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12.6.2017 A8-0208/55 

Amendement  55 

Pilar Ayuso 

namens de PPE-Fractie 

Julie Girling 

namens de ECR-Fractie 

Gerben-Jan Gerbrandy 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties om aan de verbintenissen uit hoofde van de 

Overeenkomst van Parijs te voldoen 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – 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 door landgebruik, 

verandering in landgebruik en bosbouw 

Or. en 



 

AM\1128109NL.docx  PE605.516v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

12.6.2017 A8-0208/56 

Amendement  56 

Pilar Ayuso 

namens de PPE-Fractie 

Julie Girling 

namens de ECR-Fractie 

Gerben-Jan Gerbrandy 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties om aan de verbintenissen uit hoofde van de 

Overeenkomst van Parijs te voldoen 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – 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 

gedelegeerde handelingen vast te stellen tot 

wijziging van lid 1 van dit artikel en de 

boekhoudkundige categorieën in 

bijlage III teneinde een evenwichtige 
bijdrage van de boekhoudkundige 

categorie beheerde bosgrond te 

weerspiegelen, zonder de krachtens dit 

artikel beschikbare totale hoeveelheid van 

280 miljoen te boven te gaan. 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/57 

Amendement  57 

Pilar Ayuso 

namens de PPE-Fractie 

Julie Girling 

namens de ECR-Fractie 

Gerben-Jan Gerbrandy 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties om aan de verbintenissen uit hoofde van de 

Overeenkomst van Parijs te voldoen 

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

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 

 

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 

(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, in voorkomend geval, 

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 
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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 

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. 

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 een evenwichtige bijdrage van de 

boekhoudkundige categorie beheerde 

bosgrond in het kader van de in dat artikel 

genoemde flexibiliteit van 280 miljoen ton 

te weerspiegelen. Alvorens een dergelijke 

gedelegeerde handeling vast te stellen moet 

de Commissie evalueren hoe solide de 

boekhouding voor beheerde bosgrond is op 

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. 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/58 

Amendement  58 

Pilar Ayuso 

namens de PPE-Fractie 

Julie Girling 

namens de ECR-Fractie 

Gerben-Jan Gerbrandy 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties om aan de verbintenissen uit hoofde van de 

Overeenkomst van Parijs te voldoen 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 9 bis 

 Reserve wegens vroegtijdig optreden 

 1. Om rekening te houden met 

vroegtijdig optreden vóór 2020 wordt op 

verzoek van een lidstaat een hoeveelheid 

van maximaal een totale som van 

90 miljoen ton aan jaarlijkse 

emissieruimte in de periode 2026-2030 

voor de naleving door die lidstaat 

meegerekend bij de laatste 

nalevingscontrole uit hoofde van artikel 9 

van deze verordening, op voorwaarde dat: 

 (a) de totale jaarlijkse emissieruimten 

voor die lidstaat voor de periode 2013-

2020 zoals bepaald overeenkomstig 

artikel 3, lid 2, en artikel 10 van 

Beschikking nr. 406/2009/EG hoger 

liggen dan de totale geverifieerde 

jaarlijkse broeikasgasemissies voor die 

lidstaat voor de periode 2013-2020; 

 (b) het bbp per hoofd van de bevolking 

van die lidstaat tegen marktprijzen in 

2013 onder het EU-gemiddelde ligt; 
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 (c) die lidstaat de in de artikelen 6 en 

7 genoemde vormen van flexibiliteit 

overeenkomstig de in de bijlagen II en III 

bepaalde niveaus ten volle heeft benut; 

 (d) die lidstaat de in artikel 5, leden 2 

en 3, genoemde vormen van flexibiliteit 

ten volle heeft benut en geen 

emissieruimten aan een andere lidstaat 

heeft overgedragen op grond van 

artikel 5, leden 4 en 5; en 

 (e) de Unie als geheel haar in 

artikel 1, lid 1, bedoelde streefcijfer haalt. 

 2. Het maximale aandeel van een 

lidstaat in de in lid 1 bedoelde totale som 

dat voor de naleving kan worden 

meegerekend, wordt vastgesteld aan de 

hand van de verhouding tussen enerzijds 

het verschil tussen zijn totale jaarlijkse 

emissieruimten voor de periode 2013-2020 

en zijn totale geverifieerde jaarlijkse 

broeikasgasemissies voor diezelfde 

periode, en anderzijds het verschil tussen 

de totale jaarlijkse emissieruimten voor de 

periode 2013-2020 van alle lidstaten die 

aan het criterium van lid 1, onder b), 

voldoen en de totale geverifieerde 

jaarlijkse broeikasgasemissies van die 

lidstaten voor diezelfde periode. 

 De jaarlijkse emissieruimten en de 

geverifieerde jaarlijkse emissies worden 

bepaald op grond van lid 3. 

 3. De Commissie stelt 

overeenkomstig artikel 12 gedelegeerde 

handelingen ter aanvulling van deze 

verordening vast waarin de maximale 

aandelen voor elke lidstaat, uitgedrukt in 

ton CO2-equivalent, overeenkomstig de 

leden 1 en 2 worden vastgesteld. Ten 

behoeve van deze gedelegeerde 

handelingen gebruikt de Commissie de 

jaarlijkse emissieruimten zoals bepaald 

overeenkomstig artikel 3, lid 2, en 

artikel 10 van Beschikking 

nr. 406/2009/EG en de geëvalueerde 

inventarisgegevens voor de jaren 2013 tot 

en met 2020 krachtens Verordening (EU) 
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nr. 525/2013. 

Or. en 

 

 


