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BEKNOPTE MOTIVERING

Voor de meeste klimaatwetenschappers lijdt het geen twijfel dat de waargenomen 
veranderingen in het mondiale en regionale klimaat gedurende de afgelopen 50 jaar vrijwel 
volledig te wijten zijn aan de invloed van de mens op het klimaatsysteem, en dat er dringend 
actie moet worden ondernomen.. De voorbije jaren zijn sociale bewegingen die 
klimaatmaatregelen op grote schaal eisen, uitgegroeid tot invloedrijke stemmen in het debat 
over de vormgeving van het klimaatbeleid, met name met het oog op de vermindering van de 
uitstoot van broeikasgassen. In een recent verslag van de Global Commission on Adaptation 
wordt benadrukt dat investeringen in aanpassingsmaatregelen die de gevolgen van door het 
weer veroorzaakte rampen verminderen, en het bestaan van mechanismen om de impact van 
deze rampen snel te boven te komen, zinvol zijn - niet alleen vanuit economisch en sociaal 
standpunt maar ook vanuit ethisch perspectief.

Klimaatverandering is een wereldwijde uitdaging is. De aanpak moet bijgevolg eveneens op 
mondiaal niveau plaatsvinden, en alle landen ter wereld moeten erbij worden betrokken. De 
Unie wil het voortouw nemen op het gebied van klimaatbeleid en oplossingen inzake 
klimaatneutraliteit. Zij moet echter meer inspanningen leveren om het optreden van haar 
partnerlanden kordater te maken en dit optreden ondersteunen, onder meer door middel van 
handelsbetrekkingen. In 2017 lagen de broeikasgasemissies in de EU-28 22 % onder het niveau 
van 1990: de EU zal haar doelstelling voor 2020 van een reductie van broeikasgasemissies met 
20 % met andere woorden waarschijnlijk overschrijden. De broeikasgasemissies van de EU zijn 
goed voor 9,3 % van de wereldwijde uitstoot, en zijn de afgelopen decennia gedaald. Sommige 
landen met een uitermate grote uitstoot vertonen daarentegen nog steeds een stijgende tendens. 

In het klimaatbeleid moet rekening worden gehouden met een aantal belangrijke factoren, zoals 
het economisch concurrentievermogen en het welzijn en de fundamentele behoeften van de 
burgers.De vorm en snelheid van het transitietraject moeten rekening houden met nationale 
omstandigheden, zoals energiemix, energievoorzieningszekerheid, werkgelegenheidsstructuur 
en economische capaciteiten. In het verslag van Irena (het Internationaal Agentschap voor 
hernieuwbare energie) getiteld “Measuring the Socio-economics of Transition: Focus on Jobs” 
staat dat de verwachte toename van werkgelegenheid in het kader van de transitie niet in alle 
landen en regio’s even groot is, en dat het ontstaan van banen in nieuwe sectoren (zoals de 
sector van hernieuwbare energiebronnen) niet noodzakelijk evenredig is met het verlies van 
banen, noch in de tijd, noch geografisch. De transitie moet daarom zorgvuldig worden 
uitgestippeld, uitgaande van geleidelijke veranderingen op relevante gebieden, en er moet voor 
worden gezorgd dat industrieregio’s hun inzetbaarheid behouden. In plaats van te rekenen op 
de mobiliteit van werknemers, met mogelijks het risico van ontvolking, moet er worden 
gestreefd naar de economische revitalisering van regio’s die de last van het klimaatbeleid 
dragen

Bij de vormgeving van haar langetermijnklimaatbeleid moet de EU haar strategische 
beslissingen inzake de energie- en klimaatdoelstellingen baseren op de consensus die binnen de 
Europese Raad wordt bereikt. Dit is van essentieel belang om de Verdragen na te leven en alle 
lidstaten in gelijke mate te betrekken bij het vaststellen van prioriteiten en streefcijfers. De 
Europese Raad van 12 december 2019 heeft zijn goedkeuring gehecht aan de collectieve 
doelstelling om tegen 2050 tot een klimaatneutrale EU te komen, en heeft erkend dat deze 
transitie aanzienlijke investeringen zal vergen. 

https://gca.org/global-commission-on-adaptation/home
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Veel belangrijke economische sectoren ondervinden de impact van veranderingen op lange 
termijn op het gebied van temperatuur, neerslag, stijging van de zeespiegel en extreme 
gebeurtenissen als gevolg van de klimaatverandering. De verschillende economische sectoren 
moeten ertoe worden verplicht passende bijdragen te leveren aan de doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, op basis van hun relatieve omvang, hun potentieel voor de verlaging van de 
uitstoot van broeikasgassen en de verwijdering van deze gassen, en hun 
investeringsinspanningen.  De verbranding van brandstoffen, transport uitgesloten, was 
verantwoordelijk voor 54 % van alle broeikasgassen in de EU-28 in 2017, de verbranding van 
brandstoffen voor transport (inclusief de internationale luchtvaart) voor 25 %, de landbouw 
voor 10 %, industriële processen en productgebruik voor 8 %, en afvalbeheer voor 3 %. Het 
koolstofarm maken van de energiesector is dan ook een van de belangrijkste opgaven voor de 
EU. Alle grote economische sectoren moeten echter hun steentje bijdragen, anders bereikt de 
transitie haar doel niet en is zij onrechtvaardig. Alle ETS-sectoren en alle niet-ETS-sectoren 
moeten vergelijkbare inspanningen leveren om de doelstelling van de Unie inzake 
klimaatneutraliteit te verwezenlijken.

Het is aan de Commissie richtsnoeren vast te stellen voor kernsectoren met indicatieve trajecten 
voor de reductie van broeikasgasemissies in die sectoren op het niveau van de Unie. Dit zou 
deze sectoren de nodige houvast bieden om gepaste maatregelen te nemen en de nodige 
investeringen te plannen, en zou eveneens bevorderlijk zijn voor de betrokkenheid van de 
sectoren bij het zoeken naar oplossingen inzake klimaatneutraliteit.   

De richtsnoeren moeten er komen door middel van een geïnstitutionaliseerde dialoog en 
informatie-uitwisseling tussen de Commissie en belangrijke belanghebbenden, zoals 
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, vakbonden en het maatschappelijk middenveld, en 
moeten in nauwe samenwerking met de lidstaten worden uitgewerkt. Daarbij moet rekening 
worden gehouden met diverse criteria, onder meer de beste beschikbare en kostenefficiënte 
technologie, sociaaleconomische voetafdruk, het concurrentievermogen van de sector, gedane 
investeringen en de ecologische voetafdruk van de gebruikte decarbonisatietechnologieën (bv. 
beschikbare technologieën voor ontmanteling en recycling, impact van de winning van 
grondstoffen).    

De trajecten kunnen worden herzien wanneer er zich buitengewone omstandigheden 
voordoen, zoals crisissen, of in geval van een wezenlijke verandering van een van de factoren 
op basis waarvan de trajecten zijn vastgesteld. Er zij evenwel op gewezen dat ondernemingen 
zekerheid en voorspelbaarheid nodig hebben als basis voor groene investeringen en 
beslissingen inzake vergroening.

AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen in 
aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De Commissie heeft in haar 
mededeling van 11 december 2019 over de 
Europese Green Deal19 een nieuwe 
groeistrategie vastgesteld die de Unie moet 
omvormen tot een rechtvaardige en 
welvarende samenleving, met een 
moderne, hulpbronnenefficiënte en 
concurrerende economie, waar vanaf 2050 
netto geen broeikasgassen meer worden 
uitgestoten en de economische groei is 
losgekoppeld van het gebruik van 
hulpbronnen. De Green Deal moet het 
natuurlijk kapitaal van de Unie 
beschermen, behouden en verbeteren, en de 
gezondheid en het welzijn van de burgers 
beschermen tegen milieugerelateerde 
risico’s en effecten. Deze transitie moet 
bovendien rechtvaardig en inclusief zijn: 
niemand mag aan zijn lot worden 
overgelaten.

(1) De Commissie heeft in haar 
mededeling van 11 december 2019 over de 
Europese Green Deal19 een nieuwe 
groeistrategie vastgesteld die de Unie moet 
omvormen tot een rechtvaardige en 
welvarende samenleving, met een 
moderne, hulpbronnenefficiënte en 
concurrerende economie, waar vanaf 2050 
netto geen broeikasgassen meer worden 
uitgestoten en de economische groei is 
losgekoppeld van het gebruik van 
hulpbronnen. De Green Deal moet het 
natuurlijk kapitaal van de Unie 
beschermen, behouden en verbeteren, en de 
gezondheid en het welzijn van de burgers 
beschermen tegen milieugerelateerde 
risico’s en effecten. Deze transitie moet 
bovendien rechtvaardig en inclusief zijn en 
maatschappelijk aanvaardbaar voor 
iedereen. Zij moet gebaseerd zijn op 
solidariteit en samenwerking op het 
niveau van de unie, en mag niemand aan 
zijn lot overlaten.

__________________ __________________
19 Mededeling van de Commissie – De 
Europese Green Deal, 
COM(2019) 640 final van 11 december 
2019.

19 Mededeling van de Commissie – De 
Europese Green Deal, 
COM(2019) 640 final van 11 december 
2019.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Een vaste langetermijndoelstelling 
is van cruciaal belang om bij te dragen tot 
de economische en maatschappelijke 
transformatie, de werkgelegenheid, de 
groei en de verwezenlijking van de 

(3) Een vaste langetermijndoelstelling 
is van cruciaal belang om bij te dragen tot 
de economische en maatschappelijke 
transformatie, de werkgelegenheid, de 
groei en de verwezenlijking van de 
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duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties, en om op billijke en 
kosteneffectieve wijze te evolueren in de 
richting van de temperatuurdoelstelling van 
de Overeenkomst van Parijs inzake 
klimaatverandering van 2015, die is 
gesloten na afloop van de 21e Conferentie 
van de partijen bij het Raamverdrag van de 
Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering (de “Overeenkomst 
van Parijs”).

duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties, en om op billijke, 
kosteneffectieve en maatschappelijk 
verantwoorde wijze te evolueren in de 
richting van de temperatuurdoelstelling van 
de Overeenkomst van Parijs inzake 
klimaatverandering van 2015, die is 
gesloten na afloop van de 21e Conferentie 
van de partijen bij het Raamverdrag van de 
Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering (de “Overeenkomst 
van Parijs”).

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De Unie streeft met het pakket 
“Schone energie voor alle Europeanen”29 
naar een ambitieuze 
decarbonisatieagenda, met name door een 
robuuste energie-unie tot stand te brengen, 
met inbegrip van doelstellingen tegen 2030 
op het gebied van energie-efficiëntie en de 
inzet van hernieuwbare energie in de 
Richtlijnen 2012/27/EU30 en (EU) 
2018/200131 van het Europees Parlement 
en de Raad, en door de relevante 
wetgeving te versterken, waaronder 
Richtlijn 2010/31/EU van het Europees 
Parlement en de Raad32.

(9) De Unie is met het pakket “Schone 
energie voor alle Europeanen”29 op weg 
naar klimaatneutraliteit, met name door 
een robuuste energie-unie tot stand te 
brengen, met inbegrip van doelstellingen 
tegen 2030 op het gebied van energie-
efficiëntie en de inzet van hernieuwbare 
energie in de Richtlijnen 2012/27/EU30 en 
(EU) 2018/200131 van het Europees 
Parlement en de Raad, en door de relevante 
wetgeving te versterken, waaronder 
Richtlijn 2010/31/EU van het Europees 
Parlement en de Raad32.

__________________ __________________
29 COM(2016) 860 final van 30 november 
2016.

29 COM(2016) 860 final van 30 november 
2016.

30 Richtlijn 2012/27/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 
betreffende energie-efficiëntie, tot 
wijziging van de Richtlijnen 2009/125/EG 
en 2010/30/EU en houdende intrekking van 
de Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG 

30 Richtlijn 2012/27/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 
betreffende energie-efficiëntie, tot 
wijziging van de Richtlijnen 2009/125/EG 
en 2010/30/EU en houdende intrekking van 
de Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG 
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(PB L 315 van 14.11.2012, blz. 1). (PB L 315 van 14.11.2012, blz. 1).
31 Richtlijn (EU) 2018/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2018 ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen (PB L 328 van 21.12.2018, blz. 
82).

31 Richtlijn (EU) 2018/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2018 ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen (PB L 328 van 21.12.2018, blz. 
82).

32 Richtlijn 2010/31/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 19 mei 2010 
betreffende de energieprestatie van 
gebouwen (PB L 153 van 18.6.2010, 
blz. 13).

32 Richtlijn 2010/31/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 19 mei 2010 
betreffende de energieprestatie van 
gebouwen (PB L 153 van 18.6.2010, 
blz. 13).

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het Europees Parlement heeft 
gepleit voor de noodzakelijke transitie naar 
een klimaatneutrale samenleving tegen 
uiterlijk 2050, heeft gevraagd hiervan een 
Europees succesverhaal te maken33, en 
heeft een noodsituatie op het gebied van 
klimaat en milieu afgekondigd34. De 
Europese Raad heeft in zijn conclusies van 
12 december 201935 zijn goedkeuring 
gehecht aan de doelstelling om tegen 2050 
een klimaatneutrale Unie tot stand te 
brengen, in overeenstemming met de 
doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs, en erkent daarbij dat een gunstig 
kader tot stand moet worden gebracht en 
dat voor de transitie aanzienlijke publieke 
en particuliere investeringen nodig zullen 
zijn. De Europese Raad heeft de 
Commissie ook verzocht om zo spoedig 
mogelijk in 2020 een voorstel voor te 
bereiden voor de langetermijnstrategie van 
de Unie, met het oog op de aanneming 
ervan door de Raad en de voorlegging 
ervan in het kader van het Raamverdrag 

(11) Het Europees Parlement heeft 
gepleit voor de noodzakelijke transitie naar 
een klimaatneutrale samenleving tegen 
uiterlijk 2050, heeft gevraagd hiervan een 
Europees succesverhaal te maken33, en 
heeft een noodsituatie op het gebied van 
klimaat en milieu afgekondigd34. De 
Europese Raad heeft in zijn conclusies van 
12 december 201935 zijn goedkeuring 
gehecht aan de doelstelling om tegen 2050 
een klimaatneutrale Unie tot stand te 
brengen, in overeenstemming met de 
doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs, en erkent daarbij dat een gunstig en 
fundamenteel rechtvaardig kader tot stand 
moet worden gebracht, en dat voor een 
geslaagde en rechtvaardige transitie 
aanzienlijke publieke en particuliere 
investeringen nodig zullen zijn. De 
Europese Raad heeft ook erkend dat de 
lidstaten verschillende uitgangsposities 
bekleden op weg naar klimaatneutraliteit, 
en heeft de Commissie verzocht om zo 
spoedig mogelijk in 2020 een voorstel voor 
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van de Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering.

te bereiden voor de langetermijnstrategie 
van de Unie, met het oog op de aanneming 
ervan door de Raad en de voorlegging 
ervan in het kader van het Raamverdrag 
van de Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering.

__________________ __________________
33 Resolutie van het Europees Parlement 
van 15 januari 2020 over de Europese 
Green Deal (2019/2956(RSP)).

33 Resolutie van het Europees Parlement 
van 15 januari 2020 over de Europese 
Green Deal (2019/2956(RSP)).

34 Resolutie van het Europees Parlement 
van 28 november 2019 over de 
noodsituatie op het gebied van klimaat en 
milieu (2019/2930(RSP)).

34 Resolutie van het Europees Parlement 
van 28 november 2019 over de 
noodsituatie op het gebied van klimaat en 
milieu (2019/2930(RSP)).

35 Conclusies van de Europese Raad van 
12 december 2019, EUCO 29/19, 
CO EUR 31, CONCL 9.

35 Conclusies van de Europese Raad van 
12 december 2019, EUCO 29/19, 
CO EUR 31, CONCL 9.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De Unie moet ernaar streven om, 
door middel van natuurlijke en 
technologische oplossingen, tegen 2050 de 
antropogene emissies en de verwijderingen 
van broeikasgassen in alle economische 
sectoren in de Unie met elkaar in 
evenwicht te brengen. De doelstelling om 
tegen 2050 klimaatneutraliteit in de Unie 
tot stand te brengen, moet door alle 
lidstaten samen nagestreefd worden, en de 
lidstaten, het Europees Parlement, de Raad 
en de Commissie moeten de nodige 
maatregelen nemen om de verwezenlijking 
ervan mogelijk te maken. De maatregelen 
op het niveau van de Unie zullen een groot 
deel uitmaken van de vereiste maatregelen 
om het doel te bereiken.

(12) De Unie moet ernaar streven om, 
door middel van natuurlijke en 
technologische oplossingen, tegen 2050 de 
vermoedelijk antropogene emissies en de 
verwijderingen van broeikasgassen in alle 
economische sectoren in de Unie met 
elkaar in evenwicht te brengen. De 
doelstelling om tegen 2050 
klimaatneutraliteit in de Unie tot stand te 
brengen, moet door alle lidstaten samen 
nagestreefd worden, en de lidstaten, het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie moeten de nodige maatregelen 
nemen om de verwezenlijking ervan 
mogelijk te maken. De maatregelen op het 
niveau van de Unie zullen een groot deel 
uitmaken van de vereiste maatregelen om 
het doel op een rechtvaardige en 
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kostenefficiënte manier te bereiken, en 
zullen onder meer de resterende emissies 
moeten compenseren aan de hand van 
verwijderingen in sectoren of lidstaten.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Een essentieel onderdeel 
van het klimaatbeleid van de Unie omvat 
niet alleen de vaststelling van de 
streefdoelen, maar ook de uitstippeling 
van de weg om die streefdoelen te 
bereiken. Dit houdt onder meer in dat er 
voldoende financiële middelen moeten 
worden vrijgemaakt voor noodzakelijke 
investeringen. Bijzondere aandacht moet 
uitgaan naar de sociaaleconomische 
voetafdruk van de transitie, die onder 
meer de vorm aanneemt van kansen op 
het gebied van welzijn en 
werkgelegenheid, en naar de uitdagingen 
op het gebied van energiezekerheid.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 ter) De doelstelling van 
klimaatneutraliteit moet worden 
verwezenlijkt op een manier die het 
concurrentievermogen van de EU 
vrijwaart, onder meer door doeltreffende 
maatregelen tegen koolstoflekkage te 
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ontwikkelen die verenigbaar zijn met de 
WTO-voorschriften.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 quater) De Unie moet bij haar 
streven naar klimaatneutraliteit blijven 
vasthouden aan een technologisch 
neutrale aanpak. Zij moet realistisch 
blijven ten aanzien van de technologische 
maturiteit, kostenefficiëntie en 
operationele en technische uitdagingen 
van de grootschalige invoering van 
hernieuwbare energiebronnen en de 
gevolgen daarvan voor de 
energiezekerheid.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De Unie moet haar klimaatactie en 
internationaal leiderschap inzake klimaat 
ook na 2050 voortzetten om de mensheid 
en de planeet te beschermen tegen de 
dreiging van een gevaarlijke 
klimaatverandering, met het oog op de 
verwezenlijking van de in de 
Overeenkomst van Parijs vastgestelde 
temperatuurdoelstellingen en 
overeenkomstig de wetenschappelijke 
aanbevelingen van de IPCC.

(13) De Unie moet haar klimaatactie op 
lange termijn voortzetten en andere 
internationale partners ertoe aanzetten 
gelijkaardig beleid goed te keuren met als 
doel de mensheid en haar natuurlijke 
leefmilieu te beschermen tegen vervuiling 
en tegen de dreiging van een gevaarlijke 
klimaatverandering, met het oog op de 
verwezenlijking van de in de 
Overeenkomst van Parijs vastgestelde 
temperatuurdoelstellingen en 
overeenkomstig de wetenschappelijke 
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aanbevelingen van de IPCC.

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) De doelstelling van 
broeikasgasneutraliteit in de Unie tegen 
2050 moet worden bereikt door middel 
van een sociaal rechtvaardige en 
kostenefficiënte transitie. Gezien de 
uiteenlopende vertrekposities in de 
richting van klimaatneutraliteit van de 
economische sectoren in de diverse 
lidstaten moeten de financierings- en 
steunmechanismen van de Unie in 
verhouding staan tot de sociale en 
economische last van de transitie, zonder 
evenwel in te gaan tegen het structurele 
en regionale beleid overeenkomstig de 
Verdragen. Met name mechanismen zoals 
het moderniseringsfonds, de 
solidariteitsreserve binnen de EU-ETS en 
het fonds voor een rechtvaardige transitie 
moeten evenredig met de van de 
betrokken sectoren gevraagde 
inspanningen worden verhoogd.

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De Commissie heeft in haar 
mededeling “De Europese Green Deal” 
aangekondigd voornemens te zijn een 

(17) De Commissie heeft in haar 
mededeling “De Europese Green Deal” 
aangekondigd voornemens te zijn een 
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beoordeling te maken van de 
broeikasgasemissiereductiedoelen van de 
Unie voor 2030, en voorstellen te doen om 
dat streefdoel te verhogen, teneinde de 
overeenstemming met de doelstelling van 
klimaatneutraliteit tegen 2050 te 
waarborgen. In die mededeling benadrukte 
de Commissie ook dat alle 
beleidsinstrumenten van de EU moeten 
bijdragen aan de doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, en dat alle sectoren hun 
steentje moeten bijdragen. 
Tegen september 2020 moet de 
Commissie, op basis van een uitgebreide 
effectbeoordeling en rekening houdend met 
haar analyse van de geïntegreerde nationale 
energie- en klimaatplannen die 
overeenkomstig Verordening (EU) 
2018/1999 van het Europees Parlement en 
de Raad36 bij de Commissie zijn ingediend, 
de 2030-streefcijfers van de Unie inzake 
het klimaat evalueren en mogelijkheden 
onderzoeken om de emissiereductiedoelen 
voor 2030 te verhogen zodat emissies 
tegen die tijd 50 tot 55 % minder zijn dan 
in 1990. Als de Commissie het nodig acht 
om het doel van de Unie voor 2030 te 
wijzigen, moet zij een voorstel doen aan 
het Europees Parlement en de Raad doen 
om deze verordening waar nodig te 
wijzigen. Daarnaast moet de Commissie 
uiterlijk op 30 juni 2021 beoordelen hoe de 
Uniewetgeving ter uitvoering van die 
doelstelling gewijzigd zou moeten worden 
om emissies te bereiken die 50 tot 55 % 
minder zijn dan in 1990.

beoordeling te maken van de 
broeikasgasemissiereductiedoelen van de 
Unie voor 2030, en voorstellen te doen om 
dat streefdoel te verhogen, teneinde de 
overeenstemming met de doelstelling van 
klimaatneutraliteit tegen 2050 te 
waarborgen. In die mededeling benadrukte 
de Commissie ook dat alle 
beleidsinstrumenten van de EU moeten 
bijdragen aan de doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, en dat alle sectoren hun 
steentje moeten bijdragen. De 
effectbeoordeling moet onder meer 
scenario’s omvatten voor de impact van 
crisissen en onverwachte gebeurtenissen 
zoals de COVID-19-pandemie, en moet 
zich eveneens buigen over de steun die in 
geval van een crisis nodig is om de 
doelstelling van neutraliteit te bereiken. 
Tegen december 2020 moet de Commissie, 
op basis van een uitgebreide 
effectbeoordeling waarin onder meer de 
nasleep van de COVID-19-pandemie aan 
bod komt, en rekening houdend met haar 
analyse van de geïntegreerde nationale 
energie- en klimaatplannen die 
overeenkomstig Verordening (EU) 
2018/1999 van het Europees Parlement en 
de Raad36 bij de Commissie zijn ingediend, 
de 2030-streefcijfers van de Unie inzake 
het klimaat evalueren. Als de Commissie 
het met voorafgaande instemming van de 
Europese Raad nodig acht om het doel van 
de Unie voor 2030 te wijzigen, moet zij het 
Europees Parlement en de Raad een 
voorstel doen om deze verordening 
dienovereenkomstig te wijzigen. 
Bovendien moet de Commissie uiterlijk 
tegen december 2021 beoordelen of de 
Uniewetgeving ter uitvoering van die 
klimaatdoelstelling gewijzigd zou moeten 
worden.

__________________ __________________
36 Verordening (EU) 2018/1999 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2018 inzake de governance 
van de energie-unie en van de klimaatactie, 
tot wijziging van Verordeningen (EG) 

36 Verordening (EU) 2018/1999 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2018 inzake de governance 
van de energie-unie en van de klimaatactie, 
tot wijziging van Verordeningen (EG) 
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nr. 663/2009 en (EG) nr. 715/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad, 
Richtlijnen 94/22/EG, 98/70/EG, 
2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 
2012/27/EU en 2013/30/EU van het 
Europees Parlement en de Raad, 
Richtlijnen 2009/119/EG en (EU) 
2015/652 van de Raad, en tot intrekking 
van Verordening (EU) nr. 525/2013 van 
het Europees Parlement en de Raad 
(PB L 328 van 21.12.2018, blz. 1).

nr. 663/2009 en (EG) nr. 715/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad, 
Richtlijnen 94/22/EG, 98/70/EG, 
2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 
2012/27/EU en 2013/30/EU van het 
Europees Parlement en de Raad, 
Richtlijnen 2009/119/EG en (EU) 
2015/652 van de Raad, en tot intrekking 
van Verordening (EU) nr. 525/2013 van 
het Europees Parlement en de Raad 
(PB L 328 van 21.12.2018, blz. 1).

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) (Niet van toepassing op de 
Nederlandse vertaling)    

(18)      

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De Commissie moet zorgen voor 
een solide en objectieve beoordeling op 
basis van de meest actuele 
wetenschappelijke, technische en 
sociaaleconomische bevindingen, waarin 
een pluriforme, onafhankelijke expertise is 
vertegenwoordigd, en moet haar 
beoordeling baseren op relevante 
informatie, met inbegrip van door de 
lidstaten ingediende en gerapporteerde 
gegevens, verslagen van het Europees 
Milieuagentschap, en de beste beschikbare 

(19) De Commissie moet zorgen voor 
een solide en objectieve beoordeling op 
basis van de meest actuele 
wetenschappelijke, technische en 
sociaaleconomische bevindingen, waarin 
een pluriforme, onafhankelijke expertise is 
vertegenwoordigd, en moet haar 
beoordeling baseren op relevante 
informatie, met inbegrip van door de 
lidstaten ingediende en gerapporteerde 
gegevens, verslagen van het Europees 
Milieuagentschap, en de beste beschikbare 
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wetenschappelijke kennis, met inbegrip 
van de verslagen van de IPCC. Aangezien 
de Commissie zich ertoe verbonden heeft 
na te gaan hoe de EU-taxonomie in het 
kader van de Europese Green Deal door 
de publieke sector kan worden gebruikt, 
moet deze beoordeling informatie 
omvatten over ecologisch duurzame 
beleggingen door de Unie en de lidstaten, 
in overeenstemming met Verordening 
(EU) 2020/... [taxonomieverordening], 
zodra deze informatie beschikbaar is. De 
Commissie moet waar mogelijk 
gebruikmaken van Europese statistieken en 
gegevens, en moet voorzien in toetsing 
door deskundigen. Voor zover dit passend 
is en in overeenstemming is met zijn 
jaarlijks werkprogramma, moet het 
Europees Milieuagentschap de Commissie 
bijstaan.

wetenschappelijke kennis, met inbegrip 
van de verslagen van de IPCC. De 
Commissie moet waar mogelijk 
gebruikmaken van Europese statistieken en 
gegevens, en moet voorzien in toetsing 
door deskundigen. Voor zover dit passend 
is en in overeenstemming is met zijn 
jaarlijks werkprogramma, moet het 
Europees Milieuagentschap de Commissie 
bijstaan.

Or. en

Motivering

Het koppelen van de beoordeling aan de taxonomieverordening zou leiden tot de uitsluiting 
van bepaalde technologieën die essentieel zijn voor de verwezenlijking van de doelstelling 
inzake klimaatneutraliteit en die consistent zijn met de verslagen van de IPCC en het 
Internationaal Energieagentschap.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Om te zorgen voor vertrouwen en 
voorspelbaarheid voor alle economische 
actoren, met inbegrip van 
ondernemingen, werknemers, 
investeerders en consumenten, om te 
waarborgen dat de transitie naar 
klimaatneutraliteit onomkeerbaar is, om 
te zorgen voor een geleidelijke 
vermindering van emissies, en om te 
helpen bij de beoordeling van de 

(21) Alle grote economische sectoren, 
met name de sectoren elektriciteit, 
industrie, vervoer, verwarming/koeling en 
bouw, landbouw, afval en LULUCF 
(landgebruik, verandering in landgebruik 
en bosbouw), moeten samenwerken om de 
doelstelling van klimaatneutraliteit te 
realiseren. Alle ETS-sectoren en alle niet-
ETS-sectoren moeten vergelijkbare 
inspanningen leveren om de doelstelling 
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samenhang van de maatregelen en van de 
vooruitgang met betrekking tot de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit, 
moet aan de Commissie de bevoegdheid 
worden overgedragen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie 
handelingen vast te stellen om een traject 
af te bakenen aan de hand waarvan tegen 
2050 klimaatneutraliteit in de Unie tot 
stand wordt gebracht. Het is van bijzonder 
belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadplegingen overgaat, onder 
meer op deskundigenniveau, en dat die 
raadplegingen gebeuren in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 
Akkoord van 13 april 2016 over beter 
wetgeven37. Met name om te zorgen voor 
gelijke deelname aan de voorbereiding 
van gedelegeerde handelingen ontvangen 
het Europees Parlement en de Raad alle 
documenten op hetzelfde tijdstip als de 
deskundigen van de lidstaten, en hebben 
hun deskundigen systematisch toegang tot 
de vergaderingen van de 
deskundigengroepen van de Commissie 
die zich bezighouden met de 
voorbereiding van de gedelegeerde 
handelingen.

van de Unie inzake klimaatneutraliteit te 
verwezenlijken. Om te zorgen voor 
vertrouwen en voorspelbaarheid voor en 
de betrokkenheid van alle economische 
actoren, met inbegrip van 
ondernemingen, werknemers, 
investeerders en consumenten, moet de 
Commissie richtsnoeren vaststellen voor 
die economische sectoren die het meest 
kunnen bijdragen tot de verwezenlijking 
van de doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit. Deze richtsnoeren 
moeten indicatieve trajecten bevatten voor 
de reductie van broeikasgasemissies in die 
sectoren op het niveau van de Unie. Dit 
zou die sectoren de nodige houvast bieden 
om gepaste maatregelen te nemen en de 
nodige investeringen te plannen, en zou 
hen bijgevolg helpen om in het kader van 
de transitie op de goede weg te blijven. 
Bovendien zou dit kunnen dienstdoen als 
een mechanisme om de sectoren te 
betrekken bij het zoeken naar oplossingen 
op het gebied van klimaatneutraliteit.

__________________ __________________
37 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1. 37 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) De richtsnoeren voor 
economische sectoren moeten er komen 
door middel van een geïnstitutionaliseerde 
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dialoog en informatie-uitwisseling tussen 
beleidsmakers en belangrijke 
belanghebbenden, zoals 
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, 
vakbonden en het maatschappelijk 
middenveld, en moeten in nauwe 
samenwerking met de lidstaten worden 
uitgewerkt.

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 ter) In de overeengekomen 
trajecten moet rekening worden gehouden 
met de noodzaak van vooruitgang in de 
loop van de tijd; de herziening ervan moet 
evenwel ruimte bieden voor flexibiliteit als 
er sprake is van buitengewone 
omstandigheden, in het bijzonder 
crisissituaties. Economische sectoren, en 
met name kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo’s), hebben nood 
aan zekerheid en voorspelbaarheid als 
basis voor hun besluiten en investeringen; 
daarom mag de herziening van trajecten 
geen afbreuk doen aan de 
voorspelbaarheid van de groene transitie.

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) In lijn met de inspanningen van de 
Commissie met betrekking tot de 

(22) In lijn met de inspanningen van de 
Commissie met betrekking tot de 
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beginselen van beter wetgeven, moet 
worden gestreefd naar samenhang in de 
instrumenten van de Unie voor 
broeikasgasemissiereductie. Het systeem 
om de vooruitgang bij de totstandbrenging 
van de doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit te meten en om de 
samenhang van de daartoe genomen 
maatregelen te beoordelen, moet 
voortbouwen op en in overeenstemming 
zijn met het in Verordening 
(EU) 2018/1999 vastgelegde 
governancekader. Met name het systeem 
van regelmatige rapportering en de 
volgorde van de beoordelingen en 
maatregelen van de Commissie op basis 
van die rapportering, moeten in 
overeenstemming worden gebracht met de 
in Verordening (EU) 2018/1999 
vastgelegde vereiste voor de lidstaten om 
informatie te verstrekken en verslagen in te 
dienen. Verordening (EU) 2018/1999 moet 
derhalve worden gewijzigd om de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit in de 
betreffende bepalingen op te nemen.

beginselen van beter wetgeven, moet 
worden gestreefd naar samenhang in de 
instrumenten van de Unie voor 
broeikasgasemissiereductie. Het systeem 
om de vooruitgang bij de totstandbrenging 
van de doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit te meten en om de 
samenhang van de daartoe genomen 
maatregelen te beoordelen, moet 
voortbouwen op en in overeenstemming 
zijn met het in Verordening 
(EU) 2018/1999 vastgelegde 
governancekader. Met name het systeem 
van regelmatige rapportering en de 
volgorde van de beoordelingen en 
maatregelen van de Commissie op basis 
van die rapportering, moeten in 
overeenstemming worden gebracht met de 
in Verordening (EU) 2018/1999 
vastgelegde vereiste voor de lidstaten om 
informatie te verstrekken en verslagen in te 
dienen. Verordening (EU) 2018/1999 moet 
derhalve worden gewijzigd om de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit en 
een mechanisme voor het betrekken van 
economische kernsectoren bij de 
verwezenlijking van deze doelstelling in de 
betreffende bepalingen op te nemen.

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) De klimaatverandering is per 
definitie een grensoverschrijdende 
uitdaging. Een gecoördineerd optreden op 
het niveau van de Unie is bijgevolg nodig 
om de nationale beleidsinstrumenten 
effectief aan te vullen en te versterken. 
Aangezien de doelstelling van deze 
verordening, namelijk de totstandbrenging 
van klimaatneutraliteit in de Unie tegen 

(23) De klimaatverandering is per 
definitie een grensoverschrijdende 
uitdaging. Een gecoördineerd en solidair 
optreden op het niveau van de Unie is 
bijgevolg nodig om de nationale 
beleidsinstrumenten effectief aan te vullen 
en te versterken. Aangezien de doelstelling 
van deze verordening, namelijk de 
totstandbrenging van klimaatneutraliteit in 
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2050, niet voldoende door de lidstaten kan 
worden verwezenlijkt, maar vanwege de 
omvang of de gevolgen ervan, beter door 
de Unie kunnen worden verwezenlijkt, kan 
de Unie maatregelen vaststellen in 
overeenstemming met het in artikel 5 van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel. 
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze verordening niet verder dan nodig is 
om deze doelstellingen te verwezenlijken,

de Unie tegen 2050, niet voldoende door 
de lidstaten kan worden verwezenlijkt, 
maar vanwege de omvang of de gevolgen 
ervan, beter door de Unie kunnen worden 
verwezenlijkt, kan de Unie maatregelen 
vaststellen in overeenstemming met het in 
artikel 5 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel. Overeenkomstig het 
in hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken,

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deze verordening wordt een kader 
vastgesteld voor de onomkeerbare en 
geleidelijke reductie van 
broeikasgasemissies en verbetering van de 
verwijderingen per natuurlijke of andere 
put van broeikasgassen in de Unie.

In deze verordening wordt een kader 
vastgesteld voor de geleidelijke reductie 
van broeikasgasemissies en verbetering 
van de verwijderingen per natuurlijke of 
andere put van broeikasgassen in de Unie.

Or. en

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De emissies en verwijderingen van 
broeikasgassen die in het Unierecht 
gereguleerd zijn, zijn uiterlijk in 2050 op 
niveau van de Unie in evenwicht, zodat de 
netto-uitstoot van emissies tegen die datum 
tot nul kan worden herleid.

1. De vastgestelde emissies en 
verwijderingen van broeikasgassen die in 
het Unierecht gereguleerd zijn, zijn 
uiterlijk in 2050 op niveau van de Unie in 
evenwicht, zodat de netto-uitstoot van 
emissies tegen die datum tot nul kan 
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worden herleid, conform de conclusies 
van de Europese Raad van 
12 december 2019 en conform de 
doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs.

Or. en

Motivering

The greenhouse gas inventory reports sent annually by Member States  to the Climate 
Convention (UNFCCC) contain REPORTED values of emissions and removals.  Climate 
neutrality, therefore, is based on the principle of what the atmosphere "sees" (contrary to 
"accounted" emissions and removals which measure progress towards a specific political 
target). For this reason it is important to emphasize that this type of emission data (reported) 
should be used in the legislation regarding the objective of climate neutrality. Reported 
emission and removals are also used in submitted Long Term Strategies by Member States 
and in the Commission's "Clean Planet for all" communication. Therefore this wording is 
important for clarity reasons.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De relevante instellingen van de 
Unie en de lidstaten nemen de nodige 
maatregelen, respectievelijk op het niveau 
van de Unie en op nationaal niveau, om de 
collectieve verwezenlijking van de in lid 1 
genoemde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit mogelijk te maken, 
rekening houdend met het belang van de 
bevordering van rechtvaardigheid en 
solidariteit tussen de lidstaten.

2. De relevante instellingen van de 
Unie en de lidstaten nemen de nodige 
maatregelen, respectievelijk op het niveau 
van de Unie en op nationaal niveau, om de 
collectieve verwezenlijking van de in lid 1 
genoemde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit mogelijk te maken. 
Hierbij zorgen zij voor rechtvaardigheid 
en solidariteit tussen de lidstaten en 
houden zij rekening met de verschillende 
uitgangsposities, capaciteiten en 
inspanningen van de lidstaten.

Or. en
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Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Tegen september 2020 beoordeelt 
de Commissie in artikel 2, lid 11, van 
Verordening (EU) 2018/1999 bedoelde 
2030-streefcijfers voor klimaat en energie 
van de Unie in het licht van de in artikel 2, 
lid 1, bedoelde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, en onderzoekt zij de 
mogelijkheden voor nieuwe 
emissiereductiedoelen voor 2030 om 
emissies te bereiken die 50 tot 55 % 
minder zijn dan in 1990. Indien de 
Commissie van mening is dat het 
noodzakelijk is de betreffende streefcijfers 
te wijzigen, doet zij waar passend 
voorstellen aan het Europees Parlement en 
de Raad.

3. Tegen december 2020 evalueert de 
Commissie de in artikel 2, lid 11, van 
Verordening (EU) 2018/1999 bedoelde 
EU-streefcijfers voor 2030 inzake klimaat 
en energie in het licht van de in artikel 2, 
lid 1, vastgelegde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit. Deze evaluatie is 
gebaseerd op een grondige 
effectbeoordeling waarin onder meer 
rekening wordt gehouden met de 
economische situatie na de COVID-19-
pandemie en waarin bijzondere aandacht 
wordt besteed aan het potentieel van 
diverse sectoren voor de reductie en 
verwijdering van broeikasgasemissies. 
Indien de Commissie van mening is dat het 
noodzakelijk is de betreffende streefcijfers 
te wijzigen, en indien de Europese Raad 
hiermee instemt, doet zij waar passend 
voorstellen aan het Europees Parlement en 
de Raad.

Or. en

Motivering

A longer timeframe for the Commission's impact assessment is required as important 
information is currently missing, in particular the NECP of some Member States, as well as 
an in-depth analysis of the economic consequences of the Covid-19 pandemic. Moreover, the 
Regulation must not prejudge the outcome of the assessment nor of the potential increase of 
the emission reductions targets. So far all energy and climate targets were agreed at the 
European Council level, in line with its role to set the EU's strategic priorities. Any 
amendment to climate targets is therefore subject to a prior agreement by the European 
Council.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Uiterlijk op 30 juni 2021 
beoordeelt de Commissie hoe de 
Uniewetgeving tot uitvoering van de 
streefwaarde van de Unie voor 2030 moet 
worden gewijzigd om emissies te bereiken 
die 50 tot 55 % minder zijn dan in 1990 en 
de in artikel 2, lid 1, vastgestelde 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit te 
verwezenlijken, en neemt zij de nodige 
maatregelen in overweging, waaronder de 
vaststelling van wetgevingsvoorstellen, 
overeenkomstig de Verdragen.

4. Tegen december 2021 beoordeelt 
de Commissie of de Uniewetgeving tot 
uitvoering van de streefwaarde van de Unie 
voor 2030 moet worden gewijzigd om de 
in artikel 2, lid 3, genoemde herziene 
streefcijfers voor 2030 te bereiken, en om 
de in artikel 2, lid 1, vastgestelde 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit te 
verwezenlijken, en neemt zij de nodige 
maatregelen in overweging, waaronder de 
vaststelling van wetgevingsvoorstellen, 
overeenkomstig de Verdragen.

Or. en

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Tegen december 2020 stelt de 
Commissie een plan op met concrete 
maatregelen die op het niveau van de 
Unie moeten worden genomen om ervoor 
te zorgen dat er voldoende middelen 
worden vrijgemaakt voor de investeringen 
die nodig zijn om de economie van de 
Unie klimaatneutraal te maken.

Or. en

Motivering

Gezien de uiteenlopende vertrekposities in de richting van klimaatneutraliteit van de 
economische sectoren in de diverse lidstaten moeten de financierings- en steunmechanismen 
van de Unie in verhouding staan tot de sociale en economische last van de transitie.
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Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 Schrappen
Traject naar klimaatneutraliteit

1. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 9 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen in aanvulling 
op deze verordening, om een traject af te 
bakenen op het niveau van de Unie, 
teneinde de in artikel 2, lid 1, genoemde 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit 
tegen 2050 te bereiken. Uiterlijk zes 
maanden na elke algemene inventarisatie 
als bedoeld in artikel 14 van de 
Overeenkomst van Parijs, beoordeelt de 
Commissie het traject.
2. Het traject begint met de in 
artikel 2, lid 3, bedoelde 2030-streefcijfers 
voor klimaat van de Unie.
3. Wanneer de Commissie 
overeenkomstig lid 1 een traject afbakent, 
houdt zij rekening met het volgende:
a) kosteneffectiviteit en economische 
efficiëntie;
b) concurrentievermogen van de 
economie van de Unie;
c) beste beschikbare technologieën;
d) energie-efficiëntie, betaalbaarheid 
van energie en voorzieningszekerheid;
e) rechtvaardigheid en solidariteit 
tussen en binnen de lidstaten;
f) de noodzaak om de ecologische 
doeltreffendheid en de vooruitgang in de 
loop van de tijd te waarborgen;
g) investeringsbehoeften en -kansen;
h) de noodzaak van een billijke en 
sociaal rechtvaardige transitie;
i) de internationale ontwikkelingen 
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en inspanningen ter verwezenlijking van 
de langetermijndoelstellingen van de 
Overeenkomst van Parijs en de 
uiteindelijke doelstelling van het 
Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering;
j) de beste beschikbare en meest 
recente wetenschappelijke kennis, met 
inbegrip van de meest recente rapporten 
van de IPCC.

Or. en

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
Richtsnoeren betreffende sectorgebonden 

trajecten naar klimaatneutraliteit
1. Tegen ... [zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening] 
stelt de Commissie richtsnoeren vast met 
betrekking tot indicatieve trajecten op het 
niveau van de Unie voor verschillende 
sectoren van de economie, met als doel 
deze sectoren te helpen bij hun bijdrage 
tot de verwezenlijking van de doelstelling 
van klimaatneutraliteit tegen 2050, zoals 
bepaald in artikel 2, lid 1.
2. De in lid 1 bedoelde richtsnoeren 
hebben betrekking op de vermindering 
van emissies en de verbetering van 
verwijderingen in de volgende sectoren:
a) elektriciteit;
b) industrie;
c) vervoer;
d) verwarming en koeling;
e) gebouwen;
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f) landbouw;
g) afvalbeheer en landgebruik, 
verandering in landgebruik en bosbouw 
(LULUCF);
h) elke andere sector die kan 
bijdragen tot de verwezenlijking van de in 
artikel 2, lid 1, vermelde doelstelling 
inzake klimaatneutraliteit.
3. De trajecten gaan van start vanaf 
... [zes maanden na de inwerkingtreding 
van deze verordening].
4. In de in lid 1 genoemde 
richtsnoeren houdt de Commissie 
rekening met het volgende:
a) sociaaleconomische voetafdruk;
b) kosteneffectiviteit en economische 
efficiëntie;
c) concurrentievermogen van de 
sector op wereldvlak;
d) concurrentievermogen van de 
economie van de Unie;
e) beste beschikbare technologieën;
f) de kosten voor ontmanteling en 
recycling van de betrokken technologieën, 
evenals de impact ervan op het milieu en 
de biodiversiteit, inclusief de impact van 
de winning van grondstoffen;   
g) energie-efficiëntie, betaalbaarheid 
van energie en voorzieningszekerheid;
h) rechtvaardigheid en solidariteit 
tussen en binnen de lidstaten;
i) de noodzaak om de ecologische 
doeltreffendheid in de loop van de tijd te 
waarborgen;
j) investeringsbehoeften en -
mogelijkheden, en de inspanningen van 
verschillende sectoren op het gebied van 
energie-efficiëntie en investeringen in 
verband met decarbonisatie;
k) de noodzaak van een billijke en 
sociaal rechtvaardige transitie;
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l) de internationale ontwikkelingen 
en inspanningen van derde landen ter 
verwezenlijking van de 
langetermijndoelstellingen van de 
Overeenkomst van Parijs en de 
uiteindelijke doelstelling van het 
Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering;
m) de beste beschikbare en meest 
recente wetenschappelijke kennis, met 
inbegrip van de recentste verslagen van de 
IPCC.
5. Als de Commissie van oordeel is 
dat er zich een belangrijke wijziging heeft 
voorgedaan in een van de in lid 4 
genoemde factoren, herziet zij de 
richtsnoeren.

Or. en

Motivering

Het is van belang dat alle belangrijke economische sectoren bijdragen aan de verwezenlijking 
van de doelstelling inzake klimaatneutraliteit. Alle ETS-sectoren en alle niet-ETS-sectoren 
moeten vergelijkbare inspanningen leveren en naar oplossingen op het gebied van 
klimaatneutraliteit zoeken.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de collectieve vooruitgang van de 
lidstaten bij de verwezenlijking van de in 
artikel 2, lid 1, bedoelde doelstelling 
inzake klimaatneutraliteit, zoals uitgedrukt 
in het in artikel 3, lid 1, bedoelde traject;

a) de collectieve vooruitgang van de 
lidstaten bij de verwezenlijking van de in 
artikel 2, lid 1, bedoelde doelstelling 
inzake klimaatneutraliteit;

Or. en
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Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) de vooruitgang bij het volgen van 
de sectorgebonden trajecten vermeld in 
artikel 3 bis, lid 1;

Or. en

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de overeenstemming van de 
maatregelen van de Unie met de in 
artikel 2, lid 1, bedoelde doelstelling 
inzake klimaatneutraliteit, zoals uitgedrukt 
in het in artikel 3, lid 1, bedoelde traject;

a) de overeenstemming van de 
maatregelen van de Unie met de in 
artikel 2, lid 1, bedoelde doelstelling 
inzake klimaatneutraliteit;

Or. en

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) de relevantie van de in artikel 3 
bis, lid 1, bedoelde sectorgebonden 
trajecten voor de capaciteit van sectoren 
om in de richting van de 
neutraliteitsdoelstelling te evolueren;

Or. en
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Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien de Commissie op basis van 
de in de leden 1 en 2 bedoelde beoordeling 
tot de vaststelling komt dat de maatregelen 
van de Unie niet in overeenstemming zijn 
met de in artikel 2, lid 1, bedoelde 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit, of 
ontoereikend zijn om de in artikel 4 
bedoelde vooruitgang op het gebied van de 
aanpassing aan de klimaatverandering te 
verzekeren, of dat te weinig vooruitgang 
wordt geboekt met betrekking tot de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit of de 
aanpassing aan de klimaatverandering, als 
bedoeld in artikel 4, neemt zij, gelijktijdig 
met de beoordeling van het in artikel 3, 
lid 1, bedoelde traject, de nodige 
maatregelen overeenkomstig de Verdragen.

3. Indien de Commissie op basis van 
de in de leden 1 en 2 bedoelde beoordeling 
tot de vaststelling komt dat de maatregelen 
van de Unie niet in overeenstemming zijn 
met de in artikel 2, lid 1, bedoelde 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit, of 
ontoereikend zijn om de in artikel 4 
bedoelde vooruitgang op het gebied van de 
aanpassing aan de klimaatverandering te 
verzekeren, of dat te weinig vooruitgang 
wordt geboekt met betrekking tot de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit of de 
aanpassing aan de klimaatverandering, als 
bedoeld in artikel 4, neemt zij de nodige 
maatregelen overeenkomstig de Verdragen.

Or. en

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie beoordeelt eventuele 
ontwerpmaatregelen of 
ontwerpwetgevingsvoorstellen, vooraleer 
zij vastgesteld worden, in het licht van de 
in artikel 2, lid 1, bedoelde doelstelling 
inzake klimaatneutraliteit, zoals uitgedrukt 
in het in artikel 3, lid 1, bedoelde traject, 
neemt deze analyse op in een eventuele 
effectbeoordeling bij deze maatregelen of 
voorstellen, en maakt het resultaat van die 
beoordeling op het moment van de 
vaststelling openbaar.

4. De Commissie beoordeelt eventuele 
ontwerpmaatregelen of 
ontwerpwetgevingsvoorstellen, vooraleer 
zij vastgesteld worden, in het licht van de 
in artikel 2, lid 1, bedoelde doelstelling 
inzake klimaatneutraliteit, neemt deze 
analyse op in een eventuele 
effectbeoordeling bij deze maatregelen of 
voorstellen, en maakt het resultaat van die 
beoordeling op het moment van de 
vaststelling openbaar.
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Or. en

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de mate waarin de nationale 
maatregelen die, op basis van de nationale 
energie- en klimaatplannen of de 
tweejaarlijkse voortgangsverslagen die zijn 
ingediend overeenkomstig Verordening 
(EU) 2018/1999, als relevant zijn 
aangemerkt voor de verwezenlijking van 
de in artikel 2, lid 1, bedoelde doelstelling 
inzake klimaatneutraliteit, stroken met die 
doelstelling, zoals uitgedrukt in het in 
artikel 3, lid 1, bedoelde traject;

a) de coherentie van de nationale 
maatregelen die, rekening houdend met de 
nationale energie- en klimaatplannen of de 
tweejaarlijkse voortgangsverslagen die zijn 
ingediend overeenkomstig Verordening 
(EU) 2018/1999, als relevant zijn 
aangemerkt voor de verwezenlijking van 
de in artikel 2, lid 1, bedoelde doelstelling 
inzake klimaatneutraliteit;

Or. en

Motivering

De doelstelling inzake klimaatneutraliteit kan alleen worden bereikt als de emissiereducties of 
-verwijderingen ook plaatsvinden in andere sectoren dan de energiesector, zoals LULUCF. 
De nationale energie- en klimaatplannen bevatten voornamelijk energiegerelateerde 
informatie en volstaan daarom niet voor het beoordelen van de gemaakte vorderingen.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) de coherentie van de door de 
sectoren genomen maatregelen met de 
sectorgebonden trajecten vermeld in 
artikel 3 bis, lid 1;

Or. en
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Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de toereikendheid van de relevante 
nationale maatregelen om ervoor te zorgen 
dat vooruitgang wordt geboekt op het 
gebied van de aanpassing aan de 
klimaatverandering als bedoeld in artikel 4.

b) de relevante nationale maatregelen 
om ervoor te zorgen dat vooruitgang wordt 
geboekt op het gebied van de aanpassing 
aan de klimaatverandering als bedoeld in 
artikel 4.

Or. en

Motivering

Het zijn de lidstaten die verantwoordelijk zijn voor de beoordeling van de ‘toereikendheid’ 
van hun nationale maatregelen, op basis van hun nationale situatie.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien de Commissie, met 
inachtneming van de overeenkomstig 
artikel 5, lid 1, beoordeelde collectieve 
vooruitgang, vaststelt dat de maatregelen 
van een lidstaat niet in overeenstemming 
zijn met die doelstelling, zoals uitgedrukt 
in het in artikel 3, lid 1, bedoelde traject, 
of ontoereikend zijn om de in artikel 4 
bedoelde vooruitgang op het gebied van 
aanpassing aan de klimaatverandering te 
verzekeren, kan zij aanbevelingen aan die 
lidstaat doen. De Commissie maakt 
dergelijke aanbevelingen openbaar.

2. Indien de Commissie, met 
inachtneming van de overeenkomstig 
artikel 5, lid 1, beoordeelde collectieve 
vooruitgang, vaststelt dat de maatregelen 
van een lidstaat niet in overeenstemming 
zijn met de in artikel 2, lid 1, vastgelegde 
doelstelling, of ontoereikend zijn om de in 
artikel 4 bedoelde vooruitgang op het 
gebied van aanpassing aan de 
klimaatverandering te verzekeren, kan zij 
aanbevelingen aan die lidstaat doen. De 
Commissie maakt dergelijke aanbevelingen 
openbaar.

Or. en

Motivering

Het zijn de lidstaten die verantwoordelijk zijn voor de beoordeling van de ‘toereikendheid’ 
van hun nationale maatregelen, op basis van hun nationale situatie.
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Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) verslagen van het Europees 
Milieuagentschap;

b) verslagen van het Europees 
Milieuagentschap (EEA) en de relevante 
UNFCCC-organen;

Or. en

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) Europese statistieken en gegevens, 
met inbegrip van gegevens over verliezen 
ten gevolge van negatieve klimaateffecten, 
voor zover beschikbaar; en

c) Europese en wereldwijde 
statistieken en gegevens, met inbegrip van 
gegevens over de prestaties van grote 
uitstoters en over verliezen ten gevolge 
van negatieve klimaateffecten, voor zover 
beschikbaar;

Or. en

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) eventuele aanvullende informatie 
over ecologisch duurzame beleggingen 
door de Unie en de lidstaten, met inbegrip 
van, indien beschikbaar, beleggingen in 
overeenstemming met Verordening (EU) 
2020/... [taxonomieverordening].

Schrappen
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Or. en

Motivering

Een algemene verwijzing zoals “eventuele aanvullende informatie” vermindert de 
rechtszekerheid voor de lidstaten, aangezien zij zouden kunnen worden beoordeeld op basis 
van zeer verschillende documenten van zeer uiteenlopende oorsprong en geloofwaardigheid. 
Het koppelen van de beoordeling aan de taxonomieverordening zou leiden tot de uitsluiting 
van bepaalde technologieën die essentieel zijn voor de verwezenlijking van de doelstelling 
inzake klimaatneutraliteit en die consistent zijn met de verslagen van de IPCC en het 
Internationaal Energieagentschap.

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 Schrappen
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1. De in artikel 3, lid 1, bedoelde 
bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie toegekend onder de in dit 
artikel neergelegde voorwaarden.
2. De in artikel 3, lid 1, bedoelde 
bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie toegekend voor onbepaalde 
tijd met ingang van ... [PB: de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening].
3. Het Europees Parlement of de 
Raad kan de in artikel 3, lid 1, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.
4. Vóór de vaststelling van een 
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gedelegeerde handeling raadpleegt de 
Commissie de door elke lidstaat 
aangewezen deskundigen overeenkomstig 
de beginselen die zijn neergelegd in het 
Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 
2016 over beter wetgeven.
5. Zodra de Commissie een 
gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, 
doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving 
aan het Europees Parlement en de Raad.
6. Een overeenkomstig artikel 3 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad daartegen 
binnen een termijn van twee maanden na 
de kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van die termijn de Commissie 
hebben medegedeeld dat zij daartegen 
geen bezwaar zullen maken. Die termijn 
wordt op initiatief van het Europees 
Parlement of de Raad met twee maanden 
verlengd.

Or. en

Motivering

De trajecten voor economische kernsectoren moeten worden vastgesteld in de vorm van 
richtsnoeren. Het feit dat de doelstelling inzake klimaatneutraliteit tegen 2050 is vastgelegd 
in de wetgeving, maakt het streefdoel bindend en verschaft de economie van de EU een 
langetermijnkoers. Het uitstippelen van trajecten bovenop dit streefdoel, door middel van een 
gedelegeerde handeling, leidt alleen maar tot onzekerheid over de regelgeving.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)
Verordening (EU) 2018/1999
Artikel 3 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis) In artikel 3, lid 2, wordt het 
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volgende punt d bis) toegevoegd:
“d bis) een beschrijving van de 
mate waarin de verschillende sectoren van 
plan zijn om de in artikel 3 bis, lid 1, van 
Verordening .../... [klimaatwet] genoemde 
sectorgebonden trajecten te gebruiken 
voor hun streefdoel inzake 
klimaatneutraliteit”;

Or. en

Motivering

Aan de geïntegreerde nationale energie- en klimaatplannen is een onderdeel toegevoegd voor 
het toezicht op de manier waarop sectoren van plan zijn om in hun decarbonisatiestrategieën 
rekening te houden met de trajecten.

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 5
Verordening (EU) 2018/1999
Artikel 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5) artikel 11 wordt vervangen door: 5) artikel 11 wordt vervangen door:

“Artikel 11

Klimaat- en energiedialoog op 
verschillende niveaus

“Artikel 11

Klimaat- en energiedialoog op 
verschillende niveaus

Elke lidstaat zet overeenkomstig nationale 
regels een klimaat- en energiedialoog op 
verschillende niveaus op, waarin lokale 
overheden, maatschappelijke organisaties, 
de bedrijfswereld, investeerders en andere 
betrokken partijen en het brede publiek 
actief kunnen participeren en de 
verwezenlijking van de in artikel 2 van 
Verordening .../... (klimaatwet) vastgelegde 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit en 
de verschillende mogelijke scenario’s, ook 
op lange termijn, voor het energie- en 
klimaatbeleid kunnen bespreken, en de 
vooruitgang kunnen beoordelen, tenzij de 
lidstaat al een structuur heeft ingevoerd die 

Elke lidstaat zet overeenkomstig nationale 
regels een klimaat- en energiedialoog op 
verschillende niveaus op, waarin lokale 
overheden, maatschappelijke organisaties, 
de bedrijfswereld, investeerders en andere 
betrokken partijen, inclusief 
vertegenwoordigers van de in artikel 3 bis, 
lid 2, van Verordening .../... (klimaatwet) 
bedoelde sectoren, en het brede publiek 
actief kunnen participeren en de 
verwezenlijking van de in artikel 2 van 
Verordening .../... (klimaatwet) vastgelegde 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit en 
de verschillende mogelijke scenario’s, ook 
op lange termijn, voor het energie- en 
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datzelfde doel heeft. De geïntegreerde 
nationale energie- en klimaatplannen 
kunnen in het kader van deze dialoog 
worden besproken.”;

klimaatbeleid kunnen bespreken, en de 
vooruitgang kunnen beoordelen, tenzij de 
lidstaat al een structuur heeft ingevoerd die 
datzelfde doel heeft. De geïntegreerde 
nationale energie- en klimaatplannen 
kunnen in het kader van deze dialoog 
worden besproken.”;

Or. en

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 6 bis (nieuw)
Verordening (EU) 2018/1999
Artikel 29 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis) In artikel 29 wordt lid 1 vervangen 
door:
1. Op basis van de geïntegreerde 
nationale voortgangsverslagen over 
energie en klimaat, de sectorgebonden 
trajecten vermeld in artikel 3 bis, lid 1 van 
Verordening .../... (klimaatwet), andere uit 
hoofde van deze verordening verstrekte 
informatie, en de beschikbare Europese 
indicatoren, statistieken en gegevens, 
beoordeelt de Commissie uiterlijk op 31 
oktober 2021 en vervolgens eens per twee 
jaar:

Or. en


