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12.6.2017 A8-0208/60 

Ändringsförslag  60 

Eleonora Evi 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Bindande årliga minskningar av medlemsstaternas växthusgasutsläpp 2021–2030 för att skapa 

en motståndskraftig energiunion och fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet  

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

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 2 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. När det gäller åren 2021–2029 får 

en medlemsstat låna upp till 5 % av sin 

årliga utsläppstilldelning för påföljande år. 

2. När det gäller åren 2021–2025 får 

en medlemsstat låna upp till 3 % av sin 

årliga utsläppstilldelning för påföljande år. 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/61 

Ändringsförslag  61 

Eleonora Evi 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Bindande årliga minskningar av medlemsstaternas växthusgasutsläpp 2021–2030 för att skapa 

en motståndskraftig energiunion och fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet 

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

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 6 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Medlemsstaterna ska utan någon 

kvantitativ gräns kunna utnyttja 

reduktionsenheter från projektverksamhet 

enligt artikel 24a.1 i direktiv 2003/87/EG 

för att uppfylla kraven i artikel 9, men 

måste undvika dubbelräkning. 

utgår 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/62 

Ändringsförslag  62 

Eleonora Evi 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Bindande årliga minskningar av medlemsstaternas växthusgasutsläpp 2021–2030 för att skapa 

en motståndskraftig energiunion och fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet 

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

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstater för vilka en 

begränsad annullering av högst 100 

miljoner EU-utsläppsrätter enligt 

definitionen i artikel 3 a i direktiv 

2003/87/EG kollektivt får beaktas i deras 

uppfyllande av kraven i denna förordning, 

förtecknas i bilaga II till denna förordning. 

1. Medlemsstater för vilka en 

begränsad annullering av högst 50 miljoner 

EU-utsläppsrätter enligt definitionen i 

artikel 3 a i direktiv 2003/87/EG kollektivt 

får beaktas i deras uppfyllande av kraven i 

denna förordning, förtecknas i bilaga II till 

denna förordning. 

Or. en 

Motivering 

Ändring från ITRE. 
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12.6.2017 A8-0208/63 

Ändringsförslag  63 

Eleonora Evi 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Bindande årliga minskningar av medlemsstaternas växthusgasutsläpp 2021–2030 för att skapa 

en motståndskraftig energiunion och fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet 

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

Förslag till förordning 

Artikel 7 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 7 

Ytterligare utnyttjande av ett nettoupptag 

på högst 280 miljoner ton 

koldioxidekvivalenter från avskogad 

mark, beskogad mark, brukad åkermark 

och brukad betesmark 

utgår 

1. Om en medlemsstats utsläpp 

överstiger de årliga 

utsläppstilldelningarna för ett visst år kan 

en kvantitet motsvarande summan av det 

totala nettoupptaget och de totala 

nettoutsläppen från 

bokföringskategorierna avskogad mark, 

beskogad mark, brukad åkermark och 

brukad betesmark, vilka fastställs i artikel 

2 i förordning [...] [LULUCF], beaktas 

med avseende på medlemsstatens 

uppfyllande av kraven i artikel 9 i denna 

förordning för det året, under 

förutsättning att 

 

(a) den sammanlagda kvantitet som 

beaktas för medlemsstaten för alla år 

under perioden 2021–2030 inte överstiger 

den nivå som fastställs i bilaga III för den 

medlemsstaten, 

 

(b) kvantiteten utgör ett överskott till 

medlemsstatens krav enligt artikel 4 i 
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förordning [...] [LULUCF], 

(c) medlemsstaten inte har förvärvat 

mer nettoupptag enligt förordning [...] 

[LULUCF] från andra medlemsstater än 

den har överlåtit, och 

 

(d) medlemsstaten har uppfyllt kraven 

i förordning [...] [LULUCF]. 

 

2. Om den delegerade akten för att 

uppdatera referensnivåerna för skog på 

grundval av de nationella kontoplanerna 

för skogsbruket enligt artikel 8.6 i 

förordning [LULUCF] antas, ska 

kommissionen ges befogenhet att anta en 

delegerad akt för att ändra punkt 1 i 

denna artikel för att ta hänsyn till bidrag 

från bokföringskategorin brukad 

skogsmark i enlighet med artikel 12 i 

denna förordning. 

 

Or. en 

Motivering 

Om ändringen antas bör hela texten anpassas. 
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12.6.2017 A8-0208/64 

Ändringsförslag  64 

Eleonora Evi 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Bindande årliga minskningar av medlemsstaternas växthusgasutsläpp 2021–2030 för att skapa 

en motståndskraftig energiunion och fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet 

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

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 1 – inledningen 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Om en medlemsstats granskade 

växthusgasutsläpp överstiger dess årliga 

utsläppstilldelning under något av åren 

under perioden 2027–2030 enligt punkt 2 i 

denna artikel och med beaktande av 

flexibilitetsmöjligheterna i artiklarna 5 till 

7, gäller följande: 

1. Om en medlemsstats granskade 

årliga växthusgasutsläpp överstiger dess 

årliga utsläppstilldelning under något av 

åren under perioden enligt punkt 2 i denna 

artikel och med beaktande av 

flexibilitetsmöjligheterna i artiklarna 5 till 

6, gäller följande: 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/65 

Ändringsförslag  65 

Eleonora Evi 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Bindande årliga minskningar av medlemsstaternas växthusgasutsläpp 2021–2030 för att skapa 

en motståndskraftig energiunion och fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet 

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

Förslag till förordning 

Artikel 10 – punkt 2  

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Den mängd som anges i bilaga IV 

till denna förordning ska läggas till 

tilldelningen för år 2021 för varje 

medlemsstat som nämns i den bilagan. 

utgår 

Or. en 



 

AM\1128104SV.docx  PE605.516v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

12.6.2017 A8-0208/66 

Ändringsförslag  66 

Eleonora Evi 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Bindande årliga minskningar av medlemsstaternas växthusgasutsläpp 2021–2030 för att skapa 

en motståndskraftig energiunion och fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet 

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

Förslag till förordning 

Bilaga III – underrubrik 1  

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

TOTALT NETTOUTTAG FRÅN 

AVSKOGAD MARK, BESKOGAD 

MARK, BRUKAD ÅKERMARK OCH 

BRUKAD BETESMARK SOM 

MEDLEMSSTATERNA FÅR TA 

HÄNSYN TILL I EFTERLEVNADEN 

AV ARTIKEL 7 UNDER PERIODEN 

2021–2030 

utgår 

Or. en 

 

 

 


