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BEKNOPTE MOTIVERING 

De vervoerssector is goed voor een kwart van de CO2-uitstoot van de EU. Over de noodzaak 

om de emissies van de vervoerssector terug te dringen wordt reeds sinds de jaren negentig van 

de vorige eeuw gedebatteerd, waarbij de doelstellingen altijd afhankelijk zijn geweest van de 

economische trends. Ondanks de aandacht voor de kwestie zijn de door de vervoerssector 

veroorzaakte broeikasgasemissies in Europa alleen maar toegenomen en lag het emissieniveau 

in 2014 20 % hoger dan in 1990. 

De totale toename van de door de vervoerssector veroorzaakte emissies is voornamelijk te 

wijten aan het wegvervoer en de luchtvaart, aangezien de emissies in het spoorvervoer en de 

binnenvaart sinds 1990 zijn afgenomen. Personenauto's veroorzaken zo'n 44 % van de 

emissies in de vervoerssector en het vracht- en busverkeer zijn samen verantwoordelijk voor 

ongeveer 18 % van de emissies. De onderhavige verordening inzake de verdeling van de 

inspanningen heeft betrekking op de gehele vervoerssector, met uitzondering van de 

internationale scheep- en luchtvaart.  

Krachtens het voorstel voor de verordening zullen – naast de emissiereductieverplichtingen 

van de lidstaten voor het jaar 2030 – voor de periode 2021-2030 ook nog eens jaarlijkse 

emissiereductiedoelstellingen worden vastgelegd. De lidstaten zijn verplicht zich te houden 

aan de jaarlijkse emissieruimten en aan het lineaire emissiereductietraject. Krachtens het 

voorstel vormt het jaar 2020 het beginpunt voor het emissiereductietraject voor de periode 

2021-2030 en wordt het beginpunt voornamelijk vastgesteld op basis van de gemiddelde 

emissies in de periode 2016-2018. De rapporteur vindt het belangrijk dat voor alle landen van 

het begin af aan krachtige stimulansen voor emissiereductie worden gecreëerd en stelt daarom 

voor opnieuw te overwegen of het jaar 2020 daadwerkelijk als beginpunt moet worden 

gebruikt. De rapporteur benadrukt hoe belangrijk het is dat de emissies consequent worden 

verminderd, ook op de lange termijn, tot aan 2050. 

De Commissie heeft flexibiliteit ingebouwd in het voorstel voor de verordening, met als doel 

om ervoor te zorgen dat de maatregelen voor emissiereductie op een zo kostenefficiënt 

mogelijke wijze worden uitgevoerd. Bij de flexibiliteit die in het voorstel van de Commissie 

is ingebouwd, en bij de grondslagen voor de berekening ervan, is echter sprake van 

onduidelijkheden die de tenuitvoerlegging van het klimaatbeleid van de EU en het algemene 

niveau van de eindresultaten in gevaar kunnen brengen. De voorgestelde 

flexibiliteitmechanismen kunnen ertoe leiden dat de EU de emissiereductiedoelstellingen van 

de Overeenkomst van Parijs niet weet te verwezenlijken, zelfs als de lidstaten hun 

doelstellingen uit hoofde van de beschikking inzake de verdeling van inspanningen wel 

realiseren. Aan de andere kant hangt de aanvaarding van het voorstel van de Commissie in tal 

van lidstaten af van deze flexibiliteitsmechanismen. Toch kunnen veel elkaar deels 

overlappende flexibiliteiten samen daadwerkelijk ervoor zorgen dat de emissies van de 

Europese sector inzake de verdeling van de inspanningen aanzienlijk lager uitvallen dan de 

doelstelling van 30 %. De rapporteur is van mening dat, van alle voorgestelde 

flexibiliteitsmechanismen, de overdracht tussen de emissiehandel en de sector inzake de 

verdeling van de inspanningen (het zogeheten "one off"-mechanisme) goed is onderbouwd. 

Hetzelfde geldt voor de LULUCF-flexibiliteit, op basis waarvan de lidstaten het in het 

voorstel vastgestelde plafond voor de zogeheten verwijderingseenheden van de LULUCF-

sector (koolstofputten) kunnen aanwenden om aan de emissiereductieverplichtingen van de 

sector inzake de verdeling van de inspanningen te voldoen. 
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De rapporteur begrijpt het in het voorstel van de Commissie vervatte idee om de 

administratieve lasten te verminderen, maar acht het noodzakelijk om jaarlijks de vorderingen 

van de diverse lidstaten te beoordelen voor wat de verwezenlijking van de 

emissiereductiedoelstellingen betreft, in plaats van de vorderingen te analyseren aan de hand 

van de voorgestelde vijfjaarlijkse beoordeling. Met het oog op het waarborgen van de 

tenuitvoerlegging en de doeltreffendheid acht de rapporteur het wenselijk dat de Commissie 

over instrumenten beschikt om sancties op te leggen aan lidstaten die hun 

emissiereductiedoelstellingen niet halen.  

Krachtens de verordening inzake de verdeling van de inspanningen is het aan de lidstaten om 

te bepalen op welke manieren zij de emissies gaan terugdringen. De Commissie gaf in haar 

mededeling over emissiearme mobiliteit haar visie op maatregelen ter vermindering van de 

emissies in de vervoerssector. Deze mededeling werd in juni 2016 gepubliceerd, tegelijk met 

het voorstel voor de verordening inzake de verdeling van de inspanningen. De mededeling 

van de Commissie moet worden gevolgd door tal van wetgevingsvoorstellen, waarmee onder 

meer leemten in de wetgeving inzake de emissies van het vrachtverkeer worden opgevuld. 

Het welslagen van het klimaatbeleid van de EU als geheel hangt echter in belangrijke mate af 

van nationale en lokale beleidslijnen en besluiten; stedelijke gebieden spelen met name een 

grote rol, aangezien 23 % van de CO2-uitstoot van de Europese vervoerssector door stedelijke 

mobiliteit wordt veroorzaakt. Op grond van het voorstel voor de verordening inzake de 

verdeling van de inspanningen worden de lidstaten met hoge algehele 

emissiereductiedoelstellingen het meest onder druk gezet om de emissies in de vervoerssector 

terug te dringen.  

De rapporteur is verheugd dat de maatregelen ter vermindering van de emissies in de 

vervoerssector onder de nationale bevoegdheid van de lidstaten vallen. Ze ziet het echter als 

een probleem dat het de EU, als het gaat om stedelijk beleid, aan bevoegdheid ontbreekt en 

hoopt dat de EU een bredere coördinerende rol op zich zal nemen bij de verspreiding van 

beste praktijken op het gebied van stedelijk vervoersbeleid. De rapporteur herinnert er 

bovendien aan dat de EU via verschillende financieringsinstrumenten aanzienlijke financiële 

middelen kan toekennen en acht het van essentieel belang dat de in het kader van 

verschillende programma's en instrumenten toe te kennen financiële middelen in de 

vervoerssector worden bestemd voor projecten die de overgang naar een emissiearm (op de 

korte termijn) of een emissievrij (middellange en lange termijn) vervoerssysteem bevorderen.  

Sinds lange tijd berust het gemeenschappelijk Europees vervoerbeleid op het idee dat met 

name de vooruitgang op het gebied van voertuig- en brandstoftechniek de 

emissiereductiedoelstellingen helpt verwezenlijken. Vanwege de onregelmatigheden in de 

automobielsector die onlangs aan het licht zijn gekomen, is anderzijds echter de vraag gerezen 

in hoeverre de sector zich daadwerkelijk inzet voor het terugdringen van de emissies. De grote 

mate van afhankelijkheid van fossiele brandstoffen vormt een belemmering voor de overgang 

naar emissiearme of emissievrije mobiliteit, terwijl het proces om af te stappen van fossiele 

brandstoffen onlangs is vertraagd door de lage olieprijzen. De rapporteur is van mening dat de 

invoering van een uitgebreid pakket maatregelen de meest doeltreffende manier is om de 

verwezenlijking van de emissiereductiedoelstellingen te waarborgen. Dit pakket zou moeten 

bestaan uit verstandige landinrichting, beleid ter bevordering van openbaar vervoer, wandelen 

en fietsen, volledige benutting van de ontwikkelingen op het gebied van voertuig-, motor- en 

brandstoftechniek, de invoering van digitale en informatiediensten, en het gebruik van 

prijsinstrumenten als leidraad voor vervoerskeuzen. 
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De digitalisering en de nieuwe digitale diensten hebben de ontwikkeling van nieuwe soorten 

vervoersdiensten mogelijk gemaakt, die – wanneer ze meer in zwang raken – de noodzaak om 

een eigen auto te bezitten en te gebruiken kunnen verminderen en op die manier een 

aanzienlijk emissiereductiepotentieel kunnen creëren. Daarom is het wenselijk dat deze 

diensten vaste voet krijgen in zowel stedelijke als interstedelijke mobiliteit. De diensten 

bieden gebruikers vervoersgemak en maken de totale en vervoerskosten voorspelbaar en 

transparant. Ook ziet het ernaar uit dat de automatisering van het vervoer sneller dan voorzien 

zal plaatsvinden. De rapporteur is verheugd over beide ontwikkelingen, maar merkt op dat de 

wetgevers van zowel de EU als de lidstaten nauwlettend in de gaten moeten houden welke 

invloed de ontwikkelingen in de sector hebben op de emissies. Gewaarborgd moet worden dat 

de veranderingen resulteren in mobiliteitsgedrag waarmee minder schade aan het klimaat en 

het milieu wordt toegebracht dan momenteel het geval is. 

Van alle diensten waar Europese burgers dagelijks gebruik van maken is mobiliteit een van de 

belangrijkste. Doelmatige, punctuele en kostenefficiënte logistiek is van essentieel belang, 

zowel voor de Europese integratie als voor de werking van de interne markt. Overwegende 

dat deze verordening inzake de verdeling van de inspanningen ervoor zorgt dat de 

emissiereductiedoelstellingen van de sectoren vervoer en logistiek behoorlijk ambitieus aan 

het worden zijn, kan de rapporteur niet verhullen dat het haar zorgen baart dat er nog geen 

inschatting is gemaakt van de financiële gevolgen van emissiereductie voor de vervoerssector 

en het Europese bedrijfsleven. Een geloofwaardige kosten-batenanalyse is ook vereist 

wanneer de lidstaten besluiten nemen over de toewijzing van emissiereductieverplichtingen 

aan verschillende sectoren, en de Commissie moet de lidstaten ondersteunen bij het aanbieden 

van deze instrumenten. 

AMENDEMENTEN 

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen in 

aanmerking te nemen: 

 

Amendement  1 

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) Na de goedkeuring door het 

Europees Parlement op 5 oktober 2016, 

heeft de Europese Raad de Overeenkomst 

van Parijs op 4 november 2016 

geratificeerd, waarna deze nog dezelfde 

dag in werking is getreden. De 

Overeenkomst van Parijs heeft tot doel de 

stijging van de wereldwijde gemiddelde 

temperatuur te beperken tot ruim onder 
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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 2°C ten opzichte van het pre-

industriële tijdperk, waarbij ernaar wordt 

gestreefd om de temperatuurstijging te 

beperken tot 1,5°C ten opzichte van het 

pre-industriële tijdperk. De verbintenis om 

de emissies voor de gehele economie te 

verminderen, die de Unie in het kader van 

de Overeenkomst van Parijs is 

aangegaan, 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. 

 

 

 

Amendement   2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (10 bis) Sommige lidstaten hebben 

aanzienlijke inspanningen geleverd en 

deze flexibiliteit kadert in de gezamenlijke 

wil van de lidstaten om tot een billijke en 

ambitieuze verdeling van de inspanningen 

te komen en daarmee bij te dragen tot de 

jaarlijkse vermindering van de 

broeikasgassen, teneinde de 

verbintenissen na te komen die men 

tijdens COP21 in Parijs is aangegaan. 

 

Amendement   3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Een reeks maatregelen van de Unie 

helpt de lidstaten hun 

klimaatverbintenissen na te komen en is 

van essentieel belang om de noodzakelijke 

emissiereducties te verwezenlijken in de 

sectoren die onder deze verordening vallen. 

(11) Een reeks maatregelen van de Unie 

helpt de lidstaten hun 

klimaatverbintenissen na te komen en is 

van essentieel belang om de noodzakelijke 

emissiereducties te verwezenlijken in de 

sectoren die onder deze verordening vallen. 
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Deze omvatten de wetgeving inzake 

gefluoreerde broeikasgassen, de reductie 

van CO2-emissies van wegvoertuigen, de 

energieprestatie van gebouwen, 

hernieuwbare energie, energie-efficiëntie 

en de circulaire economie, alsook de 

financieringsinstrumenten van de Unie 

voor klimaatgerelateerde investeringen. 

Deze omvatten de wetgeving inzake 

gefluoreerde broeikasgassen, de reductie 

van CO2-emissies van wegvoertuigen, de 

bevordering van betere energieprestaties, 

waaronder de energieprestaties van 

gebouwen, hernieuwbare energie, energie-

efficiëntie en de bevordering van de 

circulaire economie, alsook de 

financieringsinstrumenten van de Unie 

voor klimaatgerelateerde investeringen. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (11 bis) Meer dan 75 % van de 

broeikasgasemissies van de Unie is 

energiegerelateerd. Derhalve is het niet 

alleen van belang dat prioriteit wordt 

gegeven aan alle maatregelen die erop 

gericht zijn om de energie-efficiëntie op 

een kostenefficiënte manier te verbeteren 

en daarmee de vraag naar energie te 

verminderen, maar ook dat dergelijke 

maatregelen worden bevorderd en naar 

behoren worden geïntegreerd in de 

klimaatbeleidsmaatregelen van de 

verschillende sectoren; 

 
 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (11 ter) De vervoerssector is niet 

alleen verantwoordelijk voor een 

aanzienlijk deel van de uitstoot van 

broeikasgassen, maar is sinds 1990 ook de 

snelst groeiende sector op het gebied van 

energieconsumptie. Daarom is het 

belangrijk dat de Commissie en de 
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lidstaten meer inspanningen leveren om 

de energie-efficiëntie te verbeteren, een 

verschuiving naar duurzame 

vervoerswijzen te bevorderen en de hoge 

koolstofafhankelijkheid van de sector te 

verlagen. De bevordering van 

emissiearme energie in de vervoerssector, 

bijvoorbeeld door middel van duurzame 

biobrandstoffen en elektrische voertuigen, 

zal de energiemix koolstofarm helpen 

maken, en zal daarmee bijdragen tot de 

CO2-emissiereductiedoelstelling, in 

overeenstemming met de doelen van de 

Overeenkomst van Parijs. Dat kan worden 

vereenvoudigd door te waarborgen dat de 

sector over een duidelijk 

langetermijnkader beschikt dat zekerheid 

biedt en waarop investeringen kunnen 

worden gebaseerd.  

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (11 quater) Met het oog op een 

efficiëntere "klimaatunie" moet deze 

verordening stimulansen voor 

emissiereductie bieden die aansluiten bij 

andere Uniewetgeving op het gebied van 

klimaat en energie. Om de overschakeling 

op een concurrerende, koolstofarme 

economie te laten slagen, is het van 

essentieel belang dat de Unie en de 

lidstaten beleidslijnen nastreven die 

elkaar versterken over de grenzen van de 

relevante sectoren heen (zoals klimaat-, 

energie- en ander sectoraal beleid). De 

impact van energiebeleid en sectorale 

beleidslijnen op zowel de 

klimaatverbintenissen van de Unie als 

nationale klimaatverbintenissen moet 

worden beoordeeld aan de hand van 

gemeenschappelijke kwantitatieve 

methoden, zodat de beleidsimpact 
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transparant en verifieerbaar is. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) Om eenvormige voorwaarden te 

waarborgen voor de uitvoering van artikel 

4, dat bepaalt dat jaarlijkse 

emissiegrenswaarden voor de lidstaten 

moeten worden vastgesteld, moeten aan de 

Commissie uitvoeringsbevoegdheden 

worden toegekend. Die bevoegdheden 

moeten worden uitgeoefend 

overeenkomstig Verordening (EU) nr. 

182/2011 van het Europees Parlement en 

de Raad21. 

(17) Om eenvormige voorwaarden te 

waarborgen voor de uitvoering van artikel 

4, dat bepaalt dat jaarlijkse 

emissiegrenswaarden voor de lidstaten 

moeten worden vastgesteld, moet aan de 

Commissie de bevoegdheid worden 

gedelegeerd om overeenkomstig 

artikel 290 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie 

handelingen vast te stellen om de 

jaarlijkse emissieruimten voor de jaren 

2021 tot en met 2030 te bepalen. Het is 

van bijzonder belang dat de Commissie bij 

haar voorbereidende werkzaamheden tot 

passende raadplegingen overgaat, onder 

meer op deskundigenniveau, en dat die 

raadplegingen worden uitgevoerd in 

overeenstemming met de beginselen die 

zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 

Akkoord van 13 april 2016 over beter 

wetgeven. Met name om te zorgen voor 

gelijke deelname aan de voorbereiding 

van gedelegeerde handelingen, ontvangen 

het Europees Parlement en de Raad alle 

documenten op hetzelfde tijdstip als de 

deskundigen van de lidstaten, en hebben 

hun deskundigen systematisch toegang tot 

de vergaderingen van de 

deskundigengroepen van de Commissie 

die zich bezighouden met de 

voorbereiding van de gedelegeerde 

handelingen. 

_________________  

21 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad van 16 

februari 2011 tot vaststelling van de 

algemene voorschriften en beginselen die 

van toepassing zijn op de wijze waarop de 
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lidstaten de uitoefening van de 

uitvoeringsbevoegdheden door de 

Commissie controleren (PB L 55 van 

28.2.2011, blz. 13). 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (18 bis) Naast de inspanningen die 

de Unie levert om haar eigen emissies 

terug te dringen is het belangrijk dat zij, 

overeenkomstig de doelstelling om in 

toenemende mate bij te dragen tot de 

verkleining van de mondiale 

koolstofafdruk, samen met derde landen 

zoekt naar klimaatoplossingen, door met 

de desbetreffende landen projecten uit te 

voeren in het kader van het klimaatbeleid 

voor 2030, daarbij in aanmerking nemend 

dat in de Overeenkomst van Parijs wordt 

verwezen naar een nieuw mechanisme 

voor internationale samenwerking, dat 

gericht is op de bestrijding van de 

klimaatverandering. 

 

 

 

Amendement   9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (19 bis) Om aan de artikelen 4 en 

14 van de Overeenkomst van Parijs te 

voldoen, dient de Unie haar inspanningen 

op te voeren en om de vijf jaar een 

bijdrage te leveren die haar grootst 

mogelijke ambitie weerspiegelt. Bijgevolg 

bevat deze verordening een 

herzieningsclausule om nieuwe doelen te 

stellen, teneinde de verbintenissen van de 
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Unie op te schalen. Om te waarborgen dat 

de aanpassingen van de doelstellingen 

van de Unie overeenkomen met het 

mechanisme voor algemene inventarisatie 

van de Overeenkomst van Parijs, moet de 

herziening uitgebreid zijn en gebaseerd 

zijn op de beste beschikbare 

wetenschappelijke methoden. 

Motivering 

 

De verordening moet een krachtige herzieningsclausule bevatten waarin staat dat de 

klimaatdoelstellingen van de EU om de vijf jaar moeten worden aangepast, met als doel om 

aan de verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs te voldoen. Binnen dit 

perspectief moet de herzieningsclausule zijn gebaseerd op een voorbereidend en 

onafhankelijk verslag van het Europees Milieuagentschap. 

 

Amendement   10 

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) In overeenstemming met de 

nalevingscyclus van LULUCF en de 

internationale cyclus uit hoofde van de 

Overeenkomst van Parijs, moet deze 

verordening 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. Vanuit 

dit oogpunt dient bij een dergelijke 

evaluatie rekening te worden houden met 

de mogelijke economische gevolgen die 

kunnen ontstaan ingeval een lidstaat de 

Unie verlaat uit hoofde van artikel 50 van 

het Verdrag betreffende de Europese 

Unie. 

 

Amendement   11 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 20 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (20 bis) Om een alomvattend 

systeem te waarborgen, in 

overeenstemming met de Overeenkomst 

van Parijs en rekening houdend met de 

ervaring van het Europees 

Milieuagentschap wat betreft de 

bevordering van het opnemen van 

Europese milieu-informatie in 

internationale 

milieubewakingsprogramma's en het 

voorzien van een uitgebreide beoordeling 

van de toestand van het milieu in de Unie, 

moet de herziening zijn gebaseerd op een 

voorbereidend en onafhankelijk verslag 

van het Europees Milieuagentschap. 

Motivering 

De verordening moet een krachtige herzieningsclausule bevatten waarin staat dat de 

klimaatdoelstellingen van de EU om de vijf jaar moeten worden aangepast, met als doel om 

aan de verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs te voldoen. Binnen dit 

perspectief moet de herzieningsclausule zijn gebaseerd op een voorbereidend en 

onafhankelijk verslag van het Europees Milieuagentschap. 

 
 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. 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. 

1. Deze verordening verplicht de 

lidstaten de in artikel 2 bedoelde 

broeikasgasemissies tegen 2030 collectief 

met ten minste 30 % te verminderen ten 

opzichte van 2005. Ze stelt verplichtingen 

vast voor de minimumbijdragen van de 

lidstaten om de broeikasgassen te 

verminderen en zodoende aan de 

verbintenissen van de Unie en de lidstaten 

uit hoofde van de Overeenkomst van 
Parijs te voldoen, zoals deze voor de 
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periode 2021-2030 zijn overeengekomen, 

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  13 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De uiteindelijke doelstelling van 

deze verordening is om te voldoen aan 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. Om deze 

doelstelling te verwezenlijken, moeten de 

lidstaten de broeikasgasemissies die onder 

deze verordening vallen, na 2030 jaarlijks 

verder lineair verminderen, om in de 

tweede helft van deze eeuw uiteindelijk 

klimaatneutraliteit te bereiken. 

 
 

Amendement  14 

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 

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 
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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. 

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 2020-doelstellingen van 

Beschikking nr. 406/2009/EG als 

maxima, en eindigend in 2030 op de 

doelstelling die voor die lidstaat in bijlage I 

bij deze verordening is vastgelegd. 

 

Amendement   15 

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 100 

miljoen, worden de hoeveelheden voor 

elke lidstaat verhoudingsgewijs verminderd 

zodat de collectieve totaalhoeveelheid niet 

wordt overschreden. 

 

Amendement   16 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Deze uitvoeringshandeling wordt 

vastgesteld overeenkomstig de in artikel 

Schrappen 
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13 bedoelde onderzoeksprocedure. 

 
 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 3  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Indien de broeikasgasemissies van 

een lidstaat in een bepaald jaar onder zijn 

jaarlijkse emissieruimte voor dat jaar 

liggen, rekening houdend met het gebruik 

van de flexibiliteit krachtens dit artikel en 

artikel 6, mag deze lidstaat het overtollige 

deel van zijn jaarlijkse emissieruimte in 

reserve houden voor de daaropvolgende 

jaren tot 2030. 

3. Indien de broeikasgasemissies van 

een lidstaat in een bepaald jaar onder zijn 

jaarlijkse emissieruimte voor dat jaar 

liggen, rekening houdend met het gebruik 

van de flexibiliteit krachtens dit artikel, 

mag deze lidstaat het overtollige deel van 

zijn jaarlijkse emissieruimte in reserve 

houden voor de daaropvolgende jaren tot 

2029. Dat overtollige deel mag in de 

daaropvolgende jaren tot 2029 gedeeltelijk 

of volledig worden gebruikt zonder 

daarbij 5 % van de jaarlijkse 

emissieruimte te overschrijden. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 4  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Een lidstaat mag maximaal 5 % van 

zijn jaarlijkse emissieruimte voor een 

bepaald jaar overdragen aan andere 

lidstaten. De ontvangende lidstaat mag 

deze hoeveelheid gebruiken om te voldoen 

aan zijn verplichtingen overeenkomstig 

artikel 9 voor het betrokken jaar of de 

daaropvolgende jaren tot 2030.  

4. Een lidstaat mag maximaal 10 % 

van zijn jaarlijkse emissieruimte voor een 

bepaald jaar overdragen aan andere 

lidstaten. De ontvangende lidstaat mag 

deze hoeveelheid gebruiken om te voldoen 

aan zijn verplichtingen overeenkomstig 

artikel 9 voor het betrokken jaar of de 

daaropvolgende jaren tot 2030. Dergelijke 

overdrachten worden opgenomen in het 

Europees register als bedoeld in artikel 

11. 

 

Amendement   19 

Voorstel voor een verordening 
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Artikel 5 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Indien de broeikasgasemissies van 

een lidstaat in een bepaald jaar onder zijn 

jaarlijkse emissieruimte voor dat jaar 

liggen, mag deze lidstaat het overtollige 

deel van zijn emissieruimte voor dat jaar, 

rekening houdend met het gebruik van de 

flexibiliteit krachtens de leden 2 tot en met 

4 en artikel 6, aan andere lidstaten 

overdragen. De ontvangende lidstaat mag 

deze hoeveelheid gebruiken om zijn 

verplichtingen overeenkomstig artikel 9 

voor dat jaar of de daaropvolgende jaren 

tot 2030 na te komen. 

5. Indien de broeikasgasemissies van 

een lidstaat in een bepaald jaar onder zijn 

jaarlijkse emissieruimte voor dat jaar 

liggen, mag deze lidstaat het overtollige 

deel van zijn emissieruimte voor dat jaar, 

rekening houdend met het gebruik van de 

flexibiliteit krachtens de leden 2 tot en met 

4 en artikel 6, aan andere lidstaten 

overdragen. De ontvangende lidstaat mag 

deze hoeveelheid gebruiken om zijn 

verplichtingen overeenkomstig artikel 9 

voor dat jaar of de daaropvolgende jaren 

tot 2030 na te komen. Dergelijke 

overdrachten worden opgenomen in het 

Europees register als bedoeld in artikel 

11. 

Motivering 

De overdracht van emissieruimten tussen lidstaten transparanter maken 

 

Amendement  20 

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. 

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. De lidstaten stimuleren deelname 

van de particuliere sector aan dergelijke 

projecten. 

Motivering 

Ook de particuliere sector moet in aanmerking komen voor deelname aan projecten voor 

emissiereductie, om de hefboomwerking van de investeringen te versterken. Artikel 24 bis van 

de ETS-richtlijn waarborgt dat de eindverantwoordelijkheid voor het project en het 
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voorkomen van dubbel tellen bij de lidstaat ligt waar het project plaatsvindt. 

 

Amendement   21 

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 en 

beheerd grasland, beheerde bosgrond en 

gekapte houtproducten 

 

Amendement  22 

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, beheerde bosgrond en gekapte 

houtproducten samengenomen 

meerekenen om aan zijn verplichtingen 

overeenkomstig artikel 9 van deze 

verordening voor dat jaar te voldoen, op 

voorwaarde dat: 

 (Dit amendement is van toepassing op de 

gehele tekst) 

 

Amendement   23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 1 – letter a 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) door de lidstaat uit te voeren 

maatregelen om te voldoen aan zijn 

specifieke verplichtingen in het kader van 

artikel 4, via nationale beleidsinitiatieven 

en maatregelen en de tenuitvoerlegging van 

maatregelen van de Unie; 

(a) door de lidstaat uit te voeren 

maatregelen om te voldoen aan zijn 

specifieke verplichtingen in het kader van 

artikel 4, via nationale beleidsinitiatieven 

en maatregelen en de tenuitvoerlegging van 

maatregelen van de Unie, zonder daarbij 

een negatieve invloed uit te oefenen op het 

leven van burgers; 

 
 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 

 

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. Vanaf 2020 moet de Commissie 

eens in de twee jaar evalueren of de door 

de lidstaten geboekte vooruitgang 

voldoende is om aan hun verplichtingen 

uit hoofde van deze verordening te 

voldoen. Indien 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, zijn jaarlijkse 

emissieruimte overschrijdt, zijn de 

volgende maatregelen van toepassing: 

 
 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Register Europees register 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 
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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, 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. Het 

Europees register is transparant en bevat 

alle relevante informatie met betrekking 

tot de overdracht van emissierechten 

tussen de lidstaten. Deze informatie is 

toegankelijk voor het publiek via een 

speciale website die door de Commissie 

wordt beheerd. 

Motivering 

De overdracht van emissierechten tussen lidstaten transparanter maken 

 

Amendement  27 

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 

Binnen zes maanden na de faciliterende 

dialoog die in 2018 in het kader van het 

UNFCCC zal plaatsvinden om de balans 

op te maken van de collectieve 

inspanningen van de partijen met 

betrekking tot de vorderingen in de 

richting van de mondiale 

langetermijndoelstelling, en binnen zes 

maanden na de algemene inventarisatie in 
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eventueel passende voorstellen indienen. 2023 en de daaropvolgende algemene 

inventarisaties, brengt de Commissie bij 
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 in artikel 1 van deze 

verordening vastgelegde 

langetermijndoelstellingen. Op basis van 

een onafhankelijk verslag van het 

Europees Milieuagentschap dient de 

Commissie, met het oog op de versterking 

van de klimaatactie, tevens te beoordelen 

of het wenselijk is deze verordening te 

wijzigen en/of andere 

wetgevingsvoorstellen in te dienen om de 

naleving van de verbintenissen uit hoofde 

van artikel 3, 4 en 14 van de 

Overeenkomst van Parijs te waarborgen. 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Na elke in het kader van de 

Overeenkomst van Parijs 

overeengekomen algemene inventarisatie 

mag een lidstaat vrijwillig een deel van 

zijn jaarlijkse emissieruimte schrappen. 

De lidstaat stelt de Commissie in kennis 

van zijn voornemen om een deel van zijn 

jaarlijkse emissieruimte te schrappen, en 

de Commissie maakt deze informatie 

openbaar op haar website. 
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