bij het verlagen 
van de broeikasgasemissies en het 
verhogen van de verwijdering van 
broeikasgassen en bij het vergroten van de 
veerkracht; vooruitgang op het gebied van 
milieu-integriteit en ambitieniveau.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Bossen spelen een cruciale 
rol in de transitie naar klimaatneutraliteit. 
Duurzaam bosbeheer dicht bij de natuur 
is van cruciaal belang voor een 
aanhoudende absorptie van 
broeikasgassen uit de atmosfeer en zorgt 
bovendien voor de levering van 
hernieuwbare en klimaatvriendelijke 
grondstoffen voor houtproducten die 
koolstof opslaan en fossiele materialen en 
brandstoffen kunnen vervangen. De 
drievoudige rol van bossen (putten, opslag 
en vervanging) draagt bij aan de 
vermindering van koolstofemissies in de 
atmosfeer, waarbij ervoor moet worden 
gezorgd dat bossen blijven groeien en vele 
andere diensten bieden.



AD\1211640NL.docx 17/51 PE650.646v02-00

NL

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Voor de transitie naar 
klimaatneutraliteit zijn veranderingen in 
het gehele beleidsspectrum en een 
collectieve inspanning van alle sectoren 
van de economie en de samenleving 
vereist, zoals de Commissie opmerkt in 
haar mededeling over de Europese Green 
Deal. De Europese Raad heeft in zijn 
conclusies van 12 december 2019 
verklaard dat alle relevante wetgeving en 
beleidsinstrumenten van de Unie moeten 
stroken met en bijdragen tot de 
verwezenlijking van de doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, en dat een gelijk 
speelveld verzekerd moet zijn. Ook heeft 
de Raad de Commissie verzocht om na te 
gaan of daarvoor een aanpassing van de 
bestaande regels vereist is.

(16) Voor de transitie naar 
klimaatneutraliteit zijn veranderingen in 
het gehele beleidsspectrum en een 
collectieve inspanning van alle sectoren 
van de economie en de samenleving 
vereist, en tegelijkertijd moet het gehele 
EU-beleid bijdragen aan de 
instandhouding en het herstel van het 
natuurlijk kapitaal van Europa, zoals de 
Commissie opmerkt in haar mededeling 
over de Europese Green Deal. De Europese 
Raad heeft in zijn conclusies van 
12 december 2019 verklaard dat alle 
relevante wetgeving en 
beleidsinstrumenten van de Unie moeten 
stroken met en bijdragen tot de 
verwezenlijking van de doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, en dat een gelijk 
speelveld verzekerd moet zijn. Ook heeft 
de Raad de Commissie verzocht om na te 
gaan of daarvoor een aanpassing van de 
bestaande regels vereist is. Rekening 
houdend met het voorgaande moet de 
Commissie de wetgeving inzake 
materialen en producten herzien, om 
ervoor te zorgen dat meer gebruik wordt 
gemaakt van hernieuwbare en 
broeikasgasarme materialen met 
voordelen voor het klimaat die als 
koolstofputten fungeren of fossiele 
materialen deels vervangen. EU-beleid 
moet zodanig worden ontworpen dat het 
risico op koolstoflekkage in alle sectoren 
tot een minimum wordt beperkt.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)



PE650.646v02-00 18/51 AD\1211640NL.docx

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) In het speciaal verslag van 
de IPCC over de opwarming van de aarde 
met 1,5 °C wordt gepleit voor CO2-
neutraliteit tegen 2050 en neutraliteit voor 
andere broeikasgassen dan CO2 later in 
de eeuw om de opwarming van de aarde te 
beperken tot circa 1,5 °C. De ambitie van 
de Unie ligt hoger, omdat zij zich ten doel 
stelt voor alle broeikasgasemissies, ook 
die met een korte levensduur, halverwege 
de eeuw neutraliteit te bereiken.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 ter) Klimaatvriendelijke 
uitgaven via het MFK en het Europees 
herstelfonds moeten worden gebruikt om, 
naast andere sectoren, ook de sector 
landgebruik te ondersteunen, waarbij 
groen en klimaatbestendig actief 
landbeheer moet worden bevorderd, 
bijgedragen moet worden aan de 
verwezenlijking van het doel om 3 miljard 
bomen te planten in landbouw- en 
stedelijke gebieden, en de uitvoering van 
de doelstellingen van de Unie voor herstel 
en strikte bescherming vooruit moet 
worden geholpen.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 quater) Bij de transitie naar 
klimaatneutraliteit moet ook oog zijn voor 
de landbouwsector, de enige 
productiesector die ook kooldioxide kan 
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opslaan. Vooral de bosbouw, blijvende 
graslanden en meerjarige teelten 
waarborgen langdurige opslag.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 quinquies)In het speciaal verslag van 
de IPCC over de opwarming van de aarde 
met 1,5 °C wordt erkend dat verschillende 
broeikasgassen verschillende levenscycli 
hebben, waarbij sommige gassen langer 
in de atmosfeer blijven dan andere. 
Biogeen methaan dat door vee wordt 
uitgestoten, heeft een kortere levenscyclus 
dan CO2, en daarmee moet in de 
klimaatambities van de EU rekening 
worden gehouden. De inspanningen om 
klimaatneutraliteit te bereiken moeten 
gericht zijn op de dringende noodzaak om 
de CO2-uitstoot in de atmosfeer terug te 
dringen.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 sexies) Binnen de 
wetenschappelijke gemeenschap is er 
discussie over de gemeenschappelijke 
meetmethode voor de potentiële 
wereldwijde temperatuurstijging, met 
name voor broeikasgassen met een korte 
levensduur zoals biogeen methaan. De 
effecten van het gebruik van de maat 
CO2-equivalent moeten verder worden 
geanalyseerd en er moet een robuuste, 
wetenschappelijk onderbouwde strategie 
worden ontwikkeld om de uitstoot van 
broeikasgassen met een korte levensduur 
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terug te dringen.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De Commissie heeft in haar 
mededeling “De Europese Green Deal” 
aangekondigd voornemens te zijn een 
beoordeling te maken van de 
broeikasgasemissiereductiedoelen van de 
Unie voor 2030, en voorstellen te doen om 
dat streefdoel te verhogen, teneinde de 
overeenstemming met de doelstelling van 
klimaatneutraliteit tegen 2050 te 
waarborgen. In die mededeling benadrukte 
de Commissie ook dat alle 
beleidsinstrumenten van de EU moeten 
bijdragen aan de doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, en dat alle sectoren hun 
steentje moeten bijdragen. Tegen 
september 2020 moet de Commissie, op 
basis van een uitgebreide effectbeoordeling 
en rekening houdend met haar analyse van 
de geïntegreerde nationale energie- en 
klimaatplannen die overeenkomstig 
Verordening (EU) 2018/1999 van het 
Europees Parlement en de Raad36 bij de 
Commissie zijn ingediend, de 2030-
streefcijfers van de Unie inzake het klimaat 
evalueren en mogelijkheden onderzoeken 
om de emissiereductiedoelen voor 2030 te 
verhogen zodat emissies tegen die tijd 50 
tot 55 % minder zijn dan in 1990. Als de 
Commissie het nodig acht om het doel van 
de Unie voor 2030 te wijzigen, moet zij 
een voorstel doen aan het Europees 
Parlement en de Raad doen om deze 
verordening waar nodig te wijzigen. 
Daarnaast moet de Commissie uiterlijk op 
30 juni 2021 beoordelen hoe de 
Uniewetgeving ter uitvoering van die 
doelstelling gewijzigd zou moeten worden 
om emissies te bereiken die 50 tot 55 % 

(17) De Commissie heeft in haar 
mededeling “De Europese Green Deal” 
aangekondigd voornemens te zijn een 
beoordeling te maken van de 
broeikasgasemissiereductiedoelen van de 
Unie voor 2030, en voorstellen te doen om 
dat streefdoel te verhogen, teneinde de 
overeenstemming met de doelstelling van 
klimaatneutraliteit tegen 2050 te 
waarborgen. In die mededeling benadrukte 
de Commissie ook dat alle 
beleidsinstrumenten van de EU moeten 
bijdragen aan de doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit en aan de 
instandhouding en het herstel van het 
natuurlijk kapitaal van de EU, en dat alle 
sectoren hun steentje moeten bijdragen. 
Tegen september 2020 moet de 
Commissie, op basis van een uitgebreide 
effectbeoordeling en rekening houdend met 
haar analyse van de geïntegreerde nationale 
energie- en klimaatplannen die 
overeenkomstig Verordening (EU) 
2018/1999 van het Europees Parlement en 
de Raad36 bij de Commissie zijn ingediend, 
de 2030-streefcijfers van de Unie inzake 
het klimaat evalueren en mogelijkheden 
onderzoeken om de emissiereductiedoelen 
voor 2030 te verhogen zodat emissies 
tegen die tijd 50 tot 55 % minder zijn dan 
in 1990. Als de Commissie het nodig acht 
om het doel van de Unie voor 2030 te 
wijzigen, moet zij een voorstel doen aan 
het Europees Parlement en de Raad om 
deze verordening waar nodig te wijzigen. 
Daarnaast moet de Commissie uiterlijk op 
30 juni 2021 beoordelen hoe de 
Uniewetgeving ter uitvoering van die 
doelstelling gewijzigd zou moeten worden 
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minder zijn dan in 1990. om emissies te bereiken die 50 tot 55 % 
minder zijn dan in 1990.

_________________ _________________
36 Verordening (EU) 2018/1999 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2018 inzake de governance 
van de energie-unie en van de klimaatactie, 
tot wijziging van Verordeningen (EG) 
nr. 663/2009 en (EG) nr. 715/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad, 
Richtlijnen 94/22/EG, 98/70/EG, 
2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 
2012/27/EU en 2013/30/EU van het 
Europees Parlement en de Raad, 
Richtlijnen 2009/119/EG en (EU) 
2015/652 van de Raad, en tot intrekking 
van Verordening (EU) nr. 525/2013 van 
het Europees Parlement en de Raad 
(PB L 328 van 21.12.2018, blz. 1).

36 Verordening (EU) 2018/1999 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2018 inzake de governance 
van de energie-unie en van de klimaatactie, 
tot wijziging van Verordeningen (EG) 
nr. 663/2009 en (EG) nr. 715/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad, 
Richtlijnen 94/22/EG, 98/70/EG, 
2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 
2012/27/EU en 2013/30/EU van het 
Europees Parlement en de Raad, 
Richtlijnen 2009/119/EG en (EU) 
2015/652 van de Raad, en tot intrekking 
van Verordening (EU) nr. 525/2013 van 
het Europees Parlement en de Raad 
(PB L 328 van 21.12.2018, blz. 1).

Motivering

Het is van belang om de horizontale doelstelling van instandhouding en herstel van het 
natuurlijk kapitaal te noemen, omdat er win-winoplossingen voor klimaat en milieu zijn, naast 
verkeerde oplossingen die de aantasting van het milieu en de biodiversiteit verergeren. De 
klimaatwet moet de win-winoplossingen bevorderen.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om ervoor te zorgen dat de Unie en 
de lidstaten op koers blijven om de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit te 
verwezenlijken en vooruitgang te boeken 
op het gebied van aanpassing aan de 
klimaatverandering, moet de Commissie 
regelmatig de vooruitgang beoordelen. 
Indien de collectieve vooruitgang van de 
lidstaten met betrekking tot 
klimaatneutraliteit of aanpassing aan de 
klimaatverandering onvoldoende is, of 
indien maatregelen van de Unie 

(18) Met inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel en om ervoor te 
zorgen dat de Unie en de lidstaten op koers 
blijven om de doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit te verwezenlijken en 
vooruitgang te boeken op het gebied van 
aanpassing aan de klimaatverandering, 
moet de Commissie regelmatig de 
vooruitgang beoordelen. Indien de 
collectieve vooruitgang van de lidstaten 
met betrekking tot klimaatneutraliteit of 
aanpassing aan de klimaatverandering 
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onverenigbaar zijn met de doelstelling 
inzake klimaatneutraliteit of ontoereikend 
zijn om het vermogen tot aanpassing te 
vergroten, de veerkracht te versterken of de 
kwetsbaarheid te verminderen, moet de 
Commissie overeenkomstig de Verdragen 
de nodige maatregelen nemen. De 
Commissie moet ook regelmatig de 
relevante nationale maatregelen 
beoordelen, en aanbevelingen doen indien 
zij vaststelt dat de maatregelen van een 
lidstaat onverenigbaar zijn met de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit of 
ontoereikend zijn om het vermogen tot 
aanpassing te vergroten, de veerkracht te 
versterken en de kwetsbaarheid voor de 
klimaatverandering te verminderen.

onvoldoende is, of indien een maatregel 
van de Unie onverenigbaar is met de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit of 
ontoereikend is om het vermogen tot 
aanpassing te vergroten, de veerkracht te 
versterken of de kwetsbaarheid te 
verminderen, moet de Commissie 
overeenkomstig de Verdragen de nodige 
maatregelen nemen. De Commissie moet 
ook regelmatig de relevante nationale 
maatregelen beoordelen, en aanbevelingen 
doen indien zij vaststelt dat 
Uniemaatregelen hebben geleid tot een 
verlies aan concurrentievermogen en 
banen in bepaalde sectoren van de 
economie of dat de maatregelen van een 
lidstaat onverenigbaar zijn met de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit of 
ontoereikend zijn om het vermogen tot 
aanpassing te vergroten, de veerkracht te 
versterken en de kwetsbaarheid voor de 
klimaatverandering te verminderen.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De Commissie moet zorgen voor 
een solide en objectieve beoordeling op 
basis van de meest actuele 
wetenschappelijke, technische en sociaal-
economische bevindingen, waarin een 
pluriforme, onafhankelijke expertise is 
vertegenwoordigd, en moet haar 
beoordeling baseren op relevante 
informatie, met inbegrip van door de 
lidstaten ingediende en gerapporteerde 
gegevens, verslagen van het Europees 
Milieuagentschap, en de beste beschikbare 
wetenschappelijke kennis, met inbegrip 
van de verslagen van de IPCC. Aangezien 
de Commissie zich ertoe verbonden heeft 
na te gaan hoe de EU-taxonomie in het 
kader van de Europese Green Deal door de 
publieke sector kan worden gebruikt, moet 

(19) De Commissie moet zorgen voor 
een solide en objectieve beoordeling op 
basis van de meest actuele 
wetenschappelijke, technische en sociaal-
economische bevindingen, waarin een 
pluriforme, onafhankelijke expertise is 
vertegenwoordigd, en moet haar 
beoordeling baseren op relevante 
informatie, met inbegrip van door de 
lidstaten ingediende en gerapporteerde 
gegevens, verslagen van het Europees 
Milieuagentschap, en de beste beschikbare 
wetenschappelijke kennis, met inbegrip 
van de verslagen van de IPCC. Aangezien 
de Commissie zich ertoe verbonden heeft 
na te gaan hoe de EU-taxonomie in het 
kader van de Europese Green Deal door de 
publieke sector kan worden gebruikt, moet 
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deze beoordeling informatie omvatten over 
ecologisch duurzame beleggingen door de 
Unie en de lidstaten, in overeenstemming 
met Verordening (EU) 2020/... 
[taxonomieverordening], zodra deze 
informatie beschikbaar is. De Commissie 
moet waar mogelijk gebruikmaken van 
Europese statistieken en gegevens, en moet 
voorzien in toetsing door deskundigen. 
Voor zover dit passend is en in 
overeenstemming is met zijn jaarlijks 
werkprogramma, moet het Europees 
Milieuagentschap de Commissie bijstaan.

deze beoordeling informatie omvatten over 
ecologisch duurzame beleggingen en 
beoordelingen in het kader van 
certificeringsregelingen voor 
klimaatefficiëntie van derden, waaronder 
regelingen voor klimaatefficiënte 
landbouw en voedselproductie, door de 
Unie en de lidstaten, in overeenstemming 
met Verordening (EU) 2020/... 
[taxonomieverordening], zodra deze 
informatie beschikbaar is. 
Certificeringsregelingen voor 
klimaatefficiëntie voor voedsel of 
landbouw moeten gebaseerd zijn op een 
omvangrijk corpus van intercollegiaal 
getoetste wetenschap en door de 
Commissie zijn beoordeeld en 
goedgekeurd. Alle EU-middelen die 
worden besteed om de regelingen op te 
zetten of te financieren, moeten onder 
publiek toezicht van de bevoegde EU-
organen staan. De Commissie moet waar 
mogelijk gebruikmaken van Europese 
statistieken en gegevens, en moet voorzien 
in toetsing door deskundigen. Voor zover 
dit passend is en in overeenstemming is 
met zijn jaarlijks werkprogramma, moet 
het Europees Milieuagentschap de 
Commissie bijstaan. De Commissie 
onderzoekt of een regelgevingskader kan 
worden ontwikkeld voor de certificering 
van koolstofverwijderingen in 
overeenstemming met het actieplan voor 
de circulaire economie en de strategie 
“van boer tot bord”. Het herstel van 
ecosystemen en de ontwikkeling van een 
markt voor koolstofverwijderingen voor 
landgebaseerde vastlegging van 
broeikasgassen zou bijdragen aan het 
herstel, de instandhouding en het beheer 
van natuurlijke putten en zou de 
biodiversiteit ten goede komen. De 
ontwikkeling van een EU-initiatief voor 
koolstoflandbouw zou onder passende 
omstandigheden voor koolstofvastlegging 
kunnen dienen.
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Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Aangezien burgers en 
gemeenschappen een belangrijke rol spelen 
in het aansturen van de transitie naar 
klimaatneutraliteit, moet een krachtig 
publiekelijk en maatschappelijk 
engagement voor klimaatactie worden 
bevorderd. De Commissie moet daarom 
met alle geledingen van de samenleving in 
gesprek gaan, teneinde iedereen de 
mogelijkheid en de gelegenheid te geven 
om actie te ondernemen met het oog op een 
klimaatneutrale en klimaatbestendige 
samenleving, onder meer door een 
Europees klimaatpact te lanceren.

(20) Aangezien burgers en 
gemeenschappen een belangrijke rol spelen 
in het aansturen van de transitie naar 
klimaatneutraliteit, moet een krachtig 
publiekelijk en maatschappelijk 
engagement voor klimaatactie worden 
bevorderd op lokaal, regionaal en 
nationaal niveau, in nauwe 
samenwerking met de lokale overheid. De 
Commissie moet daarom op volledig 
transparante wijze met alle geledingen van 
de samenleving in gesprek gaan, teneinde 
iedereen de mogelijkheid en de 
gelegenheid te geven om actie te 
ondernemen met het oog op een sociaal 
rechtvaardige, genderevenwichtige, 
klimaatneutrale en klimaatbestendige 
samenleving, onder meer door een 
Europees klimaatpact te lanceren.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Om te zorgen voor vertrouwen en 
voorspelbaarheid voor alle economische 
actoren, met inbegrip van ondernemingen, 
werknemers, investeerders en 
consumenten, om te waarborgen dat de 
transitie naar klimaatneutraliteit 
onomkeerbaar is, om te zorgen voor een 
geleidelijke vermindering van emissies, en 
om te helpen bij de beoordeling van de 
samenhang van de maatregelen en van de 
vooruitgang met betrekking tot de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit, 
moet aan de Commissie de bevoegdheid 
worden overgedragen om overeenkomstig 

(21) Om te zorgen voor vertrouwen en 
voorspelbaarheid voor alle economische 
actoren, met inbegrip van ondernemingen, 
landbouwers, werknemers, investeerders 
en consumenten, om te waarborgen dat de 
transitie naar klimaatneutraliteit 
onomkeerbaar is, om te zorgen voor een 
geleidelijke vermindering van emissies, en 
om te helpen bij de beoordeling van de 
samenhang van de maatregelen en van de 
vooruitgang met betrekking tot de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit, 
moet de Commissie , op basis van een 
gedetailleerde effectbeoordeling, het 
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artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie 
handelingen vast te stellen om een traject 
af te bakenen aan de hand waarvan tegen 
2050 klimaatneutraliteit in de Unie tot 
stand wordt gebracht. Het is van bijzonder 
belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadplegingen overgaat, onder 
meer op deskundigenniveau, en dat die 
raadplegingen gebeuren in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 
Akkoord van 13 april 2016 over beter 
wetgeven37. Met name om te zorgen voor 
gelijke deelname aan de voorbereiding 
van gedelegeerde handelingen ontvangen 
het Europees Parlement en de Raad alle 
documenten op hetzelfde tijdstip als de 
deskundigen van de lidstaten, en hebben 
hun deskundigen systematisch toegang tot 
de vergaderingen van de 
deskundigengroepen van de Commissie 
die zich bezighouden met de 
voorbereiding van de gedelegeerde 
handelingen.

Europees Parlement en de Raad een 
voorstel voor een verordening voorleggen 
waarin een traject wordt afgebakend aan 
de hand waarvan tegen 2050 
klimaatneutraliteit in de Unie tot stand 
wordt gebracht.

__________________ __________________
37 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1. 37 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) De invoer van 
landbouwproducten en levensmiddelen uit 
derde landen is de afgelopen jaren 
voortdurend gestegen. Die trend maakt 
het noodzakelijk te beoordelen voor welke 
uit derde landen ingevoerde producten 
soortgelijke voorschriften gelden als die 
welke voor Europese landbouwers gelden 
en hun oorsprong vinden in de 
doelstellingen van het EU-beleid om de 
effecten van klimaatverandering te 
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beperken. De Commissie dient uiterlijk op 
30 juni 2021 een verslag en een 
mededeling over dit onderwerp in te 
dienen bij het Europees Parlement en de 
Raad.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening bevat een bindende 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit in de 
Unie tegen 2050, met het oog op de 
temperatuurdoelstelling op lange termijn 
die is vastgesteld in artikel 2 van de 
Overeenkomst van Parijs, en biedt een 
kader om vooruitgang te boeken bij de 
verwezenlijking van de in artikel 7 van de 
Overeenkomst van Parijs vastgestelde 
mondiale doelstelling inzake aanpassing 
aan de klimaatverandering.

Deze verordening bevat een bindende 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit in de 
Unie en voor elke lidstaat afzonderlijk 
tegen 2050, met het oog op de 
temperatuurdoelstelling op lange termijn 
die is vastgesteld in artikel 2 van de 
Overeenkomst van Parijs, en biedt een 
kader om vooruitgang te boeken bij de 
verwezenlijking van de in artikel 7 van de 
Overeenkomst van Parijs vastgestelde 
mondiale doelstelling inzake aanpassing 
aan de klimaatverandering.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De emissies en verwijderingen van 
broeikasgassen die in het Unierecht 
gereguleerd zijn, zijn uiterlijk in 2050 op 
niveau van de Unie in evenwicht, zodat de 
netto-uitstoot van emissies tegen die datum 
tot nul kan worden herleid.

1. De emissies en verwijderingen van 
broeikasgassen die in het Unierecht 
gereguleerd zijn, zijn uiterlijk in 2050 op 
niveau van de Unie in evenwicht, zodat de 
netto-uitstoot van emissies tegen die datum 
en voor de periode daarna tot nul kan 
worden herleid. Elke lidstaat verwezenlijkt 
klimaatneutraliteit tegen 2050, onder 
andere door middel van de gezamenlijke 
acties van de Unie.

Amendement 30
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De relevante instellingen van de 
Unie en de lidstaten nemen de nodige 
maatregelen, respectievelijk op het niveau 
van de Unie en op nationaal niveau, om de 
collectieve verwezenlijking van de in lid 1 
genoemde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit mogelijk te maken, 
rekening houdend met het belang van de 
bevordering van rechtvaardigheid en 
solidariteit tussen de lidstaten.

2. De relevante instellingen van de 
Unie en de lidstaten nemen de nodige 
maatregelen, respectievelijk op het niveau 
van de Unie en op nationaal niveau, om de 
collectieve en nationale verwezenlijking 
van de in lid 1 genoemde doelstelling 
inzake klimaatneutraliteit mogelijk te 
maken, rekening houdend met de 
noodzaak om fossiele brandstoffen uit te 
faseren en met het belang van de 
bevordering van rechtvaardigheid, 
concurrentievermogen, solidariteit en een 
rechtvaardige transitie tussen de lidstaten, 
alsmede met de overwegingen in het kader 
van het traject om klimaatneutraliteit te 
bereiken als bepaald in artikel 3, lid 3.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Tegen september 2020 beoordeelt 
de Commissie in artikel 2, lid 11, van 
Verordening (EU) 2018/1999 bedoelde 
2030-streefcijfers voor klimaat en energie 
van de Unie in het licht van de in artikel 2, 
lid 1, bedoelde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, en onderzoekt zij de 
mogelijkheden voor nieuwe 
emissiereductiedoelen voor 2030 om 
emissies te bereiken die 50 tot 55 % 
minder zijn dan in 1990. Indien de 
Commissie van mening is dat het 
noodzakelijk is de betreffende streefcijfers 
te wijzigen, doet zij waar passend 
voorstellen aan het Europees Parlement en 
de Raad.

3. Tegen juni 2021 beoordeelt de 
Commissie in artikel 2, lid 11, van 
Verordening (EU) 2018/1999 bedoelde 
2030-streefcijfers voor klimaat en energie 
van de Unie in het licht van de in artikel 2, 
lid 1, bedoelde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, dient zij een 
wetgevingsvoorstel in voor nieuwe 
emissiereductiedoelen voor 2030 om 
emissies te bereiken die 55 % minder zijn 
dan in 1990, en stelt zij passende 
financiering vanuit de EU-begroting voor 
om de nieuwe streefcijfers te behalen. 
Indien de Commissie van mening is dat het 
noodzakelijk is de betreffende streefcijfers 
te wijzigen, doet zij waar passend 
voorstellen aan het Europees Parlement en 
de Raad. Deze voorstellen omvatten ook 
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een effectbeoordeling met betrekking tot 
de voorgestelde wijzigingen.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Uiterlijk op 30 juni 2021 beoordeelt 
de Commissie hoe de Uniewetgeving tot 
uitvoering van de streefwaarde van de Unie 
voor 2030 moet worden gewijzigd om 
emissies te bereiken die 50 tot 55 % 
minder zijn dan in 1990 en de in artikel 2, 
lid 1, vastgestelde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit te verwezenlijken, en 
neemt zij de nodige maatregelen in 
overweging, waaronder de vaststelling van 
wetgevingsvoorstellen, overeenkomstig de 
Verdragen.

4. Uiterlijk op 30 juni 2021 beoordeelt 
de Commissie, rekening houdend met de 
overwegingen in het kader van het traject 
om klimaatneutraliteit te bereiken van 
artikel 3, lid 3, en gezien artikel 4, 
lid 2 bis, hoe de Uniewetgeving tot 
uitvoering van de streefwaarde van de Unie 
voor 2030 moet worden gewijzigd, met 
inbegrip van de vaststelling van 
streefdoelen voor het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen, om 
emissies te bereiken die 55 % minder zijn 
dan in 1990 en de in artikel 2, lid 1, 
vastgestelde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit te verwezenlijken, en 
neemt zij de nodige maatregelen in 
overweging, waaronder de vaststelling van 
wetgevingsvoorstellen, overeenkomstig de 
Verdragen.

Motivering

De in artikel 3, lid 3, en artikel 4, lid 2 bis, vastgestelde overwegingen in het kader van het 
bereiken van klimaatneutraliteit moeten in aanmerking worden genomen bij het nemen van de 
nodige maatregelen op het niveau van de Unie en op nationaal niveau, ook bij het bepalen 
van de verdeling van de emissiereducties en -verwijderingen tussen de ETS- en niet-ETS-
beleidsinstrumenten. Het is van groot belang dat de Commissie zich richt op het uitfaseren 
van fossiele energie en de ingebruikname van hernieuwbare bronnen.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Indien de Commissie het nodig 
acht een tussentijdse 
emissiereductiedoelstelling voor 2040 vast 
te stellen om tegen 2050 
klimaatneutraliteit tot stand te brengen, 
dient zij uiterlijk 30 september 2028, na 
een gedetailleerde effectbeoordeling, bij 
het Europees Parlement en de Raad een 
wetgevingsvoorstel in waarin de relevante 
te bereiken waarden worden vastgesteld, 
alsmede alle andere noodzakelijke 
maatregelen. Bij de effectbeoordeling 
wordt rekening gehouden met de in 
artikel 3, lid 3, genoemde criteria.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. De Commissie garandeert toegang 
tot de beste beschikbare technologieën en 
innovatieve oplossingen die bijdragen aan 
emissiereducties door snel en voortdurend 
wettelijke hinderpalen aan te pakken.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 quater. Indien de Commissie het 
nodig acht doelstellingen voor 
koolstofverwijderingen per put voor 2040 
en 2050 vast te stellen om tegen 2050 
klimaatneutraliteit tot stand te brengen, 
dient zij uiterlijk 30 september 2028, na 
een gedetailleerde effectbeoordeling, 
wetgevingsvoorstellen in bij het Europees 
Parlement en de Raad. Bij de 
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effectbeoordeling wordt rekening 
gehouden met de in artikel 3, lid 3, 
genoemde criteria.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 9 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen in aanvulling 
op deze verordening, om een traject af te 
bakenen op het niveau van de Unie, 
teneinde de in artikel 2, lid 1, genoemde 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit 
tegen 2050 te bereiken. Uiterlijk zes 
maanden na elke algemene inventarisatie 
als bedoeld in artikel 14 van de 
Overeenkomst van Parijs, beoordeelt de 
Commissie het traject.

1. De Commissie dient, waar passend 
en na een gedetailleerde 
effectbeoordeling, bij het Europees 
Parlement en de Raad een 
wetgevingsvoorstel in waarin een traject 
wordt afgebakend op het niveau van de 
Unie, teneinde de in artikel 2, lid 1, 
genoemde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit tegen 2050 te bereiken. 
Uiterlijk zes maanden na elke algemene 
inventarisatie als bedoeld in artikel 14 van 
de Overeenkomst van Parijs, beoordeelt de 
Commissie het traject.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de Commissie 
overeenkomstig lid 1 een traject afbakent, 
houdt zij rekening met het volgende:

3. Wanneer de Commissie 
overeenkomstig lid 1 een traject voorstelt, 
houdt zij rekening met het volgende:

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) kosteneffectiviteit en economische 
efficiëntie;

a) kosteneffectiviteit en economische 
efficiëntie, waarbij rekening wordt 
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gehouden met de onomkeerbare 
veranderingen in het klimaatsysteem en 
de ecosystemen en met de economische, 
sociale en milieukosten van niet-optreden 
en uitgestelde klimaatactie;

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – punt a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) de voordelen van actief en 
duurzaam bosbeheer en bebossing;

Motivering

Het is belangrijk de duurzame voorziening van grondstoffen uit actief en duurzaam beheerde 
bossen te verzekeren. De noodzaak van investeringen, concurrentievermogen en ecologische 
doeltreffendheid waarop gewezen wordt in het voorstel van de Commissie is echt belangrijk 
en moet ook vanuit circulair bio-economisch oogpunt worden bekeken. De EU moet lidstaten 
die een achterstand oplopen helpen bij de vermindering van fossiele emissies en zij moet 
bebossing en duurzaam en actief bosbeheer bevorderen in lidstaten die hun bosbestand nog 
niet hebben vergroot.

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – punt a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a ter) de internationale ontwikkelingen 
en inspanningen ter verwezenlijking van 
de langetermijndoelstellingen van de 
Overeenkomst van Parijs en de 
uiteindelijke doelstellingen van het 
Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering, het Verdrag 
inzake biologische diversiteit en het 
Verdrag van de Verenigde Naties ter 
bestrijding van woestijnvorming;

Amendement 41
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) concurrentievermogen van de 
economie van de Unie;

b) concurrentievermogen van de 
economie van de Unie, groei en 
werkgelegenheid, met bijzondere 
aandacht voor micro-ondernemingen en 
kmo’s, aanpassing van productiesystemen 
en winstgevendheid van 
landbouwbedrijven;

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) beste beschikbare technologieën; c) beste beschikbare en toepasbare 
technologieën;

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) energie-efficiëntie, betaalbaarheid 
van energie en voorzieningszekerheid;

d) energie-efficiëntie, betaalbaarheid 
van energie en voorzieningszekerheid, 
alsmede de bevordering van een 
duurzame bio-economie, die een centraal 
onderdeel is van de circulaire economie, 
als alternatief voor de fossiele economie, 
teneinde substitutie-effecten te 
verwezenlijken;

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – punt d bis (nieuw)



AD\1211640NL.docx 33/51 PE650.646v02-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) de beginselen van de agro-
ecologie, zoals de biologische diversiteit 
van de agro-ecosystemen en de beperking 
van de specialisatie ervan, alsook de 
optimalisering van de water-, stikstof-, 
fosfor- en koolstofcycli;

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – punt d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d ter) voedselproductie, voedselzekerheid 
en betaalbaarheid van hoogwaardige 
voeding;

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – punt d quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d quater) technologische neutraliteit 
en het recht van de lidstaten om hun 
energiemix te bepalen;

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – punt e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) klimaatefficiënte 
landbouwsystemen;

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – punt f
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) de noodzaak om de ecologische 
doeltreffendheid en de vooruitgang in de 
loop van de tijd te waarborgen;

f) de noodzaak om de ecologische 
doeltreffendheid en de vooruitgang in de 
loop van de tijd te waarborgen, waarbij 
ook rekening wordt gehouden met de 
verbintenis van de Unie en de lidstaten om 
biodiversiteitsverlies tot staan te brengen 
en om te buigen en landbouwers te 
stimuleren en te ondersteunen bij het 
toepassen van duurzame 
landbouwpraktijken zoals 
precisielandbouw, agro-ecologie, 
klimaatslimme landbouw, 
koolstoflandbouw en agrobosbouw, 
teneinde de veerkracht te vergroten en de 
productiviteit op lange termijn te 
waarborgen;

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – punt f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) preventie van mogelijke 
koolstoflekkage;

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – punt g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) investeringsbehoeften en -kansen; g) investeringsbehoeften en -kansen, 
met inbegrip van de hoeveelheid 
beschikbare begrotingssteun van de 
beleidsinstrumenten van de Unie;

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – punt g bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) de noodzaak om collectieve 
milieugoederen te leveren op het gebied 
van de mitigatie van en aanpassing aan de 
klimaatverandering, en de noodzaak om 
het milieu, inclusief landbouw, 
landgebruik en bosbouw, te beschermen 
en te verbeteren;

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – punt h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) de noodzaak van een billijke en 
sociaal rechtvaardige transitie;

h) de noodzaak van een billijke en 
sociaal rechtvaardige transitie, met name 
in landelijke en afgelegen gebieden, in het 
belang van de territoriale samenhang 
tussen stedelijke en landelijke gebieden;

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – punt h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) de verbintenis die de Unie en de 
lidstaten zijn aangegaan om het 
biodiversiteitsverlies tot staan te brengen 
en om te buigen en om de directe druk op 
de biodiversiteit te verminderen;

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – punt j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) de beste beschikbare en meest 
recente wetenschappelijke kennis, met 

j) de beste beschikbare en meest 
recente wetenschappelijke kennis, met 
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inbegrip van de meest recente rapporten 
van de IPCC.

inbegrip van de meest recente rapporten 
van de IPCC en een uitgebreide sociaal-
economische en sectorale 
effectbeoordeling;

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – punt j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j bis) de tenuitvoerlegging van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de VN (SDG’s), verwezenlijking van 
voedselzekerheid in de Unie en in de 
wereld door de aanpassing aan 
klimaatverandering, stimulering van 
klimaatbestendigheid en een op lage 
uitstoot van broeikasgassen gebaseerde 
ontwikkeling met behoud van de 
voedselproductie;

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – punt j ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j ter) technologische neutraliteit en het 
recht van de lidstaten om hun energiemix 
te bepalen;

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – punt j quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j quater) de uiteenlopende nationale 
omstandigheden van de lidstaten.
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Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De betrokken instellingen van de 
Unie en de lidstaten zorgen voor 
voortdurende vooruitgang bij het vergroten 
van het vermogen tot aanpassing, het 
versterken van de veerkracht en het 
verminderen van de kwetsbaarheid voor 
klimaatverandering, overeenkomstig 
artikel 7 van de Overeenkomst van Parijs.

1. De betrokken instellingen van de 
Unie en de lidstaten zorgen voor 
voortdurende vooruitgang bij het vergroten 
van het vermogen tot aanpassing, het 
versterken van de veerkracht en het 
verminderen van de kwetsbaarheid voor 
klimaatverandering, overeenkomstig 
artikel 7 van de Overeenkomst van Parijs, 
en zij zorgen voor een toereikende eigen 
voedselproductie in de Unie met behoud 
van hoge normen voor de 
voedselzekerheid.

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten ontwikkelen 
aanpassingsstrategieën en -plannen en 
voeren deze uit, met inbegrip van brede 
kaders voor risicobeheer, op basis van 
robuuste referentiescenario’s met 
betrekking tot klimaat en kwetsbaarheid, 
en voortgangsbeoordelingen.

2. De lidstaten ontwikkelen 
aanpassingsstrategieën en -plannen en 
voeren deze uit en nemen daar brede 
kaders voor risicobeheer, op basis van 
robuuste referentiescenario’s met 
betrekking tot klimaat en kwetsbaarheid, 
en voortgangsbeoordelingen, in op en 
waarborgen tegelijkertijd de 
voedselzekerheid en zorgen ervoor dat de 
handelsstrategie van de Unie inzake de 
invoer uit derde landen strookt met de 
klimaatdoelstellingen van de Unie.

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De relevante instellingen van de 
Unie en de lidstaten onderkennen het 
strategische belang van de landbouw voor 
de voedselzekerheid in de Unie en 
daarbuiten, de kwetsbaarheid van de 
sector voor de gevolgen van 
klimaatverandering en de mogelijkheden 
die de sector heeft om bij te dragen aan 
klimaatmaatregelen. De Unie en de 
lidstaten vergemakkelijken de aanpassing 
van de landbouwers aan de negatieve 
gevolgen van de klimaatverandering en 
bevorderen de klimaatbestendigheid en 
een op lage uitstoot van broeikasgassen 
gebaseerde ontwikkeling, zonder de 
voedselproductie in gevaar te brengen.

Motivering

De landbouw is de kwetsbaarste sector voor de gevolgen van klimaatverandering en een 
sector van strategisch belang voor de voedselzekerheid in de EU en daarbuiten, en ondervindt 
reeds de gevolgen van de klimaatverandering. Daarom moet de Europese klimaatwet het 
strategisch belang van de landbouw benadrukken en een kader scheppen voor de relevante 
EU-instellingen en lidstaten om de aanpassing, de veerkracht en een op lage uitstoot van 
broeikasgassen gebaseerde ontwikkeling te vergemakkelijken op een manier die de 
voedselproductie niet in gevaar brengt, overeenkomstig artikel 2, lid 1, onder b, van de 
Overeenkomst van Parijs.

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De instellingen van de Unie 
onderzoeken of het haalbaar is 
koolstofkredietregelingen in te voeren, 
met inbegrip van de certificering van 
broeikasgasverwijderingen door middel 
van koolstofvastlegging bij landgebruik, 
in de bodem en in biomassa, waar 
passend in de landbouw, met het oog op 
het bereiken van klimaatneutraliteit tegen 
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2050, middels de ontwikkeling van een 
afzonderlijke markt voor 
koolstofverwijderingen voor 
landgebaseerde vastlegging van 
broeikasgassen. Dit kader is gebaseerd op 
een omvangrijk corpus van intercollegiaal 
getoetste wetenschap en wordt beoordeeld 
en goedgekeurd door de Commissie, 
waarbij ervoor wordt gezorgd dat 
klimaatmaatregelen geen negatieve 
gevolgen hebben voor de biodiversiteit, 
het milieu of de samenleving en de 
volksgezondheid en voldoen aan alle 
passende en evenredige economische 
beleidsinstrumenten voor duurzaamheid. 
Uiterlijk op 30 juni 2021 dienen de 
betrokken instellingen van de Unie in dit 
verband een beoordelingsverslag in.

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. Om het in artikel 3 
bedoelde traject uit te voeren gebruiken de 
instellingen van de Unie in de 
aanpassingsstrategieën en -plannen alle 
beschikbare instrumenten van het 
economisch beleid, voor zover deze 
geschikt zijn en in verhouding staan tot de 
nagestreefde doelstellingen. Deze 
initiatieven kunnen met name een WTO-
conform mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens omvatten 
om een gelijk speelveld te waarborgen en 
de productienormen voor ingevoerde 
producten te verhogen.

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 quinquies (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quinquies. De Commissie ontwikkelt 
een reeks indicatoren aan de hand 
waarvan de weerbaarheid van de 
samenleving, het milieu en de economie 
tegen de klimaatverandering wordt 
beoordeeld. Het Europees 
Milieuagentschap staat de Commissie bij 
de ontwikkeling van deze indicatoren bij 
in overeenstemming met zijn jaarlijks 
werkprogramma.

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 sexies. Er wordt financiering ter 
beschikking gesteld voor 
landbouwadviesdiensten die informatie 
verstrekken en beste praktijken 
uitwisselen met landbouwers zodat zij zich 
beter kunnen aanpassen aan de 
uitdagingen van de klimaatverandering, 
zoals droogte en overstromingen.

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 septies. De relevante instellingen 
van de Unie en de lidstaten erkennen het 
belang van duurzaam en actief bosbeheer 
voor de duurzame voorziening van 
grondstoffen in de transitie naar de 
circulaire bio-economie.

Amendement 66
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Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de collectieve vooruitgang van de 
lidstaten bij de verwezenlijking van de in 
artikel 2, lid 1, bedoelde doelstelling 
inzake klimaatneutraliteit, zoals uitgedrukt 
in het in artikel 3, lid 1, bedoelde traject;

a) de collectieve en nationale 
vooruitgang van de lidstaten bij de 
verwezenlijking van de in artikel 2, lid 1, 
bedoelde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, zoals uitgedrukt in het 
in artikel 3, lid 1, bedoelde traject;

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de collectieve vooruitgang van alle 
lidstaten op het gebied van aanpassing, als 
bedoeld in artikel 4.

b) de collectieve en nationale 
vooruitgang van alle lidstaten op het 
gebied van aanpassing, als bedoeld in 
artikel 4.

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie legt de conclusies van die 
beoordeling, samen met het verslag over de 
stand van de energie-unie dat 
overeenkomstig artikel 35 van Verordening 
(EU) 2018/1999 in het betreffende 
kalenderjaar is opgesteld, voor aan het 
Europees Parlement en de Raad.

De Commissie legt de conclusies van die 
beoordeling, samen met het verslag over de 
stand van de energie-unie dat 
overeenkomstig artikel 35 van Verordening 
(EU) 2018/1999 in het betreffende 
kalenderjaar is opgesteld, voor aan het 
Europees Parlement en de Raad en maakt 
ze openbaar.

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – punt a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de overeenstemming van de 
maatregelen van de Unie met de in 
artikel 2, lid 1, bedoelde doelstelling 
inzake klimaatneutraliteit, zoals uitgedrukt 
in het in artikel 3, lid 1, bedoelde traject;

a) de overeenstemming van de 
maatregelen en het beleid van de Unie 
alsook alle in de Europese Green Deal 
uiteengezette initiatieven met de in 
artikel 2, lid 1, bedoelde doelstelling 
inzake klimaatneutraliteit, zoals uitgedrukt 
in het in artikel 3, lid 1, bedoelde traject, 
en de in artikel 3, lid 3, bedoelde 
overwegingen betreffende de afbakening 
van dat traject;

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – punt b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de overeenstemming van het 
handelsbeleid van de Unie met de in deze 
verordening vastgestelde 
milieudoelstelling.

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien de Commissie op basis van 
de in de leden 1 en 2 bedoelde beoordeling 
tot de vaststelling komt dat de maatregelen 
van de Unie niet in overeenstemming zijn 
met de in artikel 2, lid 1, bedoelde 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit, of 
ontoereikend zijn om de in artikel 4 
bedoelde vooruitgang op het gebied van de 
aanpassing aan de klimaatverandering te 
verzekeren, of dat te weinig vooruitgang 
wordt geboekt met betrekking tot de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit of de 
aanpassing aan de klimaatverandering, als 
bedoeld in artikel 4, neemt zij, gelijktijdig 

3. Indien de Commissie op basis van 
de in de leden 1 en 2 bedoelde beoordeling 
tot de vaststelling komt dat de maatregelen 
van de Unie niet in overeenstemming zijn 
met de in artikel 2, lid 1, bedoelde 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit, of 
ontoereikend zijn om de in artikel 4 
bedoelde vooruitgang op het gebied van de 
aanpassing aan de klimaatverandering te 
verzekeren, of dat te weinig vooruitgang 
wordt geboekt met betrekking tot de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit of de 
aanpassing aan de klimaatverandering, als 
bedoeld in artikel 4, neemt zij de nodige 
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met de beoordeling van het in artikel 3, 
lid 1, bedoelde traject, de nodige 
maatregelen overeenkomstig de Verdragen.

maatregelen overeenkomstig de Verdragen.

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op 30 september 2023, en 
vervolgens om de 5 jaar, beoordeelt de 
Commissie:

Uiterlijk op 30 september 2023, en 
vervolgens om de 5 jaar, beoordeelt de 
Commissie, met inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel:

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de mate waarin de nationale 
maatregelen die, op basis van de nationale 
energie- en klimaatplannen of de 
tweejaarlijkse voortgangsverslagen die zijn 
ingediend overeenkomstig Verordening 
(EU) 2018/1999, als relevant zijn 
aangemerkt voor de verwezenlijking van 
de in artikel 2, lid 1, bedoelde doelstelling 
inzake klimaatneutraliteit, stroken met die 
doelstelling, zoals uitgedrukt in het in 
artikel 3, lid 1, bedoelde traject;

a) de mate waarin de nationale 
maatregelen die, op basis van de nationale 
energie- en klimaatplannen of de 
tweejaarlijkse voortgangsverslagen en het 
verslag over de duurzaamheid van bio-
energie die zijn ingediend overeenkomstig 
Verordening (EU) 2018/1999, en de 
strategische GLB-plannen die zijn 
ingediend overeenkomstig de Verordening 
tot vaststelling van voorschriften inzake 
steun voor de strategische plannen die de 
lidstaten in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid 
opstellen, als relevant zijn aangemerkt 
voor de verwezenlijking van 
broeikasgasemissiereducties en betere 
verwijderingen per natuurlijke put tegen 
2030 en de verwezenlijking van de in 
artikel 2 bedoelde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, stroken met die 
doelstelling, zoals uitgedrukt in het in 
artikel 3, lid 1, bedoelde traject;
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Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie legt de conclusies van die 
beoordeling, samen met het verslag over 
de stand van de energie-unie dat 
overeenkomstig artikel 35 van Verordening 
(EU) 2018/1999 in het betreffende 
kalenderjaar is opgesteld, voor aan het 
Europees Parlement en de Raad.

De Commissie maakt die beoordeling en 
de conclusies ervan openbaar en legt deze, 
samen met het verslag over de stand van de 
energie-unie dat overeenkomstig artikel 35 
van Verordening (EU) 2018/1999 in het 
betreffende kalenderjaar is opgesteld, voor 
aan het Europees Parlement en de Raad.

Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien de Commissie, met 
inachtneming van de overeenkomstig 
artikel 5, lid 1, beoordeelde collectieve 
vooruitgang, vaststelt dat de maatregelen 
van een lidstaat niet in overeenstemming 
zijn met die doelstelling, zoals uitgedrukt 
in het in artikel 3, lid 1, bedoelde traject, of 
ontoereikend zijn om de in artikel 4 
bedoelde vooruitgang op het gebied van 
aanpassing aan de klimaatverandering te 
verzekeren, kan zij aanbevelingen aan die 
lidstaat doen. De Commissie maakt 
dergelijke aanbevelingen openbaar.

2. Indien de Commissie, met 
inachtneming van de overeenkomstig 
artikel 5, lid 1, beoordeelde collectieve en 
nationale vooruitgang, vaststelt dat de 
maatregelen van een lidstaat niet in 
overeenstemming zijn met die doelstelling, 
zoals uitgedrukt in het in artikel 3, lid 1, 
bedoelde traject, of ontoereikend zijn om 
de in artikel 4 bedoelde vooruitgang op het 
gebied van aanpassing aan de 
klimaatverandering te verzekeren, doet zij 
aanbevelingen aan die lidstaat. De 
Commissie maakt dergelijke aanbevelingen 
openbaar in alle officiële EU-talen.

Amendement 76

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de betreffende lidstaat zet in het 
eerste overeenkomstig artikel 17 van 
Verordening (EU) 2018/1999 ingediende 

b) de betreffende lidstaat zet in het 
eerste overeenkomstig artikel 17 van 
Verordening (EU) 2018/1999 ingediende 
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voortgangsverslag, dat is opgesteld in het 
jaar volgend op het jaar dat de aanbeveling 
werd gedaan, uiteen hoe hij terdege 
rekening heeft gehouden met de 
aanbeveling. Een lidstaat die besluit geen 
gevolg te geven aan een aanbeveling of een 
aanzienlijk deel daarvan, moet dit aan de 
Commissie motiveren;

voortgangsverslag, dat is opgesteld in het 
jaar volgend op het jaar dat de aanbeveling 
werd gedaan, uiteen hoe hij terdege 
rekening heeft gehouden met de 
aanbeveling en welke maatregelen hij 
heeft genomen. Een lidstaat die besluit 
geen gevolg te geven aan een aanbeveling 
of een aanzienlijk deel daarvan, moet dit 
aan de Commissie motiveren;

Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) verslagen van het Europees 
Milieuagentschap;

b) verslagen van het Europees 
Milieuagentschap en andere EU-organen;

Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) Europese statistieken en gegevens, 
met inbegrip van gegevens over verliezen 
ten gevolge van negatieve klimaateffecten, 
voor zover beschikbaar; en

c) Europese statistieken en gegevens, 
met inbegrip van gegevens over de 
economische, territoriale en 
werkgelegenheidsgevolgen van 
maatregelen die zijn genomen in het 
kader van deze verordening, en gegevens 
over verliezen ten gevolge van negatieve 
klimaateffecten en ramingen van de 
kosten van niet of te laat handelen, met 
inbegrip van gegevens over banenverlies 
en -winst, voor zover beschikbaar; en

Motivering

De Commissie moet worden geïnformeerd door gegevens te ontvangen over alle drie pijlers 
van duurzaamheid, d.w.z. op milieu-, sociaal en economisch gebied. De transitie zal in enkele 
andere sectoren meer nieuwe banen met zich meebrengen; dit geldt ook voor de 
voedingssector en de landbouw.
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Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) eventuele aanvullende informatie 
over ecologisch duurzame beleggingen 
door de Unie en de lidstaten, met inbegrip 
van, indien beschikbaar, beleggingen in 
overeenstemming met Verordening (EU) 
2020/... [taxonomieverordening].

e) eventuele aanvullende informatie 
over ecologisch duurzame beleggingen en 
certificeringsregelingen voor 
klimaatefficiëntie van derde partijen, door 
de Unie en de lidstaten, met inbegrip van, 
indien beschikbaar, beleggingen in 
overeenstemming met Verordening (EU) 
2020/... [taxonomieverordening].

Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Uiterlijk 31 december 2021 dient 
de Commissie een verslag in over 
maatregelen ter ondersteuning van 
klimaatefficiënte landbouw en 
voedselproductie met gebruik van 
certificeringsregelingen van derde 
partijen. Dat verslag dient ook als basis 
voor de in artikel 5 en 6 bedoelde 
beoordeling door de Commissie.

Motivering

Certificering door derden is een manier om in de EU een gemeenschappelijke norm voor 
klimaatefficiënte productie vast te stellen. Door gemeenschappelijke normen vast te stellen 
kunnen landbouwers en coöperaties beloond worden die erin slagen meer te produceren met 
minder input, waardoor de klimaatvoetafdruk van de producten wordt beperkt. Er zij echter 
op gewezen dat het niet mogelijk is de uitstoot van broeikasgassen uit de landbouwsector 
volledig uit te bannen.

Amendement 81

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

De Commissie gaat met alle geledingen 
van de samenleving in gesprek, teneinde 
iedereen de mogelijkheid en de 
gelegenheid te geven om actie te 
ondernemen met het oog op een 
klimaatneutrale en klimaatbestendige 
samenleving. De Commissie bevordert een 
inclusief en toegankelijk proces op alle 
niveaus, ook op nationaal, regionaal en 
lokaal niveau, alsook met de sociale 
partners, de burgers en het maatschappelijk 
middenveld, om beste praktijken uit te 
wisselen en acties in kaart te brengen die 
bijdragen tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van deze verordening. 
Daarnaast kan de Commissie ook 
voortbouwen op de door de lidstaten 
overeenkomstig artikel 11 van Verordening 
(EU) 2018/1999 opgezette klimaat- en 
energiedialogen op verschillende niveaus.

De Commissie gaat met alle geledingen 
van de samenleving in gesprek, teneinde 
iedereen de mogelijkheid en de 
gelegenheid te geven om actie te 
ondernemen met het oog op een 
klimaatneutrale en klimaatbestendige 
samenleving. De Commissie bevordert een 
inclusief en toegankelijk proces op alle 
niveaus, ook op nationaal, regionaal en 
lokaal niveau, alsook met de sociale 
partners, de burgers en het maatschappelijk 
middenveld, om beste praktijken uit te 
wisselen en acties in kaart te brengen die 
bijdragen tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van deze verordening. De 
Commissie houdt rekening met de 
standpunten en suggesties van de 
marktdeelnemers, producenten, 
werknemers en consumenten in de Unie, 
hun representatieve organisaties en 
coöperaties alsook niet-gouvernementele 
organisaties, en helpt hen bij de overgang. 
De Commissie publiceert de neerslag van 
die interacties, in een geest van 
transparantie. Daarnaast kan de 
Commissie ook voortbouwen op de door 
de lidstaten overeenkomstig artikel 11 van 
Verordening (EU) 2018/1999 opgezette 
klimaat- en energiedialogen op 
verschillende niveaus.

Amendement 82

Voorstel voor een verordening
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 Schrappen
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1. De in artikel 3, lid 1, bedoelde 
bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie toegekend onder de in dit 
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artikel neergelegde voorwaarden.
2. De in artikel 3, lid 1, bedoelde 
bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie toegekend voor onbepaalde 
tijd met ingang van ... [PB: de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening].
3. Het Europees Parlement of de 
Raad kan de in artikel 3, lid 1, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde 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 laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.
4. Vóór de vaststelling van een 
gedelegeerde handeling raadpleegt de 
Commissie de door elke lidstaat 
aangewezen deskundigen overeenkomstig 
de beginselen die zijn neergelegd in het 
Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 
2016 over beter wetgeven.
5. Zodra de Commissie een 
gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, 
doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving 
aan het Europees Parlement en de Raad.
6. Een overeenkomstig artikel 3 
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 voor het 
verstrijken van die termijn de Commissie 
hebben medegedeeld dat zij daartegen 
geen bezwaar zullen maken. Die termijn 
wordt op initiatief van het Europees 
Parlement of de Raad met twee maanden 
verlengd.
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