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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 de ontwikkeling 
van een lage uitstoot van broeikasgassen (BKG) 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 de ontwikkeling van lage broeikasgasemissies 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 de 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, met inbegrip van 
stedelijke of plattelandsregio’s of -
gemeenschappen.

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

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

Or. en
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Motivering

Het feit dat met de Green Deal een nieuwe groeistrategie voor de EU wordt ingevoerd, moet 
worden weerspiegeld in de klimaatwet, een wet van centraal belang.

Amendement 2

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 beperken.23 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, op een 
wijze die de voedselproductie niet in 
gevaar brengt, 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.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt verwezen naar artikel 2, lid 1, onder b, van de Overeenkomst van 
Parijs. In artikel 2, lid 1, onder b, wordt de nadruk gelegd op de noodzaak van een holistische 
benadering van klimaatactie en voedselproductie, waarbij aandacht wordt besteed aan 
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aanpassing, veerkracht en mitigatie. Het is belangrijk om de bijzondere en strategische rol 
van landbouw te benadrukken in de klimaatwet.

Amendement 3

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. 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. 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.

Or. en

Motivering

Onderzoek en ontwikkeling zijn voor de landbouw van groot belang om de groene transitie 
soepel te laten verlopen. Er is behoefte aan onderzoek en ontwikkeling op grote schaal in 
zowel de plantaardige als de dierlijke productie, met inbegrip van de veredeling van nieuwe 
en veerkrachtiger gewassen en grassen die meer koolstof vastleggen, onderzoek naar 
additieven in diervoer en dierlijke genetica, gebruik en ontwikkeling van 
gewasbeschermingsmiddelen, een betere benutting van biogas en biomassa en het verbeteren 
van meetmethoden voor broeikasgassen. Investeringen in onderzoek op landbouwgebied 
zullen ervoor zorgen dat deze sector klimaatefficiënter wordt.
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Amendement 4

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 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 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 
klimaatfinanciering32bis.

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

Or. en

Motivering

Het is belangrijk om een samenhangende aanpak na te streven tussen klimaatactie binnen de 
EU en wereldwijd.

Amendement 5

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 

(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 
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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.

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, onder meer door 
de mogelijkheid te onderzoeken van 
afzonderlijke handel 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.

Or. en

Motivering

Om in 2050 klimaatneutraliteit te bereiken is het 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.

Amendement 6

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 

(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 
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milieuwetgeving maximaliseren. De 
lidstaten moeten uitgebreide nationale 
aanpassingsstrategieën en -plannen 
vaststellen.

milieuwetgeving maximaliseren. De 
lidstaten moeten uitgebreide nationale 
aanpassingsstrategieën en -plannen 
vaststellen.

Or. en

Motivering

Artikel 2, lid 1, onder b, van de Overeenkomst van Parijs heeft betrekking op aanpassing in 
het kader van de voedselproductie.

Amendement 7

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 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, waarbij 
wordt gelet op inclusiviteit voor en gelijke 
behandeling van plattelands- 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 
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veerkracht; vooruitgang op het gebied van 
milieu-integriteit en ambitieniveau.

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.

Or. en

Motivering

Het belangrijk om bij de groene transitie te zorgen voor sociale en territoriale 
rechtvaardigheid en inclusiviteit.

Amendement 8

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 
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 

(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 
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 
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overeenstemming is met zijn jaarlijks 
werkprogramma, moet het Europees 
Milieuagentschap de Commissie bijstaan.

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.

Or. en

Motivering

Het is 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 moet gericht zijn op de erkenning van extra inspanningen van 
actoren, waaronder boeren en coöperaties, om de CO2-uitstoot in de duurzame 
voedselproductie te verminderen. Het moet er voor zorgen dat alle lidstaten dezelfde normen 
hanteren.

Amendement 9

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 tegen 2050, met 
het oog op de temperatuurdoelstellingen 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.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk om de ambities van de EU als geheel naar boven bij te stellen. Daarom moet 
de doelstelling van klimaatneutraliteit worden vastgelegd voor de Unie als geheel en voor 
iedere lidstaat afzonderlijk.
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Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met deze verordening wordt gestreefd 
naar beleidscoherentie, wat inhoudt dat 
de overwegingen voor het vaststellen van 
maatregelen in het kader van het traject 
om klimaatneutraliteit te bereiken zoals 
bedoeld in artikel 3, lid 3, van toepassing 
zijn op alle initiatieven in het kader van 
de Europese Green Deal.

Or. en

Amendement 11

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 en 
solidariteit tussen de lidstaten, alsmede met 
de overwegingen in het kader van het 
traject om klimaatneutraliteit te bereiken 
als bepaald in artikel 3, lid 3.

Or. en

Motivering

De in artikel 3, lid 3, 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.
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Amendement 12

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 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 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.

Or. en

Motivering

De verhoging van de doelstelling voor 2030 tot 55 % strookt met de versterkte ambitie van het 
Europees Parlement in zijn resolutie over de Green Deal van januari 2020.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie beoordeelt de 
noodzaak om een tussentijdse bindende 
doelstelling voor het jaar 2040 vast te 
stellen, en dient in voorkomend geval een 
wetgevingsvoorstel in waarin de relevante 
te bereiken waarden worden vastgesteld, 
alsmede alle andere noodzakelijke 
maatregelen.
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Or. en

Amendement 14

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.

Or. en

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 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie is bevoegd 1. De Commissie dient, waar 
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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.

passend, 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.

Or. en

Motivering

De bevoegdheid van de Commissie om het traject vast te stellen door middel van 
gedelegeerde handelingen gaat verder dan artikel 290 van het Verdrag. Een dergelijke 
gedelegeerde handeling zou namelijk betrekking hebben op essentiële elementen van de 
wetgevingshandeling, die als zodanig niet het voorwerp mogen zijn van een gedelegeerde 
handeling. Een wetgevingsvoorstel is hier het juiste rechtsinstrument.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – letter 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 banen;

Or. en

Motivering

Deze verordening moet de nieuwe groeistrategie van de Europese Green Deal schragen.

Amendement 17

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) energie-efficiëntie, betaalbaarheid d) energie-efficiëntie, betaalbaarheid 
van energie en voorzieningszekerheid, 
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van energie en voorzieningszekerheid; alsmede de bevordering van een circulaire 
economie op biologische basis als 
alternatief voor de fossiele economie, 
teneinde substitutie-effecten te 
verwezenlijken;

Or. en

Motivering

Om het doel van klimaatneutraliteit in 2050 te bereiken moeten alternatieven voor de fossiele 
economie worden gevonden. De kringloopeconomie op biologische basis levert hernieuwbare 
materialen die fossiele grondstoffen kunnen vervangen.

Amendement 18

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) voedselzekerheid en 
betaalbaarheid;

Or. en

Motivering

In het licht van de COVID-19-crisis moet de Commissie voedselzekerheid en betaalbaarheid 
in het traject opnemen.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – letter 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;

Or. en

Motivering

Hiermee wordt benadrukt dat er meer steun van de beleidsinstrumenten van de EU nodig is.
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Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – letter 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 en van 
territoriale samenhang tussen stedelijke 
en plattelandsgebieden;

Or. en

Amendement 21

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j bis) de tenuitvoerlegging van de 
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
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 lage uitstoot 
van broeikasgassen, zonder de 
voedselveiligheid in gevaar te brengen.

Or. en

Amendement 22

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 die 
concrete reductiedoelen bevatten, en 
voeren deze uit, met inbegrip van brede 
kaders voor risicobeheer, op basis van 
robuuste referentiescenario’s met 
betrekking tot klimaat en kwetsbaarheid, 
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en voortgangsbeoordelingen.

Or. en

Amendement 23

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De relevante instellingen van de 
Unie en de lidstaten onderkennen het 
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 de 
ontwikkeling van lage 
broeikasgasemissies, zonder de 
voedselproductie in gevaar te brengen.

Or. en

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 de ontwikkeling van een lage 
uitstoot van broeikasgassen 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 24

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De relevante instellingen van de 
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Unie en de lidstaten onderzoeken de 
haalbaarheid van de invoering van 
koolstofcreditregelingen 
(“koolstoflandbouw”) als stimulans voor 
matiging van, aanpassing aan en 
innovatie op het gebied van 
klimaatverandering, alsmede CO2-opslag 
bij het gebruik van land, bodem en 
biomassa in de landbouw en de 
veehouderij. Uiterlijk 30 juni 2021 dient 
de Commissie bij het Europees Parlement 
en de Raad een evaluatieverslag in over 
de haalbaarheid van de invoering van 
dergelijke regelingen. 

Or. en

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – eerste alinea – letter 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;

Or. en

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1 – letter 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.

Or. en
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Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter 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, voor zover beschikbaar; 
en

Or. 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.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter 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].

Or. en

Motivering

Zie motivering bij artikel 7, lid 2 bis (nieuw).
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Amendement 29

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.

Or. en

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 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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].

2. De in artikel 3, lid 1, bedoelde 
bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen, wordt aan de Commissie 
toegekend voor een termijn van zeven jaar 
met ingang van … [PB: de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening]. 
De Commissie stelt uiterlijk negen 
maanden voor het einde van de termijn 
van zeven jaar een verslag op over de 
bevoegdheidsdelegatie. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 
met termijnen van dezelfde duur verlengd, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
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zich uiterlijk drie maanden voor het einde 
van elke termijn tegen deze verlenging 
verzet.

Or. en


