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Amendement 479
Michal Wiezik

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 bis

Wijzigingen van Verordening (EU) 
2018/841

Or. en

Amendement 480
Michal Wiezik

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 bis (nieuw) – lid 1 bis (nieuw)
Verordening (EU) 2018/841
Artikel 4

Huidige tekst Amendement

Artikel 4 wordt vervangen door:
Tijdens de perioden van 2021 tot en met 
2025 en van 2026 tot en met 2030, zorgt 
elke lidstaat ervoor, rekening houdend met 
de flexibiliteit geboden door de 
artikelen 12 en 13, dat de emissies niet 
hoger liggen dan de verwijderingen, 
berekend als de som van de totale 
hoeveelheid emissies en de totale 
hoeveelheid verwijderingen op zijn 
grondgebied in alle in artikel 2 genoemde 
boekhoudcategorieën voor land 
gecombineerd, zoals geboekt 
overeenkomstig deze verordening.

“Tijdens de perioden van 2021 tot en met 
2025 en van 2026 tot en met 2030, zorgt 
elke lidstaat ervoor, rekening houdend met 
de flexibiliteit geboden door de 
artikelen 12 en 13, dat de emissies niet 
hoger liggen dan de verwijderingen, 
berekend als de som van de totale 
hoeveelheid emissies en de totale 
hoeveelheid verwijderingen op zijn 
grondgebied in alle in artikel 2 genoemde 
boekhoudcategorieën voor land 
gecombineerd, en dat evenwicht voor de 
periode 2026-2030 neerkomt op 
nettoverwijdering en de totale hoeveelheid 
verwijderingen op EU-grondgebied in alle 
boekhoudcategorieën voor land berekend 
als de som van de totale hoeveelheid 
emissies, zoals geboekt overeenkomstig 
deze verordening.

De Commissie stelt uiterlijk in december 
2021 op zowel Unie- als nationaal niveau 
een ambitieus streefdoel voor 
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nettoverwijderingen voor de periode 2026-
2030 en daarna voor, met name op basis 
van het potentieel voor 
koolstofverwijderingen, in synergie met de 
Uniestreefdoelen voor herstel en strikte 
bescherming, en brengt wijzigingen aan 
in deze verordening.”
(geldt voor de gehele tekst.)

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0841&from=NL)

Motivering

Gezien de streefdoelen inzake natuurherstel en -bescherming en het feit dat een 
emissiereductie van meer dan 55 % voor veel actoren ondenkbaar is, moet de sector 
landgebruik een veel grotere inspanning leveren.  In de LULUCF-sector van de EU is sprake 
van nettoverwijdering, en de LULUCF-verordening met een streefdoel van nul emissies 
volstaat. Alleen de EU-landbouw heeft een potentieel voor verhoogde koolstofvastlegging, tot 
jaarlijks 1 566 mton CO2 (Joris Aertsens, Leo De Nocker, Anne Gobin, 2012). De LULUCF-
sector moet zijn deel doen.

Amendement 481
Michal Wiezik

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 bis (nieuw) – lid 1 ter (nieuw)
Verordening (EU) 2018/841
Artikel 5 – lid 4

Huidige tekst Amendement

In artikel 5 wordt lid 4 vervangen door:
De lidstaten nemen in hun boekhoudingen 
voor elke boekhoudcategorie voor land alle 
wijzigingen in de koolstofvoorraad van de 
in bijlage I, deel B, opgesomde 
koolstofreservoirs op. De lidstaten kunnen 
ervoor kiezen om wijzigingen in de 
koolstofvoorraad van koolstofreservoirs 
niet in hun boekhoudingen op te nemen, op 
voorwaarde dat het koolstofreservoir geen 
bron is. Die optie om de wijzigingen in de 
koolstofvoorraad niet in de boekhoudingen 
op te nemen, geldt evenwel niet met 

“De lidstaten nemen in hun boekhoudingen 
voor elke boekhoudcategorie voor land alle 
wijzigingen in de koolstofvoorraad van de 
in bijlage I, deel B, opgesomde 
koolstofreservoirs op. De lidstaten kunnen 
ervoor kiezen om wijzigingen in de 
koolstofvoorraad van koolstofreservoirs 
niet in hun boekhoudingen op te nemen, op 
voorwaarde dat het koolstofreservoir geen 
bron is. Die optie om de wijzigingen in de 
koolstofvoorraad niet in de boekhoudingen 
op te nemen, geldt evenwel niet met 
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betrekking tot de koolstofreservoirs van 
bovengrondse biomassa, dood hout en 
geoogste houtproducten in de 
boekhoudcategorie beheerde bosgrond.

betrekking tot de koolstofreservoirs van 
bovengrondse biomassa, dood hout en 
geoogste houtproducten in de 
boekhoudcategorie beheerde bosgrond en 
organische koolstof in de bodem in alle 
boekhoudcategorieën.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0841&from=NL#d1e753-1-1)

Motivering

Een beter landbeheer kan positieve effecten hebben op organische koolstof in de bodem en 
kan een verschil maken in de boekhoudingen. Momenteel wordt dit alleen verplicht in de 
boekhoudingen opgenomen in het geval dat het koolstofreservoir een bron van emissies is. 
Met EU-streefdoelen inzake ecosysteemherstel zou dit een relevant koolstofreservoir kunnen 
vormen om verplicht op te nemen in de boekhoudingen en een win-winsituatie voor zowel het 
milieu als het klimaat te zien.

Amendement 482
Michal Wiezik

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 bis (nieuw) – lid 1 quater (nieuw)
Verordening (EU) 2018/841
Artikel 8 – lid 2

Huidige tekst Amendement

In artikel 8 wordt lid 2 vervangen door:
Wanneer het resultaat van de in lid 1 van 
dit artikel bedoelde berekening negatief is 
ten opzichte van het referentieniveau voor 
bossen van een lidstaat, neemt de 
betrokken lidstaat in zijn boekhouding voor 
beheerde bosgrond maximaal het 
equivalent van 3,5 % van de emissies van 
die lidstaat in zijn referentiejaar of -
periode, als gespecificeerd in bijlage III, 
vermenigvuldigd met vijf, op als totale 
nettoverwijderingen. Nettoverwijderingen 
die het gevolg zijn van de 
koolstofreservoirs van dood hout en 
geoogste houtproducten, met uitzondering 
van de categorie papier als bedoeld in 
artikel 9, lid 1, onder a), in de 

“Wanneer het resultaat van de in lid 1 van 
dit artikel bedoelde berekening negatief is 
ten opzichte van het referentieniveau voor 
bossen van een lidstaat, neemt de 
betrokken lidstaat in zijn boekhouding voor 
beheerde bosgrond maximaal het 
equivalent van 3,5 % van de emissies van 
die lidstaat in zijn referentiejaar of -
periode, als gespecificeerd in bijlage III, 
vermenigvuldigd met vijf, op als totale 
nettoverwijderingen. Nettoverwijderingen 
die het gevolg zijn van de 
koolstofreservoirs van dood hout en 
geoogste houtproducten, met uitzondering 
van de categorie papier als bedoeld in 
artikel 9, lid 1, onder a), en verwijderingen 
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boekhoudcategorie beheerde bosgrond 
vallen niet onder deze beperking.

van alle relevante koolstofreservoirs, met 
inbegrip van organische koolstof in de 
bodem, in de gebieden die zijn 
aangewezen om de Uniestreefdoelen 
inzake herstel en strikte bescherming te 
vervullen in de boekhoudcategorie 
beheerde bosgrond, vallen niet onder deze 
beperking.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0841&from=NL#d1e753-1-1)

Motivering

De biodiversiteitsstrategie is gericht op de strikte bescherming van 1/3 van de beschermde 
gebieden en op het herstel van belangrijke gebieden, waaronder bossen. Als er voor CO2-
verwijderingen in die gebieden geen beperkingen gelden en als ze worden opgenomen in de 
boekhoudingen, op voorwaarde dat beheerde bosgrond over het algemeen een 
nettokoolstofput is, dan kan dit een welkome stimulans zijn. In de lidstaten die al hun 
bosgronden hebben ondergebracht in de boekhoudcategorie beheerde bosgrond zijn er een 
aantal primaire en oerbossen aanwezig (ecologisch gezien).

Amendement 483
Manuel Bompard

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1367/2006
Artikel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 bis
Wijzigingen van Verordening (EU) 

nr. 1367/2006
Om ervoor te zorgen dat het optreden van 
de Unie als bedoeld in deze verordening 
volledig in overeenstemming is met de 
internationale verplichtingen van de Unie 
uit hoofde van het Verdrag van Aarhus, 
wordt Verordening (EG) nr. 1367/2006 
als volgt gewijzigd:
1) in artikel 2, lid 1, wordt punt g) 
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vervangen door:
“g) “administratieve handeling”: elke 
onder het milieurecht vallende en door 
een communautaire instelling of 
communautair orgaan genomen 
maatregel van een individuele of 
algemene strekking die juridisch bindende 
en externe werking heeft;”
2) artikel 9, lid 1, wordt vervangen door:
“1. Het publiek, met name vakbonden, 
jongerenorganisaties, 
natuurbeschermingsverenigingen, 
wetenschappelijke verenigingen en andere 
sociale organisaties, verlenen zo snel 
mogelijk en op een ogenblik dat alle opties 
nog open zijn hun medewerking aan de 
communautaire instellingen en organen 
middels praktische en/of andere 
voorzieningen wat betreft de 
voorbereiding, wijziging of herziening van 
plannen en programma’s betreffende het 
milieu, met name wat betreft de 
voorbereiding, wijziging of herziening van 
de programmeringsvooruitzichten als 
bedoeld in de artikelen 3 en 4 van 
Verordening .../... (klimaatwet). Met name 
is de Commissie bij de voorbereiding van 
een voorstel betreffende een dergelijk plan 
of programma dat aan andere 
communautaire instellingen of organen 
wordt voorgelegd met het oog op het 
nemen van een besluit, verplicht zoveel 
mogelijk rekening te houden met 
voorstellen van het publiek, met name van 
vakbonden, jongerenorganisaties, 
natuurbeschermingsverenigingen, 
wetenschappelijke verenigingen en andere 
sociale organisaties.”
3) artikel 9, lid 5, wordt vervangen door:
“5. Bij het nemen van een besluit over een 
plan of programma betreffende het 
milieu, met name de 
programmeringsvooruitzichten als 
bedoeld in de artikelen 3 en 4 van 
Verordening .../... (klimaatwet), kennen de 
communautaire instellingen en organen 
een bepalende rol toe aan de resultaten 
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van de inspraak van het publiek. De 
communautaire instellingen en organen 
stellen het publiek op de hoogte van dat 
plan of programma, waaronder de tekst 
daarvan, en van de redenen en 
overwegingen waarop het besluit is 
gebaseerd, met name met betrekking tot 
de punten waar wordt afgeweken van de 
voorstellen van het publiek.”
4) artikel 10 wordt vervangen door:
“1. Particulieren, elke niet-
gouvernementele organisatie die voldoet 
aan de criteria van artikel 11, de 
regionale en lokale autoriteiten en de 
nationale parlementen zijn gerechtigd een 
verzoek tot interne herziening in te dienen 
bij de instelling of het orgaan van de Unie 
die c.q. dat een administratieve handeling 
met betrekking tot het milieurecht heeft 
gesteld of in het geval van een beweerde 
administratieve nalatigheid, zo’n 
handeling had moeten stellen. Een 
dergelijk verzoek moet schriftelijk worden 
ingediend binnen een termijn van ten 
hoogste zes weken nadat de 
administratieve handeling werd gesteld, 
bekendgemaakt of er kennis van is 
gegeven, afhankelijk van wat het meest 
recentelijk is gebeurd, of, in het geval van 
beweerde nalatigheid, binnen zes weken te 
rekenen vanaf de dag waarop de 
administratieve handeling had moeten 
zijn gesteld. In het verzoek moeten de 
redenen voor herziening worden 
gespecificeerd.
2. De in lid 1 bedoelde instelling of het 
orgaan van de Unie neemt het verzoek in 
overweging, tenzij het duidelijk 
ongegrond is. De instelling of het orgaan 
van de Unie geeft zo snel mogelijk, en niet 
later dan twaalf weken na ontvangst van 
het verzoek, schriftelijk de redenen van 
haar of zijn reactie aan.
3. Wanneer de instelling of het orgaan 
van de Unie ondanks al haar of zijn 
inspanningen er niet in slaagt te handelen 
in overeenstemming met lid 2, stelt de 
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instelling of het orgaan de particulier, de 
niet-gouvernementele organisatie, de 
regionale of lokale autoriteit of het 
nationaal parlement die c.q. dat het 
verzoek heeft ingediend zo spoedig 
mogelijk en uiterlijk binnen de in lid 2 
genoemde termijn in kennis van de 
redenen van het niet-handelen en deelt 
mee wanneer de instelling of het orgaan 
voornemens is wel te handelen. De 
instelling of het orgaan van de Unie 
handelt in elk geval binnen de achttien 
weken na de ontvangst van het verzoek.”
5) artikel 12, lid 1, wordt vervangen door:
“1. Elke particulier, niet-gouvernementele 
organisatie, regionale of lokale overheid 
en elk nationaal parlement die c.q. dat in 
overeenstemming met artikel 10 een 
verzoek tot interne herziening heeft 
ingediend, kan overeenkomstig de 
toepasselijke bepalingen van het Verdrag 
een procedure voor het Hof van Justitie 
beginnen.”

Or. fr

Amendement 484
Sylvia Limmer, Ivan David

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening treedt in werking op de 
twintigste dag na die van de bekendmaking 
ervan in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

Deze richtlijn treedt in werking op de 
twintigste dag na die van de bekendmaking 
ervan in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

Or. en

Amendement 485
Sylvia Limmer, Ivan David

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening is verbindend in al haar 
onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk 
in elke lidstaat.

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Or. en


