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Amendement 1
Manuel Bompard

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat ontbossing deels 
kan worden aangepakt door de 
economische waarde van bossen veilig te 
stellen en door stimulansen te creëren 
voor bosbezit; overwegende dat het 
tegelijkertijd van cruciaal belang is een 
evenwicht te bewaren tussen primaire 
bossen en secundaire bossen;

Schrappen

Or. fr

Amendement 2
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat ontbossing deels 
kan worden aangepakt door de 
economische waarde van bossen veilig te 
stellen en door stimulansen te creëren 
voor bosbezit; overwegende dat het 
tegelijkertijd van cruciaal belang is een 
evenwicht te bewaren tussen primaire 
bossen en secundaire bossen;

A. overwegende dat het van cruciaal 
belang is een evenwicht te bewaren tussen 
primaire bossen en secundaire bossen;

Or. pt

Amendement 3
François Alfonsi
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Overweging A
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Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat ontbossing deels 
kan worden aangepakt door de 
economische waarde van bossen veilig te 
stellen en door stimulansen te creëren 
voor bosbezit; overwegende dat het 
tegelijkertijd van cruciaal belang is een 
evenwicht te bewaren tussen primaire 
bossen en secundaire bossen;

A. overwegende dat wereldwijde 
ontbossing deels kan worden aangepakt 
door de impact van onze 
consumptiepatronen en onze financiële 
sector aan te pakken, de economische 
waarde van bossen veilig te stellen en door 
landeigendomsrechten te waarborgen; 
overwegende dat het tegelijkertijd van 
cruciaal belang is primaire bossen 
wereldwijd in stand te houden en herstel 
van bossen te bevorderen;

Or. en

Amendement 4
Rob Rooken

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat ontbossing deels 
kan worden aangepakt door de 
economische waarde van bossen veilig te 
stellen en door stimulansen te creëren voor 
bosbezit; overwegende dat het 
tegelijkertijd van cruciaal belang is een 
evenwicht te bewaren tussen primaire 
bossen en secundaire bossen;

A. overwegende dat ontbossing deels 
kan worden aangepakt door de waarde van 
bossen te erkennen, door stimulansen te 
creëren voor bosbezit en door er bij de 
lidstaten op aan te dringen subsidies voor 
biomassa te beëindigen; overwegende dat 
het tegelijkertijd van cruciaal belang is 
primaire bossen te beschermen en herstel 
van secundaire bossen te stimuleren;

Or. en

Amendement 5
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat ontbossing deels A. overwegende dat ontbossing 
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kan worden aangepakt door de 
economische waarde van bossen veilig te 
stellen en door stimulansen te creëren voor 
bosbezit; overwegende dat het 
tegelijkertijd van cruciaal belang is een 
evenwicht te bewaren tussen primaire 
bossen en secundaire bossen;

voornamelijk kan worden aangepakt door 
de economische waarde van bossen veilig 
te stellen en door stimulansen te creëren 
voor bosbezit; overwegende dat het 
tegelijkertijd van cruciaal belang is een 
evenwicht te bewaren tussen primaire 
bossen en secundaire bossen;

Or. en

Amendement 6
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat ontbossing deels 
kan worden aangepakt door de 
economische waarde van bossen veilig te 
stellen en door stimulansen te creëren 
voor bosbezit; overwegende dat het 
tegelijkertijd van cruciaal belang is een 
evenwicht te bewaren tussen primaire 
bossen en secundaire bossen;

A. overwegende dat ontbossing deels 
kan worden aangepakt door de 
economische waarde van bossen veilig te 
stellen en door onze consumptie- en 
productiepatronen te veranderen; 
overwegende dat het tegelijkertijd van 
cruciaal belang is de primaire bossen te 
behouden en te streven naar het herstel 
van de secundaire bossen;

Or. it

Amendement 7
Seán Kelly

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat indirecte 
veranderingen in landgebruik (ILUC) 
kunnen plaatsvinden wanneer land dat 
voorheen bestemd was voor voedsel- of 
diervoederproductie wordt omgevormd 
voor de productie van biobrandstoffen, 
vloeibare biomassa en brandstof uit 
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biomassa; overwegende dat in dat geval 
nog steeds moet worden voldaan aan de 
vraag naar voedingsmiddelen en 
diervoeders, hetgeen kan leiden tot de 
uitbreiding van landbouwgrond naar 
gebieden met hoge koolstofvoorraden, 
waardoor wordt bijgedragen aan 
wereldwijde ontbossing;

Or. en

Amendement 8
Manuel Bompard

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat in zijn resolutie 
van 15 januari 2020 over de Europese 
Green Deal de Europese Commissie wordt 
verzocht om onverwijld een voorstel voor 
Europese wetgeving op basis van 
zorgvuldigheidseisen voor te leggen 
teneinde duurzame en ontbossingsvrije 
toeleveringsketens voor op de interne 
markt gebrachte producten te 
waarborgen;

Or. fr

Amendement 9
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat landroof en 
ontbossing, onder meer als gevolg van de 
uitbreiding van de plantages waar 
grondstoffen worden geproduceerd, zoals 
palmolie, koffiebonen, cacaobonen, hout 
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en rubber, grote gevolgen hebben voor de 
mensen- en de milieurechten, met name 
onder de lokale en inheemse bevolking;

Or. it

Amendement 10
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat bossen niet 
vanuit louter economisch perspectief 
moeten worden bekeken, hetgeen hun 
waarde beperkt tot alleen het hout dat zij 
produceren en dus geen rekening houdt 
met de milieu- en sociale voordelen die zij 
bieden;

Or. pt

Amendement 11
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat door bossen en de 
houtsector verstrekte klimaatvoordelen en 
andere ecosysteemdiensten van cruciaal 
belang zullen zijn voor het verwezenlijken 
van de internationale verbintenissen van 
de Unie, zoals de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen 
(SDG’s) van de Verenigde Naties en die 
uit hoofde van het Kyotoprotocol, de 
Overeenkomst van Parijs en andere 
internationale instrumenten;

Or. en
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Amendement 12
François Alfonsi
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat niet alleen bossen 
maar ook andere ecosystemen, zoals 
grasland en veengrond, worden bedreigd 
door het verbruik in de Unie van 
grondstoffen zoals soja en palmolie;

Or. en

Amendement 13
Manuel Bompard

Ontwerpadvies
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A ter. overwegende dat in het licht van 
de COVID-19-pandemie een duurzaam 
bosbouwbeleid urgenter dan ooit is; 
overwegende dat vanwege ongebreidelde 
ontbossing, verstedelijking en 
industrialisatie slechts kleine leefgebieden 
voor wilde diersoorten overblijven, met als 
gevolg een groter risico op nauwe en 
herhaalde contacten met de mens en dus 
op “overschrijding van de barrière naar 
de menselijke soort”;

Or. fr

Amendement 14
Sandra Pereira

Ontwerpadvies



AM\1201858NL.docx 9/37 PE648.618v01-00

NL

Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A ter. overwegende dat criteria voor het 
bepalen van de sociale en milieuwaarde 
en het recht op toegang tot land boven 
overwegingen moeten gaan die alleen 
verband houden met financieel gewin in 
de beoordeling van verschillende 
strategieën voor bosbouwontwikkeling;

Or. pt

Amendement 15
François Alfonsi
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A ter. overwegende dat er een verband 
bestaat tussen enerzijds ontbossing en 
omvorming van ecosystemen en 
anderzijds schendingen van 
mensenrechten, waaronder de rechten 
van inheemse volken en lokale 
gemeenschappen;

Or. en

Amendement 16
Miapetra Kumpula-Natri

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat hout als grondstof 
conform de wetgeving van de Unie alleen 
afkomstig mag zijn uit bossen waar wordt 
gekapt volgens de beginselen van 

B. overwegende dat hout als grondstof 
conform de wetgeving van de Unie alleen 
afkomstig mag zijn uit bossen waar wordt 
gekapt volgens de beginselen van 
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duurzaam bosbeheer die zijn ontwikkeld in 
het kader van internationale 
bosbouwprocessen zoals Forest Europe;

duurzaam bosbeheer die zijn ontwikkeld in 
het kader van internationale 
bosbouwprocessen zoals Forest Europe; 
overwegende dat duurzaam bosbeheer een 
significante impact kan hebben op het 
voorkomen van ontbossing en een positief 
effect heeft op de gezondheid en diversiteit 
van bossen; overwegende dat gezonde en 
multifunctionele bossen van essentieel 
belang zijn voor het bijdragen aan 
beleidsdoelstellingen van de Unie;

Or. en

Amendement 17
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat hout als grondstof 
conform de wetgeving van de Unie alleen 
afkomstig mag zijn uit bossen waar wordt 
gekapt volgens de beginselen van 
duurzaam bosbeheer die zijn ontwikkeld in 
het kader van internationale 
bosbouwprocessen zoals Forest Europe;

B. overwegende dat hout als grondstof 
conform de wetgeving van de Unie alleen 
afkomstig mag zijn uit bossen waar wordt 
gekapt volgens de beginselen van 
duurzaam bosbeheer die zijn ontwikkeld in 
het kader van internationale 
bosbouwprocessen zoals Forest Europe; 
overwegende dat de uitvoering van de 
EU-houtverordening1 bis moet worden 
bevorderd teneinde de toegang van hout 
van illegale oorsprong tot de interne 
markt te voorkomen;
_________________
1 bis Verordening (EU) nr. 995/2010 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
20 oktober 2010 tot vaststelling van de 
verplichtingen van marktdeelnemers die 
hout en houtproducten op de markt 
brengen (PB L 295 van 12.11.2010, 
blz. 23).

Or. en
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Amendement 18
Manuel Bompard

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat hout als 
grondstof conform de wetgeving van de 
Unie alleen afkomstig mag zijn uit bossen 
waar wordt gekapt volgens de beginselen 
van duurzaam bosbeheer die zijn 
ontwikkeld in het kader van internationale 
bosbouwprocessen zoals Forest Europe;

B. overwegende dat grondstoffen en 
houtproducten conform de wetgeving van 
de Unie alleen afkomstig mogen zijn uit 
bossen waar wordt gekapt volgens de 
beginselen van duurzaam bosbeheer die 
zijn ontwikkeld in het kader van 
internationale bosbouwprocessen zoals de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen 
(met name SDG 15) van de VN en Forest 
Europe;

Or. fr

Amendement 19
François Alfonsi
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat hout als grondstof 
conform de wetgeving van de Unie alleen 
afkomstig mag zijn uit bossen waar wordt 
gekapt volgens de beginselen van 
duurzaam bosbeheer die zijn ontwikkeld in 
het kader van internationale 
bosbouwprocessen zoals Forest Europe;

B. overwegende dat hout als grondstof 
alleen afkomstig mag zijn uit bossen waar 
legaal wordt gekapt volgens de beginselen 
van duurzaam bosbeheer dat op gelijke 
basis milieu- en sociale doelstellingen 
alsook economische doelstellingen omvat;

Or. en

Amendement 20
Manuel Bompard

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat bijna 80 % van 
de ontbossing veroorzaakt wordt door de 
toename van de productie van 
basisproducten zoals soja, rundvlees, 
palmolie, koffie, cacao en vlees;

Or. fr

Amendement 21
Manuel Bompard

Ontwerpadvies
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B ter. overwegende dat alleen al in 2019 
de illegale houtkap in Brazilië met 67 % is 
toegenomen; overwegende dat bepaalde 
Europese bedrijven producten afkomstig 
uit deze illegale ontboste gebieden 
invoeren; overwegende dat 
onderhandelingen gaande zijn over een 
handelsovereenkomst met de Mercosur;

Or. fr

Amendement 22
Manuel Bompard

Ontwerpadvies
Overweging B quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B quater. overwegende dat de 
financiële instellingen in de EU de 
belangrijkste financieringsbron zijn – 
7 miljard EUR tussen 2013 en 2019 – 
voor de zes agrovoedingbedrijven die het 
meest betrokken zijn bij de ontbossing van 
voor het klimaat kritieke bossen, zoals in 
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Brazilië, het Congobekken of Papoea-
Nieuw-Guinea1 bis;
_________________
1 bis Bron: Globalwitness.

Or. fr

Amendement 23
Manuel Bompard

Ontwerpadvies
Overweging B quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B quinquies. overwegende dat een 
Europees keurmerk met betrekking tot het 
ontbossingsprofiel van producten niet 
toereikend is ten aanzien van het 
dringende klimaat- en milieuprobleem; 
overwegende dat het op de interne markt 
brengen van alle door ontbossing 
verkregen producten verboden zou 
moeten worden;

Or. fr

Amendement 24
François Alfonsi
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert eraan dat de Unie het 
risico van ontbossing aanpakt door middel 
van de EU-houtverordening1, de 
mededeling van de Commissie getiteld 
“Wetshandhaving, governance en handel in 
de bosbouw – Voorstel voor een EU-
actieplan” (Flegt), en de richtlijn 
hernieuwbare energie2 (RED II), die 

1. herinnert eraan dat de Unie illegale 
houtkap aanpakt door middel van de 
mededeling van de Commissie van 21 mei 
2003 getiteld “Wetshandhaving, 
governance en handel in de bosbouw 
(Flegt) – Voorstel voor een EU-actieplan”, 
de EU-houtverordening1 en de 
vrijwilligpartnerschapsovereenkomsten 
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talrijke voorschriften omvatten om het 
risico van ontbossing en illegale houtkap 
tot een minimum te beperken;

ter bevordering van 
multistakeholderprocessen in 
producerende landen; merkt op dat de 
verplichting om aan de 
duurzaamheidscriteria van de Unie te 
voldoen met de richtlijn hernieuwbare 
energie2 (RED II) wordt uitgebreid van 
biobrandstoffen naar alle benutting van 
bio-energie, waaronder 
verwarming/koeling en elektriciteit, maar 
aangezien deze alleen betrekking heeft op 
grondstoffen die worden gebruikt voor de 
productie van bio-energie, kan de richtlijn 
momenteel niet waarborgen dat het 
gebruik van grondstoffen gerelateerd aan 
ontbossing of ecosysteemomvorming als 
biobrandstof niet is toegestaan;

_________________ _________________
1 Verordening (EU) nr. 995/2010 van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 
oktober 2010 tot vaststelling van de 
verplichtingen van marktdeelnemers die 
hout en houtproducten op de markt 
brengen (PB L 295 van 12.11.2010, blz. 
23).

1 Verordening (EU) nr. 995/2010 van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 
oktober 2010 tot vaststelling van de 
verplichtingen van marktdeelnemers die 
hout en houtproducten op de markt 
brengen (PB L 295 van 12.11.2010, 
blz. 23).

2 Richtlijn (EU) 2018/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 
december 2018 ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen (PB L 328 van 21.12.2018, blz. 
82).

2 Richtlijn (EU) 2018/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 
december 2018 ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen (PB L 328 van 21.12.2018, 
blz. 82).

Or. en

Amendement 25
Manuel Bompard

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert eraan dat de Unie het 
risico van ontbossing aanpakt door middel 
van de EU-houtverordening1, de 
mededeling van de Commissie getiteld 

1. merkt op dat de Unie over 
wetgevingsinstrumenten beschikt door 
middel van de EU-houtverordening1, de 
mededeling van de Commissie getiteld 
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“Wetshandhaving, governance en handel in 
de bosbouw - Voorstel voor een EU-
actieplan” (Flegt), en de richtlijn 
hernieuwbare energie2 (RED II), die 
talrijke voorschriften omvatten om het 
risico van ontbossing en illegale houtkap 
tot een minimum te beperken;

“Wetshandhaving, governance en handel in 
de bosbouw - Voorstel voor een EU-
actieplan” (Flegt), en de richtlijn 
hernieuwbare energie2 (RED II), die 
talrijke voorschriften omvatten ter 
voorkoming van illegale houtkap die 
onvoldoende zijn gebleken ten aanzien 
van het dringende klimaat- en 
milieuprobleem betreffende de 
toenemende ontbossing1 bis;

_________________ _________________
1 Verordening (EU) nr. 995/2010 van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 
oktober 2010 tot vaststelling van de 
verplichtingen van marktdeelnemers die 
hout en houtproducten op de markt 
brengen (PB L 295 van 12.11.2010, blz. 
23).

1 Verordening (EU) nr. 995/2010 van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 
oktober 2010 tot vaststelling van de 
verplichtingen van marktdeelnemers die 
hout en houtproducten op de markt 
brengen (PB L 295 van 12.11.2010, 
blz. 23).
1 bis De doelstelling van de EU-
houtverordening en de Flegt is niet 
ontbossing aan te pakken maar de illegale 
houtkap – daarom is een nieuwe 
wetgeving nodig; bovendien kan de EU-
houtverordening betrekking hebben op uit 
omgevormde gebieden afkomstig hout, 
maar de hoofdprioriteit ligt bij de 
illegaliteit.

2 Richtlijn (EU) 2018/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 
december 2018 ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen (PB L 328 van 21.12.2018, blz. 
82).

2 Richtlijn (EU) 2018/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 
december 2018 ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen (PB L 328 van 21.12.2018, 
blz. 82).

Or. fr

Amendement 26
Rob Rooken
namens de ECR-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert eraan dat de Unie het 
risico van ontbossing aanpakt door middel 
van de EU-houtverordening1, de 
mededeling van de Commissie getiteld 
“Wetshandhaving, governance en handel in 
de bosbouw – Voorstel voor een EU-
actieplan” (Flegt), en de richtlijn 
hernieuwbare energie2 (RED II), die 
talrijke voorschriften omvatten om het 
risico van ontbossing en illegale houtkap 
tot een minimum te beperken;

1. herinnert eraan dat de Unie het 
risico van ontbossing aanpakt door middel 
van de EU-houtverordening1, de 
mededeling van de Commissie getiteld 
“Wetshandhaving, governance en handel in 
de bosbouw – Voorstel voor een EU-
actieplan” (Flegt), en de richtlijn 
hernieuwbare energie2 (RED II), die 
talrijke voorschriften omvatten en als 
nuttige basis kunnen dienen om het risico 
van ontbossing en illegale houtkap tot een 
minimum te beperken;

_________________ _________________
1 Verordening (EU) nr. 995/2010 van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 
oktober 2010 tot vaststelling van de 
verplichtingen van marktdeelnemers die 
hout en houtproducten op de markt 
brengen (PB L 295 van 12.11.2010, 
blz. 23).

1 Verordening (EU) nr. 995/2010 van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 
oktober 2010 tot vaststelling van de 
verplichtingen van marktdeelnemers die 
hout en houtproducten op de markt 
brengen (PB L 295 van 12.11.2010, 
blz. 23).

2 Richtlijn (EU) 2018/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 
december 2018 ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen (PB L 328 van 21.12.2018, 
blz. 82).

2 Richtlijn (EU) 2018/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 
december 2018 ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen (PB L 328 van 21.12.2018, 
blz. 82).

Or. en

Amendement 27
François Alfonsi
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. merkt met grote bezorgdheid op 
dat het verbruik in de Unie neerkomt op 
ongeveer 10 % van het wereldwijde 
aandeel in ontbossing, vanwege haar 
sterke afhankelijkheid van de invoer van 
landbouwgrondstoffen zoals palmolie, 
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vlees, soja, cacao, koffie, mais, hout en 
rubber; benadrukt dat het bestrijden van 
illegale ontbossing niet afdoende is om 
wereldwijde ontbossing onder impuls van 
de Unie een halt toe te roepen en om te 
keren; dringt erop aan dat aan de Unie 
verbonden toeleveringsketens duurzaam, 
vrij van ontbossing, aantasting en 
herbestemming van bossen of afbraak van 
ecosystemen zijn en voldoen aan 
internationale normen en verplichtingen 
betreffende mensenrechten, waaronder de 
rechten van inheemse volken en lokale 
gemeenschappen, zoals bepaald in de 
Verklaring over de rechten van inheemse 
volken van de VN en in Verdrag nr. 169 
van de Internationale Arbeidsorganisatie 
betreffende inheemse en in stamverband 
levende volken;

Or. en

Amendement 28
Manuel Bompard

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. merkt bezorgd op dat de 
toenemende ontbossing en de aantasting 
van habitats en biodiversiteit het risico 
van zoönotische ziekten voor de 
volksgezondheid, zoals COVID-19, 
aanzienlijk vergroten; benadrukt dat de 
inspanningen om de opwarming van de 
aarde en het verlies van biodiversiteit en 
habitats een halt toe te roepen, sterk 
moeten worden geïntensiveerd;

Or. fr

Amendement 29
Sara Skyttedal
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. merkt op dat dankzij duurzaam 
bosbeheer de waarde van bosbouw in de 
loop der tijd kan worden benut, waardoor 
met behulp van economische stimulansen 
voor duurzaam bosbeheer bosbestanden 
kunnen verdubbelen aangezien de oogst 
minder snel plaatsvindt dan de groei, 
waardoor het bosvolume blijft toenemen;

Or. en

Amendement 30
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. onderstreept de multifunctionele 
rol van bossen in de samenleving en de 
brede waaier van ecosysteemdiensten die 
zij leveren, waaronder die met betrekking 
tot de verstrekking van grondstoffen, 
zuurstofvoorziening, CO2-opslag, 
luchtkwaliteit, wateropslag en -filtratie en 
erosiebeheersing;

Or. en

Amendement 31
Manuel Bompard

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. raadt de Commissie aan om in het 
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kader van haar geschiktheidscontrole van 
de EU-houtverordening evenredige, 
afschrikkende en doeltreffende sancties in 
nationale wetgeving aan te bevelen in 
geval van schending van de 
verordening1 bis;
_________________
1 bis https://ec.europa.eu/info/law/better-
regulation/have-your-
say/initiatives/11630-Illegal-logging-
evaluation-of-EU-rules-fitness-check-
/F506555

Or. fr

Amendement 32
Manuel Bompard

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. beveelt ten zeerste aan om, 
naar aanleiding van de openbare 
raadpleging van de Commissie over 
“Ontbossing en aantasting van bossen – 
verminderen van de impact van in de EU 
in de handel gebrachte producten”, de 
omvang van de totale vraag naar grond 
van de EU drastisch te verkleinen, met 
name door beleidsvoorstellen te 
formuleren ter bevordering van een 
vermindering van de consumptie van vlees 
en zuivelproducten in de EU en door 
stimulansen af te schaffen zoals die 
voorzien voor bio-energie in de richtlijn 
inzake hernieuwbare energie, die de druk 
op grond en bossen vergroten1 bis;
_________________
1 bis https://ec.europa.eu/info/law/better-
regulation/have-your-
say/initiatives/12137-Minimising-the-risk-
of-deforestation-and-forest-degradation-
associated-with-products-placed-on-the-
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EU-market/F506554

Or. fr

Amendement 33
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. benadrukt dat initiatieven 
moeten worden ontwikkeld om kwesties 
buiten de Unie aan te pakken, met nadruk 
op de tropen en factoren buiten de 
bosbouwsector die een impact hebben op 
niet-duurzame praktijken in de bossen, 
met ontbossing en aantasting van bossen 
als gevolg; merkt op dat houtsectoren in 
de Unie alleen gebruikmaken van hout 
van legale oorsprong uit duurzaam 
beheerde bossen;

Or. en

Amendement 34
François Alfonsi
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. steunt de Commissie in haar 
inspanningen om voor strengere normen 
en certificatieregelingen te zorgen die 
bijdragen tot het identificeren en 
promoten van producten die geen 
ontbossing veroorzaken;

2. wijst erop dat vrijwillige 
maatregelen en regelingen alleen geen 
halt kunnen toeroepen aan ontbossing; 
verzoekt de Commissie daarom om voor 
strengere normen en wetgeving te zorgen 
voor het identificeren, voorkomen en 
beperken van milieu-, sociale en 
mensenrechtenrisico’s en het waarborgen 
dat in de Unie in de handel gebrachte 
grondstoffen en producten duurzaam, vrij 
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van ontbossing, aantasting en 
herbestemming van bossen of afbraak van 
natuurlijke ecosystemen zijn en voldoen 
aan internationale normen en 
verplichtingen betreffende 
mensenrechten, waaronder de rechten 
van inheemse volken en lokale 
gemeenschappen, met specifieke aandacht 
voor genderevenwicht; dringt erop aan dat 
dergelijke wetgeving gepaard gaat met een 
robuust handhavingsmechanisme en 
doeltreffende, proportionele en 
afschrikkende sancties voor niet-naleving 
omvat;

Or. en

Amendement 35
Manuel Bompard

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. steunt de Commissie in haar 
inspanningen om voor strengere normen en 
certificatieregelingen te zorgen die 
bijdragen tot het identificeren en promoten 
van producten die geen ontbossing 
veroorzaken;

2. steunt de Commissie in haar 
inspanningen om voor strengere normen en 
certificatieregelingen te zorgen die 
bijdragen tot het identificeren en promoten 
van producten die geen ontbossing 
veroorzaken; benadrukt niettemin dat een 
al dan niet verplichte etikettering 
“ontbossingsvrij” niet afdoende is; merkt 
bovendien op dat in de huidige eisen van 
de EU op het gebied van etikettering voor 
ander vlees dan rundvlees de plaats van 
oorsprong niet wordt opgenomen, 
waardoor in Europa verpakte 
invoerproducten als zijnde Europees 
kunnen worden geëtiketteerd1 bis; stelt in 
bredere zin vast dat initiatieven voor 
zelfregulering door de industrie geen 
succes hebben gehad en dat het de 
hoogste tijd is een bindend rechtskader 
vast te stellen om ontbossing en illegale 
houtkap doeltreffend te bestrijden;
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_________________
1 bis Volgens de analyse van de Commissie: 
https://ec.europa.eu/environment/forests/p
df/2.%20Report%20policies%20identificat
ion.pdf

Or. fr

Amendement 36
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. steunt de Commissie in haar 
inspanningen om voor strengere normen en 
certificatieregelingen te zorgen die 
bijdragen tot het identificeren en promoten 
van producten die geen ontbossing 
veroorzaken;

2. dringt er bij de Commissie op aan 
meer inspanningen te leveren om voor 
strengere normen en certificatieregelingen 
te zorgen die bijdragen tot het identificeren 
en promoten van producten die geen 
ontbossing veroorzaken; meent dat er in 
dit verband stevige wetgeving nodig is die 
bepaalt dat Europese producten 
voortkomen uit toeleveringsketens waarin 
geen grondstoffen worden gebruikt die 
zijn verkregen door middel van ontbossing 
en andere activiteiten die de milieu- en 
mensenrechten van de inheemse en lokale 
bevolking schaden;

Or. it

Amendement 37
Rob Rooken
namens de ECR-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. steunt de Commissie in haar 
inspanningen om voor strengere normen en 
certificatieregelingen te zorgen die 

2. steunt de Commissie in haar 
inspanningen om voor strengere normen en 
certificatieregelingen te zorgen die 
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bijdragen tot het identificeren en promoten 
van producten die geen ontbossing 
veroorzaken;

bijdragen tot het identificeren en promoten 
van producten die geen ontbossing 
veroorzaken alleen wanneer certificaten, 
zoals FSC-certificaten, het behoud van 
het bosgebied strikt eerbiedigen; vraagt 
bovendien dat FSC-certificaten worden 
ingetrokken als omvorming naar andere 
vegetatie dan bosvegetatie is toegestaan;

Or. en

Amendement 38
Fredrick Federley, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, Martin Hojsík, Claudia Gamon

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. steunt de Commissie in haar 
inspanningen om voor strengere normen en 
certificatieregelingen te zorgen die 
bijdragen tot het identificeren en promoten 
van producten die geen ontbossing 
veroorzaken;

2. steunt de Commissie in haar 
inspanningen om voor strengere normen en 
certificatieregelingen te zorgen die 
bijdragen tot het identificeren en promoten 
van producten die geen ontbossing 
veroorzaken; wijst op het belang van de 
ontwikkeling van een duurzame bio-
economie die een hoge economische 
waarde aan duurzaam geproduceerde 
producten verleent;

Or. en

Amendement 39
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. steunt de Commissie in haar 
inspanningen om voor strengere normen en 
certificatieregelingen te zorgen die 
bijdragen tot het identificeren en promoten 
van producten die geen ontbossing 

2. verzoekt de Commissie haar 
inspanningen te intensiveren om samen 
met de lidstaten voor strengere normen en 
certificatieregelingen te zorgen die 
bijdragen tot het identificeren en promoten 
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veroorzaken; van producten die geen ontbossing 
veroorzaken;

Or. pt

Amendement 40
Seán Kelly

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. herinnert eraan dat de richtlijn 
hernieuwbare energie1 bis de bijdrage 
beperkt aan het streefdoel voor 
hernieuwbare energie van de Unie op het 
gebied van voedsel- en voedergewassen 
waarvan wordt geacht dat zij een hoog 
risico van indirecte veranderingen in 
landgebruik (ILUC) hebben, en waarvoor 
een significante uitbreiding van hun 
gebied voor de productie van grondstoffen 
naar land met hoge koolstofvoorraden 
wordt waargenomen; merkt op dat de 
bijdrage van deze biobrandstoffen met 
hoog ILUC-risico zal worden verlaagd tot 
0 % in 2030; acht dit een cruciale 
bepaling die negatieve en ongewenste 
gevolgen van het Uniebeleid inzake 
hernieuwbare energie voor wereldwijde 
ontbossing beperkt;
_________________
1 bis Richtlijn (EU) 2018/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 
december 2018 ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen (PB L 328 van 21.12.2018, 
blz. 82).

Or. en

Amendement 41
Tomas Tobé
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. onderstreept de positieve rol van de 
bosbouwsector van de Unie in het 
bevorderen van wereldwijde normen voor 
duurzaam bosbeheer; meent dat 
industrieën, kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo’s) en micro-
ondernemingen in de bosbouwsector van 
de Unie een essentiële rol moeten 
vervullen in de dialoog met partnerlanden 
over hoe duurzaamheid in de volledige 
waardeketen verder moet worden 
bevorderd; merkt echter op dat ongeveer 
80 % van de wereldwijde ontbossing wordt 
veroorzaakt door landbouw en is daarom 
van mening dat normen en 
certificeringsregelingen precies op deze 
sector gericht moeten zijn;

Or. en

Amendement 42
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt dat reeds bestaande 
normen en certificeringsregelingen 
moeten worden versterkt in plaats van 
nieuwe normen en 
certificeringsregelingen te integreren; 
merkt bovendien op dat die normen en 
certificeringsregelingen de handel niet 
mogen beperken, maar aan de regels van 
de Wereldhandelsorganisatie moeten 
voldoen;

Or. en
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Amendement 43
Seán Kelly

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. merkt op dat onder bepaalde 
omstandigheden de ILUC-gevolgen van 
brandstoffen waarvan in het algemeen 
wordt geacht dat zij een hoog ILUC-risico 
hebben, kunnen worden voorkomen; is 
ingenomen dat de Commissie, zoals 
gemachtigd door de medewetgevers 
krachtens de richtlijn hernieuwbare 
energie1 bis, criteria heeft vastgesteld om 
de identificatie en certificering van 
biobrandstoffen, vloeibare biomassa en 
brandstof uit biomassa met laag ILUC-
risico mogelijk te maken; merkt op dat 
zulke gecertificeerde biobrandstoffen zijn 
uitgesloten van de beperkingen en 
doelstelling voor geleidelijke 
vermindering die voor biobrandstoffen 
met hoog ILUC-risico zijn vastgesteld;
_________________
1 bis Richtlijn (EU) 2018/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 
december 2018 ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen (PB L 328 van 21.12.2018, 
blz. 82).

Or. en

Amendement 44
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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2 ter. benadrukt dat ontbossing 
voornamelijk een landbouwgerelateerd 
probleem is en dus moeten normen en 
certificeringsregelingen betrekking 
hebben op landbouwproducten, en niet op 
materialen op houtbasis, productie van 
pulp en papier, van biomassa afgeleide 
vezels en grondstoffen voor 
biobrandstoffen;

Or. en

Amendement 45
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. wijst op het belang van 
wetenschappelijk onderbouwde 
besluitvorming wat betreft beleid inzake 
bossen, de houtsector en de waardeketens 
ervan; erkent dat duurzaam en actief 
bosbeheer de meest doeltreffende manier 
is om schade aan bossen en ontbossing te 
voorkomen en biodiversiteit in stand te 
houden;

Or. en

Amendement 46
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quinquies. wijst op het belang ervoor 
te zorgen dat ontbossing in politieke 
dialogen op nationaal niveau wordt 
opgenomen en partnerlanden te helpen 
nationale kaders voor bosbouw en 
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duurzame bosbouw te ontwikkelen en uit 
te voeren; benadrukt dat die nationale 
kaders binnenlandse behoeften alsook 
internationale verbintenissen moeten 
weerspiegelen; wijst op de noodzaak 
stimuleringsmechanismen toe te passen 
voor kleinschalige landbouwers ter 
behoud en verbetering van het ecosysteem 
en producten die voortkomen uit 
duurzame bos- en landbouw;

Or. en

Amendement 47
François Alfonsi
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat er met name 
markttoezicht nodig is voor producten die 
met ontbossing in verband worden 
gebracht; verzoekt de Commissie haar 
inspanningen op dit gebied te intensiveren 
aan de hand van het programma Horizon 
Europa;

3. benadrukt dat er met name 
onafhankelijk toezicht nodig is voor de 
productie van en handel in producten die 
met ontbossing, aantasting van bossen en 
schendingen van mensen- en vooral 
landeigendomsrechten in verband worden 
gebracht; verzoekt de Commissie haar 
inspanningen op dit gebied te intensiveren 
aan de hand van het programma Horizon 
Europa en onafhankelijk toezicht in 
producerende landen te ondersteunen, 
evenals de uitwisseling van beste 
praktijken en daaruit getrokken lessen, ter 
verbetering van gebruikte methoden en 
verfijning van informatie;

Or. en

Amendement 48
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat er met name 
markttoezicht nodig is voor producten die 
met ontbossing in verband worden 
gebracht; verzoekt de Commissie haar 
inspanningen op dit gebied te intensiveren 
aan de hand van het programma Horizon 
Europa;

3. benadrukt dat er met name 
markttoezicht nodig is voor producten die 
met ontbossing in verband worden 
gebracht; verzoekt de Commissie haar 
inspanningen op dit gebied te intensiveren; 
onderstreept de essentiële rol van 
onderzoek en innovatie op hoog niveau in 
het bevorderen van de bijdrage van 
duurzaam bosbeheer en de houtsector aan 
het overwinnen van de uitdagingen van 
ontbossing en het aanpakken van de 
klimaatverandering;

Or. en

Amendement 49
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat er met name 
markttoezicht nodig is voor producten die 
met ontbossing in verband worden 
gebracht; verzoekt de Commissie haar 
inspanningen op dit gebied te intensiveren 
aan de hand van het programma Horizon 
Europa;

3. benadrukt dat er met name 
markttoezicht nodig is voor producten die 
met ontbossing en landroof in verband 
worden gebracht; verzoekt de Commissie 
haar inspanningen op dit gebied te 
intensiveren aan de hand van het 
programma Horizon Europa;

Or. it

Amendement 50
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst op het belang van onderwijs 
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en van een gekwalificeerd en goed 
opgeleid personeelsbestand voor de 
succesvolle uitvoering van duurzaam 
bosbeheer in de praktijk; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten daarom 
maatregelen uit te voeren en bestaande 
partnerschappen aan te wenden om de 
uitwisseling van beste praktijken te 
vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 51
François Alfonsi
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie na te gaan 
of het Copernicus-satellietsysteem 
intensiever kan worden gebruikt voor de 
bewaking van bossen en voor de preventie 
van bosbranden en schade aan bossen;

4. verzoekt de Commissie na te gaan 
of het Copernicus-satellietsysteem 
intensiever kan worden gebruikt voor de 
bewaking van bossen en voor de preventie 
van bosbranden en schade aan bossen, met 
inbegrip van bewaking en identificatie 
van de oorzaken van branden en schade 
aan bossen, ontbossing en omvorming 
van ecosystemen;

Or. en

Amendement 52
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie na te gaan 
of het Copernicus-satellietsysteem 
intensiever kan worden gebruikt voor de 
bewaking van bossen en voor de preventie 

4. verzoekt de Commissie na te gaan 
of het Copernicus-satellietsysteem 
intensiever kan worden gebruikt voor de 
bewaking van bossen en voor de preventie 
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van bosbranden en schade aan bossen; van bosbranden en schade aan bossen, 
waarbij de toegang voor de relevante 
autoriteiten in elke lidstaat wordt 
vergemakkelijkt;

Or. pt

Amendement 53
Manuel Bompard

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. herhaalt zijn verzoek aan de 
Commissie om zo snel mogelijk een 
Europees rechtskader voor te stellen op 
basis van passende zorgvuldigheid, om 
voor producten die in de EU in de handel 
worden gebracht te zorgen voor 
toeleveringsketens die duurzaam en vrij 
van ontbossing en aantasting van 
natuurlijke ecosystemen zijn en voldoen 
aan internationale normen en 
verplichtingen zoals de rechten van 
inheemse volken en lokale 
gemeenschappen, met in het bijzonder 
aandacht voor het aanpakken van de 
belangrijkste oorzaken van ingevoerde 
ontbossing1 bis; wijst op de mogelijkheden 
die dit nieuwe rechtskader voor kmo’s en 
kleine eigenaars zal creëren, bijvoorbeeld 
door een marktsegment open te stellen dat 
momenteel in handen is van vervuilers en 
door ruimte te bieden voor innovatie en 
creatieve diensten;
_________________
1 bis Paragraaf 71 van de resolutie van het 
Europees Parlement van 15 januari 2020 
over de Europese Green Deal 
(2019/2956(RSP)). 

Or. fr
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Amendement 54
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt dat rekening moet 
worden gehouden met de verbanden 
tussen de houtsector en andere sectoren 
en het belang van digitalisering en 
investeringen in onderzoek en innovatie 
teneinde toezicht te houden op 
ontbossing;

Or. en

Amendement 55
Manuel Bompard

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. beveelt aan om financiële 
instellingen eveneens onder de 
zorgvuldigheidseisen te laten vallen en 
een degelijke toepassingsregeling op te 
zetten die voorziet in doeltreffende, 
evenredige en afschrikkende sancties in 
geval van niet-naleving, alsook 
klachtenmechanismen voor derden en 
betrokken personen, zodat 
bosgemeenschappen hun rechten kunnen 
doen gelden en kunnen verdedigen;

Or. fr

Amendement 56
Manuel Bompard

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie zich te 
beraden over de haalbaarheid van een 
mechanisme voor vroegtijdige 
waarschuwing waarmee consumenten, 
overheidsinstanties en bedrijven worden 
ingelicht over de winning van grondstoffen 
uit met ontbossing bedreigde gebieden.

5. verzoekt de Commissie zich te 
beraden over de haalbaarheid van een 
mechanisme voor vroegtijdige 
waarschuwing waarmee consumenten, 
overheidsinstanties en bedrijven worden 
ingelicht over de winning van grondstoffen 
uit met ontbossing bedreigde gebieden, 
waardoor aldus wordt voorzien in een 
steun- en toezichtsinstrument voor een 
bindend rechtskader op het gebied van 
passende zorgvuldigheid.

Or. fr

Amendement 57
François Alfonsi
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie zich te 
beraden over de haalbaarheid van een 
mechanisme voor vroegtijdige 
waarschuwing waarmee consumenten, 
overheidsinstanties en bedrijven worden 
ingelicht over de winning van grondstoffen 
uit met ontbossing bedreigde gebieden.

5. verzoekt de Commissie zich te 
beraden over de ontwikkeling van een 
mechanisme voor vroegtijdige 
waarschuwing waarmee 
overheidsinstanties en bedrijven worden 
ingelicht over grondstoffen uit met 
ontbossing bedreigde gebieden;

Or. en

Amendement 58
François Alfonsi
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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5 bis. verzoekt de Commissie een 
voorstel in te dienen voor een Europees 
rechtskader op grond van verplichte 
zorgvuldigheidseisen om te zorgen voor 
duurzame en ontbossingsvrije 
toeleveringsketens voor in de Unie in de 
handel gebrachte producten, met 
bijzondere nadruk op het aanpakken van 
ontbossing, aantasting van bossen, 
omvorming van ecosystemen en 
schendingen van mensenrechten, 
waaronder betreffende de rechten van 
inheemse volken en lokale 
gemeenschappen, met name vrouwen, en 
de oorzaken ervan.

Or. en

Amendement 59
Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie een 
definitie van “ontbossingsvrij gebied” 
voor te stellen om de transparantie van 
toeleveringsketens te vergroten, het risico 
van ontbossing voor bedrijven en 
consumenten te beperken en het voor 
bedrijven en consumenten mogelijk te 
maken dat zij een aandeel hebben in de 
totstandbrenging van toeleveringsketens 
die geen ontbossing veroorzaken;

Or. en

Amendement 60
Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 ter. benadrukt dat het van cruciaal 
belang is mechanismen te verbeteren die 
helpen bij het identificeren van de bron of 
oorsprong van verkregen houtproducten 
om ervoor te zorgen dat zij niet uit 
ontbossingsvrije gebieden afkomstig zijn;

Or. en

Amendement 61
Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. verzoekt de Commissie 
bewijsmateriaal voor met ontbossing 
bedreigde gebieden in de Unie alsook in 
derde landen regelmatig bij te werken om 
actuele informatie aan consumenten en 
bedrijven te verstrekken; spoort de 
Commissie hiertoe aan om een geschikt 
etiketteringsysteem op te zetten voor 
gebruik door houtleveranciers uit de Unie 
en uit derde landen;

Or. en

Amendement 62
Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quinquies. spoort de Commissie aan 
het EU-actieplan Flegt te intensiveren, 
met nadruk op 
vrijwilligpartnerschapsovereenkomsten 
als cruciale bilaterale 
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handelsovereenkomsten met derde 
landen, en het te integreren in de nieuwe 
Europese bosbouwstrategie om derde 
landen te stimuleren van 
ontbossingsbeleid af te stappen;

Or. en

Amendement 63
Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 sexies. onderstreept de bijdrage 
van niet-gouvernementele organisaties, 
milieuactivisten, brancheverenigingen en 
klokkenluiders aan de bestrijding van 
illegale houtkap die tot ontbossing, verlies 
aan biodiversiteit en een toename van de 
uitstoot van broeikasgassen leidt;

Or. en

Amendement 64
Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 septies. vraagt de Commissie de 
samenwerking met alle belanghebbenden, 
zowel in de openbare als in de particuliere 
sector, te intensiveren om ervoor te zorgen 
dat zij zich inzetten voor het beginsel van 
verantwoord bosbeheer, verantwoorde 
aankooppraktijken en duurzame 
productie.

Or. en
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