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Amendement 1
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de wetenschappelijke 
bewijzen omtrent klimaatverandering en 
de effecten daarvan eenduidig zijn, zodat 
snelle gecoördineerde en ambitieuze 
maatregelen op Europees en 
internationaal niveau een dwingende 
noodzaak zijn geworden om dit mondiale 
probleem het hoofd te kunnen bieden;

Schrappen

Or. it

Amendement 2
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat het niet 
verwezenlijken van de 2ºC-doelstelling tot 
omvangrijke gevolgen voor het milieu en 
hoge economische kosten zal leiden, zodat 
het steeds waarschijnlijker wordt dat 
omslagpunten worden bereikt waarop 
temperatuurniveaus ertoe leiden dat CO2 
en CH4 vrijkomen uit putten als bossen 
en permafrost, en de capaciteit van de 
natuur om koolstof in de oceanen te 
absorberen wordt beperkt;

Schrappen

Or. it
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Amendement 3
Richard Seeber, Theodoros Skylakakis

Ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J bis. overwegende dat de commissie 
momenteel bezig is met de herziening van 
Verordening (EG) nr. 842/2006 inzake 
bepaalde gefluoreerde broeikasgassen;

Or. en

Amendement 4
Richard Seeber, Theodoros Skylakakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. wijst erop dat, op de jongste 
vergadering van de partijen bij het 
Protocol van Montreal, de Commissie als 
onderhandelaar namens de EU haar 
steun heeft toegezegd aan het principe 
van de voorstellen van de Noord-
Amerikaanse landen en de Federale 
Staten van Micronesië om het gebruik van 
gefluoreerde koolwaterstoffen geleidelijk 
op te heffen en alle HFC-23 die als 
nevenproduct worden geproduceerd te 
vernietigen, en dat, op de jongste 
vergadering van de partijen bij de 
UNFCCC in Cancun, de EU een voorstel 
voor een besluit heeft ingediend waarin de 
partijen er zich toe verbinden in het kader 
van het Protocol van Montreal hierover 
overeenstemming na te streven zonder 
afbreuk te doen aan de doelstelling van de 
UNFCCC;

Or. en
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Amendement 5
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. is ingenomen met de verbintenis die 
de Europese Unie is aangegaan om 
maatregelen betreffende gefluoreerde 
koolwaterstoffen onder het Protocol van 
Montreal te steunen, als schoolvoorbeeld 
van een niet marktgerichte benadering 
met als doel de broeikasgasuitstoot tegen 
COP-17 in Durban te verminderen; wijst 
erop dat de EU-acties betreffende 
gefluoreerde gassen in het kader van de 
verordening inzake gefluoreerde 
broeikasgassen lang niet aan de 
verwachtingen voldoen en dat dit, als niets 
wordt gedaan aan de tekortkomingen, de 
onderhandelingspositie van de EU in de 
UNGCCC aanzienlijk zal verzwakken;

Or. en

Amendement 6
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de Commissie de productie en 
het verbruik van HFK's geleidelijk af te 
bouwen, chloorfluorkoolwaterstoffen
(HCFC's) sneller te elimineren en de 
ozonlaag aantastende broeikasgassen in 
afgedankte producten en apparaten te 
verwijderen en te vernietigen;

4. verzoekt de Commissie de
verordeningen inzake gefluoreerde 
broeikasgassen te herzien en voorstellen 
te doen om de productie en het verbruik 
van HFK's snel af te bouwen, 
chloorfluorkoolwaterstoffen (HCFC's) in 
diverse producten en toepassingen sneller 
te elimineren en de ozonlaag aantastende 
broeikasgassen in afgedankte producten en 
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apparaten te verwijderen en te vernietigen;

Or. en

Amendement 7
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. wijst erop dat, wegens de 
aanzienlijke impact van de gefluoreerde 
gassen op de opwarming van de aarde, de 
balans tussen de maatregelen ter 
vermindering van de CO2-uitstoot en van 
deze gassen in overweging moeten worden 
genomen zonder de regionale balans van 
de inspanningen in de 
ontwikkelingslanden te verstoren; 
verzoekt de Commissie bij 
hoogdringendheid te overwegen of er 
geen behoefte bestaat aan een strategie 
om deze gassen te beperken;

Or. en

Amendement 8
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de Commissie met het oog op 
het recentelijk aan het licht gekomen 
misbruik van de HFC-23-kredieten in het 
kader van het mechanisme voor schone 
ontwikkeling (CDM), manieren te 
verkennen om op internationaal niveau een 
onmiddellijk verbod te stimuleren via het 
succesvolle Protocol van Montreal, in 

5. verzoekt de Commissie, aangezien in 
verband met de HFC-23-kredieten in het 
kader van het mechanisme voor schone 
ontwikkeling (CDM) prikkels zijn gegeven 
die een averechts effect hebben gesorteerd 
en opeenvolgende misbruiken zijn 
vastgesteld, manieren te verkennen om op 
internationaal niveau een onmiddellijk 
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plaats van via flexibele mechanismen die 
deel uitmaken van het Protocol van Kyoto;

verbod te stimuleren via het succesvolle 
Protocol van Montreal, in plaats van via 
flexibele mechanismen die deel uitmaken
van het Protocol van Kyoto;

Or. en

Amendement 9
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de Commissie met het oog op 
het recentelijk aan het licht gekomen 
misbruik van de HFC-23-kredieten in het 
kader van het mechanisme voor schone 
ontwikkeling (CDM), manieren te 
verkennen om op internationaal niveau een
onmiddellijk verbod te stimuleren via het 
succesvolle Protocol van Montreal, in 
plaats van via flexibele mechanismen die 
deel uitmaken van het Protocol van Kyoto;

5. verzoekt de Commissie met het oog op 
het recentelijk aan het licht gekomen 
misbruik van de HFC-23-kredieten in het 
kader van het mechanisme voor schone 
ontwikkeling (CDM), manieren te 
verkennen om op internationaal niveau een
geleidelijk verbod te stimuleren via het 
succesvolle Protocol van Montreal, in 
plaats van via flexibele mechanismen die 
deel uitmaken van het Protocol van Kyoto;

Or. it

Amendement 10
Richard Seeber, Theodoros Skylakakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. dringt erop aan dat de Commissie 
nadenkt over het bevorderen van een 
internationale regeling voor de beperking 
van gefluoreerde koolwaterstoffen, als 
onderdeel van toekomstige internationale 
onderhandelingen;

Or. en
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Amendement 11
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. dringt aan op onmiddellijke actie om 
roetuitstoot terug te brengen, als een snelle 
interventiemethode om het smelten van 
gletsjers tegen te gaan, waarbij prioriteit 
wordt gegeven aan uitstoot die sneeuw- en 
ijsgebieden aantast, waaronder het 
noordpoolgebied, Groenland en de 
Himalayaanse-Tibetaanse gletsjers;

6. dringt aan op actie om roetuitstoot terug 
te brengen, als een snelle 
interventiemethode om het smelten van 
gletsjers te vertragen, waarbij prioriteit 
wordt gegeven aan uitstoot die sneeuw- en 
ijsgebieden aantast, waaronder het 
noordpoolgebied, Groenland en de 
Himalayaanse-Tibetaanse gletsjers;

Or. it

Amendement 12
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de EU bestaande technologieën
te bevorderen die de roetuitstoot drastisch 
verminderen; dringt tevens aan op de 
ondersteuning en bevordering van 
maatregelen die erop zijn gericht de tactiek 
van het kappen en verbranden (slash-and-
burn) in bossen te voorkomen, stringente 
en geregelde emissieproeven voor 
voertuigen verplicht te stellen, de 
verbranding van biomassa te beperken en 
de jaarlijkse emissies van energiecentrales 
te controleren;

7. verzoekt de EU bestaande technologieën 
te bevorderen die de roetuitstoot drastisch 
verminderen; betreurt in dat verband de 
voorstellen om de bestaande eisen in 
verband met uitstootlimieten af te 
zwakken voor niet voor weg bestemde 
mobiele machines in de EU, aangezien 
deze een belangrijke bron van roetuitstoot 
zijn; dringt tevens aan op de ondersteuning 
en bevordering van maatregelen die erop 
zijn gericht de tactiek van het kappen en 
verbranden (slash-and-burn) in bossen te 
voorkomen, stringente en geregelde 
emissieproeven voor voertuigen verplicht 
te stellen, de verbranding van biomassa te 
beperken en de jaarlijkse emissies van 
energiecentrales te controleren; 
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Or. en

Amendement 13
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. spoort de Commissie met klem aan het 
Europees Parlement ervan in kennis te 
stellen of zij stappen in deze richting
onderneemt en haar best doet om de 
verloren tijd in te halen door deze 
beleidsopties onverwijld in het 
wetgevingsproces op te nemen;

9. spoort de Commissie aan het Europees 
Parlement ervan in kennis te stellen of zij 
stappen in deze richting heeft ondernomen 
of van plan is te ondernemen;

Or. it


