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AMENDEMENTEN 

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen 

in aanmerking te nemen: 

Amendement 1 

Voorstel voor een verordening 

Visum 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 gezien Protocol nr. 1 bij het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese 

Unie betreffende de rol van de nationale 

parlementen in de Europese Unie, 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Visum 1 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 gezien Protocol nr. 2 bij het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese 

Unie betreffende de toepassing van de 

beginselen van subsidiariteit en 

evenredigheid, 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Op 10 juni 2016 heeft de 

Commissie het voorstel gepresenteerd 

voor bekrachtiging van de Overeenkomst 

van Parijs door de EU. Dit 

wetgevingsvoorstel is onderdeel van de 

tenuitvoerlegging van de verbintenis van 

de EU in het kader van de Overeenkomst 

van Parijs. De verbintenis van de Unie om 

de emissies voor de gehele economie te 

(3) De door de EU ondertekende 

overeenkomst van Parijs is op 4 november 

2016 in werking getreden. Dit 

wetgevingsvoorstel is onderdeel van de 

tenuitvoerlegging van de verbintenis van 

de EU in het kader van de Overeenkomst 

van Parijs, die gericht is op het versterken 

van de mondiale respons op de dreigende 

klimaatverandering door de stijging van 
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verminderen is in de op 6 maart 2015 bij 

het secretariaat van het UNFCCC 

ingediende voorgenomen nationaal 

vastgestelde bijdrage van de Unie en haar 

lidstaten bevestigd. 

de gemiddelde temperatuur wereldwijd 

ruim onder de drempel van 2 °C boven het 

pre-industriële niveau te houden, te 

streven naar een beperking van de 

temperatuurstijging tot 1,5 °C boven het 

pre-industriële niveau en tegelijk de 

uitstoot van broeikasgassen te 

verminderen, putten en reservoirs van 

broeikasgassen in stand te houden en uit 

te breiden en de voedselzekerheid te 

waarborgen. De verbintenis van de Unie 

om de emissies voor de gehele economie te 

verminderen is in de op 6 maart 2015 bij 

het secretariaat van het UNFCCC 

ingediende voorgenomen nationaal 

vastgestelde bijdrage van de Unie en haar 

lidstaten bevestigd. Volgens de 

overeenkomst van Parijs moeten de 

lidstaten hun onder deze verordening 

vallende broeikasgasemissies na 2030 

blijven verminderen, wat moet leiden tot 

een totale vermindering van de 

broeikasgasemissies van de Unie met 80 

tot 95 % in vergelijking met 1990, in 

overeenstemming met het 

Energiestappenplan 2050 van de Unie dat 

is uiteengezet in de mededeling van de 

Commissie van 15 december 2011. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Voor de overschakeling naar 

schone energie zijn veranderingen in het 

investeringsgedrag en 

stimuleringsmaatregelen op alle 

beleidsgebieden noodzakelijk. Het is een 

essentiële prioriteit van de Unie om een 

veerkrachtige energie-unie tot stand te 

brengen om haar burgers betrouwbare, 

duurzame, concurrerende en betaalbare 

energie te leveren. Om dat te bereiken, is 

voortzetting van een ambitieus 

klimaatbeleid met deze verordening en 

(5) Voor de overschakeling naar 

schone energie zijn veranderingen in het 

investeringsgedrag en 

stimuleringsmaatregelen op alle 

beleidsgebieden noodzakelijk, te beginnen 

met een vermindering en optimalisering 

van het energieverbruik. Het is een 

essentiële prioriteit van de Unie om een 

veerkrachtige energie-unie tot stand te 

brengen om haar burgers betrouwbare, 

duurzame, concurrerende en betaalbare 

energie te leveren. Om dat te bereiken, is 
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vooruitgang betreffende andere aspecten 

van de energie-unie noodzakelijk, zoals in 

de kaderstrategie voor een schokbestendige 

energie-unie met een toekomstgericht 

beleid inzake klimaatverandering16 is 

uiteengezet. 

voortzetting van een ambitieus 

klimaatbeleid met deze verordening en 

vooruitgang betreffende andere aspecten 

van de energie-unie noodzakelijk, zoals in 

de kaderstrategie voor een schokbestendige 

energie-unie met een toekomstgericht 

beleid inzake klimaatverandering16 is 

uiteengezet. 

__________________ __________________ 

16 COM(2015) 80. 16 COM(2015) 80. 

Motivering 

Acties op het gebied van energiebesparing hebben de snelste en kortste afschrijvingsperiode 

en de laagste realisatiekosten. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) De aanpak van de jaarlijkse 

bindende nationale doelstellingen die in 

Beschikking nr. 406/2009/EG van het 

Europees Parlement en de Raad19 wordt 

gehanteerd, moet van 2021 tot en met 2030 

worden gehandhaafd, waarbij de 

trajectberekening begint in 2020 op basis 

van de gemiddelde broeikasgasemissies 

tijdens de periode 2016 tot en met 2018, en 

het eind van het traject voor elke lidstaat 

de doelstelling voor 2030 is. Voor de 

lidstaten met een positieve doelstelling 

volgens Beschikking 406/2009/EG en 

toenemende jaarlijkse emissieruimten 

tussen 2017 en 2020 volgens Besluit 

2013/162/EU en Besluit 2013/634/EU is 

voorzien in een aanpassing van de ruimte 

in 2021, zodat de capaciteit voor 

toenemende broeikasgasemissies tijdens 

die jaren wordt weerspiegeld. De Europese 

Raad concludeerde dat de beschikbaarheid 

en het gebruik van de bestaande 

flexibiliteitsinstrumenten binnen de niet-

ETS-sectoren aanzienlijk moeten worden 

(9) De aanpak van de jaarlijkse 

bindende nationale doelstellingen die in 

Beschikking nr. 406/2009/EG van het 

Europees Parlement en de Raad19 wordt 

gehanteerd, moet van 2021 tot en met 2030 

worden gehandhaafd, waarbij de 

trajectberekening begint in 2020 op basis 

van de gemiddelde broeikasgasemissies 

tijdens de periode 2016 tot en met 2018, 

waarbij de 2020-doelstellingen van 

Beschikking nr. 406/2009/EG als maxima 

worden gehanteerd, en het eind van het 

traject voor elke lidstaat de doelstelling 

voor 2030 is, afhankelijk van welke 

waarde het laagst is. De Europese Raad 

concludeerde dat de beschikbaarheid en het 

gebruik van de bestaande 

flexibiliteitsinstrumenten binnen de niet-

ETS-sectoren aanzienlijk moeten worden 

verhoogd om ervoor te zorgen dat de 

collectieve inspanning van de EU 

kosteneffectief is en dat de emissies per 

hoofd van de bevolking uiterlijk tegen 

2030 convergeren. 
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verhoogd om ervoor te zorgen dat de 

collectieve inspanning van de EU 

kosteneffectief is en dat de emissies per 

hoofd van de bevolking uiterlijk tegen 

2030 convergeren. 

__________________ __________________ 

19 Beschikking nr. 406/2009/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 23 

april 2009 inzake de inspanningen van de 

lidstaten om hun broeikasgasemissies te 

verminderen om aan de verbintenissen van 

de Gemeenschap op het gebied van het 

verminderen van broeikasgassen tot 2020 

te voldoen (PB L 140 van 5.6.2009, 

blz. 136). 

19 Beschikking nr. 406/2009/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 23 

april 2009 inzake de inspanningen van de 

lidstaten om hun broeikasgasemissies te 

verminderen om aan de verbintenissen van 

de Gemeenschap op het gebied van het 

verminderen van broeikasgassen tot 2020 

te voldoen (PB L 140 van 5.6.2009, 

blz. 136). 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (11 bis) Van deze verordening gaat 

een prikkel uit voor emissiereducties die 

aansluiten bij andere klimaat- en 

energiewetgeving van de Unie. Aangezien 

meer dan 75 % van de 

broeikasgasemissies energiegerelateerd is, 

zullen een efficiënter energiegebruik en 

energiebesparingen een belangrijke rol 

spelen bij het verwezenlijken van die 

emissiereducties. Een ambitieus energie-

efficiëntiebeleid is daarom van groot 

belang, niet alleen om te besparen op de 

invoer van fossiele brandstoffen, wat zorgt 

voor energiezekerheid en lagere 

energierekeningen voor de consument, 

maar ook om meer gebruik te maken van 

energiebesparende technologieën in 

gebouwen, de industrie en het vervoer, om 

het economische concurrentievermogen te 

versterken, om lokale banen te creëren, 

om de volksgezondheid te verbeteren en 

om energiearmoede tegen te gaan. 

Maatregelen in de sectoren die onder deze 

verordening vallen, betalen zich in de loop 
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van de tijd terug en zijn een 

kosteneffectieve manier om de lidstaten te 

helpen hun doelstellingen krachtens deze 

verordening te halen. Wanneer de 

lidstaten deze verordening in nationaal 

beleid omzetten, is het belangrijk dat zij 

bijzondere aandacht besteden aan de 

specifieke en verschillende mogelijkheden 

om in alle sectoren voor meer energie-

efficiëntie en investeringen te zorgen. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (11 ter) Om de emissies van de 

landbouwsector terug te dringen, dienen 

de lidstaten in hun emissieroutekaart 

acties ter verbetering van het 

kosteneffectieve mitigatiepotentieel van 

die sector op te nemen, en moeten zij de 

financieringsinstrumenten in het kader 

van het gemeenschappelijk 

landbouwbeleid (GLB) beter benutten om 

duurzame praktijken in de sector te 

bevorderen. Overeenkomstig artikel 14 

voert de Commissie een evaluatie uit en 

brengt zij aan het Europees Parlement en 

de Raad verslag uit over de feitelijke 

vorderingen bij de reductie van de niet-

CO2-emissies van de landbouw, en doet zij 

eventueel passende voorstellen tot 

wijziging van de hoeveelheid te gebruiken 

nettoverwijderingen afkomstig van 

beheerd bouwland, beheerd grasland en 

beheerde wetlands. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Verordening [] [inzake de opname 

van broeikasgasemissies en -

verwijderingen door landgebruik, 

verandering in landgebruik en bosbouw in 

het klimaat- en energiekader 2030] stelt de 

boekhoudregels vast met betrekking tot 

broeikasgasemissies en -verwijderingen die 

verband houden met landgebruik, 

verandering in landgebruik en bosbouw 

(LULUCF). Waar het milieuresultaat uit 

hoofde van deze verordening met 

betrekking tot de niveaus van de 

gerealiseerde broeikasgasemissiereductie 

wordt beïnvloed door het meerekenen van 

een hoeveelheid die maximaal de som 

bedraagt van de totale nettoverwijderingen 

en de totale netto-emissie van ontbost land, 

bebost land, beheerd bouwland en beheerd 

grasland als gedefinieerd in Verordening 

[], moet er flexibiliteit worden ingebouwd 

voor een maximale hoeveelheid van 280 

miljoen ton CO2-equivalent van deze 

verwijderingen die overeenkomstig de 

cijfers in bijlage III tussen de lidstaten zijn 

verdeeld, als eventuele extra mogelijkheid 

voor de lidstaten om aan hun 

verbintenissen te voldoen. 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, moet de bevoegdheid om 

handelingen vast te stellen in 

overeenstemming met artikel 290 van het 

Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie aan de Commissie worden 

gedelegeerd ten aanzien van artikel 7 

teneinde de bijdrage van de 

boekhoudkundige categorie beheerde 

bosgrond in het kader van de in dat artikel 

genoemde flexibiliteit te weerspiegelen. 

Alvorens een dergelijke gedelegeerde 

handeling vast te stellen moet de 

Commissie evalueren hoe solide de 

boekhouding voor beheerde bosgrond is op 

(12) Verordening [] [inzake de opname 

van broeikasgasemissies en -

verwijderingen door landgebruik, 

verandering in landgebruik en bosbouw in 

het klimaat- en energiekader 2030] stelt de 

boekhoudregels vast met betrekking tot 

broeikasgasemissies en -verwijderingen die 

verband houden met landgebruik, 

verandering in landgebruik en bosbouw 

(LULUCF). Waar het milieuresultaat uit 

hoofde van deze verordening met 

betrekking tot de niveaus van de 

gerealiseerde broeikasgasemissiereductie 

wordt beïnvloed door het meerekenen van 

een hoeveelheid die maximaal de som 

bedraagt van de totale nettoverwijderingen 

en de totale netto-emissie van ontbost land, 

bebost land, beheerd bouwland, beheerd 

grasland en beheerde wetlands als 

gedefinieerd in Verordening [], moet er 

flexibiliteit worden ingebouwd voor een 

maximale hoeveelheid van 280 miljoen ton 

CO2-equivalent van deze verwijderingen 

die overeenkomstig de cijfers in bijlage III 

tussen de lidstaten zijn verdeeld, als 

eventuele extra mogelijkheid voor de 

lidstaten om aan hun verbintenissen te 

voldoen. 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, 

moet de bevoegdheid om handelingen vast 

te stellen in overeenstemming met artikel 

290 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie aan de 

Commissie worden gedelegeerd ten 

aanzien van artikel 7 teneinde de bijdrage 

van de boekhoudkundige categorie 

beheerde bosgrond in het kader van de in 

dat artikel genoemde flexibiliteit te 

weerspiegelen. Alvorens een dergelijke 

gedelegeerde handeling vast te stellen moet 

de Commissie evalueren hoe solide de 

boekhouding voor beheerde bosgrond is op 
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basis van de beschikbare gegevens en met 

name in hoeverre de verwachte en de 

werkelijke kapcijfers met elkaar 

overeenstemmen. Daarbij moet in het 

kader van deze verordening de 

mogelijkheid worden geboden om 

vrijwillig jaarlijkse emissieruimte-

eenheden te verwijderen zodat met 

dergelijke hoeveelheden kunnen worden 

meegerekend bij de beoordeling van de 

naleving van de verplichtingen uit hoofde 

van Verordening [] door de lidstaten. 

basis van de beschikbare gegevens en met 

name in hoeverre de verwachte en de 

werkelijke kapcijfers met elkaar 

overeenstemmen.  Die evaluatie mag 

echter niet van invloed zijn op de in totaal 

beschikbare 280 miljoen 

nettoverwijderingen. Daarbij moet in het 

kader van deze verordening de 

mogelijkheid worden geboden om 

vrijwillig jaarlijkse emissieruimte-

eenheden te verwijderen zodat met 

dergelijke hoeveelheden kunnen worden 

meegerekend bij de beoordeling van de 

naleving van de verplichtingen uit hoofde 

van Verordening [] door de lidstaten. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Om te zorgen voor efficiënte, 

transparante en kosteneffectieve rapportage 

en verificatie van broeikasgasemissies en 

van andere informatie die noodzakelijk is 

om de voortgang van de lidstaten met 

betrekking tot de jaarlijkse emissieruimten 

te beoordelen, worden de voorschriften 

voor de jaarlijkse rapportage en evaluatie 

van deze verordening geïntegreerd in de 

desbetreffende artikelen van Verordening 

(EU) nr. 525/2013 die derhalve 

dienovereenkomstig moet worden 

gewijzigd. De wijziging van deze 

verordening moet er tevens voor zorgen dat 

de jaarlijkse evaluatie van de voortgang 

van de lidstaten op het gebied van 

emissiereductie wordt gehandhaafd, 

rekening houdend met de vorderingen bij 

de beleidsinitiatieven en maatregelen van 

de Unie en met informatie die door de 

lidstaten wordt verstrekt. Om de twee jaar 

moet de evaluatie betrekking hebben op de 

verwachte vooruitgang van de Unie bij het 

nakomen van haar reductieverbintenissen 

en van de lidstaten bij het voldoen aan hun 

(13) Om te zorgen voor efficiënte, 

transparante en kosteneffectieve rapportage 

en verificatie van broeikasgasemissies en 

van andere informatie die noodzakelijk is 

om de voortgang van de lidstaten met 

betrekking tot de jaarlijkse emissieruimten 

te beoordelen, worden de voorschriften 

voor de jaarlijkse rapportage en evaluatie 

van deze verordening geïntegreerd in de 

desbetreffende artikelen van Verordening 

(EU) nr. 525/2013 die derhalve 

dienovereenkomstig moet worden 

gewijzigd. De wijziging van deze 

verordening moet er tevens voor zorgen dat 

de jaarlijkse evaluatie van de voortgang 

van de lidstaten op het gebied van 

emissiereductie wordt gehandhaafd, 

rekening houdend met de vorderingen bij 

de beleidsinitiatieven en maatregelen van 

de Unie en met informatie die door de 

lidstaten wordt verstrekt. Om de twee jaar 

moet de evaluatie betrekking hebben op de 

verwachte vooruitgang van de Unie bij het 

nakomen van haar reductieverbintenissen 

en van de lidstaten bij het voldoen aan hun 
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verplichtingen. De toepassing van de 

aftrekkingen moet echter slechts om de vijf 

jaar in acht worden genomen zodat met de 

mogelijke bijdrage van ontbost land, 

bebost land, beheerd bouwland en 

beheerd grasland uit hoofde van 

Verordening [] rekening kan worden 

gehouden. Dit laat de taak van de 

Commissie om te verzekeren dat de 

lidstaten hun verplichtingen uit hoofde van 

deze verordening nakomen, of de 

bevoegdheid van de Commissie om daartoe 

een inbreukprocedure in te leiden, onverlet. 

verplichtingen. De toepassing van de 

aftrekkingen moet jaarlijks in acht worden 

genomen wanneer rekening is gehouden 

met alle flexibiliteitsinstrumenten in het 

kader van deze verordening, met inbegrip 

van de mogelijke bijdrage van de 

flexibiliteit in het kader van Verordening 

[] [LULUCF], en moet periodiek worden 

geverifieerd overeenkomstig de 

rapportage in het kader van Verordening 

[] [LULUCF]. Dit laat de taak van de 

Commissie om te verzekeren dat de 

lidstaten hun verplichtingen uit hoofde van 

deze verordening nakomen, of de 

bevoegdheid van de Commissie om, in 

geval van niet-naleving, daartoe een 

inbreukprocedure in te leiden, onverlet. 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (13 bis) Aangezien de sectoren die 

onder deze verordening vallen, goed zijn 

voor meer dan de helft van de 

broeikasgasemissies in de Unie, zal de 

uitvoering van beleid en maatregelen ter 

vermindering van de emissies in die 

sectoren een groot effect op het milieu 

hebben. Daarom moet worden gezorgd 

voor transparantie bij de monitoring, 

rapportage en follow-up van de 

inspanningen van de lidstaten om te 

voldoen aan hun doelstellingen krachtens 

deze verordening, met name wanneer er 

meer flexibiliteit is gegund, voor zover van 

toepassing, in overeenstemming met het 

Verdrag betreffende toegang tot 

informatie, inspraak bij besluitvorming en 

toegang tot de rechter inzake 

milieuaangelegenheden van de 

Economische Commissie van de 

Verenigde Naties voor Europa (VN/ECE) 

van 25 juni 1998 (Verdrag van Aarhus) 

en Richtlijn 2001/42/EG. Daarom is het 



 

AD\1120079NL.docx 11/25 PE592.166v02-00 

 NL 

belangrijk dat de lidstaten en de 

Commissie de belanghebbenden en het 

publiek raadplegen en hun vroeg en 

daadwerkelijk de gelegenheid bieden te 

participeren in de voorbereiding van de 

nationale verslaglegging en de 

corrigerende actieplannen, en hen naar 

behoren betrekken bij de herziening van 

deze verordening. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Om de algemene kosteneffectiviteit 

van de totale vermindering te verhogen, 

moeten de lidstaten een deel van hun 

jaarlijkse emissieruimte aan andere 

lidstaten kunnen overdragen. De 

transparantie van dergelijke overdrachten 

moet worden verzekerd en zij moeten 

kunnen worden uitgevoerd op een voor 

beide partijen aanvaardbare wijze, onder 

meer door middel van een veiling, de 

inschakeling van tussenpersonen die als 

agent optreden of op basis van een 

bilaterale overeenkomst. 

(14) Om de algemene kosteneffectiviteit 

van de totale vermindering te verhogen, 

moeten de lidstaten een deel van hun 

jaarlijkse emissieruimte aan andere 

lidstaten kunnen overdragen. De 

transparantie van dergelijke overdrachten 

moet worden verzekerd en zij moeten 

kunnen worden uitgevoerd op een voor 

beide partijen aanvaardbare wijze, onder 

meer door middel van een veiling, de 

inschakeling van tussenpersonen die als 

agent optreden of op basis van een 

bilaterale overeenkomst. Het is belangrijk 

dat de inkomsten uit dergelijke 

overdrachten beschikbaar worden gesteld 

voor de renovatie van gebouwen, in het 

bijzonder ten behoeve van huishoudens 

met een laag inkomen die met 

energiearmoede kampen, en sociale 

woningen overeenkomstig de richtlijn 

energie-efficiëntie [...]. 

Motivering 

De inkomsten uit overdrachten kunnen in combinatie met andere financiële instrumenten van 

de EU een aanzienlijke hoeveelheid investeringen opleveren voor de renovatie van gebouwen. 

Verder wordt een verband gelegd met de voorgestelde richtlijn energie-efficiëntie 

(COM(2016) 761), waarvan artikel 7 de lidstaten verplicht om zich bij de opstelling van 

energie-efficiëntiemaatregelen specifiek te richten op huishoudens met een laag inkomen die 

met energiearmoede kampen, en sociale woningen. 
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Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Het Europees Milieuagentschap 

heeft ten doel duurzame ontwikkeling te 

ondersteunen en een aanzienlijke en 

meetbare verbetering van het Europese 

milieu te helpen verwezenlijken door 

tijdige, gerichte, relevante en betrouwbare 

informatie te verstrekken aan 

beleidsmakers, openbare instellingen en het 

publiek. Het Europees Milieuagentschap 

moet, overeenkomstig zijn jaarlijkse 

werkprogramma, de Commissie bijstaan. 

(15) Het Europees Milieuagentschap 

heeft ten doel duurzame ontwikkeling te 

ondersteunen en een aanzienlijke en 

meetbare verbetering van het Europese 

milieu te helpen verwezenlijken door 

tijdige, gerichte, relevante en betrouwbare 

informatie te verstrekken aan 

beleidsmakers, openbare instellingen en het 

publiek. Het Europees Milieuagentschap 

moet, overeenkomstig zijn jaarlijkse 

werkprogramma, de Commissie bijstaan en 

direct en op doeltreffende wijze bijdragen 

aan de bestrijding van de 

klimaatverandering. 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 20 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(20) Deze verordening moet vanaf 2024 

en vervolgens om de vijf jaar worden 

geëvalueerd om de algemene werking 

ervan te beoordelen. Bij een dergelijke 

evaluatie moet rekening worden gehouden 

met de ontwikkeling van de nationale 

omstandigheden en de resultaten van de 

algemene inventarisatie van de 

Overeenkomst van Parijs. 

(20) Binnen zes maanden na de 

faciliterende dialoog die in het kader van 

het UNFCCC zal plaatsvinden in 2018, in 
2024 en vervolgens om de vijf jaar moet de 

Commissie bij het Europees Parlement en 

de Raad een verslag indienen om de 

algemene werking van deze verordening te 

beoordelen. In dit verslag moet rekening 

worden gehouden met de ontwikkeling van 

de nationale omstandigheden en de 

resultaten van de algemene inventarisatie 

van de Overeenkomst van Parijs, en het 

moet zo nodig vergezeld gaan van 

wetgevingsvoorstellen om deze 

verordening en de ambitie ervan te 

actualiseren naar aanleiding van de 

ontwikkelingen die uit de faciliterende 

dialoog in het kader van het UNFCCC 

voortvloeien en de recentste 
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wetenschappelijke bevindingen van de 

IPCC. 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 20 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (20 bis) Indien een lidstaat zich op 

grond van artikel 50 van het Verdrag 

betreffende de Europese Unie (VEU) de 

Unie terugtrekt, moet de Commissie een 

extra evaluatie verrichten om rekening te 

houden met de economische gevolgen van 

die terugtrekking en om te onderzoeken 

hoe de milieu-integriteit van deze 

verordening moet worden gegarandeerd 

in overeenstemming met de verbintenis 

van de EU in het kader van de 

Overeenkomst van Parijs. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea -1 (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De uiteindelijke doelstelling van deze 

verordening is bij te dragen aan de 

verwezenlijking van de verbintenis van 

Unie en haar lidstaten in het kader van 

het UNFCCC en de Overeenkomst van 

Parijs om de broeikasgasemissies te 

verminderen en zodoende de wereldwijde 

temperatuurstijging ruim onder de 2 °C 

boven het pre-industriële niveau te 

houden en te streven naar een maximale 

temperatuurstijging van 1,5 °C boven het 

pre-industriële niveau. 
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Amendement 16 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Deze verordening stelt verplichtingen vast 

voor de minimumbijdragen van de lidstaten 

om aan de verbintenis van de Unie op het 

gebied van het verminderen van 

broeikasgassen voor de periode 2021-2030 

te voldoen, en stelt regels vast voor de 

bepaling van de jaarlijks toe te wijzen 

emissieruimten en voor de evaluatie van de 

vorderingen van de lidstaten bij het leveren 

van hun minimumbijdrage. 

Deze verordening verplicht de lidstaten de 

in bijlage I vermelde doelstellingen te 

halen teneinde de in artikel 2 bedoelde 

broeikasgasemissies van de Unie 

tegen 2030 collectief met ten minste 30 % 

te verminderen ten opzichte van 2005. Zij 

stelt verplichtingen vast voor de 

minimumbijdragen van de lidstaten om aan 

de verbintenis van de Unie op het gebied 

van het verminderen van broeikasgassen 

voor de periode 2021-2030 te voldoen, en 

stelt regels vast voor de bepaling van de 

jaarlijks toe te wijzen emissieruimten en 

voor de evaluatie van de vorderingen van 

de lidstaten bij het leveren van hun 

minimumbijdrage. 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Deze verordening is van toepassing 

op de emissies van de IPCC-

broncategorieën energie, industriële 

processen en gebruik van producten, 

landbouw en afval zoals bepaald in het 

kader van Verordening (EU) nr. 525/2013, 

met uitzondering van de emissies 

afkomstig van de activiteiten die zijn 

opgenomen in bijlage I bij Richtlijn 

2003/87/EG. 

1. Deze verordening is van toepassing 

op de emissies van de IPCC-

broncategorieën energie, industriële 

processen en gebruik van producten, 

landbouw en afval zoals bepaald in het 

kader van Verordening (EU) nr. 525/2013, 

met uitzondering van de emissies 

afkomstig van de activiteiten die zijn 

opgenomen in bijlage I bij Richtlijn 

2003/87/EG. Voor de toepassing van deze 

verordening wordt bio-energie als 

koolstofneutraal behandeld. 

Motivering 

Koolstofneutraliteit sluit aan bij de methodologie van het IPCC en de UNFCCC-

rapportagepraktijken. Broeikasgasemissies die al in de LULUCF-sector in aanmerking 
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worden genomen, mogen niet dubbel worden geteld in de energiesector. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Met inachtneming van de in de 

artikelen 5, 6 en 7 genoemde vormen van 

flexibiliteit, de aanpassing overeenkomstig 

artikel 10, lid 2, en rekening houdend met 

de aftrekkingen die voortvloeien uit de 

toepassing van artikel 7 van Beschikking 

nr. 406/2009/EG, zorgt elke lidstaat ervoor 

dat de emissies in die lidstaat tussen 2021 

en 2029 elk jaar niet hoger liggen dan het 

niveau bepaald door een lineair traject, 

beginnend in 2020 met zijn gemiddelde 

broeikasgasemissie gedurende 2016, 2017 

en 2018, zoals bepaald op grond van lid 3, 

en eindigend in 2030 op de doelstelling die 

voor die lidstaat in bijlage I bij deze 

verordening is vastgelegd. 

2. Met inachtneming van de in de 

artikelen 5, 6 en 7 genoemde vormen van 

flexibiliteit, de aanpassing overeenkomstig 

artikel 10, lid 2, en rekening houdend met 

de aftrekkingen die voortvloeien uit de 

toepassing van artikel 7 van Beschikking 

nr. 406/2009/EG, zorgt elke lidstaat ervoor 

dat de emissies in die lidstaat tussen 2021 

en 2029 elk jaar niet hoger liggen dan het 

niveau bepaald door een lineair traject, 

beginnend in 2020 met zijn gemiddelde 

broeikasgasemissie gedurende 2016, 2017 

en 2018, zoals bepaald op grond van lid 3, 

met de waarde van de jaarlijkse 

emissieruimte voor 2020 als vermeld in de 

doelstellingen van Beschikking 

nr. 406/2009/EG, zoals geactualiseerd bij 

Uitvoeringsbesluit 2013/634/EU van de 

Commissie, als maximum, afhankelijk 

van welke waarde het laagst is, en 

eindigend in 2030 op de doelstelling die 

voor die lidstaat in bijlage I bij deze 

verordening is vastgelegd. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De Commissie stelt in een 

uitvoeringshandeling de jaarlijkse 

emissieruimten vast voor de jaren 2021 tot 

en met 2030, uitgedrukt in ton CO2-

equivalent, zoals gespecificeerd in de leden 

1 en 2. Voor de toepassing van deze 

uitvoeringshandeling verricht de 

3. De Commissie stelt 

overeenkomstig artikel 12 een 

gedelegeerde handeling als aanvulling op 

deze verordening vast waarin de jaarlijkse 

emissieruimten worden vastgesteld voor de 

jaren 2021 tot en met 2030, uitgedrukt in 

ton CO2-equivalent, zoals gespecificeerd in 
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Commissie een uitgebreide beoordeling 

van de door de lidstaten overeenkomstig 

artikel 7 van Verordening (EU) nr. 

525/2013 ingediende recentste nationale 

inventarisgegevens betreffende het jaar 

2005 en de jaren 2016 tot en met 2018. 

de leden 1 en 2. Voor de toepassing van 

deze gedelegeerde handeling verricht de 

Commissie een uitgebreide beoordeling 

van de door de lidstaten overeenkomstig 

artikel 7 van Verordening (EU) 

nr. 525/2013 ingediende recentste nationale 

inventarisgegevens betreffende het jaar 

2005 en de jaren 2016 tot en met 2018. 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. In deze uitvoeringshandeling 

worden, op basis van de percentages die 

door de lidstaten uit hoofde van artikel 6, 

lid 2, worden meegedeeld, eveneens de 

hoeveelheden gespecificeerd die kunnen 

worden meegerekend om hun 

verplichtingen overeenkomstig artikel 9 

tussen 2021 en 2030 na te komen. Indien 

de som van de hoeveelheden in alle 

lidstaten hoger zou liggen dan de 

collectieve totaalhoeveelheid van 100 

miljoen, worden de hoeveelheden voor 

elke lidstaat verhoudingsgewijs verminderd 

zodat de collectieve totaalhoeveelheid niet 

wordt overschreden. 

4. In deze gedelegeerde handeling 

worden, op basis van de percentages die 

door de lidstaten uit hoofde van artikel 6, 

lid 2, worden meegedeeld, eveneens de 

hoeveelheden gespecificeerd die kunnen 

worden meegerekend om hun 

verplichtingen overeenkomstig artikel 9 

tussen 2021 en 2030 na te komen. Indien 

de som van de hoeveelheden in alle 

lidstaten hoger zou liggen dan de 

collectieve totaalhoeveelheid van 

50 miljoen, worden de hoeveelheden voor 

elke lidstaat verhoudingsgewijs verminderd 

zodat de collectieve totaalhoeveelheid niet 

wordt overschreden. 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – 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 

2029 mag een lidstaat een maximale 

hoeveelheid van 10 % van zijn jaarlijkse 

emissieruimte voor het volgende jaar 

lenen. 
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Amendement  22 

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, zonder nadelige 

gevolgen voor de milieu-integriteit van de 

emissiereductieregeling voor de hele Unie. 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De in het kader van artikel 20 van 

Richtlijn 2003/87/EG benoemde centrale 

administrateur (hierna "de centrale 

administrateur" genoemd) houdt rekening 

met de in artikel 4, lid 4, bedoelde 

hoeveelheid voor de naleving door die 

lidstaat overeenkomstig artikel 9. Van 

2021 tot en met 2030 wordt voor elk jaar 

een tiende van de overeenkomstig artikel 4, 

lid 4, vastgestelde hoeveelheid 

emissierechten geannuleerd krachtens 

artikel 12, lid 4, van Richtlijn 2003/87/EG. 

3. De in het kader van artikel 20 van 

Richtlijn 2003/87/EG benoemde centrale 

administrateur (hierna "de centrale 

administrateur" genoemd) houdt rekening 

met de in artikel 4, lid 4, bedoelde 

hoeveelheid voor de naleving door die 

lidstaat overeenkomstig artikel 9. Van 

2021 tot en met 2030 wordt voor elk jaar 

een tiende van de overeenkomstig artikel 4, 

lid 4, vastgestelde hoeveelheid 

emissierechten geannuleerd voor elk jaar 

van 2021 tot en met 2030. Om het vullen 

van de marktstabiliteitsreserve niet te 

verstoren, wordt bij de vaststelling van het 

totale aantal emissierechten in omloop 

overeenkomstig artikel 1, lid 4, van 

Besluit (EU) 2015/1814 betreffende de 

instelling en de werking van een 

marktstabiliteitsreserve voor de EU-

regeling voor de handel in 

broeikasgasemissierechten geen rekening 

gehouden met de hoeveelheid 
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emissierechten die krachtens dit lid is 

geannuleerd. 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Extra gebruik van maximaal 280 miljoen 

nettoverwijderingen afkomstig van ontbost 

land, bebost land, beheerd bouwland en 

beheerd grasland 

Extra gebruik van maximaal 280 miljoen 

nettoverwijderingen afkomstig van ontbost 

land, bebost land, beheerd bouwland, 

beheerd grasland en beheerde wetlands 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

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: 

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, beheerd 

grasland en beheerde wetlands 

samengenomen meerekenen om aan zijn 

verplichtingen overeenkomstig artikel 9 

van deze verordening voor dat jaar te 

voldoen, op voorwaarde dat: 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 1 – letter -a (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 -a) de lidstaat uiterlijk op 30 juni 2019 

en vervolgens om de vijf jaar bij de 

Commissie een actieplan heeft ingediend, 

waarin de acties en financiële 

maatregelen vermeld staan die de lidstaat 

zal uitvoeren om te waarborgen dat 

nettoverwijderingen die hoger liggen dan 

de vereisten uit hoofde van artikel 4 van 

Verordening [ ][LULUCF] worden 

gehandhaafd gedurende de periodes van 

vijf jaar als bepaald in artikel 9, lid 2; in 

dat actieplan wordt onder meer 

aangegeven hoe relevante financiering 

van de Unie voor beperking van de 

klimaatverandering zal worden gebruikt; 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

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. 

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 vóór de 

evaluatie van Verordening [LULUCF] in 

2024 gedelegeerde handelingen vast te 

stellen tot wijziging van lid 1 van dit 

artikel, zonder dat dit van invloed is op de 

volgens dit artikel in totaal beschikbare 

280 miljoen nettoverwijderingen, teneinde 

de bijdrage van de boekhoudkundige 

categorie beheerde bosgrond te 

weerspiegelen. 
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Amendement  28 

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 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 de volgende 

maatregelen van toepassing: 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De Commissie zorgt in het kader 

van deze verordening voor een 

nauwkeurige boekhouding aan de hand van 

het krachtens artikel 10 van Verordening 

(EU) nr. 525/2013 vastgestelde EU-

register, met inbegrip van de jaarlijkse 

emissieruimten, de in het kader van de 

artikelen 4 tot en met 7 gebruikte 

flexibiliteit, naleving overeenkomstig 

artikel 9 en wijzigingen van het 

toepassingsgebied in het kader van artikel 

10. De centrale administrateur voert een 

geautomatiseerde controle uit op elke 

transactie uit hoofde van deze verordening 

en blokkeert, indien nodig, transacties om 

onregelmatigheden te vermijden. Deze 

informatie is toegankelijk voor het publiek. 

1. De Commissie zorgt in het kader 

van deze verordening voor een 

nauwkeurige boekhouding aan de hand van 

het krachtens artikel 10 van Verordening 

(EU) nr. 525/2013 vastgestelde 

EU-register. Hiertoe stelt de Commissie 

overeenkomstig artikel 12 een 

gedelegeerde handeling vast ter 

aanvulling van deze verordening, met 

betrekking tot de jaarlijkse emissieruimten, 

de in het kader van de artikelen 4 tot en 

met 7 gebruikte flexibiliteit, naleving 

overeenkomstig artikel 9 en wijzigingen 

van het toepassingsgebied in het kader van 

artikel 10. De centrale administrateur voert 

een geautomatiseerde controle uit op elke 

transactie uit hoofde van deze verordening 

en blokkeert, indien nodig, transacties om 

onregelmatigheden te vermijden. Deze 

informatie is toegankelijk voor het publiek. 
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Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in artikel 7, lid 2, en artikel 11 

van deze verordening bedoelde 

bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 

Commissie toegekend voor onbepaalde tijd 

met ingang van de datum van 

inwerkingtreding van deze verordening. 

2. De in artikel 4, lid 3, artikel 7, 

lid 2, en artikel 11 van deze verordening 

bedoelde bevoegdheidsdelegatie wordt aan 

de Commissie toegekend voor onbepaalde 

tijd met ingang van de datum van 

inwerkingtreding van deze verordening. 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Alvorens een gedelegeerde 

handeling vast te stellen, raadpleegt de 

Commissie de door elke lidstaat 

aangewezen deskundigen overeenkomstig 

de beginselen die zijn neergelegd in het 

Interinstitutioneel Akkoord over betere 

wetgeving van 13 april 2016. 

4. Alvorens een gedelegeerde 

handeling vast te stellen, raadpleegt de 

Commissie de door elke lidstaat en het 

Europees Parlement aangewezen 

deskundigen overeenkomstig de beginselen 

die zijn neergelegd in het Interinstitutioneel 

Akkoord van 13 april 2016 over beter 

wetgeven. 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 13 Schrappen 

Comitéprocedure  

1. De Commissie wordt bijgestaan 

door het bij Verordening (EU) nr. 

525/2013 ingestelde Comité 

klimaatverandering. Dat comité is een 

comité in de zin van Verordening (EU) nr. 

182/2011. 
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2. Wanneer naar dit lid wordt 

verwezen, is artikel 5 van Verordening 

(EU) nr. 182/2011 van toepassing. 

 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie brengt uiterlijk 28 februari 

2024 en daarna om de vijf jaar aan het 

Europees Parlement en de Raad verslag uit 

over de werking van deze verordening, 

haar bijdrage aan de overkoepelende 

doelstelling van de EU voor 

broeikasgasreductie tegen 2030 en haar 

bijdrage aan de doelstellingen van de 

Overeenkomst van Parijs, en kan eventueel 

passende voorstellen indienen. 

Binnen zes maanden na afloop van de 

faciliterende dialoog in het kader van het 

UNFCCC in 2018 en uiterlijk op 

28 februari 2024 en daarna om de vijf jaar 

dient de Commissie bij het Europees 

Parlement en de Raad een verslag in over 

de werking van deze verordening, de 

bijdrage ervan aan de overkoepelende 

doelstelling van de EU voor 

broeikasgasreductie tegen 2030, 2040 en 

2050, en beoordeelt zij de bijdrage ervan 

aan de mitigatiedoelstellingen op lange 

termijn van de Overeenkomst van Parijs, 

rekening houdend met de recentste 

wetenschappelijke bevindingen van de 

IPCC en de noodzaak om deze 

verordening in het licht van de algemene 

inventarisatie te actualiseren teneinde de 

klimaatmaatregelen van de Unie te 

versterken. Het verslag gaat zo nodig 

vergezeld van wetgevingsvoorstellen. 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – alinea -1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Ingeval een lidstaat zich op grond van 

artikel 50 TEU na de publicatie van deze 

verordening in het Publicatieblad van de 

Europese Unie uit de Unie terugtrekt, 

brengt de Commissie uiterlijk een jaar na 

de datum van inwerkingtreding van de 

terugtrekkingsovereenkomst of, bij 
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ontstentenis daarvan, drie jaar na de in 

artikel 50, lid 2, TEU bedoelde 

kennisgeving en vervolgens jaarlijks 

verslag uit aan het Europees Parlement 

en de Raad over de economische gevolgen 

van die terugtrekking voor elke lidstaat en 

over hoe de milieu-integriteit van deze 

verordening moet worden gegarandeerd 

in overeenstemming met de verbintenis 

van de EU in het kader van de 

Overeenkomst van Parijs, en doet zij zo 

nodig voorstellen. 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – alinea 1 – punt 5 bis (nieuw) 

Verordening (EU) nr. 525/2013 

Artikel 21 – lid 3 

 

Bestaande tekst Amendement 

 5 bis. In artikel 21 wordt lid 3 vervangen 

door: 

"3.  Uiterlijk op 31 oktober van elk jaar 

dient de Commissie bij het Europees 

Parlement en bij de Raad een rapport in 

met een samenvatting van de conclusies 

van de beoordelingen als bedoeld in de 

leden 1 en 2." 

"3.  Uiterlijk op 31 oktober van elk jaar 

dient de Commissie bij het Europees 

Parlement en bij de Raad een rapport in 

met een samenvatting van de conclusies 

van de beoordelingen als bedoeld in de 

leden 1, 2 en 2 bis." 
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