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NL In verscheidenheid verenigd NL 

11.1.2018 A8-0402/312 

Amendement  312 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Governance van de energie-unie 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Uiterlijk op 1 januari 2019 en 

vervolgens om de tien jaar dient elke 

lidstaat een geïntegreerd nationaal energie- 

en klimaatplan in bij de Commissie. De 

plannen bevatten de elementen die zijn 

vermeld in lid 2 en bijlage I. Het eerste 

plan heeft betrekking op de periode van 

2021 tot en met 2030. De daaropvolgende 

plannen hebben betrekking op de 

tienjarige periode die onmiddellijk volgt 

op het einde van de door het vorige plan 

bestreken periode. 

1. Binnen zes maanden na … [datum 

van inwerkingtreding van deze 

verordening] en uiterlijk op 1 juni 2019 

voor het eerste plan en uiterlijk op 1 

januari 2024 en vervolgens om de tien jaar 

voor de daaropvolgende plannen dient 

elke lidstaat bij de Commissie een 

geïntegreerd nationaal energie- en 

klimaatplan in dat betrekking heeft op een 

tienjarige periode. De plannen bevatten de 

elementen die zijn vermeld in lid 2 en 

bijlage I. Het eerste plan heeft betrekking 

op de periode van 2021 tot en met 2030. 

Or. en 

Motivering 

Met dit amendement wordt een wijziging voorgesteld in lid 1, met behoud van alle andere wijzigingen in 

het Commissievoorstel die zijn vastgesteld in ITRE/ENVI-amendement 59. 
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NL In verscheidenheid verenigd NL 

11.1.2018 A8-0402/313 

Amendement  313 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Governance van de energie-unie 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 1 – inleidende formule  

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Uiterlijk op 1 januari 2020 en 

daarna om de 10 jaar stellen de lidstaten 

hun lage-emissiestrategieën op lange 

termijn op, met een perspectief van 50 jaar, 

en dienen ze deze in bij de Commissie, 

teneinde bij te dragen tot: 

1. Uiterlijk op 1 januari 2020 en 

daarna om de tien jaar stellen de lidstaten 

en de Commissie namens de Unie hun 

klimaat- en energiestrategieën op lange 

termijn met een perspectief van 30 jaar 

vast, teneinde bij te dragen tot: 

Or. en 
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NL In verscheidenheid verenigd NL 

11.1.2018 A8-0402/314 

Amendement  314 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Governance van de energie-unie 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 1 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) de naleving van de verbintenissen 

van de Unie en de lidstaten in het kader 

van het UNFCCC en de Overeenkomst van 

Parijs om de antropogene 

broeikasgasemissies te beperken en de 

verwijderingen per put te verbeteren; 

(a) de naleving van de verbintenissen 

van de Unie en de lidstaten in het kader 

van het UNFCCC en de Overeenkomst van 

Parijs om de antropogene 

broeikasgasemissies te beperken en de 

verwijderingen per put te verbeteren in 

stappen van tien jaar; 

Or. en 

Motivering 

Dit amendement komt overeen met het door ITRE en ENVI goedgekeurde amendement 123. 
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11.1.2018 A8-0402/315 

Amendement  315 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Governance van de energie-unie 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 1 – letter c 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) de verwezenlijking van de 

broeikasgasemissiebeperkingen op lange 

termijn en de verbetering van 

verwijderingen per put in alle sectoren, 

overeenkomstig de doelstelling van de 

Unie om, in het kader van de volgens het 

IPCC noodzakelijke geachte reducties voor 

de ontwikkelde landen als geheel, de 

emissies uiterlijk in 2050 op 

kosteneffectieve wijze met 80 tot 95 % te 

verminderen in vergelijking met de 

niveaus van 1990. 

(c) de verwezenlijking van de 

broeikasgasemissiebeperkingen op lange 

termijn en de verbetering van 

verwijderingen per put in alle sectoren, 

overeenkomstig de doelstelling van de 

Unie om, in het kader van de volgens het 

IPCC noodzakelijke geachte reducties, de 

broeikasgasemissies van de Unie op 

kosteneffectieve wijze te verminderen en 

de verwijderingen per put waar nodig te 

behouden en te verbeteren om de 

temperatuurdoelstellingen van de 

Overeenkomst van Parijs te behalen. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0402/316 

Amendement  316 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Governance van de energie-unie 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 1 – letter c bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (c bis) de totstandbrenging met de Unie 

van een koolstofneutraal energiesysteem. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0402/317 

Amendement  317 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Governance van de energie-unie 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 2 – inleidende formule  

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lage-emissiestrategieën op 

lange termijn hebben betrekking op: 

2. De klimaat- en energiestrategieën 

op lange termijn hebben betrekking op: 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0402/318 

Amendement  318 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Governance van de energie-unie 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 2 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) de totale vermindering van 

broeikasgasemissies en de verbetering van 

verwijderingen per put; 

(a) de totale vermindering van 

broeikasgasemissies en de verbetering van 

verwijderingen per put, overeenkomstig de 

Overeenkomst van Parijs; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0402/319 

Amendement  319 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Governance van de energie-unie 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 2 – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) de vermindering van 

broeikasgasemissies en de verbetering van 

verwijderingen per put in individuele 

sectoren, waaronder elektriciteit, industrie, 

vervoer, de bouwsector (residentieel en 

tertiair), landbouw en landgebruik, 

verandering in landgebruik en bosbouw 

(LULUCF); 

(b) met het oog op decarbonisatie, de 

vermindering van broeikasgasemissies en 

de verbetering van verwijderingen per put 

in individuele sectoren, onder andere 

elektriciteit, industrie, vervoer, de sectoren 

verwarming en koeling en de bouwsector 

(residentieel en tertiair), landbouw en 

landgebruik, verandering in landgebruik en 

bosbouw (LULUCF); 

Or. en 

Motivering 

Dit amendement komt overeen met het door ITRE en ENVI goedgekeurde amendement 123. 
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11.1.2018 A8-0402/320 

Amendement  320 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Governance van de energie-unie 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 2 – letter c 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) de verwachte vooruitgang bij de 

overgang naar een economie met geringe 

emissies van broeikasgassen, met inbegrip 

van broeikasgasintensiteit, CO2-intensiteit 

van het bruto binnenlands product en 

aanverwante onderzoeks-, ontwikkelings- 

en innovatiestrategieën; 

(c) de verwachte vooruitgang bij de 

overgang naar een economie met geringe 

emissies van broeikasgassen, met inbegrip 

van broeikasgasintensiteit, CO2-intensiteit 

van het bruto binnenlands product en 

aanverwante strategieën op het gebied van 

langetermijninvesteringen, onderzoek, 

ontwikkeling en innovatie; 

Or. en 

Motivering 

Dit amendement komt overeen met het door ITRE en ENVI goedgekeurde amendement 123. 
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11.1.2018 A8-0402/321 

Amendement  321 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Governance van de energie-unie 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 2 – letter d 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) links naar andere nationale 

planning op lange termijn. 

(d) indien van toepassing, links naar 

andere nationale doelstellingen en 

planning op lange termijn en andere 

beleidslijnen, maatregelen en 

investeringen. 

Or. en 

 


