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Amendement 251
Stanislav Polčák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat 
koolstoflandbouw een nieuw bedrijfsmodel 
kan zijn dat aanvullend en vrijwillig moet 
zijn en dat gericht is op het opschalen van 
klimaatmitigatie door landbouwers te 
betalen om klimaatvriendelijke landbouw- 
of bosbeheerpraktijken toe te passen, door 
het potentieel van blauwe 
koolstofecosystemen te benutten en door 
het industriële gebruik van voor 
verschillende doeleinden vastgelegde 
koolstof te stroomlijnen;

9. is van mening dat 
koolstoflandbouw een nieuw bedrijfsmodel 
kan zijn dat aanvullend en vrijwillig moet 
zijn en dat gericht is op het opschalen van 
klimaatmitigatie door landbouwers 
financieel winstgevend te maken door te 
betalen voor de toepassing van landbouw- 
of bosbouwbeheerspraktijken, die leiden 
tot een grotere opslag van koolstof in 
biomassa, organisch materiaal of de 
bodem, door het potentieel van blauwe 
koolstofecosystemen klimaatvriendelijker 
te benutten en door het industriële gebruik 
van voor verschillende doeleinden 
vastgelegde koolstof te stroomlijnen;

Or. cs

Amendement 252
Tudor Ciuhodaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat 
koolstoflandbouw een nieuw bedrijfsmodel 
kan zijn dat aanvullend en vrijwillig moet 
zijn en dat gericht is op het opschalen van 
klimaatmitigatie door landbouwers te 
betalen om klimaatvriendelijke landbouw- 
of bosbeheerpraktijken toe te passen, door 
het potentieel van blauwe 
koolstofecosystemen te benutten en door 
het industriële gebruik van voor 
verschillende doeleinden vastgelegde 
koolstof te stroomlijnen;

9. is van mening dat 
koolstoflandbouw een nieuw bedrijfsmodel 
kan zijn dat aanvullend en vrijwillig moet 
zijn en dat gericht is op het opschalen van 
klimaatmitigatie door landbouwers te 
betalen om klimaatvriendelijke landbouw- 
of bosbeheerpraktijken toe te passen 
zonder het grondgebruik te veranderen, 
door het potentieel van blauwe 
koolstofecosystemen te benutten en door 
het industriële gebruik van voor 
verschillende doeleinden vastgelegde 
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koolstof te stroomlijnen;

Or. ro

Amendement 253
Emma Wiesner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat 
koolstoflandbouw een nieuw bedrijfsmodel 
kan zijn dat aanvullend en vrijwillig moet 
zijn en dat gericht is op het opschalen van 
klimaatmitigatie door landbouwers te 
betalen om klimaatvriendelijke landbouw- 
of bosbeheerpraktijken toe te passen, door 
het potentieel van blauwe 
koolstofecosystemen te benutten en door 
het industriële gebruik van voor 
verschillende doeleinden vastgelegde 
koolstof te stroomlijnen;

9. is van mening dat 
koolstoflandbouw een nieuw bedrijfsmodel 
kan zijn dat aanvullend en vrijwillig moet 
zijn en dat gericht is op het opschalen van 
klimaatmitigatie door landbouwers en 
bosbouwers te betalen om 
klimaatvriendelijke landbouw- of 
bosbeheerpraktijken toe te passen, door het 
potentieel van blauwe koolstofecosystemen 
te benutten en door het industriële gebruik 
van voor verschillende doeleinden 
vastgelegde koolstof te stroomlijnen;

Or. en

Amendement 254
Eric Andrieu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat 
koolstoflandbouw een nieuw bedrijfsmodel 
kan zijn dat aanvullend en vrijwillig moet 
zijn en dat gericht is op het opschalen van 
klimaatmitigatie door landbouwers te 
betalen om klimaatvriendelijke landbouw- 
of bosbeheerpraktijken toe te passen, door 
het potentieel van blauwe 
koolstofecosystemen te benutten en door 
het industriële gebruik van voor 

9. is van mening dat 
koolstoflandbouw een nieuw bedrijfsmodel 
kan zijn dat aanvullend en vrijwillig moet 
zijn en dat gericht is op het opschalen van 
klimaatmitigatie door particuliere of 
publieke steun te verlenen aan 
landbouwers om klimaatvriendelijke 
landbouw- of bosbeheerpraktijken toe te 
passen, door het potentieel van blauwe 
koolstofecosystemen te benutten en door 
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verschillende doeleinden vastgelegde 
koolstof te stroomlijnen;

het industriële gebruik van voor 
verschillende doeleinden vastgelegde 
koolstof te stroomlijnen;

Or. fr

Amendement 255
Michal Wiezik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat 
koolstoflandbouw een nieuw bedrijfsmodel 
kan zijn dat aanvullend en vrijwillig moet 
zijn en dat gericht is op het opschalen van 
klimaatmitigatie door landbouwers te 
betalen om klimaatvriendelijke landbouw- 
of bosbeheerpraktijken toe te passen, door 
het potentieel van blauwe 
koolstofecosystemen te benutten en door 
het industriële gebruik van voor 
verschillende doeleinden vastgelegde 
koolstof te stroomlijnen;

9. is van mening dat 
koolstoflandbouw een nieuw bedrijfsmodel 
kan zijn dat aanvullend en vrijwillig moet 
zijn en dat gericht is op het opschalen van 
klimaatmitigatie door landbouwers te 
betalen om klimaatvriendelijke landbouw- 
of bosbeheerpraktijken toe te passen, door 
het potentieel van blauwe 
koolstofecosystemen te benutten en door 
het potentieel van blauwe 
koolstofecosystemen te benutten en deze 
verwijderingen op te nemen in de 
nationale broeikasgasinventarissen;

Or. en

Amendement 256
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. Wijst op de vele voordelen die 
biologische landbouw en agro-ecologie, 
boslandbouw, de bescherming en het 
herstel van veengebieden en het 
natuurinclusief beheer van graslanden 
bieden aan landbouwers en het milieu in 
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ruimere zin, doordat zij de ecologische 
veerkracht en productiviteit vergroten1bis 
door de vruchtbaarheid van de bodem te 
vergroten, een natuurlijke buffer te 
bieden voor overstromingen, overtollige 
stikstof op te vangen en wind- en 
watererosie te verminderen; benadrukt 
dat de toepassing van boslandbouw op 
slechts 9 % van de landbouwgrond in 
Europa tot 235 Mt CO2 (17 t CO2/ha) per 
jaar kan opleveren1ter; betreurt het dat 
landbouwers nog steeds met grote 
administratieve en financiële 
belemmeringen worden geconfronteerd 
wanneer zij hun bomen in hun 
landbouwgrond willen herintegreren;
_________________
1bis Mosquera-Losada MR, Freese D, 
Rigueiro-Rodríguez A. Carbon 
Sequestration in European Agroforestry 
Systems. In: Mohan Kumar B, 
Ramachandran Nair PK, eds. Carbon 
Sequestration Potential of Agroforestry 
Systems: Opportunities and Challenges. 
Springer; 2011:43-60. doi:10.1007/978-
94-007-1630-8_8
1ter 
https://www.sciencedirect.com/science/arti
cle/pii/S0264837718310470

Or. en

Amendement 257
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Kopje II bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

II bis. merkt op dat de overgang naar 
agro-ecologie en het herstel van 
ecosystemen kennisintensieve processen 
zijn met hoge aanloopkosten, die 
aanzienlijke investeringen vereisen; is van 
mening dat koolstofmarkten vanwege hun 
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volatiliteit niet geschikt zijn om het soort 
steun en een stabiel inkomen te bieden dat 
de overgrote meerderheid van de 
landbouwers voor deze transitie nodig zou 
hebben; benadrukt dat landbouwers 
moeten worden ondersteund om deze 
overgang te maken;

Or. en

Amendement 258
Pascal Canfin, Max Orville, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Jan Huitema

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. is ervan overtuigd dat een 
grootschalig gebruik van de regeling voor 
koolstofverwijdering kan leiden tot een 
nieuw bedrijfsmodel dat de toepassing van 
de Green Deal met elkaar verbindt en het 
inkomen van landbouwers verhoogt; 
onderstreept dat dit bedrijfsmodel 
tegelijkertijd een aanvulling moet vormen 
op het inkomen van landbouwers en een 
instrument moet zijn om de overgang op 
landbouwbedrijfsniveau naar praktijken 
die in overeenstemming zijn met de 
doelstellingen van de Green Deal, op gang 
te brengen;

Or. en

Amendement 259
Nicola Procaccini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. onderstreept dat in het nieuwe 
bedrijfsmodel rekening moet worden 
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gehouden met de bestaande 
koolstofopslag, d.w.z. een 
ecosysteemdiensten die reeds wordt 
geleverd door middel van goede praktijken 
die niet werden vergoed;

Or. en

Amendement 260
Ondřej Knotek, Martin Hlaváček

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. is van mening dat 
koolstoflandbouw moet worden 
ontwikkeld op basis van een 
geloofwaardig, eerlijk, efficiënt en 
eenvoudig beleidskader en beschouwt dit 
als een voorwaarde voor het welslagen 
ervan;

Or. en

Amendement 261
Pascal Canfin, Max Orville, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Martin Hojsík

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. is groot voorstander van de 
integratie van andere ecosysteemdiensten, 
zoals de bescherming van de 
biodiversiteit, de gezondheid van de 
bodem, waterkwaliteit, enz., in de regeling 
voor koolstofverwijdering, teneinde de 
samenhang ervan met de algemene 
doelstellingen van de Green Deal te 
waarborgen; de opname van 
biodiversiteit, waterverontreiniging en 
bodemerosie in de parameters van de 
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certificeringsregeling zal de soliditeit 
ervan waarborgen en negatieve 
neveneffecten voorkomen die in strijd 
kunnen zijn met andere doelstellingen van 
de Green Deal; steunt in dit verband het 
idee om de waarde van een krediet voor 
koolstofverwijdering te verhogen wanneer 
het gebruik ervan bijkomende voordelen 
oplevert voor andere milieudoelstellingen 
van de Green Deal; verzoekt de 
Commissie daarom een 
„ecosysteemwegingsfactor” te definiëren 
op basis van duidelijke en gemakkelijk te 
beoordelen elementen; merkt op dat 
projecten die niet in overeenstemming zijn 
met het beginsel „geen ernstige afbreuk 
doen aan” geen kredieten voor 
koolstofverwijdering ontvangen;

Or. en

Amendement 262
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. erkent dat de biologische 
landbouw bijdraagt tot een toename van 
de voorraden organische koolstof in de 
bodem, terwijl de biodiversiteit op 
landbouwbedrijven gemiddeld 30 % groter 
blijft; is van mening dat een doeltreffende 
aanpak van koolstoflandbouw moet 
worden toegepast in de hele waardeketen 
en/of het hele landschap om landbouwers 
en collectieve organisaties beter in staat te 
stellen de noodzakelijke systemische 
veranderingen door te voeren, die moeilijk 
op individueel niveau te verwezenlijken 
zijn en die niet mogen leiden tot 
afwegingen tussen doelstellingen op het 
gebied van milieubescherming, en die de 
toepassing stimuleren van 
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landbouwpraktijken die 
koolstofvastlegging kunnen opleveren in 
synergie met voordelen voor de 
biodiversiteit, en geen praktijken mogen 
belonen die een groter gebruik van 
synthetische meststoffen, insecticiden of 
herbiciden met zich meebrengen;

Or. en

Amendement 263
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. merkt op dat goedkope kredieten 
voor koolstoflandbouw de emissiereductie 
kunnen ontmoedigen en te weinig 
compensatie kunnen bieden aan 
landbouwers, met name landbouwers met 
minder schaalvoordelen, waardoor 
ambitieuzere veranderingen in het beheer, 
waaronder boslandbouw en veengebieden, 
onaantrekkelijk worden; is van mening 
dat de huidige kredietprijzen voor 
koolstoflandbouw veel te laag zijn om de 
overgang naar agro-ecologie te 
financieren;

Or. en

Amendement 264
Nicola Procaccini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. benadrukt dat de vaststelling van 
een mechanisme voor het belonen van 
landbouwers die reeds ecosysteemdiensten 
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hebben geleverd, moet worden 
gestimuleerd;

Or. en

Amendement 265
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 quater. merkt op dat vrijwillige 
koolstofmarkten in de landbouw zowel 
hoge uitvoerings- als transactiekosten met 
zich meebrengen; erkent daarom dat 
compensatieprojecten alleen op grote 
schaal winstgevend zijn, waardoor 
grondconcentratie wordt bevorderd en 
kleinere en meer gediversifieerde 
landbouwbedrijven worden benadeeld;

Or. en

Amendement 266
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 quinquies. dringt aan op een 
holistische benadering van 
koolstoflandbouw en elk 
certificeringssysteem voor 
koolstofkredieten; benadrukt dat de 
hoeveelheid koolstof die wordt verwijderd 
niet de enige maatstaf mag zijn en dat ook 
andere kwalitatieve en kwantitatieve 
indicatoren met strikte waarborgen zoals 
bodemgezondheid, waterkwaliteit en 
biodiversiteit moeten worden opgenomen, 
evenals sociaaleconomische waarborgen; 
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dringt erop aan dat de bescherming van 
de biodiversiteit centraal moet staan in het 
initiatief voor koolstoflandbouw en niet 
louter een nevenvoordeel moet zijn; is van 
mening dat koolstoflandbouw zonder deze 
holistische benadering niet zal bijdragen 
tot het herstel van een biodivers en 
veerkrachtig karakter in de hele EU, maar 
de achteruitgang ervan nog zal 
verergeren; dringt erop aan dat de 
monitoring-, rapportage- en 
verificatievereisten voor 
koolstofverwijdering ook van toepassing 
moeten zijn op deze andere indicatoren; 
benadrukt dat de voordelen van agro-
ecologische benaderingen uitdrukkelijk 
moeten worden erkend;

Or. en

Amendement 267
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 sexies. dringt erop aan dat het EU-
initiatief voor koolstoflandbouw het 
gebruik van koolstofcompensaties uit de 
landbouw niet mag aanmoedigen; of het 
gebruik van compensaties voor 
landbouwproducten, gezien de grote 
onzekerheden die met dergelijke projecten 
gepaard gaan, maar veeleer een 
mechanisme moet opzetten om passende 
financiële steun en stimulansen te bieden 
om landbouwers te helpen bij de overgang 
naar agro-ecologie;

Or. en

Amendement 268
Mick Wallace, Clare Daly
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 septies. verzoekt de Commissie 
prioriteit te geven aan 
overheidsfinanciering en particulier 
gefinancierde, niet-marktgebaseerde, op 
samenwerking gebaseerde financiering 
van koolstoflandbouw, zoals financiering 
op basis van actie of praktijk; is van 
mening dat actiegerichte financiering 
geschikter zou zijn dan resultaatgerichte 
financiering ter ondersteuning van de 
invoering van praktijken voor landbeheer 
die gunstig zijn voor het milieu, onder 
meer voor biodiversiteit, matiging van en 
aanpassing aan de klimaatverandering, 
bodemkwaliteit en waterretentie;

Or. en

Amendement 269
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 octies. verzoekt de Commissie 
prioriteit te geven aan oplossingen voor 
koolstoflandbouw zonder spijt, zoals het 
opnieuw voeden van waterrijke gebieden 
en veengebieden, boslandbouw, oude 
bossen en herbebossing;

Or. en

Amendement 270
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 9 nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 nonies. merkt op dat er volgens 
Eurostat in 2019 in de EU 77 miljoen 
runderen en 74 miljoen schapen en geiten 
werden gehouden, met enorme 
milieueffecten, de uitstoot van grote 
hoeveelheden broeikasgassen en 
schadelijke stoffen, waaronder methaan, 
en verlies van biodiversiteit tot gevolg; 
merkt op dat landbouwers zelden eerlijke 
prijzen krijgen voor hun dierlijke 
producten; benadrukt dat een 
vermindering van het aantal voor 
landbouwdoeleinden gehouden dieren 
moet worden aangemoedigd;

Or. en

Amendement 271
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 decies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 decies. benadrukt dat wanneer 
koolstoflandbouw niet leidt tot 
permanente opslag van verwijderde CO2, 
dit neerkomt op vertraagde emissies, en 
dat robuuste monitoring en verificatie 
daarom van fundamenteel belang zijn 
voor elke koolstoflandbouw;

Or. en

Amendement 272
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 undecies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

9 undecies. is van mening dat de 
nadruk op vrijwillige stimulansen niet zal 
leiden tot veranderingen op de vereiste 
schaal; is van mening dat het initiatief 
voor koolstoflandbouw een coherente mix 
van verplichte en vrijwillige 
beleidsinstrumenten moet omvatten, 
ondersteund door duidelijke definities en 
waarborgen, en robuuste 
verantwoordingsmechanismen; benadrukt 
dat het GLB voor de periode na 2022 veel 
meer moet doen om maatregelen en 
activiteiten op het gebied van 
klimaatmitigatie en -aanpassing in de 
landbouw te financieren en dat dit de 
prioriteit moet zijn; dringt aan op eerlijke 
prijzen en vergoedingen voor alle 
landbouwers; is van mening dat dit de 
beste manier is om een rechtvaardige 
transitie naar positieve 
landbouwpraktijken voor 
klimaatverandering en biodiversiteit te 
ondersteunen;

Or. en

Amendement 273
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. onderstreept dat het noodzakelijk is 
om bij de evaluatie van praktijken ter 
beperking van de klimaatverandering 
rekening te houden met voorbereidend 
werk dat hierover reeds is verricht, de 
verschillende uitgangsposities en 
omstandigheden van de lidstaten en de 
effecten van klimaatverandering op 
koolstof;

10. onderstreept dat het noodzakelijk is 
om bij de evaluatie van praktijken ter 
beperking van de klimaatverandering 
rekening te houden met voorbereidend 
werk dat hierover reeds is verricht en met 
het feit dat de lidstaten en landbouwers 
verschillende uitgangsposities en 
mogelijkheden hebben om koolstof vast te 
leggen; benadrukt dat een doeltreffende 
koolstoflandbouwregeling niet ten koste 
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mag gaan van degenen die de eerste stap 
in de richting van duurzamere 
koolstoflandbouwpraktijken willen zetten, 
zoals biologische landbouwers en 
extensieve veeteeltmodellen op basis van 
grasland, die reeds bijdragen aan grotere 
koolstofvoorraden door gunstige 
landbouwpraktijken toe te passen, maar is 
van mening dat er nog steeds voordelen 
kunnen worden gevonden door bij de 
evaluatie van praktijken ter beperking van 
de klimaatverandering en aanpassing aan 
de klimaatverandering en de levensduur 
van koolstofvoorraden eisen te stellen aan 
de voortdurende verbetering van de 
klimaatverandering;

Or. en

Amendement 274
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. onderstreept dat het noodzakelijk is 
om bij de evaluatie van praktijken ter 
beperking van de klimaatverandering 
rekening te houden met voorbereidend 
werk dat hierover reeds is verricht, de 
verschillende uitgangsposities en 
omstandigheden van de lidstaten en de 
effecten van klimaatverandering op 
koolstof;

10. is ingenomen met de voorzichtige 
aanpak van de Commissie met betrekking 
tot de opschaling van de 
koolstoflandbouw vóór 2030, om eerst 
ervaring en kennis op te doen; 
onderstreept dat het noodzakelijk is om bij 
de evaluatie van praktijken ter beperking 
van de klimaatverandering rekening te 
houden met voorbereidend werk dat 
hierover reeds is verricht, de verschillende 
uitgangsposities en omstandigheden van de 
lidstaten, de mogelijke negatieve gevolgen 
van koolstofverwijderingen, problemen 
met koolstofboekhouding en de gevolgen 
van landbouwpraktijken en 
klimaatverandering voor de opslag van 
koolstof; is ingenomen met de inzet van de 
Commissie voor gestandaardiseerde 
monitoring- en verslagleggingsmethoden;
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Or. en

Amendement 275
Sara Cerdas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. onderstreept dat het noodzakelijk is 
om bij de evaluatie van praktijken ter 
beperking van de klimaatverandering 
rekening te houden met voorbereidend 
werk dat hierover reeds is verricht, de 
verschillende uitgangsposities en 
omstandigheden van de lidstaten en de 
effecten van klimaatverandering op 
koolstof;

10. onderstreept dat het noodzakelijk is 
om bij de evaluatie van praktijken ter 
beperking van de klimaatverandering 
rekening te houden met voorbereidend 
werk dat hierover reeds is verricht, de 
verschillende uitgangsposities en 
omstandigheden van de lidstaten en de 
effecten van klimaatverandering op 
koolstof; in het bijzonder moet rekening 
worden gehouden met de specifieke 
behoeften van de ultraperifere regio's, 
vooral in verband met hun reliëf en de 
verschillende bodemsoorten, en mogen 
het concurrentievermogen van de 
plaatselijke industrie en de toegang tot de 
producten voor de bevolking niet in 
gevaar worden gebracht;

Or. pt

Amendement 276
Dan-Ştefan Motreanu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. onderstreept dat het noodzakelijk 
is om bij de evaluatie van praktijken ter 
beperking van de klimaatverandering 
rekening te houden met voorbereidend 
werk dat hierover reeds is verricht, de 
verschillende uitgangsposities en 
omstandigheden van de lidstaten en de 

10. Herinnert eraan dat er meer dan 
300 verschillende bodemtypes zijn in 
verschillende gezondheidsstaten in de EU, 
die onderworpen zijn aan verschillende 
beperkende factoren voor 
koolstofvastlegging, en dat bijgevolg 
rekening moet worden gehouden met de 
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effecten van klimaatverandering op 
koolstof;

verschillende uitgangsposities en 
omstandigheden van de lidstaten om 
billijke koolstoflandbouwmogelijkheden 
voor landbouwers en bosbouwers in de 
hele EU te waarborgen;

Or. en

Amendement 277
Michal Wiezik, Martin Hojsík

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. onderstreept dat het noodzakelijk is 
om bij de evaluatie van praktijken ter 
beperking van de klimaatverandering 
rekening te houden met voorbereidend 
werk dat hierover reeds is verricht, de 
verschillende uitgangsposities en 
omstandigheden van de lidstaten en de 
effecten van klimaatverandering op 
koolstof;

10. onderstreept dat het noodzakelijk is 
om bij de evaluatie van praktijken ter 
beperking van de klimaatverandering 
rekening te houden met voorbereidend 
werk dat hierover reeds is verricht, met de 
voortrekkers, de verschillende 
uitgangsposities en omstandigheden van de 
lidstaten en de effecten van 
klimaatverandering en van een scenario 
zonder actie op koolstof;

Or. en

Amendement 278
Stanislav Polčák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. onderstreept dat het noodzakelijk is 
om bij de evaluatie van praktijken ter 
beperking van de klimaatverandering 
rekening te houden met voorbereidend 
werk dat hierover reeds is verricht, de 
verschillende uitgangsposities en 
omstandigheden van de lidstaten en de 
effecten van klimaatverandering op 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)



AM\1261970NL.docx 19/131 PE735.540v03-00

NL

koolstof;

Or. cs

Amendement 279
Pascal Canfin, Max Orville, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Jan Huitema

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. is van mening dat de regeling voor 
koolstofverwijdering voor land gebaseerd 
moet zijn op een resultaatgerichte 
aanpak; dringt er in dit verband bij de 
Commissie op aan de in aanmerking 
komende methodologieën en de relevante 
KPI’s te definiëren, rekening houdend 
met het juiste evenwicht tussen kosten en 
nauwkeurigheid; de regeling voor 
koolstofverwijdering moet met name 
directe en indirecte CO2-emissies en 
directe CH4- en N2O-emissies omvatten 
om een alomvattende overgang op 
bedrijfsniveau mogelijk te maken; de 
beoordeling van de uitstoot van 
broeikasgassen moet worden uitgevoerd 
op basis van een hectare in plaats van op 
basis van een outputbenadering; verzoekt 
de Commissie tevens voor elke soort 
emissies verschillende boekhoudmethoden 
te ontwikkelen om greenwashing te 
voorkomen en sterke stimulansen te 
behouden om de uitstoot van CH4 en N2O 
te verminderen;

Or. en

Amendement 280
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. benadrukt dat een grote bijdrage 
aan de klimaatverandering in de 
landbouwproductie gekoppeld is aan de 
productie en het op of in de bodem 
brengen van kunstmest op basis van 
stikstof; dringt er daarom bij de 
Commissie en de lidstaten op aan het 
gebruik ervan te beperken ten gunste van 
hoogwaardige organische meststoffen om 
te voorkomen dat grote hoeveelheden 
broeikasgasemissies vrijkomen; herhaalt 
dat een verbetering van de praktijken op 
het gebied van nutriëntenbeheer zowel 
een goedkope als een doeltreffende 
manier is om de organische stof in de 
bodem te vergroten, die voldoende 
nutriënten kan leveren om de huidige 
gewasopbrengsten te behouden en 
tegelijkertijd de behoefte aan kunstmest te 
verminderen;

Or. en

Amendement 281
Jan Huitema, Emma Wiesner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. is van mening dat 
koolstoflandbouwregelingen niet alleen 
gericht moeten zijn op 
koolstofvastlegging, maar ook op het 
verminderen van emissies op het niveau 
van landbouwbedrijven door middel van 
praktijken en innovaties zoals het gebruik 
van organische meststoffen boven 
chemische meststoffen, het gebruik van 
toevoegingsmiddelen voor diervoeding, 
verbeteringen in mestbeheer en planten- 
en veeteelt;
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Or. en

Amendement 282
Dan-Ştefan Motreanu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. benadrukt dat gezonde of herstelde 
bodems een lager koolstofopslagpotentieel 
hebben dan aangetaste bodems en dat het 
koolstoflandbouwmodel dus 
resultaatgerichte stimulansen en 
aantrekkelijke beloningen moet bieden 
voor het behoud van het koolstofgehalte 
in de bodem door middel van passende 
praktijken;

Or. en

Amendement 283
Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. benadrukt dat de context van de 
oorlog de voedselzekerheid een punt van 
zorg heeft gemaakt en dat elk beleid dat 
betrekking heeft op de landbouw ervoor 
moet zorgen dat niet wordt ingespeeld op 
de toegenomen behoeften aan 
voedselvoorziening en de betaalbaarheid 
van voedsel;

Or. en

Amendement 284
Alexander Bernhuber, Christine Schneider
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. benadrukt dat koolstofopslag een 
alternatieve optie moet zijn en niet mag 
concurreren met de productie van 
grondstoffen zoals biomassa of voedsel;

Or. en

Amendement 285
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. merkt op dat het gebruik van 
biologische en chemische 
nitrificatieremmers niet mag worden 
beschouwd als een wondermiddel om het 
nitrificatieproces te vertragen, met name 
omdat sommige remmers een risico 
inhouden van hoge ammoniakemissies 
van NH3 die ecotoxisch kunnen zijn voor 
terrestrische en in het water levende 
organismen;

Or. en

Amendement 286
Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. onderstreept dat de bestaande 
gevolgen van klimaatverandering, 
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waaronder een toename van natuurlijke 
verstoringen, kunnen leiden tot lagere 
opbrengsten van de voedselproductie en 
tot een vermindering van de absorptie- en 
opslagcapaciteit door natuurlijke 
terrestrische koolstofputten;

Or. en

Amendement 287
Alexander Bernhuber, Christine Schneider, Peter Jahr

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. erkent dat een evenwichtig niveau 
van bodembemesting, met inbegrip van 
zowel minerale als organische bronnen, 
een cruciale rol speelt bij 
koolstofvastlegging;

Or. en

Amendement 288
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 quater. herhaalt dat de 
veeteeltsector 81-86 % van de 
landbouwemissies in Europa voor zijn 
rekening neemt en dat het 
mitigatiepotentieel sterk varieert tussen de 
verschillende soorten (ingesloten 
systemen, hoge intensiteit) en locaties van 
veehouderijen; is van mening dat de 
maatregelen die veehouders moeten 
nemen onder meer betrekking moeten 
hebben op het rechtstreeks verminderen 



PE735.540v03-00 24/131 AM\1261970NL.docx

NL

van darmmethaan door het gebruik van 
toevoegingsmiddelen voor diervoeding, 
het verbeteren van de verteerbaarheid die 
een beter voederbeheer kan bieden, het 
verminderen van de uitstoot van 
distikstofoxide door middel van 
doeltreffend mestbeheer (opslag, 
verwerking, anaerobe vergisting en 
biomethaan); is van mening dat 
landbouwers ook de koolstofvastlegging 
in de bodem kunnen vergroten door 
begrazing en graslandbeheer van blijvend 
grasland, en dat een sterke 
herdiversificatie van 
landbouwecosystemen en een grotere 
opschaling van biologische 
landbouwpraktijken de mondiale 
klimaatdoelstellingen beter zouden 
ondersteunen;

Or. en

Amendement 289
Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 quater. onderstreept dat de in de 
herziene LULUCF-verordening 
vastgestelde doelstellingen mogelijk niet 
optimaal worden toegewezen, en dat 
daarom onverwijld verdere studies moeten 
worden uitgevoerd en de lidstaten 
aanvullende steun moeten ontvangen om 
koolstoflandbouw aan te moedigen;

Or. en

Amendement 290
Michal Wiezik, Martin Hojsík

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. onderstreept dat CO2-opslag reeds 
in veel gebieden wordt gebruikt via de 
tenuitvoerlegging van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid 
(GLB); benadrukt dat de land- en de 
bosbouwsector een natuurlijke maximale 
opslagcapaciteit hebben; benadrukt dat 
naast opslag ook het behoud van koolstof 
in de bodem en de emissies die worden 
vermeden en beperkt op 
landbouwbedrijven moeten worden 
beschouwd als waardevolle bijdragen in de 
strijd tegen de klimaatverandering die zich 
aan het voltrekken is;

11. onderstreept dat CO2-opslag reeds 
in veel gebieden wordt gebruikt via de 
tenuitvoerlegging van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid 
(GLB); benadrukt dat ecosystemen een 
natuurlijke maximale opslagcapaciteit 
hebben en dat het volledige 
opslagpotentieel ook in de palearctische 
ecoregio, waarvan Europa deel uitmaakt, 
niet wordt benut1bis; is van mening dat 
koolstofverwijderingen in ecosystemen en 
productiesystemen toe te schrijven zijn 
aan het herstel, het beheer (bv. beter 
bosbeheer, regeneratieve landbouw, 
boslandbouw) en het behoud (bv. het 
voordeel van de vastlegging van koolstof 
als gevolg van vermeden bosconversie) 
van koolstofvoorraden en bijbehorende 
bodems; benadrukt dat ook het behoud van 
koolstof in de biomassa en de bodem en de 
emissies die worden vermeden en beperkt 
moeten worden beschouwd als waardevolle 
bijdragen in de strijd tegen de 
klimaatverandering die zich aan het 
voltrekken is;

_________________
1bis The global potential for increased 
storage of carbon on land, May 2022: 
Wayne S. Walker, Seth R. Gorelik, Susan 
C. Cook-Patton, Alessandro Baccini, 
Mary K. Farina, Kylen K. Solvik, Peter W. 
Ellis, Jon Sanderman, Richard A. 
Houghton, Sara M. Leavitt, Christopher 
R. Schwalm, and Bronson

Or. en

Amendement 291
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. onderstreept dat CO2-opslag reeds 
in veel gebieden wordt gebruikt via de 
tenuitvoerlegging van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid 
(GLB); benadrukt dat de land- en de 
bosbouwsector een natuurlijke maximale 
opslagcapaciteit hebben; benadrukt dat 
naast opslag ook het behoud van koolstof 
in de bodem en de emissies die worden 
vermeden en beperkt op 
landbouwbedrijven moeten worden 
beschouwd als waardevolle bijdragen in de 
strijd tegen de klimaatverandering die zich 
aan het voltrekken is;

11. onderstreept dat meer dan een 
kwart van alle uitgaven in het kader van 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
(GLB) in de periode 2014-2020 bestemd 
was voor klimaatuitgaven, maar herinnert 
aan de bevindingen van de Rekenkamer, 
die concludeerde dat dit weinig gevolgen 
heeft gehad voor de emissies in de 
landbouw; benadrukt dat de land- en de 
bosbouwsector een natuurlijke maximale 
koolstofopslagcapaciteit hebben; 
benadrukt dat naast opslag ook het behoud 
van koolstof in de bodem en de emissies 
die worden vermeden en beperkt op 
landbouwbedrijven moeten worden 
beschouwd als waardevolle bijdragen in de 
strijd tegen de klimaatverandering die zich 
aan het voltrekken is;

Or. en

Amendement 292
Eric Andrieu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. onderstreept dat CO2-opslag reeds 
in veel gebieden wordt gebruikt via de 
tenuitvoerlegging van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid 
(GLB); benadrukt dat de land- en de 
bosbouwsector een natuurlijke maximale 
opslagcapaciteit hebben; benadrukt dat 
naast opslag ook het behoud van koolstof 
in de bodem en de emissies die worden 
vermeden en beperkt op 
landbouwbedrijven moeten worden 
beschouwd als waardevolle bijdragen in de 
strijd tegen de klimaatverandering die zich 
aan het voltrekken is;

11. onderstreept dat CO2-opslag in 
landbouwgrond baat heeft bij een 
monitoringindicator van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 
en met name een van de doelstellingen 
van ecoregelingen is, waarvan de 
werkelijke omvang niet mag worden 
overschat, aangezien het vooral gaat om 
de vergroening van ontkoppelde steun per 
hectare; benadrukt dat de land- en de 
bosbouwsector een natuurlijke maximale 
opslagcapaciteit hebben; benadrukt dat 
naast opslag ook het behoud van koolstof 
in de bodem en de emissies die worden 
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vermeden en beperkt op 
landbouwbedrijven moeten worden 
beschouwd als waardevolle bijdragen in de 
strijd tegen de klimaatverandering die zich 
aan het voltrekken is;

Or. fr

Amendement 293
Norbert Lins, Marlene Mortler, Alexander Bernhuber, Jens Gieseke, Christine 
Schneider

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. onderstreept dat CO2-opslag reeds 
in veel gebieden wordt gebruikt via de 
tenuitvoerlegging van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid 
(GLB); benadrukt dat de land- en de 
bosbouwsector een natuurlijke maximale 
opslagcapaciteit hebben; benadrukt dat 
naast opslag ook het behoud van koolstof 
in de bodem en de emissies die worden 
vermeden en beperkt op 
landbouwbedrijven moeten worden 
beschouwd als waardevolle bijdragen in de 
strijd tegen de klimaatverandering die zich 
aan het voltrekken is;

11. onderstreept dat CO2-opslag reeds 
in veel gebieden wordt gebruikt via de 
tenuitvoerlegging van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid 
(GLB); benadrukt dat de land- en de 
bosbouwsector een natuurlijke maximale 
opslagcapaciteit hebben; benadrukt dat 
naast opslag ook het behoud van koolstof 
in de bodem en de emissies die worden 
vermeden en beperkt op 
landbouwbedrijven moeten worden 
beschouwd als waardevolle bijdragen in de 
strijd tegen de klimaatverandering die zich 
aan het voltrekken is; verzoekt de 
Europese Commissie het 
toepassingsgebied uit te breiden tot de 
vermindering van bodemgerelateerde 
broeikasgasemissies door 
koolstofvriendelijke praktijken toe te 
passen;

Or. en

Amendement 294
Nicola Procaccini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11



PE735.540v03-00 28/131 AM\1261970NL.docx

NL

Ontwerpresolutie Amendement

11. onderstreept dat CO2-opslag reeds 
in veel gebieden wordt gebruikt via de 
tenuitvoerlegging van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid 
(GLB); benadrukt dat de land- en de 
bosbouwsector een natuurlijke maximale 
opslagcapaciteit hebben; benadrukt dat 
naast opslag ook het behoud van koolstof 
in de bodem en de emissies die worden 
vermeden en beperkt op 
landbouwbedrijven moeten worden 
beschouwd als waardevolle bijdragen in de 
strijd tegen de klimaatverandering die zich 
aan het voltrekken is;

11. onderstreept dat CO2-opslag reeds 
in veel gebieden wordt gebruikt via de 
tenuitvoerlegging van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), 
hoewel landbouwers en boseigenaren 
geen GLB-betalingen ontvangen om 
koolstofvastlegging en 
koolstofconserveringsmaatregelen ten 
uitvoer te leggen; benadrukt dat de land- 
en de bosbouwsector een natuurlijke 
maximale opslagcapaciteit hebben; 
benadrukt dat naast opslag ook het behoud 
van koolstof in de bodem en de emissies 
die worden vermeden en beperkt op 
landbouwbedrijven moeten worden 
beschouwd als waardevolle bijdragen in de 
strijd tegen de klimaatverandering die zich 
aan het voltrekken is en adequaat moeten 
worden beloond;

Or. en

Amendement 295
Danilo Oscar Lancini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. onderstreept dat CO2-opslag reeds 
in veel gebieden wordt gebruikt via de 
tenuitvoerlegging van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid 
(GLB); benadrukt dat de land- en de 
bosbouwsector een natuurlijke maximale 
opslagcapaciteit hebben; benadrukt dat 
naast opslag ook het behoud van koolstof 
in de bodem en de emissies die worden 
vermeden en beperkt op 
landbouwbedrijven moeten worden 
beschouwd als waardevolle bijdragen in de 
strijd tegen de klimaatverandering die zich 
aan het voltrekken is;

11. onderstreept dat CO2-opslag reeds 
in veel gebieden wordt gebruikt via de 
tenuitvoerlegging van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid 
(GLB); benadrukt dat de land- en de 
bosbouwsector een natuurlijke maximale 
opslagcapaciteit hebben; benadrukt dat 
naast opslag ook het behoud van koolstof 
in de bodem en de emissies die worden 
vermeden en beperkt op 
landbouwbedrijven moeten worden 
beschouwd als waardevolle bijdragen in de 
strijd tegen de klimaatverandering die zich 
aan het voltrekken is en dat deze 
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inspanningen ook economisch moeten 
worden erkend;

Or. it

Amendement 296
Alexander Bernhuber, Christine Schneider, Peter Jahr, Norbert Lins

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. onderstreept dat CO2-opslag reeds 
in veel gebieden wordt gebruikt via de 
tenuitvoerlegging van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid 
(GLB); benadrukt dat de land- en de 
bosbouwsector een natuurlijke maximale 
opslagcapaciteit hebben; benadrukt dat 
naast opslag ook het behoud van koolstof 
in de bodem en de emissies die worden 
vermeden en beperkt op 
landbouwbedrijven moeten worden 
beschouwd als waardevolle bijdragen in de 
strijd tegen de klimaatverandering die zich 
aan het voltrekken is;

11. onderstreept dat CO2-opslag reeds 
in veel gebieden actief wordt toegepast via 
de tenuitvoerlegging van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid 
(GLB); benadrukt dat de land- en de 
bosbouwsector een natuurlijke maximale 
opslagcapaciteit hebben; benadrukt dat 
naast opslag ook het behoud van koolstof 
in de bodem en de emissies die worden 
vermeden en beperkt op 
landbouwbedrijven moeten worden 
beschouwd als waardevolle bijdragen in de 
strijd tegen de klimaatverandering die zich 
aan het voltrekken is;

Or. en

Amendement 297
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. onderstreept dat CO2-opslag reeds 
in veel gebieden wordt gebruikt via de 
tenuitvoerlegging van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid 
(GLB); benadrukt dat de land- en de 
bosbouwsector een natuurlijke maximale 
opslagcapaciteit hebben; benadrukt dat 

11. onderstreept dat emissies die 
worden vermeden en beperkt op 
landbouwbedrijven moeten worden 
beschouwd als waardevolle bijdragen in 
de strijd tegen de klimaatverandering die 
zich aan het voltrekken is; herinnert 
eraan, zoals ook werd geconcludeerd in de 
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naast opslag ook het behoud van koolstof 
in de bodem en de emissies die worden 
vermeden en beperkt op 
landbouwbedrijven moeten worden 
beschouwd als waardevolle bijdragen in 
de strijd tegen de klimaatverandering die 
zich aan het voltrekken is;

mededeling van de Commissie over 
duurzame koolstofcycli, dat er nog steeds 
geen wetenschappelijke consensus bestaat 
over methoden om dergelijke opslag te 
meten, met name wat betreft de duur 
ervan;

Or. en

Amendement 298
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. herhaalt dat het verhogen van het 
koolstofgehalte in de bodem bijdraagt tot 
een grotere bodembestendigheid en 
klimaataanpassing door de 
bodemstructuur te verbeteren, het 
waterretentievermogen te vergroten en 
een positief effect te hebben op de 
gezondheid van planten en gewassen, 
terwijl tegelijkertijd het risico op 
bodemerosie wordt verminderd, waardoor 
gezonde bodems een positief effect hebben 
op de productiviteit van de landbouw; 
benadrukt dat bodems essentieel zijn voor 
de verwezenlijking van de Overeenkomst 
van Parijs, klimaatneutraliteit, herstel van 
de biodiversiteit, duurzame 
voedselsystemen en een veerkrachtige bio-
economie; verzoekt de lidstaten in dit 
verband een coherente 
bodembescherming op te nemen in de 
nationale strategische GLB-plannen en 
biologische landbouwmodellen op te 
schalen die zowel klimaatvoordelen tussen 
bodem en water kunnen opleveren als de 
biodiversiteit kunnen beschermen en 
herstellen;

Or. en
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Amendement 299
Eric Andrieu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
geen ongewenste effecten en morele 
gevaren te creëren door landbouwers die 
reeds acties en landbouwpraktijken 
hebben ontwikkeld die gunstig zijn voor 
de vastlegging van koolstof in de bodem, 
aan de zijlijn te laten staan, omdat zij 
anders zullen worden aangemoedigd hun 
bodems aan te tasten om de 
compensatiemarkt te kunnen betreden; 
roept de Commissie op eerlijke regels op 
te stellen om boeren die gekozen hebben 
voor praktijken die schadelijk zijn voor 
het koolstofgehalte in de bodem niet te 
belonen, omdat anders de certificering in 
diskrediet wordt gebracht;

Or. fr

Amendement 300
Michal Wiezik, Martin Hojsík

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. merkt op dat rijpe en grotendeels 
onverstoorde sporen van open en gesloten 
bossen, die binnen 10 % van hun 
maximale opslagcapaciteit liggen, goed 
zijn voor bijna een vijfde van de koolstof 
die momenteel in houtachtige biomassa in 
meer dan 500 miljoen hectare bos wordt 
opgeslagen1bis; benadrukt dat het behoud 
van dit grotendeels intacte 
koolstofreservoir en het vermijden van 
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emissies als gevolg van conversie of 
degradatie onder de voorgestelde 
certificeringsregeling voor 
koolstofverwijderingen moeten vallen en 
moeten worden erkend;
_________________
1bis The global potential for increased 
storage of carbon on land, May 2022: 
Wayne S. Walker, Seth R. Gorelik, Susan 
C. Cook-Patton, Alessandro Baccini, 
Mary K. Farina, Kylen K. Solvik, Peter W. 
Ellis, Jon Sanderman, Richard A. 
Houghton, Sara M. Leavitt, Christopher 
R. Schwalm, and Bronson Griscome, 
beschikbaar op 
https://doi.org/10.1073/pnas.2111312119 
(met aanvullende informatie in de bijlage)

Or. en

Amendement 301
Antoni Comín i Oliveres

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. benadrukt dat de bescherming van 
bossen een belangrijke kwestie is, met 
name van bossen met een bijzondere 
ecologische waarde, als aanvullende 
strategie voor het vergroten van de 
langetermijnopslag van koolstof in 
bosecosystemen, zoals vermeld in de 
technische beoordeling bij de mededeling 
over de koolstofcyclus, en dat 
bosbescherming op korte tot middellange 
termijn voordelen biedt op het gebied van 
koolstofputten en tegelijkertijd een hoge 
biodiversiteitswaarde en een grotere 
veerkracht van bossen biedt naarmate 
bossen oergroeikenmerken ontwikkelen;

Or. en
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Amendement 302
Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. onderstreept dat innovatieve 
technieken voor koolstofverwijdering en -
vastlegging waarbij biomassa betrokken 
is, met inbegrip van biochar en BECCS, 
het potentieel hebben om hun 
koolstofverwijdering efficiënter te maken, 
en dat verdere studies en ontwikkeling 
moeten worden aangemoedigd; 
onderstreept de erkenning van 
innovatieve duurzame producten op basis 
van biochar, zoals beton of asfalt, als 
koolstofputten in relevante kaders voor 
duurzame producten;

Or. en

Amendement 303
Alexander Bernhuber, Christine Schneider, Peter Jahr

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. wijst erop dat koolstofvastlegging 
onderhevig is aan tal van externe factoren 
die niet altijd onder controle van de 
landbouwers staan; wijst erop dat er nog 
steeds behoefte is aan onderzoek naar de 
zeer complexe processen in kwestie;

Or. en

Amendement 304
Nicolae Ştefănuță
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. dringt erop aan dat de bewuste 
keuze voor een regeling zonder interventie 
in ecosystemen met een hoge 
koolstofvoorraad en een hoge 
natuurwaarde in aanmerking komt voor 
regelingen voor koolstoflandbouw en 
wordt geclassificeerd als gecertificeerde 
koolstofverwijdering;

Or. en

Amendement 305
Antoni Comín i Oliveres

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. herinnert eraan dat nieuwe 
gegevens erop wijzen dat de koolstof in 
bossen eeuwenlang blijft toenemen in 
primaire en oude bosecosystemen, wat 
betekent dat deze bossen niet als 
koolstofneutraal moeten worden 
beschouwd, maar als actieve 
koolstofputten;

Or. en

Amendement 306
Antoni Comín i Oliveres

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 quater. herinnert eraan dat intacte 
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bossen hoge milieuwaarden kunnen 
waarborgen met vaak relatief lage 
uitvoerings- en alternatieve kosten, en dat 
bosbescherming daarom beter moet 
worden erkend in mondiale 
milieuovereenkomsten als middel om de 
klimaatverandering te beperken, naast het 
aanpakken van de biodiversiteitscrisis en 
de verwezenlijking van de SDG’s;

Or. en

Amendement 307
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat koolstoflandbouw 
moet worden gereguleerd in 
overeenstemming met het huidige GLB en 
moet worden gezien als een 
complementaire en extra aanvullende 
optie; onderstreept echter dat 
koolstoflandbouw op langere termijn 
marktgebaseerd moet zijn;

12. benadrukt dat koolstoflandbouw 
moet worden gereguleerd en reeds kan 
worden gefinancierd in het kader van het 
huidige GLB; merkt op dat in de 
verordening strategische plannen1bis de 
specifieke doelstelling van de plannen is 
vastgelegd als "het tot staan brengen en 
omkeren van biodiversiteitsverlies, 
verbeterde ecosysteemdiensten en het 
behoud van habitats en landschappen”; 
onderstreept echter dat op langere termijn 
koolstoflandbouwpraktijken die de 
koolstofvastlegging vergroten en 
tegelijkertijd de biodiversiteit in stand 
houden en bevorderen, integraal deel 
moeten uitmaken van het GLB en in de 
eerste plaats gericht moeten zijn op de 
ondersteuning van de systemische en 
duurzame transitie naar duurzame 
landbouwsystemen door landbouwers te 
belonen voor de klimaatvoordelen die zij 
opleveren; onderstreept dat ervoor moet 
worden gezorgd dat koolstoflandbouw ten 
uitvoer wordt gelegd door middel van 
bestaande en toekomstige wetgeving en 
niet alleen het GLB, maar ook de 
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wetgeving inzake natuurherstel, 
bodemgezondheid en wetgeving inzake 
duurzame voedselsystemen;

_________________
1bis Artikel 6, lid 1, punt f), van 
Verordening 2021/2115 (OJ L 435, 
6.12.2021, p. 1–186)

Or. en

Amendement 308
Ondřej Knotek, Martin Hlaváček

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat koolstoflandbouw 
moet worden gereguleerd in 
overeenstemming met het huidige GLB en 
moet worden gezien als een 
complementaire en extra aanvullende 
optie; onderstreept echter dat 
koolstoflandbouw op langere termijn 
marktgebaseerd moet zijn;

12. benadrukt dat het belangrijk is de 
samenhang te bewaren in alle 
maatregelen in het kader van het EU-
beleid, met name het GLB, om ervoor te 
zorgen dat de randvoorwaarden worden 
gecreëerd voor de opschaling van 
koolstoflandbouw en om alle landbouwers 
en bosbouwers in alle lidstaten gelijke 
toegang te bieden; dringt aan op de 
integratie van koolstoflandbouw in de 
nationale strategische GLB-plannen 
(NSP), in overeenstemming met de 
beoordeling en behoeften van de lidstaten, 
om ervoor te zorgen dat de plaatselijke 
natuurlijke omstandigheden adequaat 
worden weerspiegeld, met inbegrip van 
innovatieve praktijken in de plantaardige 
en dierlijke productie, zoals diervoeding 
en dierenwelzijn;

Or. en

Amendement 309
Martin Hojsík, Claudia Gamon, Róża Thun und Hohenstein, Linea Søgaard-Lidell, 
Catherine Chabaud
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat koolstoflandbouw 
moet worden gereguleerd in 
overeenstemming met het huidige GLB en 
moet worden gezien als een 
complementaire en extra aanvullende 
optie; onderstreept echter dat 
koolstoflandbouw op langere termijn 
marktgebaseerd moet zijn;

12. benadrukt dat koolstoflandbouw 
moet worden gereguleerd met 
inachtneming van het huidige GLB en 
moet worden gezien als een 
complementaire en extra aanvullende 
optie; onderstreept echter dat 
marktgebaseerde koolstoflandbouw op 
langere termijn mogelijke tekortkomingen 
van het GLB niet mag compenseren1bis;

_________________
1bis Europese Rekenkamer, Speciaal 
verslag nr. 16/2021: Het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en het 
klimaat: Goed voor de helft van de 
klimaatuitgaven van de EU, maar 
emissies van landbouwbedrijven nemen 
niet af.

Or. en

Amendement 310
Pascal Canfin, Max Orville, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Jan Huitema

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat koolstoflandbouw 
moet worden gereguleerd in 
overeenstemming met het huidige GLB en 
moet worden gezien als een 
complementaire en extra aanvullende 
optie; onderstreept echter dat 
koolstoflandbouw op langere termijn 
marktgebaseerd moet zijn;

12. benadrukt dat koolstoflandbouw 
moet worden gereguleerd met 
inachtneming van de huidige GLB-regels 
en moet worden gezien als een 
complementaire en extra aanvullende 
optie; onderstreept dat de regeling voor 
koolstofverwijdering ook moet worden 
gekoppeld aan een marktgebaseerd 
mechanisme;

Or. en
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Amendement 311
Norbert Lins, Marlene Mortler, Alexander Bernhuber, Jens Gieseke, Christine 
Schneider

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat koolstoflandbouw 
moet worden gereguleerd in 
overeenstemming met het huidige GLB en 
moet worden gezien als een 
complementaire en extra aanvullende 
optie; onderstreept echter dat 
koolstoflandbouw op langere termijn 
marktgebaseerd moet zijn;

12. benadrukt dat koolstoflandbouw 
moet worden gereguleerd in 
overeenstemming met het huidige GLB en 
moet worden gezien als een 
complementaire en extra aanvullende 
optie; onderstreept echter dat 
koolstoflandbouw op langere termijn 
marktgebaseerd moet zijn en verzoekt de 
Commissie een verscheidenheid aan 
additionaliteitscriteria in het 
certificeringskader van de EU toe te 
staan;

Or. en

Amendement 312
Asger Christensen, Ulrike Müller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat koolstoflandbouw 
moet worden gereguleerd in 
overeenstemming met het huidige GLB en 
moet worden gezien als een 
complementaire en extra aanvullende 
optie; onderstreept echter dat 
koolstoflandbouw op langere termijn 
marktgebaseerd moet zijn;

12. benadrukt dat koolstoflandbouw 
marktgebaseerd moet zijn; onderstreept 
dat het GLB niet de belangrijkste 
financieringsbron voor koolstoflandbouw 
mag zijn, maar dat het GLB, wanneer het 
door de lidstaten relevant wordt geacht, 
kan worden gebruikt als aanvullende 
optie, met name voor maatregelen die ook 
bijdragen aan de milieu- en 
biodiversiteitsdoelstellingen van het GLB;

Or. en
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Amendement 313
Esther de Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat koolstoflandbouw 
moet worden gereguleerd in 
overeenstemming met het huidige GLB en 
moet worden gezien als een 
complementaire en extra aanvullende 
optie; onderstreept echter dat 
koolstoflandbouw op langere termijn 
marktgebaseerd moet zijn;

12. benadrukt dat koolstoflandbouw 
moet worden gereguleerd in 
overeenstemming met het huidige GLB en 
moet worden gezien als een 
complementaire en extra aanvullende 
optie; onderstreept echter dat 
koolstoflandbouw op langere termijn 
marktgebaseerd moet zijn, bijvoorbeeld 
door middel van een systeem van 
verhandelbare koolstofkredieten;

Or. en

Amendement 314
Nicola Procaccini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat koolstoflandbouw 
moet worden gereguleerd in 
overeenstemming met het huidige GLB en 
moet worden gezien als een 
complementaire en extra aanvullende 
optie; onderstreept echter dat 
koolstoflandbouw op langere termijn 
marktgebaseerd moet zijn;

12. benadrukt dat koolstoflandbouw 
moet worden gereguleerd overeenkomstig 
het huidige GLB; het mag echter niet 
worden gezien als een complementaire en 
extra aanvullende optie om de GLB-
betalingen aan te vullen; onderstreept dat 
het mechanisme van koolstoflandbouw, 
als nieuw bedrijfsmodel, marktgebaseerd 
moet zijn; benadrukt dat koolstofkredieten 
marktgebaseerd moeten zijn;

Or. en

Amendement 315
Tudor Ciuhodaru
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat koolstoflandbouw 
moet worden gereguleerd in 
overeenstemming met het huidige GLB en 
moet worden gezien als een 
complementaire en extra aanvullende 
optie; onderstreept echter dat 
koolstoflandbouw op langere termijn 
marktgebaseerd moet zijn;

12. benadrukt dat koolstoflandbouw 
moet worden gereguleerd in 
overeenstemming met het huidige GLB en 
moet worden gezien als een 
complementaire en extra aanvullende 
optie; onderstreept echter dat 
koolstoflandbouw op langere termijn 
marktgebaseerd moet zijn, maar zonder 
veranderingen in landgebruik toe te 
staan, ongeacht de gemaakte keuzes;

Or. ro

Amendement 316
Romana Jerković, Delara Burkhardt, Milan Brglez, Robert Hajšel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat koolstoflandbouw 
moet worden gereguleerd in 
overeenstemming met het huidige GLB en 
moet worden gezien als een 
complementaire en extra aanvullende 
optie; onderstreept echter dat 
koolstoflandbouw op langere termijn 
marktgebaseerd moet zijn;

12. Benadrukt dat koolstoflandbouw 
moet worden gereguleerd om de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de EU-wet inzake bodemgezondheid en de 
EU-wet op het herstel van de natuur te 
ondersteunen;

Or. en

Amendement 317
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement
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12. benadrukt dat koolstoflandbouw 
moet worden gereguleerd in 
overeenstemming met het huidige GLB en 
moet worden gezien als een 
complementaire en extra aanvullende 
optie; onderstreept echter dat 
koolstoflandbouw op langere termijn 
marktgebaseerd moet zijn;

12. benadrukt dat koolstoflandbouw 
moet worden gereguleerd in 
overeenstemming met initiatieven in het 
kader van de EU-biodiversiteitsstrategie, 
met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de 
EU-wet op het herstel van de natuur;

Or. en

Amendement 318
Eric Andrieu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat koolstoflandbouw 
moet worden gereguleerd in 
overeenstemming met het huidige GLB en 
moet worden gezien als een 
complementaire en extra aanvullende 
optie; onderstreept echter dat 
koolstoflandbouw op langere termijn 
marktgebaseerd moet zijn;

12. benadrukt dat de opslag van 
koolstof in de landbouw moet worden 
gezien als betaling voor de produktie van 
een milieudienst, die in het GLB volledig 
gerechtvaardigd is volgens het bekende 
principe van "public money for public 
good";

Or. xm

Amendement 319
Antoni Comín i Oliveres

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat koolstoflandbouw 
moet worden gereguleerd in 
overeenstemming met het huidige GLB en 
moet worden gezien als een 
complementaire en extra aanvullende 
optie; onderstreept echter dat 
koolstoflandbouw op langere termijn 

12. benadrukt dat koolstoflandbouw 
moet worden gereguleerd in 
overeenstemming met het huidige GLB en 
moet worden gezien als een 
complementaire en extra aanvullende 
optie; onderstreept echter dat 
koolstoflandbouw zo snel mogelijk 
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marktgebaseerd moet zijn; marktgebaseerd moet zijn;

Or. en

Amendement 320
Stanislav Polčák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat koolstoflandbouw 
moet worden gereguleerd in 
overeenstemming met het huidige GLB en 
moet worden gezien als een 
complementaire en extra aanvullende 
optie; onderstreept echter dat 
koolstoflandbouw op langere termijn 
marktgebaseerd moet zijn;

12. benadrukt dat koolstoflandbouw 
moet worden gereguleerd in 
overeenstemming met het huidige GLB en 
moet worden gezien als een 
complementaire en aanvullende optie; 
onderstreept echter dat koolstoflandbouw 
in de toekomst marktgebaseerd moet zijn;

Or. cs

Amendement 321
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. benadrukt echter dat landbouw en 
landbouwpraktijken met aanzienlijke 
negatieve gevolgen voor het klimaat, de 
biodiversiteit, de bodem, het water, de 
lucht en het dierenwelzijn geen 
klimaatfinanciering mogen ontvangen, 
noch gestimuleerd of beloond mogen 
worden; is van mening dat dit kan worden 
bereikt op basis van een duidelijk, 
multidimensionaal en evaluatie- en 
certificeringskader dat is ontwikkeld en 
rekening houdt met de "één gezondheid” 
-benadering; benadrukt het belang van 
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een multidimensionale en 
transdisciplinaire aanpak die niet alleen 
gericht is op koolstof, maar ook rekening 
houdt met het herstel van de biodiversiteit, 
bodemgezondheid, waterkwaliteit en 
andere ecosysteemfuncties;

Or. en

Amendement 322
Ondřej Knotek, Martin Hlaváček

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. is van mening dat het dichten van 
de kenniskloof, met name onder 
landbouwers en bosbouwers, van 
essentieel belang is voor de 
totstandbrenging van een efficiënt 
certificeringskader voor 
koolstofverwijdering via 
koolstoflandbouw; verzoekt de lidstaten 
kennisoverdracht te stimuleren door 
middel van gerichte opleidings- en 
scholingsprogramma’s en toegang tot 
specifieke advies- en 
voorlichtingsdiensten om het gebruik van 
koolstoflandbouw door grondbeheerders, 
landbouwers en bosbouwers te vergroten; 
herinnert de lidstaten er in dit verband 
aan dat zij in hun plannen voor 
plattelandsontwikkeling 2023-2027 een 
passend bedrag aan middelen voor advies 
en technische bijstand moeten reserveren;

Or. en

Amendement 323
Dan-Ştefan Motreanu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. moedigt de Commissie en publieke 
en private initiatieven aan om meer 
bekendheid te geven aan de waardevolle 
nevenvoordelen die 
koolstoflandbouwpraktijken kunnen 
opleveren, zoals een betere 
bodemkwaliteit, gezondheid en 
vruchtbaarheid, een groter vermogen om 
grondwater vast te houden, herstel van 
aangetaste bodems, verbeterde 
biodiversiteit, verbeterde 
ecosysteemdiensten en de algehele 
bijdrage aan een grotere veerkracht van 
de land- en bosbouw in de EU;

Or. en

Amendement 324
Pascal Canfin, Max Orville, Catherine Chabaud, Frédérique Ries

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. verzoekt de Commissie ook de 
regeling voor koolstofverwijdering te 
gebruiken om de overgang naar agro-
ecologiepraktijken op het niveau van 
landbouwbedrijven op grote schaal te 
vertragen, met name door samen te 
werken met publieke en private actoren 
om regelingen op te zetten die gebruik 
zullen maken van de regeling voor 
koolstofverwijdering om de marge van de 
landbouwers die bij de genoemde transitie 
betrokken zijn, over een voldoende lange 
periode te waarborgen;

Or. en

Amendement 325
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Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. pleit voor het mainstreamen van 
agro-ecologische praktijken in de 
landbouwsector in de EU en verzoekt de 
Commissie om een doelstelling te 
formuleren dat 50 % van het 
landbouwareaal in de EU tegen 2050 aan 
de hand van agro-ecologische systemen, 
waaronder biologische landbouw, moet 
worden beheerd;

Or. en

Amendement 326
Alexander Bernhuber, Christine Schneider, Norbert Lins

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. benadrukt dat koolstoflandbouw 
verschillende benaderingen vereist 
waarbij de land- en bosbouw worden 
herverdeeld en rekening wordt gehouden 
met de plaatselijke omstandigheden;

Or. en

Amendement 327
Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Kopje II bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Blauwe koolstofverwijderingen
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Or. en

Amendement 328
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. is ingenomen met het initiatief van 
de Commissie om een studie uit te voeren 
om het potentieel te beoordelen van de 
toepassing van het beginsel dat de 
vervuiler betaalt op broeikasgasemissies 
van landbouwactiviteiten; verzoekt de 
Commissie passende maatregelen en 
noodzakelijke hervormingen voor te 
stellen om het beginsel "de vervuiler 
betaalt” toe te passen op 
landbouwemissies; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten in dit verband de 
turfwinning volledig uit te faseren en 
uiterlijk in 2027 een volledig verbod op de 
verkoop en het gebruik van veencompost 
in de Unie toe te passen om de 
verwezenlijking van de voorgestelde 
nettoverwijderingsdoelstelling voor 2030 
beter te ondersteunen;

Or. en

Amendement 329
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. uit zijn bezorgdheid over het feit 
dat een marktgebaseerd 
koolstoflandbouwmodel de concentratie 
en financiering van grond en de 
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afhankelijkheid van landbouwinkomsten 
van speculatieve en vaak volatiele 
koolstofmarkten zal vergroten, en dat de 
toegang tot land voor kleine boeren en 
jonge landbouwers waarschijnlijk 
duurder zal worden; verzoekt de 
Commissie het risico op landroof en 
concurrentie om land tot een minimum te 
beperken;

Or. en

Amendement 330
Pascal Canfin, Max Orville, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Jan Huitema, Martin 
Hojsík, Emma Wiesner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. is van mening dat de Commissie 
en de lidstaten moeten optreden als 
entiteiten die koolstoflandbouwpraktijken 
mogelijk maken; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten in dit verband om meet-, 
modellerings- en 
bodembemonsteringsinstrumenten te 
financieren en beschikbaar te stellen, 
alsook relevante opleidingen die nodig 
zijn voor de opschaling van praktijken die 
zijn gecertificeerd in het kader van de 
regeling voor koolstofverwijdering;

Or. en

Amendement 331
Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. onderstreept dat oceaan-, mariene 
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en aquatische ecosystemen enorme 
koolstofputten zijn die snel nader 
onderzoek en gegevensverzameling 
vereisen, zodat hun potentieel om koolstof 
uit de atmosfeer te verwijderen, wordt 
gemaximaliseerd, aangezien alle 
beschikbare middelen nodig zijn om de 
klimaatcrisis aan te pakken;

Or. en

Amendement 332
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Jan Huitema, Martin Hojsík

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 quater. is van mening dat de in het 
kader van de regeling voor 
koolstofverwijdering verzamelde gegevens 
over bodemgezondheid ter beschikking 
moeten worden gesteld van banken en 
verzekeraars, zodat zij de gezondheid van 
de bodem kunnen integreren in hun op 
risico gebaseerde prijsstelling en 
prijsstelling van activa; stelt voor dat deze 
gegevens ook beschikbaar worden gesteld 
in een EU-brede databank om particuliere 
financiering te kanaliseren naar 
landbouwbedrijven en projecten van de 
hoogste kwaliteit;

Or. en

Amendement 333
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 quater. benadrukt dat elk initiatief 
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voor koolstoflandbouw ook betrekking 
moet hebben op N20- en CH4-emissies, 
die een aanzienlijk deel uitmaken van de 
klimaatverwarmingseffecten van de 
landbouw;

Or. en

Amendement 334
Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. merkt op dat, net als 
koolstoflandbouwpraktijken die van 
invloed zijn op de landbouw, visserij en 
voedselvoorziening en betaalbaarheid in 
verband met deze ecosystemen, niet mag 
worden gehinderd;

Or. en

Amendement 335
Pascal Canfin, Max Orville, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Jan Huitema

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 quinquies. verzoekt de Commissie 
ruim vóór 2026 geverifieerde emissie- en 
verwijderingsgegevens beschikbaar te 
stellen aan grondbeheerders, op basis van 
een bedrijfsniveau en een 
resultaatgerichte aanpak, zodat deze 
gegevens kunnen worden gebruikt in het 
kader van de wetgeving inzake duurzame 
voedselsystemen en in het volgende 
gemeenschappelijk landbouwbeleid;

Or. en
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Amendement 336
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 quinquies. is ingenomen met de 
toezegging van de Commissie om 
koolstoflandbouw te integreren in de 
overheidssteun van de EU, met name door 
deze te promoten in de nationale 
strategische GLB-plannen, het LIFE-
programma en het cohesiebeleid, en er 
tegelijkertijd voor te zorgen dat er geen 
sprake is van dubbele financiering;

Or. en

Amendement 337
Emma Wiesner

Ontwerpresolutie
Kopje III

Ontwerpresolutie Amendement

III. CCS en CCU CCS, CCU en BECCS

Or. en

Amendement 338
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van mening dat koolstofafvang 
en -opslag (CCS) en koolstofafvang en -
gebruik (CCU) een cruciale rol kunnen 

13. is van mening dat koolstofafvang 
en -opslag (CCS) een rol kan spelen bij 
het afvangen en veilig en permanent 
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spelen als toekomstige technologieën voor 
het bereiken van klimaatneutraliteit in 
Europa en voor de totstandbrenging van 
een succesvolle koolstofvrije economie in 
Europa;

opslaan van onvermijdelijke emissies 
wanneer er geen directe opties voor 
emissiereductie beschikbaar zijn; 
benadrukt dat koolstofafvang en -gebruik 
(CCU) er alleen toe bijdraagt tijdelijk te 
voorkomen dat CO2-emissies in de 
atmosfeer worden uitgestoten, en dat deze 
emissies, tenzij die emissies uiteindelijk 
veilig en permanent worden opgeslagen, 
doorgaans later, vaak op zeer korte 
termijn, in de atmosfeer worden 
uitgestoten en derhalve leiden tot 
uitgestelde emissies die niet verenigbaar 
zijn met de verwezenlijking van de 
klimaatdoelstellingen van de Unie;

Or. en

Amendement 339
Jan Huitema, Emma Wiesner, Linea Søgaard-Lidell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van mening dat koolstofafvang 
en -opslag (CCS) en koolstofafvang en -
gebruik (CCU) een cruciale rol kunnen 
spelen als toekomstige technologieën voor 
het bereiken van klimaatneutraliteit in 
Europa en voor de totstandbrenging van 
een succesvolle koolstofvrije economie in 
Europa;

13. is van mening dat koolstofafvang 
en -opslag (CCS) en koolstofafvang en -
gebruik (CCU) een cruciale rol kunnen 
spelen als toekomstige technologieën voor 
het bereiken van klimaatneutraliteit in 
Europa en voor de totstandbrenging van 
een succesvolle koolstofvrije economie in 
Europa; benadrukt dat de vaststelling van 
minimale CCS- en CCU-doelstellingen en 
-vereisten, indien van toepassing op grond 
van nationale wetgeving, de 
decarbonisatie van de Europese 
industriële sector aanzienlijk zou kunnen 
versnellen;

Or. en

Amendement 340
Nicola Procaccini
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van mening dat koolstofafvang 
en -opslag (CCS) en koolstofafvang en -
gebruik (CCU) een cruciale rol kunnen 
spelen als toekomstige technologieën voor 
het bereiken van klimaatneutraliteit in 
Europa en voor de totstandbrenging van 
een succesvolle koolstofvrije economie in 
Europa;

13. is van mening dat koolstofafvang 
en -opslag (CCS) en koolstofafvang en -
gebruik (CCU) een cruciale rol kunnen 
spelen als toekomstige technologieën voor 
het bereiken van klimaatneutraliteit in 
Europa en voor de totstandbrenging van 
een succesvolle koolstofvrije economie in 
Europa; meent dat er daarom een 
beslissende impuls moet worden gegeven 
aan praktijken op het gebied van 
koolstofvastlegging, door middel van 
specifieke instrumenten, normen en 
stimulansen;

Or. en

Amendement 341
Michal Wiezik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van mening dat koolstofafvang 
en -opslag (CCS) en koolstofafvang en -
gebruik (CCU) een cruciale rol kunnen 
spelen als toekomstige technologieën voor 
het bereiken van klimaatneutraliteit in 
Europa en voor de totstandbrenging van 
een succesvolle koolstofvrije economie in 
Europa;

13. is van mening dat koolstofafvang 
en -opslag (CCS) en koolstofafvang en -
gebruik (CCU) een cruciale rol zouden 
kunnen spelen als toekomstige 
technologieën voor het bereiken van 
klimaatneutraliteit in Europa en voor de 
totstandbrenging van een succesvolle 
koolstofvrije economie in Europa; 
benadrukt dat voorkomen moet worden 
dat deze activiteiten koolstofadditief zijn;

Or. en

Amendement 342
Danilo Oscar Lancini
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van mening dat koolstofafvang 
en -opslag (CCS) en koolstofafvang en -
gebruik (CCU) een cruciale rol kunnen 
spelen als toekomstige technologieën voor 
het bereiken van klimaatneutraliteit in 
Europa en voor de totstandbrenging van 
een succesvolle koolstofvrije economie in 
Europa;

13. is van mening dat koolstofafvang 
en -opslag (CCS) en koolstofafvang en -
gebruik (CCU) een cruciale rol kunnen 
spelen als toekomstige technologieën voor 
het bereiken van klimaatneutraliteit in 
Europa en voor de totstandbrenging van 
een succesvolle koolstofvrije economie in 
Europa; daarom is een beslissende 
stimulans voor koolstofverwijdering door 
middel van specifieke instrumenten, 
voorschriften en stimuleringsmaatregelen 
noodzakelijk;

Or. it

Amendement 343
Nicola Procaccini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van mening dat koolstofafvang 
en -opslag (CCS) en koolstofafvang en -
gebruik (CCU) een cruciale rol kunnen 
spelen als toekomstige technologieën voor 
het bereiken van klimaatneutraliteit in 
Europa en voor de totstandbrenging van 
een succesvolle koolstofvrije economie in 
Europa;

13. is van mening dat koolstofafvang 
en -opslag (CCS), bio-energie met 
koolstofafvang en -opslag (BECCS) en 
koolstofafvang en -gebruik (CCU) een 
cruciale rol kunnen spelen als toekomstige 
technologieën voor het bereiken van 
klimaatneutraliteit in Europa en voor de 
totstandbrenging van een succesvolle 
koolstofvrije economie in Europa;

Or. en

Amendement 344
Romana Jerković, Milan Brglez, Robert Hajšel

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van mening dat koolstofafvang 
en -opslag (CCS) en koolstofafvang en -
gebruik (CCU) een cruciale rol kunnen 
spelen als toekomstige technologieën voor 
het bereiken van klimaatneutraliteit in 
Europa en voor de totstandbrenging van 
een succesvolle koolstofvrije economie in 
Europa;

13. is van mening dat milieuveilige en 
permanente koolstofafvang en -opslag 
(CCS) en koolstofafvang en -gebruik 
(CCU) een cruciale rol kunnen spelen als 
toekomstige technologieën voor het 
bereiken van klimaatneutraliteit in Europa 
en voor de totstandbrenging van een 
succesvolle koolstofvrije economie in 
Europa;

Or. en

Amendement 345
Pascal Canfin, Max Orville, Catherine Chabaud, Jan Huitema, Martin Hojsík

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van mening dat koolstofafvang 
en -opslag (CCS) en koolstofafvang en -
gebruik (CCU) een cruciale rol kunnen 
spelen als toekomstige technologieën voor 
het bereiken van klimaatneutraliteit in 
Europa en voor de totstandbrenging van 
een succesvolle koolstofvrije economie in 
Europa;

13. is van mening dat wetenschappelijk 
bewezen, duurzame en permanente 
koolstofafvang en -opslag (CCS) en 
koolstofafvang en -gebruik (CCU) een 
cruciale rol kunnen spelen als toekomstige 
technologieën voor het verminderen van 
emissies en het bereiken van 
klimaatneutraliteit in Europa;

Or. en

Amendement 346
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van mening dat koolstofafvang 
en -opslag (CCS) en koolstofafvang en -

13. is van mening dat koolstofafvang 
en -opslag (CCS) en koolstofafvang en -
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gebruik (CCU) een cruciale rol kunnen 
spelen als toekomstige technologieën voor 
het bereiken van klimaatneutraliteit in 
Europa en voor de totstandbrenging van 
een succesvolle koolstofvrije economie in 
Europa;

gebruik (CCU) een cruciale rol kunnen 
spelen bij de vermindering van de uitstoot 
indien koolstofopslag, ook in producten, 
permanent is, en voor de totstandbrenging 
van een succesvolle koolstofvrije economie 
in de EU;

Or. en

Amendement 347
Pascal Canfin, Max Orville, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Emma Wiesner, 
Martin Hojsík, Jan Huitema

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. is ingenomen met de plannen van 
de Commissie om een efficiënt systeem op 
te zetten voor de traceerbaarheid van 
afgevangen CO2; benadrukt dat er een 
onderscheid moet worden gemaakt tussen 
emissiereducties die worden bereikt door 
middel van afvang ter plaatse van koolstof 
enerzijds, en verwijderingen uit de 
atmosfeer anderzijds; onderstreept de 
noodzaak van robuuste boekhoudregels 
die ervoor zorgen dat alle broeikasgassen 
die in de atmosfeer terechtkomen, 
daadwerkelijk worden verantwoord en dat 
dubbeltelling wordt vermeden;

Or. en

Amendement 348
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. senadrukt dat CCU die ertoe leidt 
dat CO2 op enig moment tijdens het 
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gebruik of de verwijdering van het 
product in de atmosfeer wordt uitgestoten, 
geen koolstofdioxideverwijdering is, maar 
een vertraagde CO2-uitstoot, ongeacht de 
CO2-oorsprong;

Or. en

Amendement 349
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. is ingenomen met het plan van de 
Commissie om de behoeften aan 
grensoverschrijdende CO2-infrastructuur 
te bestuderen en relevante industriële 
clusters in kaart te brengen die kunnen 
profiteren van open en multimodale CO2-
transportnetwerken naar geologische 
opslaglocaties;

Or. en

Amendement 350
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 quater. benadrukt dat 
koolstofafvangtechnologieën zoals CCS 
en CCU die worden toegepast op 
industriële installaties niet als 
koolstofdioxideverwijdering kunnen 
worden beschouwd, aangezien 
koolstofdioxideverwijdering alleen kan 
worden bereikt door het afvangen en 
permanent opslaan van atmosferische 
(met inbegrip van biogene) CO2, en niet 
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door te voorkomen dat CO2 in de 
atmosfeer terechtkomt;

Or. en

Amendement 351
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 quinquies. uit zijn bezorgdheid over 
het voorstel van de Commissie om CO2 
van afval om te vormen tot een hulpbron 
en deze te gebruiken als grondstof voor de 
productie van chemische stoffen, 
kunststoffen of brandstoffen;

Or. en

Amendement 352
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. beklemtoont dat CCS niet in alle 
lidstaten is toegestaan; benadrukt dat de 
Commissie het langetermijneffect van 
CCS in regio’s met diepe bodems 
voldoende moet documenteren en 
proefprojecten moet ondersteunen om 
hierover meer gegevens te verkrijgen;

Schrappen

Or. en

Amendement 353
Linea Søgaard-Lidell, Jan Huitema, Emma Wiesner
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. beklemtoont dat CCS niet in alle 
lidstaten is toegestaan; benadrukt dat de 
Commissie het langetermijneffect van CCS 
in regio’s met diepe bodems voldoende 
moet documenteren en proefprojecten 
moet ondersteunen om hierover meer 
gegevens te verkrijgen;

14. beklemtoont dat CCS niet in alle 
lidstaten is toegestaan; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten het 
langetermijneffect van CCS in regio’s met 
geologische opslagcapaciteit voldoende te 
documenteren en onderzoek te 
ondersteunen om hierover meer gegevens 
te verkrijgen; wijst er echter op dat er 
reeds voldoende gegevens beschikbaar 
zijn om van start te kunnen gaan met de 
invoering van CCS-technologieën;

Or. en

Amendement 354
Jan Huitema, Emma Wiesner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. beklemtoont dat CCS niet in alle 
lidstaten is toegestaan; benadrukt dat de 
Commissie het langetermijneffect van CCS 
in regio’s met diepe bodems voldoende 
moet documenteren en proefprojecten moet 
ondersteunen om hierover meer gegevens 
te verkrijgen;

14. beklemtoont dat CCS niet in alle 
lidstaten is toegestaan; benadrukt dat de 
Commissie het langetermijneffect van CCS 
in regio’s met diepe bodems voldoende 
moet documenteren en proefprojecten moet 
ondersteunen om over die effecten meer 
gegevens te verkrijgen; benadrukt dat het 
gebrek aan praktische voorbeelden en 
gegevens tot op heden afbreuk doet aan de 
doelstellingen van Richtlijn 2009/31/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 23 april 2009 betreffende de 
geologische opslag van kooldioxide en tot 
wijziging van Richtlijn 85/337/EEG van 
de Raad;

Or. en
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Amendement 355
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. beklemtoont dat CCS niet in alle 
lidstaten is toegestaan; benadrukt dat de 
Commissie het langetermijneffect van CCS 
in regio’s met diepe bodems voldoende 
moet documenteren en proefprojecten 
moet ondersteunen om hierover meer 
gegevens te verkrijgen;

14. Merkt op dat CCS niet in alle 
lidstaten is toegestaan en dat het de 
lidstaten vrij moet staan om al dan niet 
toestemming te verlenen voor de 
geologische opslag van CO2 op hun 
grondgebied; moedigt de Commissie, de 
lidstaten en onafhankelijke 
onderzoekscentra aan om het 
langetermijneffect van CCS in regio’s met 
een diepe bodem verder te beoordelen 
teneinde meer gegevens te verkrijgen over 
de algehele milieueffecten, energie-
efficiëntie, maatschappelijke 
aanvaardbaarheid, economische kosten 
en het risico van koolstoflekkage en 
geologische verstoringen;

Or. en

Amendement 356
Pascal Canfin, Max Orville, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Martin Hojsík

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. beklemtoont dat CCS niet in alle 
lidstaten is toegestaan; benadrukt dat de 
Commissie het langetermijneffect van CCS 
in regio’s met diepe bodems voldoende 
moet documenteren en proefprojecten 
moet ondersteunen om hierover meer 
gegevens te verkrijgen;

14. beklemtoont dat CCS niet in alle 
lidstaten is toegestaan; benadrukt dat het 
langetermijneffect van CCS in 
verschillende regio’s voldoende moet 
worden gedocumenteerd en dat 
proefprojecten moeten worden 
ondersteund om meer gegevens te 
verkrijgen voordat ze op grote schaal 
worden ingevoerd; is ingenomen met de 
plannen van de Commissie om 
grensoverschrijdende CO2-
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vervoersinfrastructuur te ondersteunen en 
relevante industriële clusters in kaart te 
brengen;

Or. en

Amendement 357
Martin Hojsík, Claudia Gamon, Catherine Chabaud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. beklemtoont dat CCS niet in alle 
lidstaten is toegestaan; benadrukt dat de 
Commissie het langetermijneffect van CCS 
in regio’s met diepe bodems voldoende 
moet documenteren en proefprojecten moet 
ondersteunen om hierover meer gegevens 
te verkrijgen;

14. beklemtoont dat CCS niet in alle 
lidstaten is toegestaan; benadrukt dat de 
Commissie het langetermijneffect van CCS 
in verschillende regio’s voldoende moet 
documenteren en dat proefprojecten 
moeten worden ondersteund om meer 
gegevens hierover te verkrijgen voordat ze 
op grote schaal worden ingevoerd;

Or. en

Amendement 358
Antoni Comín i Oliveres

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. beklemtoont dat CCS niet in alle 
lidstaten is toegestaan; benadrukt dat de 
Commissie het langetermijneffect van CCS 
in regio’s met diepe bodems voldoende 
moet documenteren en proefprojecten moet 
ondersteunen om hierover meer gegevens 
te verkrijgen;

14. beklemtoont dat CCS niet in alle 
lidstaten is toegestaan; benadrukt dat de 
Commissie het langetermijneffect van CCS 
in regio’s met diepe bodems voldoende 
moet documenteren en proefprojecten en 
verder onderzoek moet ondersteunen om 
hierover meer gegevens te verkrijgen;

Or. en
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Amendement 359
Martin Hojsík, Claudia Gamon, Róża Thun und Hohenstein, Catherine Chabaud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. Onderstreept dat de EU en de 
lidstaten ten volle gebruik moeten maken 
van de bestaande 
monitoringinstrumenten, zoals de enquête 
over landgebruik en het kader voor het 
bedekkingsgebied (LUCAS), die de nodige 
geharmoniseerde informatie over het 
gehalte aan organische koolstof in de 
bodem in de hele EU oplevert, om het 
certificeringskader1bis in te voeren; 
herhaalt zijn verzoek aan de Europese 
Commissie om te zorgen voor een 
rechtsgrondslag voor LUCAS en al zijn 
relevante modules om de operabiliteit 
ervan op lange termijn te waarborgen; is 
van mening dat de lidstaten de 
bemonstering van het gehalte aan 
organische koolstof in de bodem en van 
de koolstofvoorraden op grotere diepte 
moeten uitvoeren, door de 30 cm die in 
het Lucas-bodemprotocol voor 2022 staat 
vermeld als minimum aan te houden.
_________________
1bis 
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repos
itory/handle/JRC121253

Or. en

Amendement 360
Pascal Canfin, Max Orville, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Jan Huitema, Martin 
Hojsík

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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14 bis. verzoekt de Commissie na te gaan 
hoe op basis van een 
levenscyclusbeoordeling van het product 
rekening kan worden gehouden met 
emissies van broeikasgassen die geacht 
worden te zijn afgevangen en gebruikt om 
chemisch gebonden te worden in een 
product, waarbij rekening moet worden 
gehouden met de dubbele rol van 
broeikasgassen als emissies en als 
grondstof, met inbegrip van de emissies 
die worden afgevangen bij de 
vervaardiging van het product, de 
emissies die worden geproduceerd in het 
kader van het afvang- en gebruiksproces, 
de emissies die worden gebruikt bij de 
vervaardiging van het product, en het 
aantal jaren dat de uit de emissies 
afgevangen koolstof in het product is 
gebonden;

Or. en

Amendement 361
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. onderstreept dat de grootschalige 
invoering van CCS afhankelijk is van de 
beschikbaarheid en maatschappelijke 
aanvaarding van duurzame, veilige en 
permanente opslagfaciliteiten met 
betrekking tot het onderscheid tussen 
permanente en korte tot middellange 
koolstofopslag; benadrukt dat 
milieumonitoring na injectie verplicht 
moet zijn; moedigt de Commissie met 
klem aan om de kwestie van 
aansprakelijkheid te verduidelijken indien 
of wanneer koolstofverwijderingen 
worden teruggedraaid en de daaruit 
voortvloeiende schade aan de menselijke 



AM\1261970NL.docx 63/131 PE735.540v03-00

NL

gezondheid (toxicologische effecten), het 
klimaat en het milieu of eigendommen, 
met inbegrip van verontreiniging en 
aardbevingen van grondwater, alsook de 
langetermijneffecten op ecosystemen;

Or. en

Amendement 362
Esther de Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. benadrukt dat efficiëntie en de 
meest optimale sectoroverschrijdende 
verhouding tussen CCU en CCS 
belangrijke beginselen zijn om 
koolstofemissies zo goed mogelijk te 
verminderen, en dat innovatief beleid om 
samenwerking tussen de niet-agrarische 
sector en de land- en tuinbouwsector op 
het gebied van CCU en CCS te 
waarborgen en te stimuleren, waar 
mogelijk moet worden gestimuleerd en 
goedgekeurd;

Or. en

Amendement 363
Emma Wiesner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. benadrukt dat bio-energie met 
koolstofafvang en -opslag (BECCS) de 
enige manier is om koolstofcycli te 
creëren die werkelijk negatief zijn, gezien 
de industriële opslag van CO2, de 
substitutie-effecten en de koolstof die is 
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opgeslagen in de groeiende biomassa; 
onderstreept de grote noodzaak om deze 
techniek op te nemen in het 
certificeringskader voor 
koolstofverwijdering;

Or. en

Amendement 364
Alexander Bernhuber, Christine Schneider, Peter Jahr, Norbert Lins

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. erkent dat koolstof via de 
bouwsector (zowel nieuwbouw als 
renovatie) in de gebouwde omgeving kan 
worden opgeslagen door middel van op de 
natuur gebaseerde materialen, zoals hout 
en houtvezels, en dat dergelijke 
materialen ook in de plaats komen van 
koolstofintensieve conventionele 
materialen;

Or. en

Amendement 365
Romana Jerković, Delara Burkhardt, Milan Brglez, Robert Hajšel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. benadrukt dat het belangrijk is 
onderzoek aan te moedigen en te 
financieren dat gericht is op 
technologieën voor het neutraliseren van 
koolstof die wordt afgevangen in 
geologische natuurlijke hulpbronnen, 
uitgeputte olie- en gasreservoirs en 
zoutwatervoerende lagen;
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Or. en

Amendement 366
Linea Søgaard-Lidell, Emma Wiesner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. is ingenomen met 
koolstofafvangtechnologieën voor 
industriële CO2-emissies die 
milieuvriendelijker zijn en minder vraag 
naar energie hebben dan de huidige 
technologieën;

Or. en

Amendement 367
Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Kopje III bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Technologische verwijdering van koolstof

Or. en

Amendement 368
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. merkt op dat biomassa-energie met 
de verwerkingsketen voor koolstofafvang 
en -opslag (BECCS) energie-intensief is 
en vatbaar is voor het weglekken van 
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koolstofdioxide, hetgeen contraproductief 
kan zijn voor het bereiken van netto 
nulemissie, afhankelijk van de gebruikte 
grondstoffen en de veranderingen in 
landgebruik die hiermee gepaard gaan; 
merkt op dat bij de verbranding van 
biomassa een hoog niveau van 
verontreinigende stoffen wordt 
uitgestoten, waaronder stikstofoxiden 
(NOx) zwaveldioxide (SO2), lood, kwik en 
andere gevaarlijke luchtverontreinigende 
stoffen (HAP’s); benadrukt dat het 
voorzorgsbeginsel en het beginsel van 
nulverontreiniging moeten worden 
toegepast, en wijst erop dat biochar 
verontreinigende stoffen in de bodem 
heeft, met name als gevolg van 
polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen (PAK’s); roept op tot 
intensivering van interdisciplinair 
onderzoek en gegevensverzameling om de 
algemene effecten en doeltreffendheid 
van de productie en het gebruik van 
BECCS en biochar te beoordelen met 
betrekking tot de beperking van en 
aanpassing aan de klimaatverandering, de 
gezondheid van bodem en planten en 
energie-efficiëntie, alsook rekening te 
houden met epidemiologische risico’s 
voor de volksgezondheid van verbranding 
van biomassa en HAP’s in landelijke en 
stedelijke omgevingen;

Or. en

Amendement 369
Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. onderkent de belangrijke rol van 
technologieën en processen voor 
koolstofverwijdering, zoals directe 
luchtafvang (DAC), bij het verlagen van 
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de koolstofniveaus in de omgevingslucht 
en als zodanig bij het bereiken van 
nettonuluitstoot, zowel in de Unie als in 
internationale partners;

Or. en

Amendement 370
Linea Søgaard-Lidell, Jan Huitema, Emma Wiesner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. verzoekt de Commissie uiterlijk 
eind 2023 een strategie voor 
koolstofafvang en -opslag vast te stellen, 
met een gedetailleerd plan en 
doelstellingen voor de uitrol van CCS in 
Europa, die aansluiten bij de 
langetermijnklimaatdoelstelling van de 
EU om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal 
te zijn;

Or. en

Amendement 371
Linea Søgaard-Lidell, Jan Huitema, Emma Wiesner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 quater. verzoekt de Commissie een 
stappenplan met duidelijke stappen en 
mijlpalen vast te stellen voor de 
ontwikkeling van de infrastructuur voor 
CO2-opslag en -transport die nodig is om 
te voldoen aan de klimaatdoelstelling van 
de EU voor de lange termijn om uiterlijk 
in 2050 klimaatneutraal te zijn;

Or. en
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Amendement 372
Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. merkt op dat er veel obstakels zijn 
die de toename van alle methoden voor 
koolstofverwijdering, met inbegrip van 
technologische processen, nog steeds in 
de weg staan, die collectief moeten 
worden aangepakt;

Or. en

Amendement 373
Linea Søgaard-Lidell, Jan Huitema, Emma Wiesner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 quinquies. verzoekt de Commissie de 
lidstaten aan te moedigen de wijziging van 
het Protocol van Londen van 2009 te 
ratificeren; verzoekt de Commissie 
richtsnoeren te verstrekken voor bilaterale 
overeenkomsten over de in- en uitvoer van 
CO2 voor opslag;

Or. en

Amendement 374
Stanislav Polčák

Ontwerpresolutie
Kopje IV

Ontwerpresolutie Amendement

IV. Nieuw regelgevingskader voor de Monitoring, rapportage en verificatie van 
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certificering van koolstofverwijderingen koolstoflandbouw en een nieuw 
regelgevingskader voor de certificering van 
koolstofverwijderingen

Or. cs

Amendement 375
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt dat het nieuwe 
certificeringskader voor koolstoflandbouw 
zo eenvoudig mogelijk van opzet moet zijn 
en niet mag leiden tot onevenredige 
administratieve lasten voor land- en 
bosbouwbeheerders en -eigenaren; 
benadrukt dat in het toekomstige 
certificeringskader van de Unie rekening 
moet worden gehouden met reeds 
bestaande nationale initiatieven met 
hetzelfde doel;

Schrappen

Or. en

Amendement 376
Pascal Canfin, Max Orville, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Martin Hojsík, Jan 
Huitema

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt dat het nieuwe 
certificeringskader voor koolstoflandbouw 
zo eenvoudig mogelijk van opzet moet zijn 
en niet mag leiden tot onevenredige 
administratieve lasten voor land- en 
bosbouwbeheerders en -eigenaren; 
benadrukt dat in het toekomstige 
certificeringskader van de Unie rekening 

15. benadrukt dat het nieuwe 
certificeringskader voor 
koolstofverwijdering gebaseerd moet zijn 
op de beste beschikbare wetenschappelijke 
kennis en robuuste monitoring, 
rapportage en verificatie, een onderscheid 
moet maken tussen de verschillende 
herkomst van koolstof, strikte bepalingen 
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moet worden gehouden met reeds 
bestaande nationale initiatieven met 
hetzelfde doel;

inzake duurzaamheid en 
aansprakelijkheid moet bevatten en 
rekening moet houden met alle daarmee 
samenhangende broeikasgasemissies; 
benadrukt tegelijkertijd dat het nieuwe 
certificeringskader voor koolstoflandbouw 
zo eenvoudig mogelijk van opzet moet zijn 
en niet mag leiden tot onevenredige 
administratieve lasten voor land- en 
bosbouwbeheerders en -eigenaren; 
benadrukt dat in het toekomstige 
certificeringskader van de Unie rekening 
moet worden houden met reeds bestaande 
nationale initiatieven met dezelfde 
doelstellingen en moet voortbouwen op 
hun ervaring om te beschikken over een 
solide certificeringsregeling voor de hele 
Unie;

Or. en

Amendement 377
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt dat het nieuwe 
certificeringskader voor koolstoflandbouw 
zo eenvoudig mogelijk van opzet moet zijn 
en niet mag leiden tot onevenredige 
administratieve lasten voor land- en 
bosbouwbeheerders en -eigenaren; 
benadrukt dat in het toekomstige 
certificeringskader van de Unie rekening 
moet worden gehouden met reeds 
bestaande nationale initiatieven met 
hetzelfde doel;

15. benadrukt dat het 
regelgevingskader voor de certificering 
van koolstofverwijderingen volledig 
transparant, wetenschappelijk 
onderbouwd, robuust en controleerbaar 
moet zijn wat betreft de opzet ervan, en 
moet zorgen voor milieu-integriteit en 
eerbiediging van ecologische beginselen 
die gunstig zijn voor het herstel van 
ecosystemen en biodiversiteit als 
voorwaarde om in aanmerking te komen 
voor klimaatfinanciering voor 
koolstofverwijdering; benadrukt dat het 
gebruik van het toekomstige 
certificeringskader van de Unie gepaard 
moet gaan met technisch advies en 
technische bijstand, met name om land- 



AM\1261970NL.docx 71/131 PE735.540v03-00

NL

en bosbouwbeheerders en -eigenaars in 
staat te stellen het certificeringskader te 
gebruiken; neemt er nota van dat reeds 
bestaande nationale initiatieven die 
momenteel worden ontwikkeld, in 
overeenstemming moeten zijn met 
dezelfde hersteldoelstellingen;

Or. en

Amendement 378
Martin Hojsík, Claudia Gamon, Catherine Chabaud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt dat het nieuwe 
certificeringskader voor koolstoflandbouw 
zo eenvoudig mogelijk van opzet moet zijn 
en niet mag leiden tot onevenredige 
administratieve lasten voor land- en 
bosbouwbeheerders en -eigenaren; 
benadrukt dat in het toekomstige 
certificeringskader van de Unie rekening 
moet worden gehouden met reeds 
bestaande nationale initiatieven met 
hetzelfde doel;

15. benadrukt dat het nieuwe 
certificeringskader voor koolstoflandbouw 
gebaseerd moet zijn op transparante, 
alomvattende en deugdelijke MRV, met 
inbegrip van broeikasgasemissies 
stroomopwaarts en stroomafwaarts in 
verband met het verwijderings- en 
opslagproces in de emissiebalans; 
benadrukt dat het noodzakelijk is te 
zorgen voor een duidelijke definitie van 
het permanente karakter en regels voor de 
aansprakelijkheid van mogelijke 
omkeringen, om het kader zo eenvoudig 
en begrijpelijk mogelijk te maken voor 
land- en bosbouwbeheerders en -eigenaren; 
benadrukt dat in het toekomstige 
certificeringskader van de Unie rekening 
moet worden gehouden met reeds 
bestaande nationale initiatieven met 
hetzelfde doel;

Or. en

Amendement 379
Linea Søgaard-Lidell

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt dat het nieuwe 
certificeringskader voor koolstoflandbouw 
zo eenvoudig mogelijk van opzet moet zijn 
en niet mag leiden tot onevenredige 
administratieve lasten voor land- en 
bosbouwbeheerders en -eigenaren; 
benadrukt dat in het toekomstige 
certificeringskader van de Unie rekening 
moet worden gehouden met reeds 
bestaande nationale initiatieven met 
hetzelfde doel;

15. benadrukt dat het nieuwe 
certificeringskader voor 
koolstofverwijdering zo eenvoudig 
mogelijk van opzet moet zijn en 
onevenredige administratieve lasten moet 
vermijden, terwijl tegelijkertijd rigoureuze 
monitoring, rapportage en verificatie 
moeten worden toegepast om 
daadwerkelijke en permanente 
verwijderingen te waarborgen; benadrukt 
dat in het toekomstige certificeringskader 
van de Unie rekening moet worden 
gehouden met reeds bestaande beste 
praktijken in het kader van nationale 
initiatieven met hetzelfde doel;

Or. en

Amendement 380
Danilo Oscar Lancini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt dat het nieuwe 
certificeringskader voor koolstoflandbouw 
zo eenvoudig mogelijk van opzet moet zijn 
en niet mag leiden tot onevenredige 
administratieve lasten voor land- en 
bosbouwbeheerders en -eigenaren; 
benadrukt dat in het toekomstige 
certificeringskader van de Unie rekening 
moet worden gehouden met reeds 
bestaande nationale initiatieven met 
hetzelfde doel;

15. benadrukt dat het nieuwe 
certificeringskader voor koolstoflandbouw 
zo eenvoudig mogelijk van opzet moet zijn 
en niet mag leiden tot onevenredige 
administratieve lasten voor land- en 
bosbouwbeheerders en -eigenaren; 
benadrukt dat in het toekomstige 
certificeringskader van de Unie rekening 
moet worden gehouden met reeds 
bestaande nationale initiatieven met 
hetzelfde doel; zou graag zien dat via 
Europese wetgeving wordt ingegrepen om 
bedrijven in staat te stellen 
koolstofverwijdering ook op vrijwillige 
markten economisch te exploiteren;

Or. it
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Amendement 381
Nicola Procaccini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt dat het nieuwe 
certificeringskader voor koolstoflandbouw 
zo eenvoudig mogelijk van opzet moet zijn 
en niet mag leiden tot onevenredige 
administratieve lasten voor land- en 
bosbouwbeheerders en -eigenaren; 
benadrukt dat in het toekomstige 
certificeringskader van de Unie rekening 
moet worden gehouden met reeds 
bestaande nationale initiatieven met 
hetzelfde doel;

15. benadrukt dat het nieuwe 
certificeringskader voor koolstoflandbouw 
zo eenvoudig mogelijk van opzet moet zijn 
en niet mag leiden tot onevenredige 
administratieve lasten voor land- en 
bosbouwbeheerders en -eigenaren; 
benadrukt dat in het toekomstige 
certificeringskader van de Unie rekening 
moet worden gehouden met reeds 
bestaande nationale initiatieven met 
hetzelfde doel; benadrukt de noodzaak om 
een kader tot stand te brengen dat in alle 
lidstaten geharmoniseerd is en niet leidt 
tot concurrentievervalsing, waardoor 
ongelijke economische behandeling 
ontstaat;

Or. en

Amendement 382
Eric Andrieu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt dat het nieuwe 
certificeringskader voor koolstoflandbouw 
zo eenvoudig mogelijk van opzet moet zijn 
en niet mag leiden tot onevenredige 
administratieve lasten voor land- en 
bosbouwbeheerders en -eigenaren; 
benadrukt dat in het toekomstige 
certificeringskader van de Unie rekening 
moet worden gehouden met reeds 
bestaande nationale initiatieven met 

15. benadrukt dat het nieuwe 
certificeringskader voor koolstoflandbouw 
zo eenvoudig mogelijk van opzet moet zijn 
en niet mag leiden tot onevenredige 
administratieve lasten voor land- en 
bosbouwbeheerders en -eigenaren door de 
voorkeur te geven aan benaderingen op 
basis van landbouwacties en -praktijken 
en door een grotere marge van 
onzekerheid te aanvaarden over de 
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hetzelfde doel; hoeveelheden koolstof die daadwerkelijk 
worden opgeslagen; benadrukt dat in het 
toekomstige certificeringskader van de 
Unie rekening moet worden gehouden met 
reeds bestaande nationale initiatieven met 
hetzelfde doel;

Or. fr

Amendement 383
Michal Wiezik, Martin Hojsík

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt dat het nieuwe 
certificeringskader voor koolstoflandbouw 
zo eenvoudig mogelijk van opzet moet zijn 
en niet mag leiden tot onevenredige 
administratieve lasten voor land- en 
bosbouwbeheerders en -eigenaren; 
benadrukt dat in het toekomstige 
certificeringskader van de Unie rekening 
moet worden gehouden met reeds 
bestaande nationale initiatieven met 
hetzelfde doel;

15. benadrukt dat het nieuwe 
certificeringskader voor koolstoflandbouw 
wetenschappelijk onderbouwd moet zijn 
en zowel resultaat- als effectgerichte 
benaderingen moet combineren en niet 
mag leiden tot onevenredige 
administratieve lasten voor land- en 
bosbouwbeheerders en -eigenaren; 
benadrukt dat in het toekomstige 
certificeringskader van de Unie rekening 
moet worden gehouden met reeds 
bestaande nationale initiatieven met 
hetzelfde doel;

Or. en

Amendement 384
Emma Wiesner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt dat het nieuwe 
certificeringskader voor koolstoflandbouw 
zo eenvoudig mogelijk van opzet moet zijn 
en niet mag leiden tot onevenredige 

15. benadrukt dat het nieuwe 
certificeringskader voor koolstoflandbouw 
zo eenvoudig mogelijk van opzet moet zijn 
en niet mag leiden tot onevenredige 
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administratieve lasten voor land- en 
bosbouwbeheerders en -eigenaren; 
benadrukt dat in het toekomstige 
certificeringskader van de Unie rekening 
moet worden gehouden met reeds 
bestaande nationale initiatieven met 
hetzelfde doel;

administratieve lasten voor land- en 
bosbouwbeheerders en -eigenaren; 
benadrukt dat in het toekomstige 
certificeringskader van de Unie rekening 
moet worden gehouden met reeds 
bestaande nationale en particuliere 
certificeringsinitiatieven met hetzelfde 
doel;

Or. en

Amendement 385
Romana Jerković, Delara Burkhardt, Milan Brglez, Robert Hajšel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt dat het nieuwe 
certificeringskader voor koolstoflandbouw 
zo eenvoudig mogelijk van opzet moet zijn 
en niet mag leiden tot onevenredige 
administratieve lasten voor land- en 
bosbouwbeheerders en -eigenaren; 
benadrukt dat in het toekomstige 
certificeringskader van de Unie rekening 
moet worden gehouden met reeds 
bestaande nationale initiatieven met 
hetzelfde doel;

15. benadrukt dat het nieuwe 
certificeringskader voor koolstoflandbouw 
niet mag leiden tot onnodige 
administratieve lasten voor land- en 
bosbouwbeheerders en -eigenaren; 
benadrukt dat in het toekomstige 
certificeringskader van de Unie rekening 
moet worden gehouden met reeds 
bestaande nationale initiatieven met 
hetzelfde doel;

Or. en

Amendement 386
Asger Christensen, Ulrike Müller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt dat het nieuwe 
certificeringskader voor koolstoflandbouw 
zo eenvoudig mogelijk van opzet moet zijn 
en niet mag leiden tot onevenredige 

15. benadrukt dat het nieuwe 
certificeringskader voor koolstoflandbouw 
zo eenvoudig mogelijk van opzet moet zijn 
en niet mag leiden tot onevenredige 
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administratieve lasten voor land- en 
bosbouwbeheerders en -eigenaren; 
benadrukt dat in het toekomstige 
certificeringskader van de Unie rekening 
moet worden gehouden met reeds 
bestaande nationale initiatieven met 
hetzelfde doel;

administratieve lasten voor land- en 
bosbouwbeheerders en -eigenaren; 
benadrukt dat in het toekomstige 
certificeringskader van de Unie rekening 
moet worden gehouden met reeds 
bestaande nationale en particuliere 
initiatieven met hetzelfde doel;

Or. en

Amendement 387
Stanislav Polčák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt dat het nieuwe 
certificeringskader voor koolstoflandbouw 
zo eenvoudig mogelijk van opzet moet zijn 
en niet mag leiden tot onevenredige 
administratieve lasten voor land- en 
bosbouwbeheerders en -eigenaren; 
benadrukt dat in het toekomstige 
certificeringskader van de Unie rekening 
moet worden gehouden met reeds 
bestaande nationale initiatieven met 
hetzelfde doel;

15. benadrukt dat de regels voor 
monitoring, rapportage en verificatie van 
koolstoflandbouw zo eenvoudig en 
begrijpelijk mogelijk moeten zijn en geen 
onevenredige administratieve lasten mogen 
opleggen aan land- en bosbouwbeheerders 
en -eigenaren, zonder dat de 
doeltreffendheid ervan in het gedrang 
komt;

Or. cs

Amendement 388
Dan-Ştefan Motreanu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt dat het nieuwe 
certificeringskader voor koolstoflandbouw 
zo eenvoudig mogelijk van opzet moet zijn 
en niet mag leiden tot onevenredige 
administratieve lasten voor land- en 

15. benadrukt dat het nieuwe 
certificeringskader voor koolstoflandbouw 
zo eenvoudig mogelijk van opzet moet zijn 
en niet mag leiden tot onevenredige 
administratieve lasten voor land- en 
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bosbouwbeheerders en -eigenaren; 
benadrukt dat in het toekomstige 
certificeringskader van de Unie rekening 
moet worden gehouden met reeds 
bestaande nationale initiatieven met 
hetzelfde doel;

bosbouwbeheerders en -eigenaren; 
benadrukt dat in het toekomstige 
certificeringskader van de Unie rekening 
moet worden gehouden met reeds 
bestaande nationale initiatieven op het 
grondgebied van de EU met hetzelfde 
doel;

Or. en

Amendement 389
Pascal Canfin, Max Orville, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Martin Hojsík

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. verzoekt de Commissie bij de 
ontwikkeling van haar regeling voor 
koolstofverwijdering rekening te houden 
met de inspanningen die de koplopers in 
het verleden hebben geleverd en met de 
noodzaak om hen te belonen met een 
eerlijke behandeling, ook om andere 
landbouwers te ontmoedigen hun 
praktijken voor andere landbouwers in 
stand te houden; is van mening dat de 
vaststelling van een regionaal 
referentiescenario, met inbegrip van een 
afsluitingsdatum en het in aanmerking 
nemen van regionale verwijderingstrends, 
een van de opties moet zijn die door de 
Commissie worden beoordeeld; verzoekt 
de Commissie samen te werken met 
particuliere actoren, met name de 
detailhandel en de 
levensmiddelenindustrie, om ervoor te 
zorgen dat de certificeringsregeling een 
prijsverhoging op de markt in het leven 
roept, wat koplopers en nieuwkomers zou 
belonen;

Or. en
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Amendement 390
Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. benadrukt dat methoden voor 
koolstofverwijdering verschillende 
opslagduurzaamheid hebben en dat 
monitoring, rapportage en verificatie 
(MRV) gemakkelijker zijn; benadrukt dat, 
hoewel alle soorten verwijderingen nodig 
zijn om bij te dragen aan de EU-
doelstellingen, de duurzaamheid van 
opslag een cruciaal element is voor de 
beoordeling van verwijderingen; voor 
CDR-methoden op basis van geologische 
opslag voorziet de CCS-richtlijn in een 
gemakkelijk beschikbare oplossing voor 
de aspecten aansprakelijkheid en risico’s 
in verband met toekomstige 
terugdraaiingen; onderstreept dat 
vergelijkbare strengheid nodig is voor 
methoden die niet afhankelijk zijn van 
geologische vastlegging in gevallen 
waarin certificaten fungibel zijn;

Or. en

Amendement 391
Jan Huitema, Emma Wiesner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. benadrukt dat resultaatgerichte 
koolstoflandbouwregelingen toegankelijk 
moeten zijn voor alle landbouwers door 
rekening te houden met regionale 
verschillen, terwijl in het kader voor 
koolstofcertificering rekening moet 
worden gehouden met de huidige niveaus 
van organische koolstof in de bodem op 
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landbouwbedrijven, aangezien het 
moeilijker zal zijn voor landbouwers die al 
veel koolstof hebben opgeslagen om nog 
meer koolstof vast te leggen;

Or. en

Amendement 392
Eric Andrieu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. roept de Commissie op een hybride 
aanpak te volgen, met een eerste 
gedeeltelijke betaling op basis van 
landbouwactiviteiten en -praktijken, 
waarbij het saldo aan het eind van het 5-
10 jaar durende meerjarenproject wordt 
betaald, afhankelijk van de werkelijke 
resultaten;

Or. fr

Amendement 393
Nicola Procaccini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. wijst erop dat het belangrijk is 
rekening te houden met de risico’s van 
overmacht die de voortzetting van 
verbintenissen in het kader van CO2-
opslagprojecten (bv. bosbranden) in de 
weg zouden kunnen staan;

Or. en



PE735.540v03-00 80/131 AM\1261970NL.docx

NL

Amendement 394
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. dringt erop aan dat het 
geografische toepassingsgebied van een 
EU-certificeringsregeling voor 
koolstofkredieten wordt beperkt tot de EU;

Or. en

Amendement 395
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. benadrukt dat alle op resultaten 
gebaseerde projecten voor 
koolstofverwijdering, ongeacht of deze 
openbaar of particulier worden 
gefinancierd, moeten worden 
geregistreerd in een openbaar 
toegankelijke en gemakkelijk 
doorzoekbare databank, met inbegrip van 
informatie over de emittenten en kopers 
van kredieten, indien van toepassing;

Or. en

Amendement 396
Jan Huitema, Emma Wiesner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. benadrukt dat 
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koolstoflandbouwregelingen, met het oog 
op een robuust en betrouwbaar 
bedrijfsmodel, ervoor moeten zorgen dat 
landbouwers nog steeds kunnen worden 
gecompenseerd voor maatregelen als de 
koolstofverwijdering lager is als gevolg 
van natuurlijke verstoringen;

Or. en

Amendement 397
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 quater. verzoekt de Commissie de 
kwestie van aansprakelijkheid in een 
koolstofcertificeringsregeling te 
verduidelijken indien of wanneer 
koolstofverwijderingen worden 
teruggedraaid nadat een krediet is 
verkocht of gebruikt;

Or. en

Amendement 398
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 quinquies. verzoekt de Commissie 
zowel upstream- als downstream 
broeikasgasemissies in verband met 
processen voor koolstofverwijdering en -
opslag op te nemen in elk kader voor de 
certificering van koolstofverwijderingen;

Or. en
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Amendement 399
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 sexies. dringt erop aan dat een 
certificeringskader voor koolstofkredieten 
niet gebaseerd mag zijn op 
koolstofintensiteit, maar op absolute 
emissiereducties;

Or. en

Amendement 400
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 septies. verzoekt de Commissie 
regels inzake additionaliteit op te stellen 
die billijk zijn en pioniers niet benadelen 
wat betreft de toepassing van goede 
praktijken op het gebied van landbeheer;

Or. en

Amendement 401
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 octies. dringt aan op een 
afzonderlijke doelstelling voor 
koolstofverwijdering, met inbegrip van 
technologische verwijderingen, om de 
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opschaling van de EU te waarborgen en 
koolstofverwijderingen te stimuleren 
zonder de emissiereductie-inspanningen 
te ondermijnen;

Or. en

Amendement 402
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 nonies. verzoekt de Commissie een 
transparant certificeringssysteem voor te 
stellen waarin alle certificaten worden 
opgenomen in de nationale 
broeikasgasinventarissen, in plaats van te 
worden geclaimd als compensatie door 
particuliere of publieke actoren, om 
ervoor te zorgen dat het 
certificeringsmechanisme de lidstaten 
ondersteunt en dat de Unie de 
overkoepelende doelstellingen van andere 
EU-wetgeving haalt en dubbeltelling van 
verwijderingen voorkomt;

Or. en

Amendement 403
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. beklemtoont dat er een robuust 
nieuw kader moet worden ontwikkeld voor 
de kwantificering en certificering van 
koolstofverwijderingen dat tegelijkertijd 
greenwashing en koolstoflekkage moet 

16. beklemtoont dat er een 
wetenschappelijk onderbouwd, robuust en 
verantwoordingsplichtig nieuw kader moet 
worden ontwikkeld waarin criteria worden 
vastgesteld voor activiteiten die leiden tot 
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voorkomen; benadrukt dat het 
noodzakelijk is hoogwaardige 
koolstofcertificaten te bevorderen die 
kunnen garanderen dat is voldaan aan de 
criteria van additionaliteit, bestendigheid, 
het vermijden van dubbeltellingen en 
authenticiteit, teneinde betere praktijken op 
het gebied van landbeheer te stimuleren, 
met als resultaat een betere koolstofafvang;

permanente koolstofverwijdering en 
herstel van ecosystemen, alsook de 
kwantificering en certificering van 
koolstofverwijderingen, dat voldoende 
garanties moet bieden voor duurzame, 
veilige en permanente opslag en voor het 
beheer van het risico van omkering om 
ervoor te zorgen dat andere 
milieudoelstellingen niet worden 
geschaad en greenwashing wordt 
vermeden; benadrukt dat de certificering 
van koolstofverwijderingactiviteiten niet 
mag leiden tot koolstofcompensatie en 
benadrukt de noodzaak om 
technologische en terrestrische 
koolstofafvang verschillend te benaderen; 
benadrukt dat het noodzakelijk is 
hoogwaardige koolstofcertificaten te 
bevorderen die kunnen garanderen dat is 
voldaan aan de criteria van additionaliteit, 
bestendigheid, het vermijden van 
dubbeltellingen en authenticiteit, teneinde 
betere praktijken op het gebied van 
landbeheer te stimuleren, met als resultaat 
een betere koolstofafvang;

Or. en

Amendement 404
Norbert Lins, Marlene Mortler, Alexander Bernhuber, Jens Gieseke, Christine 
Schneider

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. beklemtoont dat er een robuust 
nieuw kader moet worden ontwikkeld voor 
de kwantificering en certificering van 
koolstofverwijderingen dat tegelijkertijd 
greenwashing en koolstoflekkage moet 
voorkomen; benadrukt dat het noodzakelijk 
is hoogwaardige koolstofcertificaten te 
bevorderen die kunnen garanderen dat is 
voldaan aan de criteria van additionaliteit, 
bestendigheid, het vermijden van 

16. beklemtoont dat er een robuust 
nieuw kader en een governancestructuur 
moeten worden ontwikkeld voor de 
kwantificering en certificering van 
koolstofverwijderingen dat tegelijkertijd 
greenwashing en koolstoflekkage moet 
voorkomen; benadrukt dat het noodzakelijk 
is hoogwaardige koolstofcertificaten te 
bevorderen die kunnen garanderen dat is 
voldaan aan de criteria van additionaliteit, 
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dubbeltellingen en authenticiteit, teneinde 
betere praktijken op het gebied van 
landbeheer te stimuleren, met als resultaat 
een betere koolstofafvang;

bestendigheid, het vermijden van 
dubbeltellingen en authenticiteit, teneinde 
betere praktijken op het gebied van 
landbeheer te stimuleren, met als resultaat 
een betere koolstofafvang; onderstreept 
het belang van geharmoniseerde regels in 
alle EU-lidstaten en bij voorkeur ook 
daarbuiten, validateurs en verificateurs 
van koolstofverwijderingen en -
emissiereducties te erkennen, een 
verwijderingsregister te beheren om 
dubbeltellingen te voorkomen, en 
transparantie te waarborgen;

Or. en

Amendement 405
Ulrike Müller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. beklemtoont dat er een robuust 
nieuw kader moet worden ontwikkeld voor 
de kwantificering en certificering van 
koolstofverwijderingen dat tegelijkertijd 
greenwashing en koolstoflekkage moet 
voorkomen; benadrukt dat het noodzakelijk 
is hoogwaardige koolstofcertificaten te 
bevorderen die kunnen garanderen dat is 
voldaan aan de criteria van additionaliteit, 
bestendigheid, het vermijden van 
dubbeltellingen en authenticiteit, teneinde 
betere praktijken op het gebied van 
landbeheer te stimuleren, met als resultaat 
een betere koolstofafvang;

16. beklemtoont dat er een robuust 
nieuw kader moet worden ontwikkeld voor 
de kwantificering en certificering van 
koolstofverwijderingen dat tegelijkertijd 
greenwashing en koolstoflekkage moet 
voorkomen; benadrukt dat het noodzakelijk 
is hoogwaardige koolstofcertificaten te 
bevorderen die kunnen garanderen dat is 
voldaan aan de criteria van additionaliteit, 
bestendigheid, het vermijden van 
dubbeltellingen en authenticiteit, teneinde 
betere praktijken op het gebied van 
landbeheer te stimuleren, met als resultaat 
een betere koolstofafvang; verzoekt de 
Commissie in dit verband de haalbaarheid 
te beoordelen van de toepassing van het 
kader voor koolstoflandbouw in derde 
landen, die rechtstreeks verband houden 
met in de EU ingevoerde goederen, in 
overeenstemming met artikel 6 van de 
Overeenkomst van Parijs;

Or. en
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Amendement 406
Nicola Procaccini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. beklemtoont dat er een robuust 
nieuw kader moet worden ontwikkeld voor 
de kwantificering en certificering van 
koolstofverwijderingen dat tegelijkertijd 
greenwashing en koolstoflekkage moet 
voorkomen; benadrukt dat het noodzakelijk 
is hoogwaardige koolstofcertificaten te 
bevorderen die kunnen garanderen dat is 
voldaan aan de criteria van additionaliteit, 
bestendigheid, het vermijden van 
dubbeltellingen en authenticiteit, teneinde 
betere praktijken op het gebied van 
landbeheer te stimuleren, met als resultaat 
een betere koolstofafvang;

16. beklemtoont dat er een robuust 
nieuw kader moet worden ontwikkeld voor 
de kwantificering en certificering van 
koolstofverwijderingen dat tegelijkertijd 
greenwashing en koolstoflekkage moet 
voorkomen; verzoekt de Commissie een 
duidelijke terminologie vast te stellen om 
duurzame en hernieuwbare 
koolstofbronnen te definiëren, aangezien 
biogene koolstof een belangrijke rol zal 
spelen door te voorzien in alternatieven 
voor conventionele materialen; benadrukt 
dat het noodzakelijk is hoogwaardige 
koolstofcertificaten te bevorderen die 
kunnen garanderen dat is voldaan aan de 
criteria van additionaliteit, bestendigheid, 
het vermijden van dubbeltellingen en 
authenticiteit, teneinde betere praktijken op 
het gebied van landbeheer te stimuleren, 
met als resultaat een betere koolstofafvang;

Or. en

Amendement 407
Alexander Bernhuber, Christine Schneider, Peter Jahr, Norbert Lins

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. beklemtoont dat er een robuust 
nieuw kader moet worden ontwikkeld voor 
de kwantificering en certificering van 
koolstofverwijderingen dat tegelijkertijd 
greenwashing en koolstoflekkage moet 
voorkomen; benadrukt dat het noodzakelijk 

16. beklemtoont dat er een robuust 
nieuw kader moet worden ontwikkeld voor 
de kwantificering en certificering van 
koolstofverwijderingen dat tegelijkertijd 
greenwashing en koolstoflekkage moet 
voorkomen; benadrukt dat het noodzakelijk 
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is hoogwaardige koolstofcertificaten te 
bevorderen die kunnen garanderen dat is 
voldaan aan de criteria van additionaliteit, 
bestendigheid, het vermijden van 
dubbeltellingen en authenticiteit, teneinde 
betere praktijken op het gebied van 
landbeheer te stimuleren, met als resultaat 
een betere koolstofafvang;

is hoogwaardige koolstofcertificaten te 
bevorderen die kunnen garanderen dat is 
voldaan aan de criteria van additionaliteit, 
bestendigheid, het vermijden van 
dubbeltellingen en authenticiteit, teneinde 
betere praktijken op het gebied van 
landbeheer te stimuleren, met als resultaat 
een betere koolstofafvang; onderstreept 
dat praktijken voor koolstofopslag niet 
mogen leiden tot productiviteitsverlies en 
dat de voedselzekerheid niet in gevaar 
mag worden gebracht;

Or. en

Amendement 408
Eric Andrieu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. beklemtoont dat er een robuust 
nieuw kader moet worden ontwikkeld voor 
de kwantificering en certificering van 
koolstofverwijderingen dat tegelijkertijd 
greenwashing en koolstoflekkage moet 
voorkomen; benadrukt dat het noodzakelijk 
is hoogwaardige koolstofcertificaten te 
bevorderen die kunnen garanderen dat is 
voldaan aan de criteria van additionaliteit, 
bestendigheid, het vermijden van 
dubbeltellingen en authenticiteit, teneinde 
betere praktijken op het gebied van 
landbeheer te stimuleren, met als resultaat 
een betere koolstofafvang;

16. beklemtoont dat er een robuust 
nieuw kader moet worden ontwikkeld voor 
de kwantificering en certificering van 
koolstofverwijderingen dat tegelijkertijd 
greenwashing en koolstoflekkage moet 
voorkomen; benadrukt dat het noodzakelijk 
is hoogwaardige koolstofcertificaten zoveel 
mogelijk te bevorderen die kunnen 
garanderen dat is voldaan aan de criteria 
van additionaliteit, bestendigheid, het 
vermijden van dubbeltellingen en 
authenticiteit, teneinde betere praktijken op 
het gebied van landbeheer te stimuleren, 
met als resultaat een betere koolstofafvang, 
zonder dat dit onevenredige 
administratieve en toezichtskosten met 
zich meebrengt;

Or. fr

Amendement 409
Dan-Ştefan Motreanu
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. beklemtoont dat er een robuust 
nieuw kader moet worden ontwikkeld voor 
de kwantificering en certificering van 
koolstofverwijderingen dat tegelijkertijd 
greenwashing en koolstoflekkage moet 
voorkomen; benadrukt dat het noodzakelijk 
is hoogwaardige koolstofcertificaten te 
bevorderen die kunnen garanderen dat is 
voldaan aan de criteria van additionaliteit, 
bestendigheid, het vermijden van 
dubbeltellingen en authenticiteit, teneinde 
betere praktijken op het gebied van 
landbeheer te stimuleren, met als resultaat 
een betere koolstofafvang;

16. beklemtoont dat er een robuust 
nieuw kader moet worden ontwikkeld op 
basis van transparante meet-, monitoring-
, rapportage- en verificatieregels voor de 
kwantificering en certificering van 
koolstofverwijderingen dat tegelijkertijd 
greenwashing en koolstoflekkage moet 
voorkomen; benadrukt dat het noodzakelijk 
is hoogwaardige koolstofcertificaten te 
bevorderen die kunnen garanderen dat is 
voldaan aan de criteria van additionaliteit, 
bestendigheid, het vermijden van 
dubbeltellingen en authenticiteit, teneinde 
betere praktijken op het gebied van 
landbeheer te stimuleren, met als resultaat 
een betere koolstofafvang;

Or. en

Amendement 410
Pascal Canfin, Max Orville, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Martin Hojsík, Jan 
Huitema

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. beklemtoont dat er een robuust 
nieuw kader moet worden ontwikkeld voor 
de kwantificering en certificering van 
koolstofverwijderingen dat tegelijkertijd 
greenwashing en koolstoflekkage moet 
voorkomen; benadrukt dat het noodzakelijk 
is hoogwaardige koolstofcertificaten te 
bevorderen die kunnen garanderen dat is 
voldaan aan de criteria van additionaliteit, 
bestendigheid, het vermijden van 
dubbeltellingen en authenticiteit, teneinde 
betere praktijken op het gebied van 
landbeheer te stimuleren, met als resultaat 

16. beklemtoont dat er een robuust 
nieuw kader moet worden ontwikkeld voor 
de kwantificering en certificering van 
koolstofverwijderingen dat tegelijkertijd 
greenwashing en koolstoflekkage moet 
voorkomen; benadrukt dat het noodzakelijk 
is hoogwaardige koolstofcertificaten te 
bevorderen die kunnen garanderen dat is 
voldaan aan de criteria van additionaliteit, 
bestendigheid, het vermijden van 
dubbeltellingen en authenticiteit, teneinde 
koolstofverwijdering te stimuleren, met als 
resultaat een betere koolstofafvang;
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een betere koolstofafvang;

Or. en

Amendement 411
Antoni Comín i Oliveres

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. beklemtoont dat er een robuust 
nieuw kader moet worden ontwikkeld voor 
de kwantificering en certificering van 
koolstofverwijderingen dat tegelijkertijd 
greenwashing en koolstoflekkage moet 
voorkomen; benadrukt dat het noodzakelijk 
is hoogwaardige koolstofcertificaten te 
bevorderen die kunnen garanderen dat is 
voldaan aan de criteria van additionaliteit, 
bestendigheid, het vermijden van 
dubbeltellingen en authenticiteit, teneinde 
betere praktijken op het gebied van 
landbeheer te stimuleren, met als resultaat 
een betere koolstofafvang;

16. beklemtoont dat er een robuust 
nieuw wetenschappelijk onderbouwd 
kader moet worden ontwikkeld voor de 
kwantificering en certificering van 
koolstofverwijderingen dat tegelijkertijd 
greenwashing en koolstoflekkage moet 
voorkomen; benadrukt dat het noodzakelijk 
is hoogwaardige koolstofcertificaten te 
bevorderen die kunnen garanderen dat is 
voldaan aan de criteria van additionaliteit, 
bestendigheid, het vermijden van 
dubbeltellingen en authenticiteit, teneinde 
betere praktijken op het gebied van 
landbeheer te stimuleren, met als resultaat 
een betere koolstofafvang;

Or. en

Amendement 412
Linea Søgaard-Lidell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. beklemtoont dat er een robuust 
nieuw kader moet worden ontwikkeld voor 
de kwantificering en certificering van 
koolstofverwijderingen dat tegelijkertijd 
greenwashing en koolstoflekkage moet 
voorkomen; benadrukt dat het noodzakelijk 
is hoogwaardige koolstofcertificaten te 

16. beklemtoont dat er een robuust 
nieuw kader moet worden ontwikkeld voor 
de kwantificering en certificering van 
koolstofverwijderingen dat 
wetenschappelijk onderbouwd moet zijn 
en tegelijkertijd greenwashing en 
koolstoflekkage moet voorkomen; 
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bevorderen die kunnen garanderen dat is 
voldaan aan de criteria van additionaliteit, 
bestendigheid, het vermijden van 
dubbeltellingen en authenticiteit, teneinde 
betere praktijken op het gebied van 
landbeheer te stimuleren, met als resultaat 
een betere koolstofafvang;

benadrukt dat het noodzakelijk is 
hoogwaardige koolstofcertificaten te 
bevorderen die kunnen garanderen dat is 
voldaan aan de criteria van additionaliteit, 
bestendigheid, het vermijden van 
dubbeltellingen en authenticiteit, teneinde 
permanente nettoverwijderingen en betere 
praktijken op het gebied van landbeheer te 
stimuleren;

Or. en

Amendement 413
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. beklemtoont dat er een robuust 
nieuw kader moet worden ontwikkeld voor 
de kwantificering en certificering van 
koolstofverwijderingen dat tegelijkertijd 
greenwashing en koolstoflekkage moet 
voorkomen; benadrukt dat het 
noodzakelijk is hoogwaardige 
koolstofcertificaten te bevorderen die 
kunnen garanderen dat is voldaan aan de 
criteria van additionaliteit, bestendigheid, 
het vermijden van dubbeltellingen en 
authenticiteit, teneinde betere praktijken 
op het gebied van landbeheer te 
stimuleren, met als resultaat een betere 
koolstofafvang;

16. beklemtoont dat er een robuust, 
transparant, nieuw kader moet worden 
ontwikkeld voor de kwantificering en 
certificering van koolstofverwijderingen 
dat tegelijkertijd greenwashing en valse 
claims inzake koolstofneutraliteit moet 
voorkomen; benddrukt dat het 
noodzakelijk is uitsluitend hoogwaardige 
koolstofcertificaten te bevorderen die 
kunnen garanderen dat is voldaan aan de 
criteria van additionaliteit, bestendigheid, 
het vermijden van dubbeltellingen of 
dubbele monetisering en authenticiteit, 
teneinde koolstofverwijdering te 
stimuleren, met als resultaat een betere 
koolstofafvang;

Or. en

Amendement 414
Nicola Procaccini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. benadrukt dat bijzondere aandacht 
moet worden besteed aan op technologie 
gebaseerde koolstofverwijdering; deze 
kunnen nauwkeuriger worden gemeten en 
gecontroleerd dan op de natuur 
gebaseerde oplossingen, terwijl ook een 
betere en langdurige (permanente) 
verwijdering van CO2 uit de atmosfeer 
wordt geboden; is van mening dat het 
certificeringskader van de EU bijgevolg 
het mogelijk moet maken dat 
verschillende typen of subcategorieën 
certificaten de diversiteit van de 
oplossingen voor koolstofverwijdering en 
hun kenmerken beter weerspiegelen en de 
marktintegriteit waarborgen;

Or. en

Amendement 415
Eric Andrieu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. roept de Commissie op het systeem 
voor controle van de claims van kopers 
van compensatiecertificaten te definiëren 
door te zorgen voor de nodige 
transparantie en door criteria op te nemen 
voor agrovoedingsbedrijven om de 
geografische nabijheid te garanderen 
tussen de levering van grondstoffen en de 
plaats van afgifte van 
compensatiecertificaten voor 
koolstofvastlegging in de bodem;

Or. fr

Amendement 416
Linea Søgaard-Lidell, Jan Huitema
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. benadrukt dat de komende 
wetgeving inzake de certificering van 
koolstofverwijderingen een reeks 
gemeenschappelijke minimumnormen 
moet omvatten voor alle CDR-methoden, 
waarbij de criteria van additionaliteit, 
duurzaamheid en het voorkomen van 
dubbele boekhouding en lekkage worden 
gewaarborgd, maar dat het 
certificeringsmechanisme ook een reeks 
uitgebreide en afzonderlijke criteria en 
methoden voor elke erkende methode van 
loopbaanontwikkeling moet omvatten;

Or. en

Amendement 417
Romana Jerković, Delara Burkhardt, Milan Brglez, Robert Hajšel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. is ingenomen met de inspanningen 
van de Commissie om een transparant, 
robuust en wetenschappelijk onderbouwd 
EU-kader voor de certificering van 
koolstofverwijderingen te ontwikkelen, op 
basis van robuuste boekhoudregels; 
benadrukt dat een dergelijk kader geen 
afbreuk mag doen aan het beleid dat om 
emissiereducties vraagt;

Or. en

Amendement 418
Dan-Ştefan Motreanu
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. herinnert eraan dat een 
succesvolle toepassing van 
koolstoflandbouw afhankelijk is van een 
holistisch beheer van alle 
koolstofreservoirs in bodems, materialen 
en vegetatie, waarbij de stromen 
koolstofdioxide, methaan en 
distikstofoxide voor zowel land als vee 
worden geïntegreerd;

Or. en

Amendement 419
Emma Wiesner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. benadrukt dat de kadermethode 
niet te gedetailleerd kan zijn, aangezien de 
certificeringsregelingen moeten kunnen 
worden aangepast aan de plaatselijke 
omstandigheden en rekening moeten 
houden met de verschillende soorten 
natuur en gangbare praktijken in de 
Unie;

Or. en

Amendement 420
Maria Spyraki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. benadrukt dat voor industriële 



PE735.540v03-00 94/131 AM\1261970NL.docx

NL

toepassingen in toekomstige 
certificeringsregels koolstof moet worden 
gevolgd op basis van de specifieke 
kenmerken van de technologieën, de 
producten en de bijbehorende 
toepassingen, alsook het einde van het 
gebruik;

Or. en

Amendement 421
Antoni Comín i Oliveres

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. benadrukt dat de certificering van 
koolstofverwijderingen niet alleen 
gebaseerd moet zijn op de 
klimaatvoordelen ervan, maar ook moet 
helpen de biodiversiteitscrisis aan te 
pakken en de SDG’s te verwezenlijken;

Or. en

Amendement 422
Alexander Bernhuber, Christine Schneider, Peter Jahr, Norbert Lins

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. herinnert de Commissie eraan dat 
het certificeringskader zo kosteneffectief 
mogelijk moet worden ontworpen en 
administratieve of consultancykosten 
moet vermijden;

Or. en
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Amendement 423
Pascal Canfin, Max Orville, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Martin Hojsík, Jan 
Huitema

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. verzoekt het wetenschappelijk 
panel inzake klimaatverandering nauw te 
worden betrokken bij het opzetten van het 
koolstofverwijderingssysteem om de 
milieu-integriteit ervan te waarborgen;

Or. en

Amendement 424
Ondřej Knotek, Martin Hlaváček

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. is van mening dat emissiereducties 
door landbouwactiviteiten ook baat 
moeten hebben bij objectieve meting en 
certificering;

Or. en

Amendement 425
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. wijst op de noodzaak van een 
betrouwbare certificering op basis van 
wetenschappelijke methoden;

Or. en
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Amendement 426
Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Kopje IV bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Unieke kenmerken van de lidstaten

Or. en

Amendement 427
Maria Spyraki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. benadrukt dat een betere 
verwijdering van koolstof in producten 
gebaseerd moet zijn op robuuste 
koolstofboekingsmethoden die volledig 
rekening houden met de voorafgaande 
opname van biogene koolstof in 
biomassa; verzoekt de Commissie daarom 
de methodologie voor de milieuvoetafdruk 
van producten (Product Environmental 
Footprint — PEF) te herzien om deze in 
overeenstemming te brengen met 
wereldwijd aanvaarde beginselen en om 
op transparante wijze rekening te houden 
met de voordelen en afwegingen in alle 
stadia van productwaardeketens;

Or. en

Amendement 428
Pascal Canfin, Max Orville, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Emma Wiesner, 
Martin Hojsík

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 16 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. benadrukt dat het voorstel van de 
Commissie inzake certificering van 
koolstofverwijderingen gericht moet zijn 
op het vaststellen van een robuuste 
methode als basis voor 
beleidsmaatregelen; herinnert eraan dat 
de Commissie verplicht is een voorstel in 
te dienen voor een nieuwe tussentijdse 
klimaatdoelstelling van de EU tegen 2024, 
zoals vastgelegd in de Europese 
klimaatwet; verwacht dat de Commissie in 
het kader van dat proces een EU-
doelstelling voor verwijderingen 
beoordeelt;

Or. en

Amendement 429
Linea Søgaard-Lidell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. verzoekt de Commissie in haar 
voorstel voor de certificering van 
koolstofverwijderingen een duidelijk 
onderscheid op te nemen tussen 
verwijdering met een korte cyclus, 
gebaseerd op terrestrische putten, en 
verwijdering op lange termijn op basis 
van geologische putten; benadrukt dat de 
certificaten voor verwijdering met een 
korte cyclus en de certificaten voor 
verwijdering met een lange cyclus niet 
mogen worden uitgewisseld of 
gelijkwaardig mogen zijn;

Or. en
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Amendement 430
Emma Wiesner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. onderstreept dat sommige 
koolstofverwijderingen moeilijk te meten 
zijn of niet veilig zijn als gevolg van 
natuurlijke gebeurtenissen die 
landbouwers en bosbeheerders niet onder 
controle hebben, en dat sommige 
koolstofverwijderingactiviteiten vele jaren 
na de activiteit effect sorteren; is van 
mening dat het kader daarom open moet 
staan voor resultaatgerichte en op acties 
gebaseerde activiteiten op korte, 
middellange en lange termijn;

Or. en

Amendement 431
Alexander Bernhuber, Christine Schneider, Peter Jahr, Norbert Lins

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. benadrukt dat de Commissie, 
parallel met het regelgevingskader voor de 
certificering van koolstofverwijderingen, 
ook moet nadenken over opties voor de 
toekomstige opzet van de markt voor de 
handel in landbouwvastleggings- en 
mitigatiecredits die meetellen voor de 
doelstellingen van de EU inzake 
vermindering en verwijdering;

Or. en

Amendement 432
Ondřej Knotek, Martin Hlaváček
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. verzoekt de Commissie samen te 
werken met particuliere actoren, met 
name de detailhandel en de 
levensmiddelenindustrie, om ervoor te 
zorgen dat de certificeringsregeling een 
prijsverhoging op de markt in het leven 
roept, wat koplopers en nieuwkomers in 
gelijke mate zou belonen;

Or. en

Amendement 433
Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. er moet steun worden verleend aan 
de lidstaten;

Or. en

Amendement 434
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. verzoekt de lidstaten vergunningen 
voor koolstofopslag te ontwikkelen;

Or. en
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Amendement 435
Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. onderkent dat sommige lidstaten 
voor grote uitdagingen staan bij het 
boeken van vooruitgang bij het vergroten 
van koolstofverwijderingen en -
vastlegging of -gebruik, en dat het daarom 
belangrijk is te zorgen voor flexibiliteit, 
anticipatie en overdraagbaarheid; 
onderstreept dat elke lidstaat door zijn 
nationale omstandigheden een uniek 
potentieel heeft, aangezien 1 km² in 
Spanje niet gelijk is aan 1 km² in Finland, 
om bij te dragen tot een toename van 
koolstofverwijderingen en -vastlegging of 
-gebruik; benadrukt dat elke lidstaat 
financiering van de Unie moet ontvangen 
om deze activiteiten te bevorderen en 
daarbij gebruik te maken van zijn kennis 
van zijn land;

Or. en

Amendement 436
Alexander Bernhuber, Christine Schneider

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 quater. benadrukt dat certificaten 
die voor de uitoefening van 
koolstoflandbouw beschikbaar worden 
gesteld alleen mogen worden verstrekt 
aan bedrijven die aanzienlijk hebben 
bijgedragen aan de beperking van de 
klimaatverandering en dat zullen blijven 
doen, om greenwashing te voorkomen;

Or. en
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Amendement 437
Alexander Bernhuber, Christine Schneider, Peter Jahr

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 quinquies. verzoekt de Commissie een 
begin te maken met de ontwikkeling van 
een dergelijke methode voor bossen en 
voor waterrijke en veengebieden;

Or. en

Amendement 438
Stanislav Polčák

Ontwerpresolutie
Kopje V

Ontwerpresolutie Amendement

V. Financiering van koolstofcycli Financiering van duurzame koolstofcycli

Or. cs

Amendement 439
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Kopje V

Ontwerpresolutie Amendement

V. Financiering van koolstofcycli Financiering

Or. en

Amendement 440
Martin Häusling
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namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Kopje V bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

benadrukt dat de onzekerheden met 
betrekking tot de exacte omvang van de 
vastlegging en de daarmee 
samenhangende monitoring-, rapportage- 
en verificatiekosten een potentieel risico 
vormen voor landbouwers die besluiten 
zich op vrijwillige koolstofmarkten te 
begeven, aangezien de prijs voor deze 
verwijderingen niet wordt bepaald door de 
werkelijke kosten van koolstofvastlegging, 
maar door de kopers zelf; is daarom van 
mening dat de prijzen zullen worden 
beïnvloed door ondernemingen met een 
groot of dominerend marktpotentieel dat 
kleine en opkomende marktdeelnemers 
een concurrentienadeel zal berokkenen;

Or. en

Amendement 441
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat koolstoflandbouw 
marktgebaseerd moet zijn en moet worden 
gefinancierd met openbare en/of 
particuliere middelen; verzoekt de 
Commissie een echt nieuw bedrijfsmodel 
voor land- en bosbouwers tot stand te 
brengen; merkt op dat financiering vanuit 
de waardeketen of via de totstandbrenging 
van een vrijwillige koolstofmarkt tot de 
mogelijkheden behoort; benadrukt dat het 
GLB geen realistische financieringsbron 
is, aangezien het GLB geen bedrijfsmodel 

17. benadrukt dat maatregelen om de 
koolstofverwijdering te vergroten, 
ongeacht of deze op land of door middel 
van technologieën worden gebruikt, 
kunnen worden gefinancierd met openbare 
en/of particuliere middelen; onderkent dat 
er al vrijwillige regelingen voor 
koolstofcertificering bestaan en dat deze 
moeten worden gereguleerd om 
greenwashing te voorkomen; voorts zijn 
duidelijke richtsnoeren nodig om 
dubbeltelling te voorkomen wanneer 
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is; koolstofverwijderingen meerdere malen 
door verschillende actoren worden 
opgeëist; verzoekt de Commissie nieuwe 
bedrijfsmodellen voor landbouwers en 
bosbouwers aan te moedigen die ervoor 
zorgen dat duurzame beheerspraktijken 
worden toegepast die bijdragen tot een 
betere natuurlijke koolstofvastlegging en 
tegelijkertijd de biodiversiteit in stand 
houden en bevorderen; merkt op dat 
financiering vanuit de waardeketen of van 
andere publieke of private actoren een rol 
kan spelen zolang deze niet louter 
neerkomt op compensatie van fossiele 
emissies; benadrukt dat het GLB reeds kan 
bijdragen aan de financiering van 
koolstoflandbouw;

Or. en

Amendement 442
Eric Andrieu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat koolstoflandbouw 
marktgebaseerd moet zijn en moet worden 
gefinancierd met openbare en/of 
particuliere middelen; verzoekt de 
Commissie een echt nieuw bedrijfsmodel 
voor land- en bosbouwers tot stand te 
brengen; merkt op dat financiering vanuit 
de waardeketen of via de totstandbrenging 
van een vrijwillige koolstofmarkt tot de 
mogelijkheden behoort; benadrukt dat het 
GLB geen realistische financieringsbron 
is, aangezien het GLB geen bedrijfsmodel 
is;

17. benadrukt dat koolstoflandbouw 
gebaseerd moet zijn op de invoering van 
een markt voor compensatiecertificaten en 
moet worden gefinancierd met openbare 
en/of particuliere middelen; verzoekt de 
Commissie een echt nieuw bedrijfsmodel 
voor land- en bosbouwers tot stand te 
brengen zonder hun primaire productieve 
functies te destabiliseren; merkt op dat de 
vastlegging van koolstof, waaronder in de 
bodem, gefinancierd kan worden vanuit 
de waardeketen of via de totstandbrenging 
van een vrijwillige koolstofmarkt; 
benadrukt dat het GLB momenteel geen 
toereikende financieringsbron is om de 
betaling van positieve externe effecten, 
zoals deze milieudiensten voor 
koolstofopslag in de bodem, adequaat te 
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vergoeden;

Or. fr

Amendement 443
Jan Huitema, Emma Wiesner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat koolstoflandbouw 
marktgebaseerd moet zijn en moet worden 
gefinancierd met openbare en/of 
particuliere middelen; verzoekt de 
Commissie een echt nieuw bedrijfsmodel 
voor land- en bosbouwers tot stand te 
brengen; merkt op dat financiering vanuit 
de waardeketen of via de totstandbrenging 
van een vrijwillige koolstofmarkt tot de 
mogelijkheden behoort; benadrukt dat het 
GLB geen realistische financieringsbron 
is, aangezien het GLB geen bedrijfsmodel 
is;

17. benadrukt dat koolstoflandbouw 
marktgebaseerd moet zijn en moet worden 
gefinancierd met openbare en/of 
particuliere middelen; verzoekt de 
Commissie een echt nieuw bedrijfsmodel 
voor land- en bosbouwers tot stand te 
brengen; is van mening dat financiering 
vanuit de waardeketen of via de 
totstandbrenging van een vrijwillige 
koolstofmarkt tot de mogelijkheden 
behoort; benadrukt dat maatregelen in het 
kader van het GLB gericht kunnen zijn op 
het vergroten van koolstofverwijderingen, 
maar dat er aanvullende 
financieringsbronnen nodig zijn om van 
koolstoflandbouw een bedrijfsmodel te 
maken;

Or. en

Amendement 444
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat koolstoflandbouw 
marktgebaseerd moet zijn en moet worden 
gefinancierd met openbare en/of 
particuliere middelen; verzoekt de 
Commissie een echt nieuw bedrijfsmodel 

17. benadrukt dat het GLB een 
realistische financieringsbron is en de 
belangrijkste financieringsbron moet zijn 
voor elke regeling die koolstoflandbouw 
stimuleert;
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voor land- en bosbouwers tot stand te 
brengen; merkt op dat financiering vanuit 
de waardeketen of via de totstandbrenging 
van een vrijwillige koolstofmarkt tot de 
mogelijkheden behoort; benadrukt dat het 
GLB geen realistische financieringsbron 
is, aangezien het GLB geen bedrijfsmodel 
is;

Or. en

Amendement 445
Pascal Canfin, Max Orville, Catherine Chabaud, Frédérique Ries

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat koolstoflandbouw 
marktgebaseerd moet zijn en moet worden 
gefinancierd met openbare en/of 
particuliere middelen; verzoekt de 
Commissie een echt nieuw bedrijfsmodel 
voor land- en bosbouwers tot stand te 
brengen; merkt op dat financiering vanuit 
de waardeketen of via de totstandbrenging 
van een vrijwillige koolstofmarkt tot de 
mogelijkheden behoort; benadrukt dat het 
GLB geen realistische financieringsbron 
is, aangezien het GLB geen bedrijfsmodel 
is;

17. benadrukt dat koolstoflandbouw 
marktgebaseerd moet zijn en moet worden 
gefinancierd met openbare en/of 
particuliere middelen; verzoekt de 
Commissie een echt nieuw bedrijfsmodel 
voor land- en bosbouwers tot stand te 
brengen;

Or. en

Amendement 446
Martin Hojsík, Claudia Gamon, Róża Thun und Hohenstein, Linea Søgaard-Lidell, 
Catherine Chabaud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat koolstoflandbouw 17. benadrukt dat koolstoflandbouw 
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marktgebaseerd moet zijn en moet worden 
gefinancierd met openbare en/of 
particuliere middelen; verzoekt de 
Commissie een echt nieuw bedrijfsmodel 
voor land- en bosbouwers tot stand te 
brengen; merkt op dat financiering vanuit 
de waardeketen of via de totstandbrenging 
van een vrijwillige koolstofmarkt tot de 
mogelijkheden behoort; benadrukt dat het 
GLB geen realistische financieringsbron is, 
aangezien het GLB geen bedrijfsmodel is;

marktgebaseerd moet zijn en moet worden 
gefinancierd met openbare en/of 
particuliere middelen en dat het beginsel 
"geen ernstige afbreuk doen” en de 
milieu-integriteit van acties te allen tijde 
in acht moeten worden genomen; verzoekt 
de Commissie een echt nieuw 
bedrijfsmodel voor land- en bosbouwers tot 
stand te brengen; merkt op dat financiering 
vanuit de waardeketen of via de 
totstandbrenging van een vrijwillige 
koolstofmarkt tot de mogelijkheden 
behoort; benadrukt dat het GLB geen 
realistische financieringsbron is, aangezien 
het GLB geen bedrijfsmodel is;

Or. en

Amendement 447
Michal Wiezik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat koolstoflandbouw 
marktgebaseerd moet zijn en moet worden 
gefinancierd met openbare en/of 
particuliere middelen; verzoekt de 
Commissie een echt nieuw bedrijfsmodel 
voor land- en bosbouwers tot stand te 
brengen; merkt op dat financiering vanuit 
de waardeketen of via de totstandbrenging 
van een vrijwillige koolstofmarkt tot de 
mogelijkheden behoort; benadrukt dat het 
GLB geen realistische financieringsbron 
is, aangezien het GLB geen bedrijfsmodel 
is;

17. benadrukt dat koolstoflandbouw op 
het niveau van de Unie moet worden 
gereguleerd en dat verwijderingen in de 
nationale broeikasgasinventarissen 
moeten worden opgenomen; verzoekt de 
Commissie een echt nieuw bedrijfsmodel 
voor landbouwers, bosbouwers en andere 
grondbeheerders te ontwikkelen en dit 
nadrukkelijk te koppelen aan de agenda 
voor natuurherstel en -bescherming en 
duurzame voedselsystemen in het kader 
van de Europese Green Deal;

Or. en

Amendement 448
Romana Jerković, Milan Brglez, Robert Hajšel
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat koolstoflandbouw 
marktgebaseerd moet zijn en moet worden 
gefinancierd met openbare en/of 
particuliere middelen; verzoekt de 
Commissie een echt nieuw bedrijfsmodel 
voor land- en bosbouwers tot stand te 
brengen; merkt op dat financiering vanuit 
de waardeketen of via de totstandbrenging 
van een vrijwillige koolstofmarkt tot de 
mogelijkheden behoort; benadrukt dat het 
GLB geen realistische financieringsbron 
is, aangezien het GLB geen bedrijfsmodel 
is;

17. benadrukt dat koolstoflandbouw 
moet worden gefinancierd met openbare 
en/of particuliere middelen; verzoekt de 
Commissie een echt nieuw bedrijfsmodel 
voor land- en bosbouwers tot stand te 
brengen; merkt op dat financiering uit de 
waardeketen kan worden overwogen; 
benadrukt dat het GLB een 
financieringsbron kan zijn;

Or. en

Amendement 449
Alexander Bernhuber, Christine Schneider, Peter Jahr

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat koolstoflandbouw 
marktgebaseerd moet zijn en moet worden 
gefinancierd met openbare en/of 
particuliere middelen; verzoekt de 
Commissie een echt nieuw bedrijfsmodel 
voor land- en bosbouwers tot stand te 
brengen; merkt op dat financiering vanuit 
de waardeketen of via de totstandbrenging 
van een vrijwillige koolstofmarkt tot de 
mogelijkheden behoort; benadrukt dat het 
GLB geen realistische financieringsbron 
is, aangezien het GLB geen bedrijfsmodel 
is;

17. benadrukt dat koolstoflandbouw 
marktgebaseerd moet zijn en moet worden 
gefinancierd met openbare en/of 
particuliere middelen; verzoekt de 
Commissie een echt nieuw bedrijfsmodel 
voor land- en bosbouwers tot stand te 
brengen; merkt op dat financiering vanuit 
de waardeketen of via de totstandbrenging 
van een vrijwillige koolstofmarkt tot de 
mogelijkheden behoort; benadrukt dat het 
GLB geen adequate financieringsbron is, 
aangezien het GLB geen bedrijfsmodel is;

Or. en



PE735.540v03-00 108/131 AM\1261970NL.docx

NL

Amendement 450
Danilo Oscar Lancini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat koolstoflandbouw 
marktgebaseerd moet zijn en moet worden 
gefinancierd met openbare en/of 
particuliere middelen; verzoekt de 
Commissie een echt nieuw bedrijfsmodel 
voor land- en bosbouwers tot stand te 
brengen; merkt op dat financiering vanuit 
de waardeketen of via de totstandbrenging 
van een vrijwillige koolstofmarkt tot de 
mogelijkheden behoort; benadrukt dat het 
GLB geen realistische financieringsbron is, 
aangezien het GLB geen bedrijfsmodel is;

17. benadrukt dat het mechanisme 
voor de koolstoflandbouw gebaseerd moet 
zijn op de vrije markt en moet worden 
gefinancierd met openbare en/of 
particuliere middelen; verzoekt de 
Commissie een echt nieuw bedrijfsmodel 
voor land- en bosbouwers tot stand te 
brengen; merkt op dat financiering vanuit 
de waardeketen of via de totstandbrenging 
van een vrijwillige koolstofmarkt 
noodzakelijk is; benadrukt dat het GLB 
geen realistische financieringsbron is, 
aangezien het GLB geen bedrijfsmodel is;

Or. it

Amendement 451
Dan-Ştefan Motreanu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat koolstoflandbouw 
marktgebaseerd moet zijn en moet worden 
gefinancierd met openbare en/of 
particuliere middelen; verzoekt de 
Commissie een echt nieuw bedrijfsmodel 
voor land- en bosbouwers tot stand te 
brengen; merkt op dat financiering vanuit 
de waardeketen of via de totstandbrenging 
van een vrijwillige koolstofmarkt tot de 
mogelijkheden behoort; benadrukt dat het 
GLB geen realistische financieringsbron is, 
aangezien het GLB geen bedrijfsmodel is;

17. benadrukt dat koolstoflandbouw 
marktgebaseerd moet zijn en moet worden 
gefinancierd met openbare en/of 
particuliere middelen; verzoekt de 
Commissie een echt nieuw en financieel 
aantrekkelijk bedrijfsmodel voor land- en 
bosbouwers tot stand te brengen; merkt op 
dat financiering vanuit de waardeketen of 
via de totstandbrenging van een vrijwillige 
koolstofmarkt tot de mogelijkheden 
behoort; benadrukt dat het GLB geen 
realistische financieringsbron is, aangezien 
het GLB geen bedrijfsmodel is;

Or. en
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Amendement 452
Nicola Procaccini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat koolstoflandbouw 
marktgebaseerd moet zijn en moet worden 
gefinancierd met openbare en/of 
particuliere middelen; verzoekt de 
Commissie een echt nieuw bedrijfsmodel 
voor land- en bosbouwers tot stand te 
brengen; merkt op dat financiering vanuit 
de waardeketen of via de totstandbrenging 
van een vrijwillige koolstofmarkt tot de 
mogelijkheden behoort; benadrukt dat het 
GLB geen realistische financieringsbron is, 
aangezien het GLB geen bedrijfsmodel is;

17. benadrukt dat een mechanisme 
voor koolstoflandbouw marktgebaseerd 
moet zijn en moet worden gefinancierd met 
openbare en/of particuliere middelen; 
verzoekt de Commissie een echt nieuw 
bedrijfsmodel voor land- en bosbouwers tot 
stand te brengen; merkt op dat financiering 
vanuit de waardeketen of via de 
totstandbrenging van een vrijwillige 
koolstofmarkt tot de mogelijkheden 
behoort; benadrukt dat het GLB geen 
realistische financieringsbron is, aangezien 
het GLB geen bedrijfsmodel is;

Or. en

Amendement 453
Stanislav Polčák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat koolstoflandbouw 
marktgebaseerd moet zijn en moet worden 
gefinancierd met openbare en/of 
particuliere middelen; verzoekt de 
Commissie een echt nieuw bedrijfsmodel 
voor land- en bosbouwers tot stand te 
brengen; merkt op dat financiering vanuit 
de waardeketen of via de totstandbrenging 
van een vrijwillige koolstofmarkt tot de 
mogelijkheden behoort; benadrukt dat het 
GLB geen realistische financieringsbron is, 
aangezien het GLB geen bedrijfsmodel is;

17. benadrukt dat koolstoflandbouw 
marktgebaseerd moet zijn en moet worden 
gefinancierd met openbare en/of 
particuliere middelen; verzoekt de 
Commissie een echt nieuw bedrijfsmodel 
voor land- en bosbouwers tot stand te 
brengen; merkt op dat financiering vanuit 
de waardeketen of via de totstandbrenging 
van een vrijwillige markt voor opgeslagen 
koolstof tot de mogelijkheden behoort; 
benadrukt dat het GLB geen realistische 
financieringsbron is, aangezien het GLB 
geen bedrijfsmodel is;
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Or. cs

Amendement 454
Delara Burkhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat koolstoflandbouw 
marktgebaseerd moet zijn en moet worden 
gefinancierd met openbare en/of 
particuliere middelen; verzoekt de 
Commissie een echt nieuw bedrijfsmodel 
voor land- en bosbouwers tot stand te 
brengen; merkt op dat financiering vanuit 
de waardeketen of via de totstandbrenging 
van een vrijwillige koolstofmarkt tot de 
mogelijkheden behoort; benadrukt dat het 
GLB geen realistische financieringsbron 
is, aangezien het GLB geen bedrijfsmodel 
is;

17. benadrukt dat koolstoflandbouw 
moet worden gefinancierd met openbare 
en/of particuliere middelen; verzoekt de 
Commissie een echt nieuw bedrijfsmodel 
voor land- en bosbouwers tot stand te 
brengen; merkt op dat financiering uit de 
waardeketen kan worden overwogen; 
benadrukt dat het GLB een belangrijke 
financieringsbron moet zijn om ervoor te 
zorgen dat deze overheidsmiddelen 
bijdragen aan klimaatactie;

Or. en

Amendement 455
Emma Wiesner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat koolstoflandbouw 
marktgebaseerd moet zijn en moet worden 
gefinancierd met openbare en/of 
particuliere middelen; verzoekt de 
Commissie een echt nieuw bedrijfsmodel 
voor land- en bosbouwers tot stand te 
brengen; merkt op dat financiering vanuit 
de waardeketen of via de totstandbrenging 
van een vrijwillige koolstofmarkt tot de 
mogelijkheden behoort; benadrukt dat het 
GLB geen realistische financieringsbron is, 

17. benadrukt dat koolstoflandbouw 
marktgebaseerd moet zijn en voornamelijk 
moet worden gefinancierd met particuliere 
middelen; verzoekt de Commissie een echt 
nieuw bedrijfsmodel voor land- en 
bosbouwers tot stand te brengen; merkt op 
dat financiering vanuit de waardeketen of 
via de totstandbrenging van een vrijwillige 
koolstofmarkt tot de mogelijkheden 
behoort; benadrukt dat het GLB geen 
realistische financieringsbron is, aangezien 
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aangezien het GLB geen bedrijfsmodel is; het GLB geen bedrijfsmodel is;

Or. en

Amendement 456
Norbert Lins, Marlene Mortler, Alexander Bernhuber, Jens Gieseke, Christine 
Schneider

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. is van mening dat de financiële 
stimulansen afkomstig moeten zijn uit 
publieke of particuliere bronnen en 
landbeheerders moeten belonen voor hun 
beheerspraktijken of de feitelijke 
hoeveelheid vastgelegde koolstof, of voor 
het vergroten van de opslag van koolstof 
uit de atmosfeer. wijst erop dat 
overheidsfinanciering in het kader van 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
(GLB), ontvangsten uit het EU-
emissiehandelssysteem (EU ETS) en 
andere Unieprogramma’s, zoals het 
LIFE-programma, het Cohesiefonds, het 
programma Horizon Europa, de herstel- 
en veerkrachtfaciliteit en het Fonds voor 
een rechtvaardige transitie, kan 
koolstofvastlegging en 
biodiversiteitsvriendelijke benaderingen 
voor bossen en landbouwgrond reeds 
ondersteunen en moet worden verhoogd. 
dringt er echter op aan dat GLB-
financiering voornamelijk gericht moet 
blijven op voedselproductie en 
voedselzekerheid in de Unie moet 
waarborgen. In 2022 moet de Commissie 
een rechtskader presenteren met een 
duidelijk financieel kader, 
boekhoudregels en een marktgebaseerd 
ontwerp; benadrukt dat de nieuwe 
bedrijfsmodellen vrijwillig moeten zijn en 
gebaseerd moeten zijn op duidelijke en 
afdwingbare regels met certificaten van 
hoge kwaliteit die kunnen garanderen dat 
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wordt voldaan aan criteria van 
additionaliteit, bestendigheid, het 
vermijden van dubbeltellingen, 
duurzaamheid en authenticiteit, teneinde 
te zorgen voor geloofwaardigheid en 
frauduleuze betalingen te voorkomen;

Or. en

Amendement 457
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. onderkent dat een uniforme, 
resultaatgerichte aanpak belemmeringen 
kan vormen voor kleinschalige 
landbouwbedrijven die geïnteresseerd zijn 
in de toepassing van koolstofgebonden 
landbouwpraktijken; is van mening dat 
extra flexibiliteit nodig is om een situatie 
te voorkomen waarin landbouwers 
mogelijk niet eerlijk worden beloond voor 
hun toegenomen inspanningen en 
bijdragen; beveelt aan een gemengde of 
hybride aanpak te hanteren die een 
basisbetaling (basisbetaling) biedt voor de 
toepassing van 
koolstoflandbouwpraktijken, die 
vervolgens in aanmerking zouden kunnen 
komen voor aanvullende betalingen 
(bonussen) wanneer essentiële 
prestatiebeperkingen en -aanpassingen 
het meest doeltreffend zijn;

Or. en

Amendement 458
Pascal Canfin, Max Orville, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Martin Hojsík

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. verzoekt de Commissie het gebruik 
van de EU-regeling voor 
koolstofverwijdering door bedrijven die 
actief zijn in de levensmiddelenindustrie 
alleen toe te staan voor de vermindering 
van de emissies van bedrijven van 
categorie 3 die verband houden met de 
aankoop van landbouwproducten, 
teneinde een billijke bijdrage van alle 
sectoren aan klimaatneutraliteit te 
waarborgen; zodra de regeling voor 
koolstofverwijdering van kracht is, mogen 
deze bedrijven die in Europa actief zijn, 
geen gecertificeerde niet-EU-regeling 
voor koolstofverwijdering kunnen 
verwerven;

Or. en

Amendement 459
Pascal Canfin, Max Orville, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Jan Huitema

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 ter. verzoekt de Europese Commissie 
de wetgeving inzake een duurzaam 
voedselsysteem te gebruiken als 
wetgevingsinstrument om praktijken die 
zijn gecertificeerd in het kader van de EU-
regeling voor koolstofverwijdering op te 
schalen; verzoekt de Commissie daarom 
in de effectbeoordeling van deze 
wetgeving een analyse uit te voeren van de 
beste manier om dit doel te bereiken;

Or. en

Amendement 460
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Pascal Canfin, Max Orville, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Jan Huitema

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 quater. verzoekt de Commissie de 
regeling voor koolstofverwijdering te 
gebruiken als een instrument voor snelle 
tracering van relevante EU-fondsen 
(GLB-ecoregelingen, agroecologische 
betalingen in het kader van de 2e pijler 
van het GLB, LIFE enz.); de regeling 
moet een instrument zijn dat de 
financieringskanalen vermenigvuldigt in 
plaats van ze te beperken, met inbegrip 
van beter gerichte staatssteunmaatregelen 
op basis van de regeling voor 
koolstofverwijdering;

Or. en

Amendement 461
Eric Andrieu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de Commissie de huidige 
financieringsopties te herzien om ze aan 
te passen aan de vraag in de sector van 
koolstofcycli;

Schrappen

Or. fr

Amendement 462
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18
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Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de Commissie de huidige 
financieringsopties te herzien om ze aan te 
passen aan de vraag in de sector van 
koolstofcycli;

18. verzoekt de Commissie de huidige 
financieringsopties te herzien om 
praktijken te belonen waarvan de klimaat- 
en milieuvoordelen wetenschappelijk zijn 
aangetoond en die leiden tot een 
duurzame en langdurige toename van de 
koolstofvastlegging in bodems en 
biomassa, en waarbij gunstige 
maatschappelijke neveneffecten worden 
gewaarborgd; dit zou kunnen worden 
geschraagd door een taxonomische 
aanpak met duidelijk omschreven 
milieupraktijken en waarborgen om een 
coherente beleidsmix te ontwikkelen in 
overeenstemming met de milieu- en 
klimaatdoelstellingen van de Unie; 
verzoekt de Commissie minimumcriteria 
vast te stellen voor wat een "aanzienlijke 
bijdrage aan de beperking van de 
klimaatverandering” is;

Or. en

Amendement 463
Dan-Ştefan Motreanu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de Commissie de huidige 
financieringsopties te herzien om ze aan te 
passen aan de vraag in de sector van 
koolstofcycli;

18. verzoekt de Commissie de huidige 
financieringsopties te herzien om ze aan te 
passen aan de vraag in de sector van 
koolstofcycli; onderstreept dat onderzoek 
en innovatie met betrekking tot duurzame 
koolstofcycli moeten worden gestimuleerd 
en gefinancierd, bijvoorbeeld via de 
programma’s LIFE en Horizon Europa of 
het innovatiefonds;

Or. en
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Amendement 464
Stanislav Polčák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de Commissie de huidige 
financieringsopties te herzien om ze aan te 
passen aan de vraag in de sector van 
koolstofcycli;

18. verzoekt de Commissie de huidige 
financieringsopties te herzien om ze aan te 
passen aan de zakelijke behoeften die 
voortvloeien uit koolstofcycli;

Or. cs

Amendement 465
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de Commissie de huidige 
financieringsopties te herzien om ze aan te 
passen aan de vraag in de sector van 
koolstofcycli;

18. verzoekt de Commissie de huidige 
financieringsopties te herzien om ze aan te 
passen aan de koolstofcycli;

Or. en

Amendement 466
Eric Andrieu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. vraagt de Commissie erop te 
anticiperen dat, als de bereidheid van 
bedrijven niet voldoende is om een stevige 
vraag naar compensatiecertificaten op te 
bouwen, extra verplichtingen van de kant 
van de kopende bedrijven en/of 
financiering uit openbare middelen als 
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alternatieven zullen moeten worden 
overwogen;

Or. fr

Amendement 467
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is ingenomen met de toegenomen 
belangstelling van de Europese 
Investeringsbank voor de financiering van 
klimaat- en milieu-initiatieven; dringt aan 
op de totstandbrenging van een specifiek 
financieel instrument voor investeringen in 
koolstofcycli;

19. is ingenomen met de toegenomen 
belangstelling van de Europese 
Investeringsbank voor de financiering van 
klimaat- en milieu-initiatieven; dringt aan 
op de invoering van een specifiek 
financieel instrument voor duurzame, 
veilige, betrouwbare en permanente 
koolstofverwijderingen en duidelijke 
resultaten voor het herstel van 
ecosystemen die meerdere voordelen 
opleveren en de risico’s tot een minimum 
beperken;

Or. en

Amendement 468
Eric Andrieu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is ingenomen met de toegenomen 
belangstelling van de Europese 
Investeringsbank voor de financiering van 
klimaat- en milieu-initiatieven; dringt aan 
op de totstandbrenging van een specifiek 
financieel instrument voor investeringen in 
koolstofcycli;

19. is ingenomen met de toegenomen 
belangstelling van de Europese 
Investeringsbank voor de financiering van 
klimaat- en milieu-initiatieven; dringt aan 
op de totstandbrenging van een specifiek 
financieel instrument voor investeringen in 
koolstofcycli, dat met name gericht is op 
kleine spelers die gewoonlijk geen 
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toegang hebben tot conventionele 
financiële diensten;

Or. fr

Amendement 469
Martin Hojsík, Claudia Gamon, Róża Thun und Hohenstein, Catherine Chabaud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is ingenomen met de toegenomen 
belangstelling van de Europese 
Investeringsbank voor de financiering van 
klimaat- en milieu-initiatieven; dringt aan 
op de totstandbrenging van een specifiek 
financieel instrument voor investeringen in 
koolstofcycli;

19. is ingenomen met de toegenomen 
belangstelling van de Europese 
Investeringsbank voor de financiering van 
klimaat- en milieu-initiatieven; dringt aan 
op de invoering van een specifiek 
financieel instrument, dat volledig 
verenigbaar is met de doelstellingen van 
de Europese Green Deal, voor 
investeringen in koolstofcycli;

Or. en

Amendement 470
Stanislav Polčák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is ingenomen met de toegenomen 
belangstelling van de Europese 
Investeringsbank voor de financiering van 
klimaat- en milieu-initiatieven; dringt aan 
op de totstandbrenging van een specifiek 
financieel instrument voor investeringen in 
koolstofcycli;

19. is ingenomen met de toegenomen 
belangstelling van de Europese 
Investeringsbank voor de financiering van 
klimaat- en milieu-initiatieven; dringt aan 
op de totstandbrenging van een specifiek 
financieel instrument voor investeringen in 
duurzame koolstofcycli;

Or. cs
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Amendement 471
Nicola Procaccini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. onderstreept dat elke lidstaat en/of 
de Europese Commissie een officieel 
register van CO2-emissiereductieprojecten 
moet opzetten om dubbele financiering te 
voorkomen; benadrukt dat met het oog op 
het welslagen van de vrijwillige markt de 
invoering van dit register slechts één 
transactie per krediet mogelijk moet 
maken en financiële speculatieve 
praktijken moet voorkomen die het niet 
mogelijk maken de afgegeven certificaten 
daadwerkelijk te tellen, aangezien 
dergelijke praktijken gebaseerd zijn op 
zuivere speculatie (d.w.z. doorlopende 
handel in hetzelfde certificaat met een 
andere waarde);

Or. en

Amendement 472
Antoni Comín i Oliveres

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. verzoekt de Commissie de 
verstrekking van advies en technische 
richtsnoeren over de ontwikkeling van 
duidelijke en toepasselijke 
betalingsregelingen voor 
ecosysteemdiensten voor boseigenaren en 
-beheerders te versnellen en deze 
regelingen te integreren in de Europese 
financiële instrumenten, zoals uiteengezet 
in de nieuwe EU-bosstrategie voor 2030 
(met name in het LIFE-programma), en 
te onderzoeken of deze betalingen in 
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overeenstemming zijn met de financiering 
van koolstofcycli;

Or. en

Amendement 473
Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. uit zijn bezorgdheid over het feit 
dat er in de praktijk sprake is van een 
gebrek aan geografische spreiding van 
projecten die zijn toegekend in het kader 
van verschillende instrumenten, 
waaronder het innovatiefonds; benadrukt 
dat aan elke lidstaat een minimumaantal 
projecten met betrekking tot 
koolstofverwijdering moet worden 
toegekend, ongeacht of het gaat om 
natuurlijke putten of technologieën, 
aangezien zij met hun unieke nationale 
omstandigheden een bijdrage kunnen 
leveren;

Or. en

Amendement 474
Linea Søgaard-Lidell, Emma Wiesner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. benadrukt de rol die carbon 
contracts for difference (CCfD) kunnen 
spelen om investeerders zekerheid te 
bieden over technologieën zoals CCS; 
verzoekt de Commissie de CCfD’s zo 
spoedig mogelijk op EU-niveau ten 
uitvoer te leggen; verzoekt de Commissie 



AM\1261970NL.docx 121/131 PE735.540v03-00

NL

te zorgen voor coördinatie en uitwisseling 
van beste praktijken tussen de lidstaten 
met betrekking tot hun nationale CCfD-
regelingen;

Or. en

Amendement 475
Maria Spyraki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. benadrukt dat risicodelende 
maatregelen, zoals concurrerende 
biedingen, van cruciaal belang zijn voor 
het ondersteunen van investeringen in 
nieuwe technologieën op het niveau van 
demonstratie-installaties en op het niveau 
van hoogwaardige commerciële centrales;

Or. en

Amendement 476
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. benadrukt dat onderzoek naar 
koolstofafvang en -opslag moet worden 
gefinancierd;

Or. en

Amendement 477
Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 19 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 ter. is van oordeel dat de bestaande 
EU-instrumenten en -verordeningen in 
dat opzicht verder kunnen worden 
versterkt door: het creëren van een 
specifieke financieringsstroom voor 
technologische verwijderingen zoals 
DACS, BECCS en PyCCS in het kader 
van het innovatiefonds, opname van de 
financieringsstromen van onderzoek en 
ontwikkeling in het komende 
werkprogramma van Horizon Europa 
voor momenteel ondervertegenwoordigde 
methoden, waaronder PyCCS, alsook de 
toepassingen van biochar in bodems of 
materialen en verbeterde verwering op het 
land, waardoor door middel van TEN-E-
herziening ten minste een minimumaantal 
projecten voor een ondersteunend 
investeringsklimaat voor open toegang tot 
CO-transport- en -opslaginfrastructuur 
zou worden gewaarborgd;

Or. en

Amendement 478
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Kopje VI bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

verzoekt de partijen bij de Overeenkomst 
van Parijs de landsector uit te sluiten van 
koolstofmarkten op grond van artikel 6 
van de Overeenkomst van Parijs;

Or. en

Amendement 479
Romana Jerković, Milan Brglez, Robert Hajšel
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Ontwerpresolutie
Kopje VI bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Delen van kennis

Or. en

Amendement 480
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. dringt aan op meer samenwerking 
en uitwisseling van praktijken tussen 
belanghebbenden om een betere uitvoering 
van initiatieven op het gebied van 
koolstofcycli te bevorderen;

20. dringt aan op meer samenwerking 
en uitwisseling van beste praktijken tussen 
belanghebbenden om een betere kennis en 
een beter begrip van de mogelijkheden en 
risico’s van verschillende opties voor 
koolstofverwijdering te bevorderen;

Or. en

Amendement 481
Antoni Comín i Oliveres

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. dringt aan op meer samenwerking 
en uitwisseling van praktijken tussen 
belanghebbenden om een betere uitvoering 
van initiatieven op het gebied van 
koolstofcycli te bevorderen;

20. dringt aan op meer samenwerking 
en uitwisseling van praktijken tussen 
belanghebbenden om een betere uitvoering 
van initiatieven op het gebied van 
koolstofcycli in de land- en bosbouwsector 
te bevorderen;

Or. en
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Amendement 482
Stanislav Polčák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. dringt aan op meer samenwerking 
en uitwisseling van praktijken tussen 
belanghebbenden om een betere uitvoering 
van initiatieven op het gebied van 
koolstofcycli te bevorderen;

20. dringt aan op meer samenwerking, 
uitwisseling van informatie en 
uitwisseling van goede praktijken tussen 
belanghebbenden om een betere uitvoering 
van initiatieven op het gebied van 
duurzame koolstofcycli te ondersteunen;

Or. cs

Amendement 483
Martin Hojsík, Claudia Gamon, Róża Thun und Hohenstein, Catherine Chabaud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. waardeert de toezegging van de 
Commissie om een deskundigengroep op 
te richten die gericht zal zijn op het 
bevorderen van kennisuitwisseling, het 
verbeteren van de kwaliteit van 
koolstoflandbouwkredieten en MRV-
methodologieën en het volgen van 
relevante ontwikkelingen, onder meer met 
betrekking tot de effecten van initiatieven 
op de natuur en de biodiversiteit; is 
ingenomen met de vastgestelde 
wetgevingssynergieën tussen de duurzame 
koolstofcycli, de LULUCF-verordening en 
het voorstel voor een wet op het herstel 
van de natuur, die voor samenhang 
moeten zorgen en toekomstige 
governance, monitoring en rapportage 
moeten vereenvoudigen;

Or. en
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Amendement 484
Alexander Bernhuber, Christine Schneider, Peter Jahr, Norbert Lins

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. is ingenomen met het initiatief van 
de Commissie om een deskundigengroep 
inzake koolstofverwijdering op te richten 
om met expertise bij te dragen bij het 
opstellen van het wetgevingsvoorstel 
inzake de vrijwillige certificering van 
koolstofverwijderingen en om beste 
praktijken en monitoring-, verificatie- en 
rapportagemethoden voor het gebruik van 
de middelen voor koolstoflandbouw uit te 
wisselen;

Or. en

Amendement 485
Jan Huitema, Emma Wiesner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. dringt erop aan dat adviesdiensten 
op het gebied van landbouw, zoals het 
agrarisch kennis- en innovatiesysteem 
(AKIS), een bijdrage leveren door bredere 
kennis en informatie te verstrekken ter 
ondersteuning van duurzame 
koolstofpraktijken en zorgen voor 
gemakkelijke toegang tot deze informatie;

21. dringt erop aan dat adviesdiensten 
op het gebied van landbouw, zoals het 
agrarisch kennis- en innovatiesysteem 
(AKIS), een bijdrage leveren door bredere 
kennis en informatie te verstrekken ter 
ondersteuning van duurzame 
koolstofpraktijken en zorgen voor 
gemakkelijke toegang tot deze informatie; 
benadrukt dat kennis en informatie voor 
koolstoflandbouw niet alleen gericht moet 
zijn op koolstofverwijdering, maar ook op 
maatregelen en innovaties voor 
emissiereducties op bedrijfsniveau, zoals 
het gebruik van organische meststoffen 
boven chemische meststoffen, het gebruik 
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van toevoegingsmiddelen voor 
diervoeding, verbeteringen in mestbeheer 
en planten- en veeteelt;

Or. en

Amendement 486
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. dringt erop aan dat adviesdiensten 
op het gebied van landbouw, zoals het 
agrarisch kennis- en innovatiesysteem 
(AKIS), een bijdrage leveren door bredere 
kennis en informatie te verstrekken ter 
ondersteuning van duurzame 
koolstofpraktijken en zorgen voor 
gemakkelijke toegang tot deze informatie;

21. dringt erop aan dat adviesdiensten 
op het gebied van landbouw, zoals het 
agrarisch kennis- en innovatiesysteem 
(AKIS), een bijdrage leveren door bredere 
kennis en informatie te verstrekken ter 
ondersteuning van duurzame 
koolstofpraktijken in de landbouw die 
koolstofvastlegging verbeteren en de 
biodiversiteit behouden en bevorderen, en 
zorgen voor gemakkelijke toegang tot deze 
informatie;

Or. en

Amendement 487
Antoni Comín i Oliveres

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. dringt erop aan dat adviesdiensten 
op het gebied van landbouw, zoals het 
agrarisch kennis- en innovatiesysteem 
(AKIS), een bijdrage leveren door bredere 
kennis en informatie te verstrekken ter 
ondersteuning van duurzame 
koolstofpraktijken en zorgen voor 
gemakkelijke toegang tot deze informatie;

21. dringt erop aan dat adviesdiensten 
op het gebied van land- en bosbouw, zoals 
het agrarisch kennis- en innovatiesysteem 
(AKIS), een bijdrage leveren door bredere 
kennis en informatie te verstrekken ter 
ondersteuning van duurzame 
koolstofpraktijken en zorgen voor 
gemakkelijke toegang tot deze informatie;
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Or. en

Amendement 488
Danilo Oscar Lancini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. benadrukt de nuttige functie van 
de samenvoeging van bedrijven in 
associatieve vormen om doeltreffender te 
zijn bij de verwezenlijking van CO2-
verwijdering en om een vermindering van 
de investeringskosten mogelijk te maken;

Or. it

Amendement 489
Nicola Procaccini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. benadrukt de nuttige functie van 
bedrijfsclustering in associatieve vormen 
om de CO2-verwijdering doeltreffender te 
maken en een vermindering van de 
investeringskosten mogelijk te maken;

Or. en

Amendement 490
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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21 bis. dringt aan op directe stimulansen 
voor grondbeheerders en een hoger 
inkomen voor landbouwers om de 
koolstofverwijdering te intensiveren;

Or. en

Amendement 491
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. benadrukt dat de internationale 
samenwerking met derde landen moet 
worden versterkt om Europese normen 
voor koolstofcycli op mondiaal niveau te 
bevorderen en bij te dragen tot de 
toekomstige tenuitvoerlegging van artikel 
6 (over koolstofmarkten) van de 
Overeenkomst van Parijs;

22. dringt aan op een volledig inzicht 
in de algemene effecten en gevolgen van 
koolstoflandbouwmethoden om de 
internationale samenwerking met derde 
landen te versterken en de mondiale 
doelstelling te verwezenlijken om de 
opwarming van de aarde tot 1,5 °C te 
beperken en een gouden standaard op 
mondiaal niveau te ontwikkelen, waarbij 
dubbeltelling moet worden vermeden om 
te zorgen voor een betrouwbare, 
verifieerbare en wetenschappelijk 
onderbouwde boekhoudmethode voor 
mitigatiemaatregelen die kunnen 
bijdragen tot de toekomstige uitvoering 
van artikel 6 van de Overeenkomst van 
Parijs; herinnert eraan dat de NDC van 
de Unie het gebruik van internationale 
kredieten uitsluit en benadrukt daarom 
dat het toekomstige regelgevingskader van 
de EU voor de boekhouding en 
certificering van koolstofverwijderingen 
zich, nu en in de toekomst, alleen mag 
richten op koolstofverwijderingen binnen 
de Unie;

Or. en

Amendement 492
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Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. benadrukt dat de internationale 
samenwerking met derde landen moet 
worden versterkt om Europese normen 
voor koolstofcycli op mondiaal niveau te 
bevorderen en bij te dragen tot de 
toekomstige tenuitvoerlegging van artikel 
6 (over koolstofmarkten) van de 
Overeenkomst van Parijs;

22. benadrukt dat de internationale 
samenwerking met derde landen moet 
worden versterkt om Europese normen 
voor koolstofcycli op mondiaal niveau te 
bevorderen en bij te dragen tot de 
toekomstige verwezenlijking van de 
Overeenkomst van Parijs;

Or. en

Amendement 493
Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. onderstreept dat het omkeren van 
de gevolgen van de klimaatverandering en 
het holistisch aanpakken van de 
klimaatcrisis een project op wereldschaal 
is; dit vereist de betrokkenheid van alle 
internationale partners, met bijzondere 
nadruk op de partners die het meest 
bijdragen aan broeikasgasemissies en 
stagnatie of afname van 
koolstofverwijderingen; stelt voor dat de 
Unie internationale partners, onder meer 
op internationale fora zoals de komende 
COP27- en COP28-conferenties van het 
UNFCCC, aanmoedigt maatregelen te 
nemen om hun koolstofverwijdering en 
daaropvolgende vastlegging of benutting 
te vergroten;

Or. en
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Amendement 494
Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 ter. onderstreept dat er overvloedige 
bronnen van kennis bij en acties 
ondernomen door onder internationale 
partners zijn, met inbegrip van, maar niet 
beperkt tot, het VK, de VS, Canada, 
IJsland, Zwitserland, Australië, 
Noorwegen, Japan en vele andere, en dat 
de Unie in voorkomend geval nauwere 
samenwerking kan overwegen om de 
activiteiten op het gebied van 
koolstofverwijdering binnen de Unie te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 495
Romana Jerković, Delara Burkhardt, Milan Brglez, Robert Hajšel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. is ingenomen met het voorstel om 
een deskundigengroep op te richten en 
stelt voor het potentieel van digitale 
oplossingen te benutten en een digitaal 
platform voor kennisdeling op te zetten, 
dat de betrokkenheid van 
belanghebbenden zou vergemakkelijken, 
kennis zou kunnen delen, technisch 
advies zou verstrekken aan de 
grondbeheerders, feedback zou geven aan 
de autoriteiten van de lidstaten en de 
vaststelling en uitwisseling van beste 
praktijken zou vergemakkelijken;

Or. en
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