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12.6.2017 A8-0208/60 

Amendement  60 

Eleonora Evi 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties om aan de verbintenissen uit hoofde van de 

Overeenkomst van Parijs te voldoen 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Gedurende de jaren 2021 tot en met 

2029 mag een lidstaat een maximale 

hoeveelheid van 5 % van zijn jaarlijkse 

emissieruimte voor het volgende jaar 

lenen. 

2. Gedurende de jaren 2021 tot en met 

2025 mag een lidstaat een maximale 

hoeveelheid van 3% van zijn jaarlijkse 

emissieruimte voor het volgende jaar 

lenen. 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/61 

Amendement  61 

Eleonora Evi 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties om aan de verbintenissen uit hoofde van de 

Overeenkomst van Parijs te voldoen 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 6 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. De lidstaten kunnen, zonder enige 

kwantitatieve beperking en zonder ze 

dubbel te tellen, gebruikmaken van 

kredieten uit projecten afgegeven 

overeenkomstig artikel 24 bis, lid 1, van 

Richtlijn 2003/87/EG, om aan hun 

verplichtingen overeenkomstig artikel 9 te 

voldoen. 

Schrappen 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/62 

Amendement  62 

Eleonora Evi 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties om aan de verbintenissen uit hoofde van de 

Overeenkomst van Parijs te voldoen 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten die een beperkte 

maximale hoeveelheid van 100 miljoen 

EU-ETS-emissierechten zoals gedefinieerd 

in artikel 3, onder a), van Richtlijn 

2003/87/EG, die worden samengeteld voor 

het nakomen van hun verplichtingen uit 

hoofde van deze verordening, mogen 

annuleren, zijn opgenomen in bijlage II bij 

deze Verordening. 

1. De lidstaten die een beperkte 

maximale hoeveelheid van 50 miljoen EU-

ETS-emissierechten zoals gedefinieerd in 

artikel 3, onder a), van Richtlijn 

2003/87/EG, die worden samengeteld voor 

het nakomen van hun verplichtingen uit 

hoofde van deze verordening, mogen 

annuleren, zijn opgenomen in bijlage II bij 

deze Verordening. 

Or. en 

Motivering 

ITRE-amendement 
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12.6.2017 A8-0208/63 

Amendement  63 

Eleonora Evi 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties om aan de verbintenissen uit hoofde van de 

Overeenkomst van Parijs te voldoen 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 7 

Extra gebruik van maximaal 280 miljoen 

nettoverwijderingen afkomstig van 

ontbost land, bebost land, beheerd 

bouwland en beheerd grasland 

Schrappen 

1. In zoverre de emissies van een 

lidstaat hoger liggen dan de jaarlijkse 

emissieruimten voor die lidstaat voor een 

bepaald jaar, mag deze lidstaat een 

hoeveelheid van maximaal de som van de 

totale nettoverwijderingen en de totale 

netto-emissies afkomstig van de in artikel 

2 van Verordening [] [LULUCF] bedoelde 

boekhoudkundige categorieën ontbost 

land, bebost land, beheerd bouwland en 

beheerd grasland samengenomen 

meerekenen om aan zijn verplichtingen 

overeenkomstig artikel 9 van deze 

verordening voor dat jaar te voldoen, op 

voorwaarde dat: 

 

a) de totale hoeveelheid die voor die 

lidstaat wordt meegerekend voor alle 

jaren in de periode 2021-2030 niet hoger 

ligt dan het in bijlage III voor die lidstaat 

vastgestelde niveau; 

 

b) dergelijke hoeveelheid hoger ligt 

dan wat voor die lidstaat in het kader van 
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artikel 4 van Verordening [] [LULUCF] is 

vereist; 

c) de lidstaat in het kader van 

Verordening [] [LULUCF] niet meer 

nettoverwijderingen heeft ontvangen van 

andere lidstaten dan hij heeft 

overgedragen; en 

 

d) de lidstaat aan zijn verplichtingen 

in het kader van Verordening [] 

[LULUCF] heeft voldaan. 

 

2. Wanneer de gedelegeerde 

handeling voor de bijwerking van de 

referentieniveaus voor bossen op basis 

van de nationale boekhoudkundige 

plannen voor bosbouw krachtens artikel 

8, lid 6, van Verordening [LULUCF] is 

vastgesteld, is de Commissie bevoegd 

overeenkomstig artikel 12 van deze 

verordening gedelegeerde handelingen 

vast te stellen tot wijziging van lid 1 van 

dit artikel teneinde de bijdrage van de 

boekhoudkundige categorie beheerde 

bosgrond te weerspiegelen. 

 

Or. en 

Motivering 

Indien aangenomen, moet de hele tekst worden aangepast. 
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12.6.2017 A8-0208/64 

Amendement  64 

Eleonora Evi 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties om aan de verbintenissen uit hoofde van de 

Overeenkomst van Parijs te voldoen 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Indien de beoordeelde 

broeikasgasemissies van een lidstaat voor 

eender welk specifiek jaar binnen de 

periode, krachtens lid 2 van dit artikel, en 

de krachtens de artikelen 5 tot en met 7 

gebruikte flexibiliteit, hoger liggen dan de 

jaarlijkse emissieruimte, zijn in 2027 en 

2032 de volgende maatregelen van 

toepassing: 

1. Indien de jaarlijkse beoordeelde 

broeikasgasemissies van een lidstaat voor 

eender welk specifiek jaar binnen de 

periode, krachtens lid 2 van dit artikel, en 

de krachtens de artikelen 5 en 6 gebruikte 

flexibiliteit, hoger liggen dan de jaarlijkse 

emissieruimte, zijn de volgende 

maatregelen van toepassing: 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/65 

Amendement  65 

Eleonora Evi 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties om aan de verbintenissen uit hoofde van de 

Overeenkomst van Parijs te voldoen 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 2  

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in bijlage IV bij deze 

verordening opgenomen hoeveelheid 

wordt aan de in die bijlage bedoelde 

ruimte voor elke lidstaat voor het jaar 

2021 toegevoegd. 

Schrappen 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/66 

Amendement  66 

Eleonora Evi 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties om aan de verbintenissen uit hoofde van de 

Overeenkomst van Parijs te voldoen 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III– kopje 1  

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

TOTALE NETTOVERWIJDERINGEN 

AFKOMSTIG VAN ONTBOST LAND, 

BEBOST LAND, BEHEERD 

BOUWLAND EN BEHEERD 

GRASLAND DIE DE LIDSTATEN 

MOGEN MEEREKENEN VOOR 

NALEVING VOOR DE PERIODE 2021 

2030 OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 7 

Schrappen 

Or. en 

 

 


