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12.6.2017 A8-0208/60 

Ændringsforslag  60 

Eleonora Evi 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissionerne for at opfylde forpligtelserne i 

henhold til Parisaftalen 

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

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. For årene 2021 til 2029 kan en 

medlemsstat låne en mængde på op til 5 % 

af sin årlige emissionstildeling til det 

følgende år. 

2. For årene 2021 til 2025 kan en 

medlemsstat låne en mængde på op til 3% 

af sin årlige emissionstildeling til det 

følgende år. 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/61 

Ændringsforslag  61 

Eleonora Evi 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissionerne for at opfylde forpligtelserne i 

henhold til Parisaftalen 

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

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 6 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Medlemsstaterne skal kunne 

anvende kreditter fra projekter, der er 

udstedt i henhold til artikel 24a, stk.1, i 

direktiv 2003/87/EF, til overholdelse i 

henhold til artikel 9, uden nogen 

kvantitativ begrænsning, og samtidigt med 

at dobbelttælling undgås. 

Udgår 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/62 

Ændringsforslag  62 

Eleonora Evi 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissionerne for at opfylde forpligtelserne i 

henhold til Parisaftalen 

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

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. De medlemsstater, der kan få en 

begrænset annullering af op til maksimum 

100 millioner EU ETS-kvoter, som 

defineret i artikel 3, litra a), i direktiv 

2003/87/EF, taget samlet i betragtning med 

henblik på deres overholdelse i henhold til 

denne forordning, er opført i bilag II til 

denne forordning. 

1. De medlemsstater, der kan få en 

begrænset annullering af op til maksimum 

50 millioner EU ETS-kvoter, som defineret 

i artikel 3, litra a), i direktiv 2003/87/EF, 

taget samlet i betragtning med henblik på 

deres overholdelse i henhold til denne 

forordning, er opført i bilag II til denne 

forordning. 

Or. en 

Begrundelse 

ITRE-ændringsforslag 
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12.6.2017 A8-0208/63 

Ændringsforslag  63 

Eleonora Evi 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissionerne for at opfylde forpligtelserne i 

henhold til Parisaftalen 

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

Forslag til forordning 

Artikel 7 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 7 

Yderligere anvendelse af op til 280 

millioner nettooptag fra ryddede arealer, 

nyplantede arealer, forvaltede dyrkede 

arealer og forvaltede græsarealer 

udgår 

1. I det omfang, at en medlemsstats 

emissioner overskrider dens årlige 

emissionstildelinger for et givet år, kan en 

mængde op til summen af det samlede 

nettooptag og de samlede nettoemissioner 

fra de kombinerede regnskabskategorier 

ryddede arealer, nyplantede arealer, 

forvaltede dyrkede arealer og forvaltede 

græsarealer, jf. artikel 2 i forordning [ ] 

[LULUCF], tages i betragtning med 

henblik på overholdelsen af denne 

forordnings artikel 9 for det pågældende 

år, forudsat at: 

 

a) den kumulative mængde for den 

pågældende medlemsstat for alle årene i 

perioden 2021-2030 ikke overstiger det 

niveau, der er fastsat i bilag III for denne 

medlemsstat 

 

b) denne mængde overstiger kravene 

for den givne medlemsstat i henhold til 

artikel 4 i forordning [ ] [LULUCF] 

 

c) medlemsstaten ikke har fået flere  
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nettooptag i henhold til forordning [ ] 

[LULUCF] fra andre medlemsstater, end 

den har overført, og 

d) medlemsstaten har overholdt 

kravene i forordning [ ] [LULUCF]. 

 

2. Når den delegerede retsakt, der 

skal ajourføre referenceværdierne for 

skove på grundlag af de nationale 

regnskabsplaner for skovbrug i henhold 

til artikel 8, stk. 6, i forordning 

[LULUCF], bliver vedtaget, tildeles 

Kommissionen beføjelser til at vedtage en 

delegeret retsakt for at ændre stk. 1 i 

denne artikel for at tage hensyn til 

bidraget fra regnskabskategorien forvaltet 

skovbrugsland i overensstemmelse med 

artikel 12 i denne forordning. 

 

Or. en 

Begrundelse 

Hvis ændringsforslaget vedtages, skal hele teksten tilpasses. 
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12.6.2017 A8-0208/64 

Ændringsforslag  64 

Eleonora Evi 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissionerne for at opfylde forpligtelserne i 

henhold til Parisaftalen 

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

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1 – indledning 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Hvis de evaluerede 

drivhusgasemissioner i 2027 og 2032 i en 

medlemsstat overskrider dennes årlige 

emissionstildeling for ethvert givet år i 

perioden i henhold til denne artikels stk. 2 

og den fleksibilitet, der anvendes i henhold 

til artikel 5 til 7, finder følgende 

foranstaltninger anvendelse: 

1. Hvis de årlige evaluerede 

drivhusgasemissioner i en medlemsstat 

overskrider dennes årlige 

emissionstildeling for ethvert givet år i 

perioden i henhold til denne artikels stk. 2 

og den fleksibilitet, der anvendes i henhold 

til artikel 5 og 6, finder følgende 

foranstaltninger anvendelse: 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/65 

Ændringsforslag  65 

Eleonora Evi 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissionerne for at opfylde forpligtelserne i 

henhold til Parisaftalen 

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

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 2  

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Den mængde, der fremgår af bilag 

IV til denne forordning, skal lægges til 

tildelingen for 2021 for de medlemsstater, 

der er nævnt i bilaget. 

Udgår 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/66 

Ændringsforslag  66 

Eleonora Evi 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissionerne for at opfylde forpligtelserne i 

henhold til Parisaftalen 

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

Forslag til forordning 

Bilag III – underoverskrift 1  

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

SAMLET NETTOOPTAG FRA 

RYDDEDE AREALER, NYPLANTEDE 

AREALER, FORVALTEDE DYRKEDE 

AREALER OG FORVALTEDE 

GRÆSAREALER, SOM 

MEDLEMSSTATERNE KAN 

MEDREGNE MED HENBLIK PÅ 

OVERHOLDELSEN I PERIODEN 2021 

TIL 2030 I HENHOLD TIL ARTIKEL 7 

Udgår 

Or. en 

 

 


