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BIJLAGE
STEMMINGSUITSLAGEN

Afkortingen en tekens

+ aangenomen
- verworpen
↓ vervallen
Ing. ingetrokken
HS (..., …, ...) hoofdelijke stemming (aantal stemmen voor, aantal 

stemmen tegen, onthoudingen)
ES (..., …, ...) elektronische stemming (aantal stemmen voor, aantal 

stemmen tegen, onthoudingen)
so stemming in onderdelen
as aparte stemming
am amendement
CA compromisamendement
DD desbetreffend deel
S amendement tot schrapping
= gelijkluidende amendementen
§ lid / paragraaf
art artikel
overw overweging
OR ontwerpresolutie
GOR gezamenlijke ontwerpresolutie
1/20 lage drempel (1/20 van de leden)
1/10 middelhoge drempel (1/10 van de leden)
1/5 hoge drempel (1/5 van de leden)
Geh. S geheime stemming
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1. Versterking van het mandaat van Europol: opneming van signaleringen in 
het SIS ***I

Verslag: Javier Zarzalejos (A9-0287/2021)

Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Voorlopig akkoord

voorlopig akkoord 50 commissie HS + 470, 118, 16

2. Partnerschapsovereenkomst EU/Mauretanië inzake duurzame visserij en 
bijbehorende uitvoeringsprotocol

Aanbeveling: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0148/2022)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

voorstel voor een 
besluit van de Raad

HS + 557, 34, 31

3. Partnerschapsovereenkomst EU/Mauretanië inzake duurzame visserij en 
bijbehorende uitvoeringsprotocol (resolutie)

Verslag: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0154/2022)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

ontwerpresolutie HS + 532, 23, 74
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4. Wijziging van het systeem voor de handel in broeikasgasemissierechten 
binnen de Unie ***I

Verslag: Peter Liese (A9-0162/2022)
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemmin
g

HS/ES - 
opmerkingen

Voorstel tot verwerping van het voorstel van de Commissie

voorstel tot verwerping van 
het voorstel van de 

Commissie

268 ID HS - 104, 509, 19

Ontwerp van wetgevingshandeling

amendementen van de 
bevoegde commissie - 

stemming en bloc

1, 3-
11, 14, 

20, 
23-24, 
26-27, 
31-37,  
41-44, 

47, 
50-51, 

54, 
58-59, 
61-62, 

64, 
71-72, 
75-77, 
82-84, 

93, 
95-97, 
106-
108, 
110, 
112-
113, 
119, 
123, 
126, 
128, 
132-
134, 
138-
142, 
146, 
152, 
157, 
159, 
161, 
163, 
165-
189, 
193, 
198, 
200, 
202-
205, 
210, 
213-
214

commissie +

so

1 +

amendementen van de 
bevoegde commissie - 

aparte stemming

2 commissie

2 +
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemmin
g

HS/ES - 
opmerkingen

so

1 +

15 commissie

2 +

so

1 +

16 commissie

2 +

so

1/HS + 589, 26, 20

2/HS + 477, 147, 3

3/HS + 452, 162, 3

17 commissie

4/HS + 474, 144, 10

18 commissie as +

19 commissie as +

21 commissie as +

28 commissie as +

29 commissie as +

30 commissie as +

49 commissie as/ES + 364, 273, 2

so

1 +

53 commissie

2 +

so

1/HS + 566, 64, 8

55 commissie

2/HS + 467, 135, 30

57 commissie as +

60 commissie as +

63 commissie as +

79 commissie as +
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemmin
g

HS/ES - 
opmerkingen

80 commissie as +

81 commissie as +

89 commissie as +

so

1/HS + 586, 43, 7

2/HS + 450, 157, 11

90 commissie

3/HS + 475, 153, 6

98 commissie as -

102 commissie HS + 441, 189, 8

105 commissie HS + 555, 37, 39

109 commissie as +

111 commissie as +

so

1 +

114 commissie

2 +

so

1 +

116 commissie

2 +

125 commissie as +

137 commissie as +

143 commissie as +

144 commissie as +

so

1/ES + 476, 159, 2

148 commissie

2 +

150 commissie as +

so151 commissie

1 +
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemmin
g

HS/ES - 
opmerkingen

2 +

153 commissie as +

so

1 +

154 commissie

2 +

155 commissie as +

156 commissie as +

so

1 +

162 commissie

2/HS + 480, 158, 0

190 commissie as +

191 commissie as +

194 commissie as +

195 commissie as +

196 commissie as +

199 commissie as +

207 commissie as +

208 commissie as +

209 commissie HS + 441, 195, 5

art 1 – alinea 1 – punt 1
Richtlijn 2003/87/EG

art 2 – lid 1

364 ECR -

art 1 – alinea 1 – punt 2
Richtlijn 2003/87/EG
art 3 – lid 1 – punt b

365 ECR -

art 1 – alinea 1 – punt 2 – b
Richtlijn 2003/87/EG
art 3 – lid 1 – punt d

366 ECR -

299 leden -art 1 – lid 1 – punt 2 – d
Richtlijn 2003/87/EG
art 3 – lid 1 –  punt v 270 ID -

402 PPE, S&D +art 1 – alinea 1 – punt 2 – d
Richtlijn 2003/87/EG

art 3 – lid 1 – na punt w 85 commissie ↓
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemmin
g

HS/ES - 
opmerkingen

86=
303=

commissie
leden

+

403 PPE, S&D +

87 commissie ↓

302 leden -

art 1 – alinea 1 – punt 2 – d
Richtlijn 2003/87/EG
art 3 – lid 1 – punt x

367S ECR -

368S ECR -art 1 – alinea 1 – punt 2 – d
Richtlijn 2003/87/EG
art 3 – alinea 1 – y 88 commissie +

art 1 – alinea 1 – punt 2 – d
Richtlijn 2003/87/EG
art 3 – alinea 1 – z

369S ECR -

art 1 – alinea 1 – punt 4
Richtlijn 2003/87/EG

vóór art 3 bis

250 S&D -

271 ID HS - 127, 494, 14

91 commissie +

art 1 – alinea 1 – punt 5
Richtlijn 2003/87/EG

art 3 octies – lid 1

304 leden ↓

art 1 – alinea 1 – punt 5
Richtlijn 2003/87/EG
art 3 octies – na lid 2

272 ID HS - 179, 452, 3

92DD1 commissie HS + 442, 182, 14

273-
277

ID ↓

art 1 – alinea 1 – punt 6
Richtlijn 2003/87/EG
art 3 octies bis – lid 1

305-
309
370-
373

leden
ECR

↓

92DD2 commissie HS + 466, 141, 34art 1 – alinea 1 – punt 6
Richtlijn 2003/87/EG

art 3 octies bis – alinea 2 310 leden ↓

278=
311=

ID
leden

HS - 177, 453, 10

261 PPE HS - 269, 334, 35

so

art 1 – alinea 1 – punt 6
Richtlijn 2003/87/EG
na art 3 octies bis

262 PPE

1/ES - 277, 352, 9
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemmin
g

HS/ES - 
opmerkingen

2 ↓

279=
312=

ID
leden

HS - 181, 438, 12

265 PPE -

94 commissie +

313 leden ↓

280 ID ↓

art 1 – alinea 1 – punt 6
Richtlijn 2003/87/EG

art 3 octies quinquies – lid 2 
– punt a

314=
374=

leden
ECR

-

404 PPE, S&D +art 1 – alinea 1 – punt 6
Richtlijn 2003/87/EG
na art 3 octies sexies 99 commissie ↓

so

1/ES + 417, 219, 5

251 S&D

2/ES + 355, 267, 9

so

1 ↓

art 1 – alinea 1 – punt 7
Richtlijn 2003/87/EG

art 3 nonies

100 commissie

2/HS ↓

art 1 – alinea 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
art 6 – lid 2 – punt e

315 leden -

217 The Left HS - 113, 512, 14

101 commissie HS - 268, 362, 10

so

1/HS + 468, 147, 25

2/HS + 438, 177, 24

3/HS + 543, 59, 23

4/HS + 367, 236, 18

244 PPE, Renew

5/HS + 456, 168, 15

art 1 – alinea 1 – punt 10
Richtlijn 2003/87/EG

art 9 – alinea 3

316 leden HS ↓
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemmin
g

HS/ES - 
opmerkingen

art 1 – alinea 1 – punt 11 – 
vóór punt a

Richtlijn 2003/87/EG
art 10 – lid 1 – alinea 1

318 leden -

219 The Left HS - 111, 515, 16art 1 – alinea 1 – punt 11 – 
vóór punt a (nieuw)
Richtlijn 2003/87/EG
art 10, lid 1, alinea 2

218 The Left HS - 116, 514, 12

375 ECR HS - 127, 469, 39

so

1 -

103dd
1

commissie

2 -

245 EPP,
S&D,

Renew

HS + 575, 30, 36

art 1 – alinea 1 – punt 11 – 
punt a

Richtlijn 2003/87/EG
art 10 – lid 1 – alinea 3 bis

317 leden +

art 1 – alinea 1 – punt 11 – a
Richtlijn 2003/87/EG

art 10 – lid 1 – na 
alinea 3 bis

257=
103DD

2=

PPE, Renew
commissie

+

319 leden -

so

1 +

art 1 – alinea 1 – punt 11 – b
Richtlijn 2003/87/EG

art 10 – lid 3 – alinea 1 – 
inleidende formule

104 commissie

2/HS - 259, 378, 6

art 1 – alinea 1 – punt 11 – d
Richtlijn 2003/87/EG

art 10 – lid 4

320 leden -

art 1 – alinea 1 – punt 11 – 
na punt d

Richtlijn 2003/87/EG
art 10 – lid 5

252 S&D +

376 ECR -

so

1/HS + 484, 142, 16

2/HS + 410, 189, 22

115 commissie

3/HS + 319, 294, 21

art 1 – alinea 1 – punt 12 – a 
– i

Richtlijn 2003/87/EG
art 10 bis – lid 1 – alinea’s 2 

bis en 2 ter

233=
281=

commissie
ID

↓
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemmin
g

HS/ES - 
opmerkingen

117 commissie HS - 222, 402, 14

253 S&D, 
Renew

HS - 303, 314, 20

art 1 – alinea 1 – punt 12 – b
Richtlijn 2003/87/EG

art 10 bis – lid 1 – alinea 2

234=
282=
378=

commissie
ID

ECR

HS + 327, 297, 18

236=
283=
380=

commissie
ID

ECR

HS + 338, 277, 22

so

1 +

2/ES + 324, 300, 15

235=
379=

commissie
ECR

3 +

so

1 +

247 S&D, 
Renew

2 -

art 1 – alinea 1 – punt 12 – b
Richtlijn 2003/87/EG
art 10 bis – lid 1 – na 
alinea’s 2 bis en 2 ter

263 PPE HS + 350, 270, 21

118 commissie +art 1 – alinea 1 – punt 12 – b
Richtlijn 2003/87/EG
art 10 bis – alinea 4 381 ECR -

264 PPE HS + 321, 303, 15

284 ID -

art 1 – alinea 1 – punt 12 – c 
– i

Richtlijn 2003/87/EG
art 10 bis – lid 2 – alinea 3 – 

punt c 382 ECR -

220 The Left -

120 commissie HS + 448, 183, 9

art 1 – alinea 1 – punt 12 – c 
– ii

Richtlijn 2003/87/EG
art 10 bis – lid 2 – alinea 3 – 

punt d 383 ECR HS - 168, 460, 14
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemmin
g

HS/ES - 
opmerkingen

art 1 – lid 1 – punt 12 – punt 
c – ii

Richtlijn 2003/87/EG
art 10 bis – lid 2 – alinea 3 – 

na punt d

384 ECR -

art 1 – alinea 1 – punt 12 – c 
– iii

Richtlijn 2003/87/EG
art 10 bis – lid 2 – alinea 4

385S ECR -

258 PPE, S&D, 
Renew

ES + 399, 233, 9art 1 – alinea 1 – punt 12 – 
na punt d

Richtlijn 2003/87/EG
art 10 bis – lid 5 121 commissie as ↓

art 1 – alinea 1 – punt 12 – 
na punt d

Richtlijn 2003/87/EG
art 10 bis – lid 5 bis

285 ID -

221S The Left HS - 143, 488, 8art 1 – alinea 1 – punt 12 – e
Richtlijn 2003/87/EG

art 10 bis – lid 6 287 Verts/ALE HS - 211, 421, 7

so

1 +

122 commissie

2/HS - 288, 345, 6

art 1 – alinea 1 – punt 12 – g
Richtlijn 2003/87/EG

art 10 bis – lid 8 – alinea 1

321 leden ↓

124 commissie +

so

1 ↓

2 ↓

3 ↓

4 ↓

5 ↓

art 1 – alinea 1 – punt 12 – g
Richtlijn 2003/87/EG

art 10 bis – lid 8 – alinea 3 237 commissie

6 ↓

222 The Left HS - 133, 505, 3

246 Renew -

art 1 – alinea 1 – punt 12 – g
Richtlijn 2003/87/EG
art 10 bis – lid 8 – na 

alinea 3
322 leden ES - 277, 344, 14
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemmin
g

HS/ES - 
opmerkingen

386 ECR -art 1 – alinea 1 – punt 12 – g
Richtlijn 2003/87/EG

art 10 bis – lid 8 – alinea 4 127 commissie +

129 commissie +

238-
239

commissie ↓

so

1 +

art 1 – alinea 1 – punt 12 – g
Richtlijn 2003/87/EG

art 10 bis – lid 8 – alinea 6 
en na alinea 6

130 commissie

2 -

so

1 +

131 commissie

2/HS + 501, 119, 21

so

1 ↓

art 1 – alinea 1 – punt 12 – g
Richtlijn 2003/87/EG

art 10 bis – lid 8 – alinea 7

240 commissie

2 ↓

art 1 – alinea 1 – na punt 12
Richtlijn 2003/87/EG

art 10 ter 

223
224S
225S

The Left HS - 128, 504, 9

so

1 +

2/HS + 363, 274, 2

135 commissie

3/HS + 497, 132, 11

so

1 ↓

323 leden

2/HS ↓

so

1 -

art 1 – alinea 1 – punt 14 – a
Richtlijn 2003/87/EG

art 10 quinquies – lid 1 – na 
alinea 1

226/re
v

The Left

2 ↓

324 leden -

so

art 1 – alinea 1 – punt 14 – a
Richtlijn 2003/87/EG

art 10 quinquies – lid 1 – 
alinea 2

136 commissie

1 +
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemmin
g

HS/ES - 
opmerkingen

2/HS - 279, 347, 9

387 ECR -

art 1 – alinea 1 – punt 14 – b
Richtlijn 2003/87/EG

art 10 quinquies – lid 2 – 
punt 2

241 commissie -

388 ECR -art 1 – alinea 1 – punt 14 – 
na d

Richtlijn 2003/87/EG
art 10 quinquies – lid 6

145 commissie +

266 PPE ES - 260, 364, 19art 1 – alinea 1 – punt 15 – 
na a

Richtlijn 2003/87/EG
art 12 – lid 1

147 commissie +

149DD
1

commissie +

so

1 +

259 PPE, 
Renew, 

S&D

2 -

334 leden ↓

art 1 – alinea 1 – punt 15 – c
Richtlijn 2003/87/EG

art 12 – lid 3 – na alinea 1

149DD
2

commissie ↓

267 PPE -art 1 – alinea 1 – na punt 19
Richtlijn 2003/87/EG

art 19 – lid 2 158 commissie +

art 1 – alinea 1 – na punt 19
Richtlijn 2003/87/EG

art 27

390 ECR -

389 ECR HS - 157, 473, 14

160 commissie +

so

1/HS - 223, 408, 12

art 1 – alinea 1 – na punt 19
Richtlijn 2003/87/EG

art 29

288 Verts/ALE

2/HS ↓

248 S&D HS + 323, 305, 14

325 leden HS - 180, 440, 19

art 1 – alinea 1 – na punt 19
Richtlijn 2003/87/EG

na art 19

326 leden HS - 161, 456, 18
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemmin
g

HS/ES - 
opmerkingen

286S=
391S=

ID
ECR

HS - 197, 419, 19

327 leden HS - 209, 406, 22

art 1 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2003/87/EG

hoofdstuk IV bis

164 commissie +

art 1 – alinea 1 – punt 22
Richtlijn 2003/87/EG

bijlagen

392 ECR -

art 2 – alinea 1 – punt 1 – a
Besluit (EU) 2015/1814

art 1 – lid 4 

393 ECR -

227 The Left -

192 commissie +

328 leden -

art 2 – alinea 1 – punt 1 – c
Besluit (EU) 2015/1814

art 1 – lid 5

394 ECR -

395S ECR -art 2 – alinea 1 – punt 1 – c
Besluit (EU) 2015/1814

art 1 – lid 5 bis 228 The Left -

art 2 – alinea 1 – punt 1 – na 
c

Besluit (EU) 2015/1814
art 1 – lid 6

229 The Left -

art 2 – alinea 1 – punt 1 – na 
c

Besluit (EU) 2015/1814
art 1 – lid 7

396 ECR -

art 2 – alinea 1 – punt 2
Besluit (EU) 2015/1814

art 1 bis

397S ECR -

197 commissie +art 3 – vóór alinea 1
Verordening (EU) 2015/757

art 2 – lid 1 329 leden ↓

art 3 – alinea 1 – punt 1 – na 
i

Besluit (EU) 2015/757
art 3 – alinea 1 – punt b

330 leden -

art 3 – alinea 1 – na punt 1
Verordening (EU) 2015/757

art 3 – lid 1 – punt b

405 PPE, S&D +

333 leden -art 3 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) 2015/757

art 3 – lid 1 – punt 3 201 commissie +
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemmin
g

HS/ES - 
opmerkingen

na art 3 289 Verts/ALE HS - 130, 489, 23

331 leden -art 4, na § 1

206 commissie +

211 commissie as +

so

1/HS + 425, 211, 7

2/HS + 365, 263, 5

3/HS - 306, 320, 6

4/HS - 286, 346, 9

5/HS - 248, 356, 31

255/re
v

leden

6/HS + 436, 190, 3

bijlage I – alinea 1 – punt c - 
vii - tabel

Richtlijn 2003/87/EG
bijlage I – tabel

332=
401=

leden
ECR

↓

398S ECR -bijlage I – punt 2
Richtlijn 2003/87/EG

bijlagen III, III bis en III ter 212 commissie +

bijlage I – punt 3 – c
Richtlijn 2003/87/EG
bijlage IV – deel C;

399S ECR -

bijlage I, punt 4
Richtlijn 2003/87/EG
bijlage V – deel C;

400S ECR -

so

1 +

2/ES - 283, 330, 26

na overw 4 260 PPE

3/ES - 277, 357, 5

215 The Left -overw 7

12 commissie +

na overw 7 216 The Left -

335 ECR -overw 8

13 commissie +
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemmin
g

HS/ES - 
opmerkingen

22 commissie as +overw 15

290 leden -

na overw 16 291 leden -

25 commissie +overw 17

336 ECR ↓

292 leden -

293 leden -

na overw 17

294 leden -

na overw 23 254 leden -

242 PPE, Renew HS - 238, 384, 21

so

1 +

overw 26

38 commissie

2 +

243 PPE, Renew HS - 224, 388, 25

295 leden HS - 150, 461, 28

overw 27

39 commissie ES + 329, 301, 8

337 ECR HS - 110, 477, 51

256 PPE, S&D, 
Renew

+

so

1 ↓

2 ↓

40 commissie

3 ↓

overw 28

296 leden ↓

338S ECR ES - 164, 460, 16

so

1/HS + 409, 226, 8

2/HS + 446, 186, 9

overw 29

45 commissie

3/HS + 415, 214, 3
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemmin
g

HS/ES - 
opmerkingen

230=
269=

commissie
ID

ES + 333, 291, 13

so

1/HS + 322, 302, 19

2/HS + 322, 300, 18

231=
339=

commissie
ECR

3/HS + 323, 305, 11

249 S&D, 
Renew

HS ↓

overw 30

46 commissie ↓

so

1 +

48 commissie

2 +

overw 31

340 ECR HS ↓

so

1 +

52 commissie

2/HS - 291, 340, 9

297 leden ↓

overw 33

232 commissie ↓

298 leden -

56 commissie HS + 478, 152, 14

overw 38

341 ECR -

overw 43 342S ECR HS - 170, 455, 11

343S ECR -overw 44

65 commissie +

overw 45 344S ECR -

345S ECR -overw 46

66 commissie +

346S ECR -overw 47

67 commissie +
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemmin
g

HS/ES - 
opmerkingen

347S ECR -overw 48

68 commissie +

overw 49 348S ECR -

349S ECR -overw 50

69 commissie +

overw 51 350S ECR -

351S ECR -overw 52

70 commissie +

overw 53 352S ECR -

353S ECR -overw 54

73 commissie +

354S ECR -overw 55

74 commissie +

overw 56 355S ECR -

overw 57 356S ECR -

overw 58 357S ECR -

overw 59 358S ECR -

overw 60 359S ECR -

360 ECR -overw 62

78 commissie +

overw 63 361S ECR -

overw 65 362 ECR -

overw 66 363S ECR -

voorstel van de Commissie HS - 265, 340, 34
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Verzoeken om hoofdelijke stemming
S&D: amendementen 231, 234, 243, 244, 253, 255, 263, 295, 316, 325, 326, 380, 389
Verts/ALE: amendementen 101, 117, 231, 234, 244, 248, 261, 264, 287, 288, 289, 389
ID: amendementen 90, 92, 100 (2e deel), 102, 120, 209, 268, 271, 272, 278, 279, 

286, 327
The Left amendementen 17, 45 (1e, 2e en 3e deel), 55 (1e en 2e deel), 105, 115, 218, 221, 

222, 223, 224, 225, 242, 243, 244, 249, 253
PPE: amendementen 101, 117, 217, 218, 219, 221, 234, 244, 253, 286, 287, 316, 327
ECR: amendementen 52 (2e deel), 56, 101, 104 (2e deel), 115 (2e en 3e deel), 122 (2e 

deel), 131 (2e deel), 135 (2e en 3e deel), 136 (2e deel), 162 (2e deel), 244, 245, 
323 (2e deel), 337, 340, 342, 375, 383, 389, 391

Verzoeken om aparte stemming
Verts/ALE: amendementen 147, 158, 206
ID: amendementen 16, 19, 46, 56, 117, 136
The Left amendementen 18, 49, 63, 79, 121, 147, 153, 155, 158, 160
PPE: amendementen 98, 102, 209
ECR amendementen 19, 21, 22, 28, 29, 30, 45, 57, 60, 79, 80, 81, 89, 92, 94, 109, 

111, 120, 121, 125, 137, 143, 144, 145, 150, 156, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 
197, 199, 201, 206, 207, 208, 211

Verzoeken om stemming in onderdelen
S&D:
amendement 259
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “buiten dat ultraperifere gebied”
2e deel deze woorden

Verts/ALE:
amendement 148
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “Indien de beoordeling negatief is,”
2e deel deze woorden

amendement 226/rev
1e deel gehele tekst zonder het woord: “in de eerste plaats”
2e deel dit woord
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amendement 231
1e deel “Het koolstofgrenscorrectiemechanisme (CBAM), dat is vastgesteld bij 

Verordening (EU) […/..] van het Europees Parlement en de Raad51, is bedoeld om 
in toenemende mate een alternatief te bieden voor kosteloze toewijzing om het 
risico op koolstoflekkage aan te pakken zonder dat dit ten koste gaat van het 
concurrentievermogen van de Unie. Voor zover die sectoren en subsectoren onder 
die maatregel vallen, mogen zij daarom geen kosteloze toewijzing ontvangen. Er 
is echter een overgangsperiode voor de afbouw van gratis emissierechten nodig 
om producenten, importeurs en handelaren in staat te stellen zich aan de nieuwe 
regeling aan te passen. De vermindering van de kosteloze toewijzing moet ten 
uitvoer worden gelegd door tijdens de geleidelijke invoering van het CBAM een 
factor op de kosteloze toewijzing voor CBAM-sectoren toe te passen. Dit 
percentage (CBAM-factor) moet tijdens de overgangsperiode tussen de 
inwerkingtreding van de [CBAM-verordening] en eind 2027, gelijk zijn aan 100 %, 
en afhankelijk van de toepassing van een operationele fase uit hoofde van 
artikel 36, lid 3, onder d), van Verordening (EU) .../... [CBAM-verordening], en 
moet van 2028 tot 2030 elk jaar met 10 procentpunten worden verminderd en 
vervolgens elk jaar met 17,5 procentpunten worden verminderd tot 0 % is bereikt 
en de kosteloze toewijzing in 2034 afgeschaft is.”

2e deel “Om het concurrentievermogen van de uitvoer van de Unie te beschermen, mag 
de overgangsregeling voor de geleidelijke afschaffing van kosteloze 
emissierechten niet gelden voor het deel van de binnenlandse productie dat 
bestemd is voor uitvoer naar derde landen zonder emissiehandelssysteem of 
soortgelijke regelingen.”

3e deel “Tegen het einde van de overgangsperiode waarin wordt voorzien door 
Verordening (EU) .../... [CBAM-verordening] moet de Commissie de mogelijke 
gevolgen van de CBAM-factor voor de invoer evalueren en passende en WTO-
conforme wetgeving en maatregelen voorstellen die de kosten van CO2 met 
verschillende prijsregelingen van die derde landen gelijkmaken. De 
desbetreffende gedelegeerde handelingen inzake kosteloze toewijzing moeten 
voor de sectoren en subsectoren die onder het CBAM vallen, dienovereenkomstig 
worden aangepast. De kosteloze toewijzingen die op basis van deze berekening 
niet langer aan de CBAM-sectoren worden verstrekt (CBAM-vraag), moeten 
worden geveild en de opbrengsten zullen aan het innovatiefonds toekomen, om 
innovatie op het gebied van koolstofarme technologieën, koolstofafvang en -
gebruik (CCU), koolstofafvang en geologische opslag (CCS), hernieuwbare energie 
en energieopslag op een wijze die bijdraagt tot de beperking van de 
klimaatverandering, te ondersteunen. Er moet bijzondere aandacht worden 
besteed aan projecten in CBAM-sectoren. Om het aandeel van de kosteloze 
toewijzing dat beschikbaar is voor de niet-CBAM-sectoren, in acht te nemen, moet 
de definitieve hoeveelheid die van de kosteloze toewijzing moet worden 
afgetrokken en die moet worden geveild, worden berekend op basis van het 
aandeel dat door de CBAM-vraag met betrekking tot de behoeften aan kosteloze 
toewijzing van alle sectoren die kosteloze toewijzingen ontvangen, wordt 
vertegenwoordigd.”

amendement 235
1e deel “Uiterlijk eind 2029 dient de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad 

een gedetailleerde effectbeoordeling in, zoals omschreven in Verordening 
(EU) .../... [CBAM-verordening, artikel 30 nieuw lid 2 bis] van de doeltreffendheid 
van CBAM bij het aanpakken van het risico van koolstoflekkage op de markt van 
de Unie.”

2e deel “Wanneer uit de beoordeling blijkt dat CBAM onvoldoende bescherming biedt 
tegen koolstoflekkage, moet de CBAM-factor tijdelijk worden aangepast totdat 
corrigerende maatregelen worden genomen die een bescherming tegen 
koolstoflekkage garanderen die gelijkwaardig is aan die van het systeem van 
kosteloze toewijzing dat het vervangt.”

3e deel “In voorkomend geval laat de Commissie die beoordeling vergezeld gaan van een 
wetgevingsvoorstel.”



P9_PV(2022)06-08(VOT)_NL.docx 23 PE 733.409

amendement 237
1e deel “Het innovatiefonds bevat de sectoren die in bijlage I en III zijn opgenomen, met 

inbegrip van milieuveilige afvang en benutting van koolstof (carbon capture and 
utilisation, CCU) die in belangrijke mate bijdraagt tot het tegengaan van 
klimaatverandering, en producten ter vervanging van koolstofintensieve 
producten die in de in bijlage I opgenomen sectoren worden geproduceerd, en is 
bedoeld om het opzetten en exploiteren van projecten betreffende het 
milieutechnisch veilig afvangen” en de woorden “te stimuleren”

2e deel “vervoeren”
3e deel “en geologisch opslaan (CCS, inclusief “BECCS”, “DACCS”)” zonder de woorden 

“van CO2”
4e deel “van CO2” en “alsook van innovatieve technologieën voor hernieuwbare energie 

en energieopslag. Het innovatiefonds ondersteunt ook baanbrekende innovatieve 
technologieën en infrastructuur om de maritieme sector en de luchtvaartsector 
koolstofvrij te maken, met inbegrip van projecten die het totale klimaateffect van 
de luchtvaart aanpakken, en de productie van koolstofarme en koolstofvrije 
brandstoffen en technologieën in het lucht-, spoor- en wegvervoer, waarbij 
gestreefd wordt naar synergieën met Horizon Europa, met name met Europese 
partnerschappen en, waar van toepassing, met andere programma’s van de Unie. 
Er wordt bijzondere aandacht besteed aan projecten in sectoren die onder de 
[CBAM-verordening] vallen, in het bijzonder de uitvoerende sectoren, om 
innovatie op het gebied van koolstofarme en koolstofvrije technologieën, afvang 
en benutting van koolstof, koolstofafvang en –opslag,” en de woorden “te 
ondersteunen”

5e deel “transport van CO2”
6e deel “hernieuwbare energie en energieopslag op een wijze die bijdraagt tot de 

beperking van de klimaatverandering” “Het innovatiefonds steunt ook het gebruik 
en het opschalen van innovatieve technologieën die een aanzienlijk 
reductiepotentieel bezitten en bijdragen tot het koolstofvrij maken van de 
economie en tot besparingen op energie en grondstoffen.”

amendement 240
1e deel “De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 23 gedelegeerde handelingen 

vast te stellen ter aanvulling van deze richtlijn met voorschriften voor de werking 
van het innovatiefonds, ook wat betreft de selectieprocedure en -criteria, 
deelname van het midden- en kleinbedrijf, de in aanmerking komende sectoren 
en de technologische vereisten voor de verschillende soorten steun. Om een 
eerlijke en rechtvaardige overgang te waarborgen, wordt in de selectiecriteria 
rekening gehouden met milieu- en sociale waarborgen, als instrument voor de 
geleidelijke integratie van duurzame ontwikkeling met het oog op het bereiken 
van de doelstellingen voor 2030 van de Unie op het gebied van energie en klimaat 
en de doelstelling van klimaatneutraliteit tegen 2050.”

2e deel “In het geval van steun via “carbon contracts for difference” (koolstofcontracten 
ter verrekening van verschillen, CCD’s), maken deze gedelegeerde handelingen 
een technologieneutrale, prijsconcurrerende aanbesteding mogelijk.”

amendement 260
1e deel “Aangezien de overgang naar een duurzame economie gepaard moet gaan met 

het behoud van het concurrentievermogen van Europa en het scheppen van 
banen, is het voor het welslagen van de Europese Green Deal van cruciaal belang 
dat de eengemaakte markt niet wordt overbelast met extra kosten voor bedrijven 
voortkomend uit het feit dat zij zich moeten aanpassen aan een nieuw 
regelgevingskader.”

2e deel “De Commissie moet daarom een moratorium op regelgeving inroepen en per 
sector een analyse maken van het cumulatieve effect van hogere energie- en 
grondstofprijzen, nieuwe wetgeving en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne.”

3e deel “Die analyse moet worden gebruikt om de lasten voor bedrijven onmiddellijk te 
verlichten door handelingen uit te stellen die de kosten voor bedrijven, die toch al 
onder druk staan, onnodig zouden verhogen.” “De proactieve toepassing van het 
“one in, one out”-beginsel moet onderdeel vormen van de voorbereidende fase 
van elke wetgevingshandeling.”
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amendement 262
1e deel “Tot en met 31 december 2030 ontvangen vaartuigen die worden gebruikt voor 

de invoer van waterstof en vaartuigen die worden gebruikt voor de invoer van 
vloeibaar aardgas (“lng”), een kosteloze toewijzing van 100 %. Uiterlijk op 
1 januari 2029 beoordeelt de Commissie of de afschaffing van de kosteloze 
toewijzing voor vaartuigen die worden gebruikt voor de invoer van waterstof en 
vaartuigen die worden gebruikt voor de invoer van lng, moet worden uitgesteld 
tot na 2030.”

2e deel “Die beoordeling moet gebaseerd zijn op een aanpak die uitgaat van de beste 
beschikbare technieken (BBT), en op een evaluatie van de voorzieningszekerheid 
en de betaalbaarheid van de aankoop van waterstof en gas.”

amendement 288
1e deel “Vanaf [het jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn] worden geen 

emissierechten verkocht voor minder dan de minimale bodemprijs. De lidstaten 
staan de houder van die emissierechten niet toe dat emissierechten worden 
ingeleverd of geveild wanneer die minimale bodemprijs voor koolstof niet wordt 
gehaald. De minimale bodemprijs bedraagt 60 EUR/ton CO2eq het jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn”

2e deel “en wordt jaarlijks verhoogd met de in artikel 9, derde alinea, bedoelde lineaire 
verminderingsfactor.”

ID:
amendement 103
1e deel gehele tekst zonder het woord: “2 %”
2e deel dit woord

amendement 114
1e deel gehele tekst zonder de woorden ”behalve” en “en voor met rookgassen 

geproduceerde  
elektriciteit”

2e deel gehele tekst zonder de woorden ”behalve” en “en voor met rookgassen 
geproduceerde  
elektriciteit”

The Left
amendement 45
1e deel “Er moet worden voorzien in verdere stimulansen om de uitstoot van 

broeikasgassen te verminderen door gebruik te maken van kostenefficiënte 
technieken. Daartoe moet voor het bepalen van het aandeel kosteloze toewijzing 
een bonus-malussysteem worden ingevoerd.”

2e deel “Voor installaties waarvan de uitstoot van broeikasgassen boven de relevante 
benchmarkwaarden ligt, moet de hoeveelheid kosteloze toewijzing van 
emissierechten vanaf 2026 variëren in overeenstemming met de 
tenuitvoerlegging van een naar behoren opgesteld decarbonisatieplan.”

3e deel “Omgekeerd moeten installaties waarvan de uitstoot van broeikasgassen onder 
de desbetreffende benchmarkwaarden ligt, een stimulans krijgen in de vorm van 
een extra kosteloze toewijzing.”

amendement 55
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “zoals CCS en CCU” en “zoals technologieën 

voor koolstofafvang”
2e deel deze woorden

PPE:
amendement 251
1e deel gehele tekst zonder lid 1 bis
2e deel lid 1 bis

ECR:
amendement 2
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “tot 1,5 °C”
2e deel deze woorden
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amendement 15
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en bij verwijdering” (tweemaal in de tekst)
2e deel deze woorden

amendement 16
1e deel “In het EU-ETS moeten onterechte vrijstellingen en verstorende maatregelen 

zoveel mogelijk worden vermeden. Op de lange termijn moeten alle sectoren een 
rol spelen bij en bijdragen aan de verwezenlijking, uiterlijk in 2050, van 
klimaatneutraliteit in de Unie, en moeten alle CO2-emissies onder passende 
beleidsinstrumenten van de Unie vallen. De opneming van 
verbrandingsinstallaties voor huishoudelijk afval in het EU-ETS zou bijdragen aan 
de circulaire economie door recycling, hergebruik en reparatie van producten aan 
te moedigen, en tevens aan het koolstofvrij maken van de hele economie. 
Aangezien recycling- en regeneratieactiviteiten reeds onder het EU-ETS vallen, 
zou de opneming van verbrandingsinstallaties voor huishoudelijk afval de 
stimulansen voor duurzaam afvalbeheer versterken in overeenstemming met de 
afvalhiërarchie. Zij zou een aanvulling vormen op andere elementen van de 
afvalwetgeving van de Unie. Bovendien zou de integratie van afvalverbranding in 
het EU-ETS een gelijk speelveld creëren tussen de regio’s die de verbranding van 
huishoudelijk afval in het toepassingsgebied hebben opgenomen, waardoor het 
risico van belastingconcurrentie tussen de regio’s wordt verminderd.”

2e deel “Om te voorkomen dat afval van verbrandingsinstallaties voor huishoudelijk afval 
afwijkt van stortplaatsen in de Unie, die methaan uitstoten, en uitvoer van afval 
naar derde landen, wat mogelijk gevaarlijke gevolgen heeft voor het milieu, moet 
de opname van verbrandingsinstallaties voor huishoudelijk afval in het 
toepassingsgebied van Richtlijn 2003/87/EG met ingang van 1 januari 2026 echter 
worden voorafgegaan door een effectbeoordeling op 31 december 2024, die in 
voorkomend geval gepaard moet gaan met een wetgevingsvoorstel ter 
voorkoming van een deze afwijking van afval en uitvoer.”

amendement 38
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “tot 1,5 °C”
2e deel deze woorden

amendement 40
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “plannen vaststellen over de wijze waarop zij de 

EU-ETS-opbrengsten willen gebruiken in overeenstemming met hun respectieve 
klimaat- en energiedoelstellingen, en moeten zij” en “2 %”

2e deel “plannen vaststellen over de wijze waarop zij de EU-ETS-opbrengsten willen 
gebruiken in overeenstemming met hun respectieve klimaat- en 
energiedoelstellingen, en moeten zij”

3e deel “2 %”

amendement 48
1e deel gehele tekst zonder het woord: “8”
2e deel dit woord

amendement 53
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “Ten minste 12 % van de emissierechten die 

beschikbaar worden gesteld voor het klimaatinvesteringsfonds moeten daarom 
worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling en uitrol van duurzame 
hernieuwbare energiebronnen in de Unie, overeenkomstig het energie-efficiëntie-
eerstbeginsel.”

2e deel deze woorden



P9_PV(2022)06-08(VOT)_NL.docx 26 PE 733.409

amendement 90
1e deel “De artikelen 3 ter tot en met 3 septies zijn van toepassing op de toewijzing en 

verlening van emissierechten voor de in bijlage I genoemde luchtvaartactiviteiten. 
De artikelen 3 octies tot en met 3 octies sexies ter zijn van toepassing op de 
toewijzing en verlening van emissierechten voor de in bijlage I vermelde 
maritieme vervoersactiviteiten die worden uitgevoerd door schepen met een 
brutotonnage van 5 000 ton of meer.”

2e deel “De artikelen 3 octies tot en met 3 octies sexies ter zijn met ingang van 1 januari 
2027 van toepassing op de toewijzing en verlening van emissierechten voor de in 
bijlage I genoemde maritieme vervoersactiviteiten die worden uitgevoerd door 
schepen met een brutotonnage van 400 ton of meer. De Commissie voert voor 
deze datum een beoordeling uit van het gelijke speelveld voor alle schepen en 
van de vermijding van mogelijke ongewenste negatieve effecten op 
broeikasgasemissies als gevolg van de mogelijke vervanging van schepen met 
een brutotonnage van 5 000 ton of meer door meerdere schepen met een 
brutotonnage dat onder deze drempel ligt, indien de drempel niet wordt verlaagd. 
De Commissie laat deze beoordeling in voorkomend geval vergezeld gaan van een 
wetgevingsvoorstel tot wijziging van deze richtlijn.”

3e deel “Uiterlijk op 31 december 2024 en met de steun van de in artikel 3 van 
Verordening (EU) 2021/1119 bedoelde Europese wetenschappelijke adviesraad 
inzake klimaatverandering voert de Commissie een beoordeling uit van en brengt 
zij aan het Europees Parlement en de Raad verslag uit over de gevolgen voor het 
mondiale klimaat van andere broeikasgasemissies dan CO2, N2O en CH4, en van 
deeltjes die voor opwarming van de aarde kunnen zorgen, afkomstig van schepen 
die aankomen bij of in, of vertrekken uit havens onder de jurisdictie van een 
lidstaat. Dit verslag gaat in voorkomend geval vergezeld van een 
wetgevingsvoorstel waarin aan de orde wordt gesteld hoe met deze emissies en 
deeltjes moet worden omgegaan.”

amendement 103
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “2 %” en “Bovendien wordt tussen ... [jaar na de 

inwerkingtreding van deze wijzigingsrichtlijn] en 2030 0,5 % van de totale 
hoeveelheid emissierechten ter beschikking gesteld van het 
klimaatinvesteringsfonds dat is opgericht uit hoofde van artikel 10 bis, lid 8.”

2e deel “2 %”
3e deel “Bovendien wordt tussen ... [jaar na de inwerkingtreding van deze 

wijzigingsrichtlijn] en 2030 0,5 % van de totale hoeveelheid emissierechten ter 
beschikking gesteld van het klimaatinvesteringsfonds dat is opgericht uit hoofde 
van artikel 10 bis, lid 8.”

amendement 116
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “om ervoor te zorgen dat de gratis toewijzing 

voor de vervaardiging van een product onafhankelijk is van de grondstof of het 
soort productieproces, als de productieprocessen hetzelfde doel hebben, en dat 
rekening wordt gehouden met het circulair gebruikspotentieel van materialen, of 
om te voorkomen dat installaties met gedeeltelijk of volledig koolstofvrije 
processen die producten met soortgelijke of gelijke kenmerken produceren als 
conventionele installaties in de benchmark, worden uitgesloten van of niet kunnen 
deelnemen aan het benchmarksysteem.”

2e deel deze woorden

amendement 130
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “met name voor een hoeveelheid emissierechten 

die gelijk is aan de hoeveelheid die overeenkomstig artikel 10, lid 1, vijfde alinea, 
aan het Klimaatinvesteringsfonds is overgedragen [MF top-up transfer]”

2e deel deze woorden
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amendement 131
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “Bij de uitvoering van het 

Klimaatinvesteringsfonds neemt de Commissie alle passende maatregelen in 
overeenstemming met Verordening (EU, Euratom) 2020/2092 om in geval van 
niet-naleving van de rechtsstaat in de lidstaten de bescherming van middelen te 
waarborgen in verband met maatregelen en investeringen die door het 
Klimaatinvesteringsfonds worden ondersteund.”

2e deel deze woorden

amendement 135
1e deel “Steun uit het moderniseringsfonds mag alleen worden verleend aan lidstaten die 

wettelijk bindende streefcijfers hebben vastgesteld voor de verwezenlijking, 
uiterlijk in 2050, van klimaatneutraliteit, en maatregelen voor de geleidelijke 
afschaffing van alle fossiele brandstoffen binnen een tijdsbestek dat in 
overeenstemming is met de in Verordening (EU) 2021/1119 vastgestelde 
streefcijfers.” zonder de woorden “wettelijk bindende streefcijfers hebben 
vastgesteld voor de verwezenlijking, uiterlijk in 2050, van klimaatneutraliteit, en”

2e deel deze woorden
3e deel “Bovendien wordt in het kader van het Moderniseringsfonds geen steun verleend 

ter ondersteuning van investeringen die zijn voorgesteld door een begunstigde 
lidstaat ten aanzien waarvan de procedure van artikel 6 van Verordening (EU, 
Euratom) 2020/2092 loopt of ten aanzien waarvan de Raad overeenkomstig dat 
artikel een uitvoeringsbesluit betreffende passende maatregelen heeft 
vastgesteld.”

amendement 151
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en verwijdering, als bedoeld in de eerste alinea 

van dit lid,”
2e deel deze woorden

amendement 154
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “met inbegrip van verwijdering en 

afvalverbranding,”
2e deel deze woorden

amendement 162
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en de in artikel 4, lid 4, van die verordening 

bedoelde indicatieve broeikasgasbegroting van de Unie voor de periode 2030-
2050”

2e deel deze woorden

amendement 247
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “die behoort tot de 10 % meest efficiënte 

installaties zoals bepaald in dit artikel”
2e deel deze woorden
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amendement 323
1e deel “Er wordt voor de periode van 2021 tot 2030 een fonds ingesteld ter 

ondersteuning van door de begunstigde lidstaten voorgestelde investeringen, 
waaronder kleinschalige investeringsprojecten, ter modernisering van de 
energiesystemen en verbetering van de energie-efficiëntie in lidstaten (het 
“moderniseringsfonds”). Het moderniseringsfonds wordt gefinancierd door middel 
van de veiling van emissierechten als bedoeld in artikel 10 voor de in dat artikel 
bedoelde begunstigde lidstaten. Steun uit het moderniseringsfonds wordt 
verleend aan lidstaten die uiterlijk in 2050 klimaatbeleid hebben vastgesteld dat 
verenigbaar is met de collectieve doelstelling van klimaatneutraliteit, in 
overeenstemming met Verordening (EU) 2021/1119 van het Europees Parlement 
en de Raad.”

2e deel “Bovendien wordt in het kader van het moderniseringsfonds geen steun verleend 
ter ondersteuning van investeringen die zijn voorgesteld door een begunstigde 
lidstaat ten aanzien waarvan de procedure van artikel 6 van Verordening 
(EU, Euratom) 2020/2092 loopt of ten aanzien waarvan de Raad overeenkomstig 
dat artikel een uitvoeringsbesluit inzake passende maatregelen heeft 
vastgesteld.”

The Left, ECR:
amendement 17
1e deel “Alle broeikasgasemissies die door middel van processen voor koolstofafvang en -

gebruik (CCU) worden afgevangen en overgedragen voor gebruik die niet 
permanent chemisch gebonden zijn in een product en daardoor bij normaal 
gebruik en bij normale verwijdering niet tot de atmosfeer doordringen, moeten in 
aanmerking worden genomen. Zolang niet alle fasen van het proces, en met 
name de emissies van afvalverbrandingsinstallaties, in 
koolstofbeprijzingsmechanismen worden meegenomen, zou vertrouwen op het in 
aanmerking nemen van emissies op het moment van lozing in de atmosfeer ertoe 
leiden dat er te weinig emissies worden meegerekend.” zonder de woorden “en bij 
normale verwijdering” en “en met name de emissies van 
afvalverbrandingsinstallaties”

2e deel “en bij normale verwijdering”
3e deel “en met name de emissies van afvalverbrandingsinstallaties”
4e deel “Om de afvang van koolstof zodanig te reguleren dat de netto-emissies worden 

verminderd, dat ervoor wordt gezorgd dat alle emissies in aanmerking worden 
genomen, dat dubbeltelling wordt vermeden en dat daarbij economische 
stimulansen tot stand komen, moet de Commissie nagaan hoe 
broeikasgasemissies in aanmerking kunnen worden genomen waarvan 
verondersteld wordt dat ze zijn afgevangen en gebruikt om chemisch gebonden te 
worden in een product op basis van een levenscyclusbeoordeling van het 
desbetreffende product, bijvoorbeeld wanneer ze gebruikt worden voor de 
vervaardiging van een product of indien deze evenredige vermindering bijdraagt 
aan innovatieve nationale beleidsmaatregelen die door de bevoegde autoriteit 
van de betrokken lidstaat zijn goedgekeurd, om samenwerking tussen sectoren te 
waarborgen en te stimuleren. De Commissie moet bovendien waar passend met 
een wetgevingsvoorstel komen voor de toevoeging van een transparante, 
vergelijkbare en betrouwbare methodologie.”

amendement 52
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “Het klimaatinvesteringsfonds mag geen 

kernenergiegerelateerde activiteiten ondersteunen.”
2e deel deze woorden

amendement 103dd1
1e deel gehele tekst zonder het woord: “2 %”
2e deel “2 %”



P9_PV(2022)06-08(VOT)_NL.docx 29 PE 733.409

amendement 115
1e deel “In het geval van installaties waarvoor de verplichting geldt om een energie-audit 

uit te voeren of een gecertificeerd energiebeheersysteem ten uitvoer te leggen op 
grond van artikel 8, lid 4, van Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en 
de Raad(*) [verwijzing naar artikel moet worden bijgewerkt met de herziene 
richtlijn], wordt de kosteloze toewijzing alleen volledig toegekend indien de 
aanbevelingen van het auditverslag of het gecertificeerd energiebeheersysteem 
worden uitgevoerd, voor zover de terugverdientijd voor de betrokken 
investeringen niet meer dan acht jaar bedraagt en de kosten van die 
investeringen evenredig zijn. Anders wordt de hoeveelheid kosteloos toegewezen 
emissierechten verminderd overeenkomstig de negende en tiende alinea van dit 
lid. De hoeveelheid kosteloos toegewezen emissierechten wordt niet verminderd 
als een exploitant aantoont dat hij andere maatregelen heeft uitgevoerd die 
resulteren in broeikasgasemissiereducties die gelijkwaardig zijn aan de in het 
auditverslag voor de betrokken installatie aanbevolen emissiereducties. De in de 
eerste alinea van dit lid bedoelde maatregelen worden dienovereenkomstig 
aangepast.”

2e deel “In aanvulling op de voorschriften van de derde alinea van dit lid stellen 
exploitanten in sectoren of subsectoren die in aanmerking komen voor kosteloze 
toewijzing van emissierechten overeenkomstig de artikelen 10 bis en 10 ter, 
uiterlijk op 1 juli 2025 een decarbonisatieplan op voor elk van hun installaties voor 
hun onder deze richtlijn vallende activiteiten. Dat plan is in overeenstemming met 
de doelstelling van klimaatneutraliteit als bedoeld in artikel 2, lid 1, van 
Verordening (EU) 2021/1119 en met alle relevante sectorale routekaarten die 
overeenkomstig artikel 10 van die verordening zijn opgesteld, en bevat: Indien 
noch aan de vereisten van de derde alinea, noch aan die van de vierde alinea is 
voldaan, worden de in de negende alinea, punt a), b) en c), vastgestelde 
percentages verdubbeld.”

3e deel “Een aanvullende kosteloze toewijzing van 10 % van de toepasselijke 
benchmarkwaarde wordt gegeven aan installaties waarvan de 
broeikasgasemissieniveaus voor de betreffende productbenchmarks lager zijn dan 
het gemiddelde van de 10 % meest efficiënte installaties in een sector of 
subsector in de Unie, mits emissierechten overeenkomstig de twaalfde alinea 
beschikbaar zijn. Voor de toepassing van de in de elfde alinea bedoelde 
aanvullende kosteloze toewijzing worden emissierechten gebruikt die niet zijn 
toegewezen als gevolg van een vermindering van de kosteloze toewijzing 
overeenkomstig de negende en tiende alinea.”

Renew, PPE, ECR:
amendement 52
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “Het klimaatinvesteringsfonds mag geen 

kernenergiegerelateerde activiteiten ondersteunen.”
2e deel deze woorden

amendement 104
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “met uitzondering van kernenergiegerelateerde 

activiteiten en technologieën”
2e deel deze woorden

amendement 122
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “Het Klimaatinvesteringsfonds ondersteunt geen 

kernenergiegerelateerde activiteiten.”
2e deel deze woorden
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amendement 136
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “kernenergiegerelateerde activiteiten of”
2e deel deze woorden

ID, PPE:
amendement 100
1e deel gehele tekst zonder lid 1 bis
2e deel lid 1 bis

S&D, Verts/ALE:
amendement 244
1e deel “In [het jaar na de inwerkingtreding van deze wijziging] wordt de hoeveelheid 

emissierechten voor de hele Unie verlaagd met 70 miljoen emissierechten. In 
2026 wordt de hoeveelheid emissierechten voor de hele Unie verlaagd met 
50 miljoen emissierechten.” zonder de woorden “70 miljoen emissierechten”. In 
2026 wordt de hoeveelheid emissierechten voor de hele Unie verlaagd met 50”

2e deel “70 miljoen emissierechten. In 2026 wordt de hoeveelheid emissierechten voor de 
hele Unie verlaagd met 50”

3e deel “In [het jaar na de inwerkingtreding van deze wijziging] wordt de”
4e deel “hoeveelheid emissierechten voor de hele Unie verhoogd met [aantal 

emissierechten dat overeenkomt met het toepassingsgebied van het EU-ETS voor 
maritieme vervoersactiviteiten als bedoeld in artikel 3 octies] miljoen 
emissierechten voor maritiem vervoer.”

5e deel “Met ingang van 2024 bedraagt de lineaire factor 4,4 % tot eind 2025. Met ingang 
van 2026 bedraagt de lineaire factor 4,5 %. De Commissie publiceert de 
hoeveelheid emissierechten voor de hele Unie binnen drie maanden na [datum 
van inwerkingtreding van de in te voegen wijziging].”

amendement 255/rev
1e deel gehele tekst zonder de punten a, b, c, d en e
2e deel punt a
3e deel punt b
4e deel punt c
5e deel punt d
6e deel punt e

Diversen
Amendementen 300, 301 en 377 zijn ingetrokken.
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5. Sociaal klimaatfonds ***I

Verslag: David Casa, Esther de Lange (A9-0157/2022)

Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Voorstel tot verwerping van het voorstel van de Commissie

voorstel tot 
verwerping van het 

voorstel van de 
Commissie

165 ID HS - 91, 512, 27

Ontwerp van wetgevingshandeling

amendementen van 
de bevoegde 

commissie - stemming 
en bloc

1-13
16-27
29-39
42-53

56
58-62
64-82
84-98
103-
124
126, 
127,
129
133-
136
138-
139
141,
144-
145
147-
155

commissie +

so

1/HS + 483, 142, 13

14 commissie

2/HS + 471, 91, 71

so

1/HS + 580, 45, 14

15 commissie

2/HS + 326, 236, 67

so

1/HS + 576, 48, 13

2/HS + 421, 177, 21

28 commissie

3/HS + 332, 267, 34

amendementen van 
de bevoegde 

commissie - stemming 
en bloc

40 commissie so
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

1/HS + 466, 162, 9

2/HS + 503, 98, 23

3/HS + 370, 232, 4

41 commissie as +

54 commissie HS + 538, 84, 19

so

1 +

55 commissie

2 +

so

1 +

57 commissie

2 +

so

1 +

63 commissie

2 +

so

1 +

83 commissie

2 +

so

1/HS + 488, 135, 13

99 commissie

2/HS + 455, 148, 22

100 commissie HS + 458, 130, 49

so

1/HS + 480, 64, 86

101 commissie

2/HS + 460, 72, 101

so

1/HS + 548, 83, 10

102 commissie

2/HS + 461, 99, 74

125 commissie so
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

1/HS + 598, 31, 12

2/HS + 483, 142, 9

128 commissie HS + 401, 211, 24

so

1 +

2 +

130 commissie

3 +

131 commissie HS + 499, 131, 10

132 commissie HS + 490, 127, 5

so

1 +

137 commissie

2 +

140 commissie HS + 515, 107, 14

so

1 +

142 commissie

2 +

143 commissie HS + 498, 114, 29

146 commissie as +

166, 
167, 
168

PPE HS - 312, 318, 11Subsidiabiliteit van 
kmo’s

170 S&D HS ↓

Uitsluiting van 
maatregelen die zijn 
uitgesloten van het 

Fonds voor een 
rechtvaardige 

transitie

161, 
162

Verts/ALE HS - 283, 348, 10

art 5 – na lid 3 163 Verts/ALE HS - 292, 345, 1

na art 23 164 Verts/ALE HS - 259, 359, 24

158S The Left HS - 40, 484, 114bijlage I

156 commissie +
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

159S The Left HS - 35, 491, 112bijlage II

157 commissie +

na overw 11 160 Verts/ALE HS - 279, 288, 69

na overw 15 169 The Left HS - 273, 345, 23

Verzoeken om hoofdelijke stemming
ECR: amendementen 28 (1e, 2e en 3e deel), 54, 128, 131, 132, 140, 143
ID: amendement 165
PPE: amendementen 14, 40, 99, 100, 128, 165, 166
Verts/ALE: amendementen 160, 161, 162, 163, 164, 166,167, 168,170
The Left: amendementen 14 (1e en 2e deel), 15 (1e en 2e deel), 28, 125 (1e en 2e deel), 

99, 100, 101, 102, 158, 159, 169

Verzoeken om aparte stemming
S&D: amendementen 41, 128, 146

Verzoeken om stemming in onderdelen
ECR:
amendement 55
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “de uitfasering van auto’s met een interne 

verbrandingsmotor”
2e deel deze woorden

amendement 63
1e deel “maatregelen en investeringen om het gebruik van mobiliteit en vervoer te 

bevorderen, waaronder middels maatregelen en investeringen”
2e deel “die gericht zijn op een modale verschuiving van particuliere naar openbare, 

gedeelde en actieve mobiliteit, in overeenstemming met artikel 6.”

amendement 130
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “eerbiedigen” en “de in artikel 2 van het Verdrag 

betreffende de Europese Unie verankerde fundamentele waarden, met inbegrip 
van de rechtsstaat. Zij” en “de bescherming van de begroting van de Unie bij 
schendingen van de beginselen van de rechtsstaat”

2e deel “eerbiedigen” en “de in artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie 
verankerde fundamentele waarden, met inbegrip van de rechtsstaat. Zij”

3e deel “de bescherming van de begroting van de Unie bij schendingen van de beginselen 
van de rechtsstaat”
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amendement 142
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “de bereikte emissiereductie en”
2e deel deze woorden

S&D:
amendement 40
1e deel “De financiële middelen van het fonds worden vastgesteld op basis van een 

beoordeling van het geschatte bedrag dat wordt gegenereerd door de toewijzing 
aan de Uniebegroting van 25 % van de verwachte opbrengsten in verband met 
commercieel wegvervoer, bedrijfsgebouwen en andere brandstoffen als bedoeld 
in hoofdstuk IV bis [ETS-richtlijn] in de eerste periode. Dat bedrag moet worden 
aangevuld met de inkomsten van de 150 miljoen geveilde rechten in 
overeenstemming met artikel 30 quinquies, lid 3, van Richtlijn 2003/87/EG. 
Uitgaande van een koolstofprijs van 35 euro per ton betekent dit dat er voor de 
periode van drie jaar een extra bedrag van 5,25 miljard euro beschikbaar zou zijn. 
Samen met de financiële middelen resulteert dit in een bedrag van 16,39 miljard 
euro voor de periode in kwestie. Er zou een voorstel van de Commissie nodig zijn 
voor het vaststellen van het bedrag voor het sociaal klimaatfonds voor de tweede 
periode 2028-2032, rekening houdend met de volgende MFK-onderhandelingen en 
de mogelijke opname van de sectoren particuliere gebouwen en particulier 
wegvervoer in het toepassingsgebied van Richtlijn 2003/87/EG tegen ten laatste 
1 januari 2029 in overeenstemming met artikel [XX] van Richtlijn 2003/87/EG. 
Dientengevolge zou het fonds 72 miljard euro kunnen bedragen voor de hele 
periode [datum van inwerkingtreding]-2032. De lidstaten moeten deze 
opbrengsten overeenkomstig Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 van de Raad41 als 
eigen middelen ter beschikking van de Uniebegroting stellen.”

2e deel “De lidstaten moeten een aanzienlijk gedeelte van de totale kosten van hun 
plannen zelf financieren, namelijk een gedeelte dat overeenstemt met ten minste 
60 % voor tijdelijke rechtstreekse inkomenssteun en ten minste 50 % voor 
gerichte structurele maatregelen en investeringen. In afwijking hiervan moet het 
mogelijk zijn dat het aandeel van de nationale medefinanciering voor gerichte 
structurele maatregelen en investeringen wordt beperkt tot 40 % voor lidstaten 
die in aanmerking komen voor een aanvulling uit het moderniseringsfonds. Te 
dien einde moeten de lidstaten eerst hun verwachte opbrengsten van de 
emissiehandel met betrekking tot gebouwen en wegvervoer in het kader van 
Richtlijn 2003/87/EG aanwenden voor investeringen en maatregelen ter 
versnelling en verlichting van de noodzakelijke transitie voor burgers die er 
negatieve gevolgen van ondervinden. De financiering van het fonds mag niet ten 
koste gaan van andere programma’s en beleidsmaatregelen van de Unie.” zonder 
het woord “tijdelijke”

3e deel dit woord

amendement 57
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “van de prijseffecten van de opneming van de 

broeikasgasemissies van gebouwen en het wegvervoer in het toepassingsgebied 
van Richtlijn 2003/87/EG, als onderdeel”

2e deel deze woorden

amendement 99
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “artikel 30 quinquies – lid 3, van de”
2e deel deze woorden

amendement 101
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “waarin is voorzien in artikel 4 ter van …”
2e deel deze woorden

amendement 102
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “hoofdstuk IV bis van”
2e deel deze woorden
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amendement 137
1e deel gehele tekst zonder het woord: “tijdelijke”
2e deel dit woord

The Left
amendement 14
1e deel  Om de transitie rechtvaardig en inclusief te maken en ervoor te zorgen dat 

niemand aan zijn lot wordt overgelaten, moet een deel van de opbrengsten die 
door de opneming van gebouwen en wegvervoer in het toepassingsgebied van 
Richtlijn 2003/87/EG worden gegenereerd, worden gebruikt als eigen middelen 
voor het financieren van de Uniebegroting als algemene ontvangsten, in 
overeenstemming met het juridisch bindende Interinstitutioneel Akkoord van 16 
december 2020 (hierna “het Interinstitutioneel Akkoord” genoemd) waarin een 
routekaart is vastgesteld voor de invoering van nieuwe eigen middelen, zodat de 
Uniebegroting over de middelen beschikt om de sociale gevolgen van die 
opneming te helpen aanpakken. Op grond van het genoemde akkoord is de 
invoering van een pakket nieuwe eigen middelen uiterlijk op 1 januari 2023 
gepland. Met groene eigen middelen kan de Uniebegroting worden afgestemd op 
de beleidsprioriteiten van de Unie, waardoor een meerwaarde van de Unie wordt 
gecreëerd, en moet worden bijgedragen tot de doelstellingen van 
klimaatmainstreaming”

2e deel “de afbetaling van de NextGenerationEU-schulden en de veerkracht van de 
Uniebegroting met betrekking tot de werking ervan als instrument voor 
investeringen en garanties.”

amendement 15
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “kwetsbare kleine ondernemingen”
2e deel deze woorden
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amendement 125
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “onder meer de koolstofbeprijzing”
2e deel deze woorden

S&D, The Left:
amendement 28
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “Dergelijke rechtstreekse inkomenssteun moet 

beperkt zijn tot maximaal 40 % van de totale geraamde kosten van elk plan voor 
de periode 2024-2027 en moet voor de periode 2028-2032 worden vastgesteld in 
overeenstemming met een door de Commissie verrichte beoordeling per land van 
de efficiëntie, toegevoegde waarde, voortdurende relevantie en het vereiste 
niveau van rechtstreekse inkomenssteun in het licht van de vooruitgang en het 
effect van de uitvoering van structurele investeringen en maatregelen, met het 
oog op de geleidelijke afschaffing van deze steun tegen eind 2032.”

2e deel “Dergelijke rechtstreekse inkomenssteun moet beperkt zijn tot maximaal 40 % 
van de totale geraamde kosten van elk plan voor de periode 2024-2027 en moet 
voor de periode 2028-2032 worden vastgesteld in overeenstemming met een door 
de Commissie verrichte beoordeling per land van de efficiëntie, toegevoegde 
waarde, voortdurende relevantie en het vereiste niveau van rechtstreekse 
inkomenssteun in het licht van de vooruitgang en het effect van de uitvoering van 
structurele investeringen en maatregelen, met het oog op de geleidelijke 
afschaffing van deze steun tegen eind 2032.” zonder de woorden “beperkt zijn tot 
maximaal 40 % van de totale geraamde kosten van elk plan voor de periode 
2024-2027 en moet”

3e deel “beperkt zijn tot maximaal 40 % van de totale geraamde kosten van elk plan voor 
de periode 2024-2027 en moet”

ECR, S&D:
amendement 83
1e deel “De lidstaten kunnen de kosten opnemen van maatregelen voor tijdelijke 

rechtstreekse inkomenssteun, met inbegrip van belasting- en 
vergoedingsverminderingen voor elektriciteit, als overgangsmaatregel, aan 
kwetsbare huishoudens en kwetsbare vervoergebruikers die met energiearmoede 
of mobiliteitsarmoede te kampen hebben om de prijsstijging van brandstof voor 
wegvervoer en verwarming op te vangen. Dergelijke steun vormt tijdelijke steun 
voor die kwetsbare huishoudens, neemt geleidelijk af, en wordt toegekend op 
voorwaarde dat structurele maatregelen of investeringen worden 
geïmplementeerd met langdurige gevolgen om die begunstigden daadwerkelijk 
uit de energie- en mobiliteitsarmoede te halen.”

2e deel “Dergelijke steun is beperkt tot maximaal 40% van de totale geraamde kosten 
van elk plan voor de periode 2024-2027 en wordt voor de periode 2028-2032 
vastgesteld in overeenstemming met de door de Commissie overeenkomstig 
artikel 24, lid 3, verrichte beoordeling, om deze tegen het eind van 2032 uit te 
faseren.”

Diversen
Mohammed Chahim heeft zijn steun voor amendement 170 ingetrokken.
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6. Herziening van het EU-emissiehandelssysteem voor de luchtvaart ***I

Verslag: Sunčana Glavak (A9-0155/2022)

Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Voorstel tot verwerping van het voorstel van de Commissie

voorstel tot verwerping 
van het voorstel van de 

Commissie

75 ID HS - 86, 516, 20

Ontwerp van wetgevingshandeling

amendementen van de 
bevoegde commissie - 

stemming en bloc

1-9
12
14
16
18

21-29
31-32

43
49

53-57
60, 61

commissie HS + 480, 74, 70

10 commissie as +

13 commissie as +

so

1 +

15 commissie

2 +

17 commissie as +

19 commissie as +

33 commissie as +

34 commissie as/ES + 376, 249, 4

35 commissie as +

39 commissie HS + 320, 248, 67

40 commissie HS + 320, 240, 71

41 commissie HS + 324, 228, 71

42 commissie HS + 326, 231, 67

so

1 +

amendementen van de 
bevoegde commissie - 

aparte stemming

44 commissie

2 +
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

3 +

4 +

5 +

45 commissie as +

47 commissie as +

48 commissie as +

so

1 +

2 +

50 commissie

3 +

52 commissie as +

58 commissie as +

59 commissie as +

62 commissie as/ES + 385, 241, 4

88 leden HS - 205, 423, 13

91 leden HS - 207, 418, 12

93 leden HS - 203, 427, 10

94 leden HS - 170, 458, 10

so

1/HS + 543, 29, 64

2/HS + 491, 104, 30

20 commissie

3/HS + 445, 104, 84

so

1/HS + 506, 71, 63

36 commissie

2/HS + 436, 166, 27

so

1/HS + 545, 31, 64

Duurzame 
vliegtuigbrandstoffen

37 commissie

2/HS + 434, 126, 60
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

76 ID ↓

art 1, alinea 1, vóór punt 
1

Richtlijn 2003/87/EG
art 1, alinea 1, na punt u

85 ECR -

89 leden -

30 commissie ES - 193, 444, 4

63=
79=

PPE
PPE, S&D, 

Renew

+

92 leden HS - 251, 378, 9

38 commissie -

art 1 – alinea 1 – punt 1 – 
b

Richtlijn 2003/87/EG
art 3 quater – lid 7 (en de 

daarmee verband 
houdende overweging)

65=
80=

PPE
PPE, S&D, 

Renew

+

77=
78=

leden HS - 146, 412, 76art 1 – alinea 1 – punt 2 – 
c

Richtlijn 2003/87/EG
art 3 quinquies – lid 2 86 ECR -

87 ECR -art 1 – alinea 1 – na punt 
4

Richtlijn 2003/87/EG
art 10 bis – lid 8 – na 

alinea 2

46 commissie +

art 1 – alinea 1 – punt 6 – 
a

Richtlijn 2003/87/EG
art 12 – lid 6 – alinea 1 – 

b

68 The Left -

art 1 – alinea 1 – punt 6 – 
a

Richtlijn 2003/87/EG
art 12 – lid 6 – alinea 2 – 

punt iv

69S The Left -

so

1/HS + 500, 134, 4

2/HS + 427, 181, 6

11 commissie

3/HS + 428, 186, 6

so

art 1 – alinea 1 – na punt 
6

Richtlijn 2003/87/EG
art 14 – lid 2 – na alinea 2

51 commissie

1/HS + 465, 156, 2
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

2/HS + 434, 190, 6

3/HS + 436, 174, 20

90 leden HS ↓

so

1/HS ↓

95 leden

2/HS ↓

70 The Left HS - 257, 340, 45

71 The Left HS - 261, 347, 36

art 1 – alinea 1 – na 
punt 9

Richtlijn 2003/87/EG
art 30 – na lid 4

72 The Left HS + 321, 278, 34

73 The Left -art 1 – alinea 1 – na 
punt 10

Richtlijn 2003/87/EG
bijlage I

74S The Left -

na overw 9 66 The Left -

na overw 20 82 ECR ES - 305, 306, 26

na overw 26 83 ECR ES - 271, 354, 18

64 PPE HS - 290, 335, 13

67 The Left -

na overw 27

84 ECR -

voorstel van de Commissie HS + 479, 130, 32

Verzoeken om hoofdelijke stemming
PPE: amendementen 39, 40, 41, 42, 64
ID: amendement 75
The Left: amendementen 70, 71, 72
S&D: amendementen van de bevoegde commissie - stemming en bloc amendementen 

11, 20, 36, 37, 51, 88, 90, 91, 93, 94, 95
Verts/ALE: amendementen 77, 78, 91, 92, 93, 95

Verzoeken om aparte stemming
PPE: amendementen 15, 19, 62
ECR: amendementen 10, 13, 19, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 45, 52, 58, 59
S&D: amendement 34
leden: amendementen 17, 45, 47, 48
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Verzoeken om stemming in onderdelen
ECR:
amendement 11:
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “door het toepassingsgebied van de EU-ETS uit 

te breiden tot dergelijke emissies. Tot de goedkeuring van een wetgevingsvoorstel 
dat de werkingssfeer van deze richtlijn met ingang van 31 december 2027 
uitbreidt tot niet-CO2-emissies, wordt de CO2-emissiefactor voor emissies van 
luchtvaartactiviteiten, om rekening te houden met niet-CO2-emissies van de 
luchtvaart, met 1,8 vermenigvuldigd, vanaf 31 december 2028 met 1,9 en vanaf 
31 december 2029 met 2,0. De vermenigvuldigingsfactor mag niet hoger zijn dan 
2,0.”

2e deel “door het toepassingsgebied van de EU-ETS uit te breiden tot dergelijke emissies.”
3e deel “Tot de goedkeuring van een wetgevingsvoorstel dat de werkingssfeer van deze 

richtlijn met ingang van 31 december 2027 uitbreidt tot niet-CO2-emissies, wordt 
de CO2-emissiefactor voor emissies van luchtvaartactiviteiten, om rekening te 
houden met niet-CO2-emissies van de luchtvaart, met 1,8 vermenigvuldigd, vanaf 
31 december 2028 met 1,9 en vanaf 31 december 2029 met 2,0. De 
vermenigvuldigingsfactor mag niet hoger zijn dan 2,0.”

amendement 15:
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “met name voor het segment van regionale en 

zeer korte vluchten over een afstand van minder dan 1 000 km.”
2e deel deze woorden

amendement 36:
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “70 % van die rechten worden specifiek 

toegewezen voor een groter gebruik van synthetische vliegtuigbrandstoffen, 
waarbij voorrang moet worden gegeven aan hernieuwbare brandstoffen van niet-
biologische oorsprong (RFNBO’s).”

2e deel deze woorden

amendement 44:
1e deel gehele tekst zonder de schrapping van de woorden: “lidstaten bepalen hoe de” en 

met schrapping van de woorden “75 % wordt gebruikt”, de woorden “15 % van de 
opbrengsten van vertrekkende vluchten als bedoeld in artikel 3 sexies bis, wordt 
gebruikt” en de woorden “de resterende inkomsten worden gebruikt”

2e deel de schrapping van de woorden: “lidstaten bepalen hoe de”
3e deel “75 % wordt gebruikt”
4e deel “15 % van de opbrengsten van vertrekkende vluchten als bedoeld in artikel 3 

sexies bis, wordt gebruikt”
5e deel “de resterende inkomsten worden gebruikt”

amendement 50:
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “gedelegeerde” en “en van de effecten van niet-

CO2-emissies”
2e deel “gedelegeerde”
3e deel “en van de effecten van niet-CO2-emissies”
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amendement 51:
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “door de werkingssfeer van de EU-ETS uit te 

breiden tot niet-CO2-emissies van de luchtvaart” en “In afwachting van een 
uitbreiding van de werkingssfeer van deze richtlijn tot niet-CO2-emissies van 
vliegtuigexploitanten, zoals bedoeld in de tweede alinea, wordt de CO2-
emissiefactor voor emissies van luchtvaartactiviteiten vanaf 31 december 2027 
vermenigvuldigd met 1,8, vanaf 31 december 2028 met 1,9 en vanaf 31 
december 2029 met 2,0, om rekening te houden met niet-CO2-emissies van de 
luchtvaart.

2e deel “door de werkingssfeer van de EU-ETS uit te breiden tot niet-CO2-emissies van de 
luchtvaart”

3e deel “In afwachting van een uitbreiding van de werkingssfeer van deze richtlijn tot niet-
CO2-emissies van vliegtuigexploitanten, zoals bedoeld in de tweede alinea, wordt 
de CO2-emissiefactor voor emissies van luchtvaartactiviteiten vanaf 31 december 
2027 vermenigvuldigd met 1,8, vanaf 31 december 2028 met 1,9 en vanaf 31 
december 2029 met 2,0, om rekening te houden met niet-CO2-emissies van de 
luchtvaart.”

The Left:
amendement 37:
1e deel “De totale hoeveelheid van de in lid 5 bis bedoelde emissierechten wordt op 

dezelfde manier toegewezen als een contract for difference, dat het resterende 
prijsverschil tussen fossiele kerosine en duurzame vliegtuigbrandstoffen dekt, met 
het oog op de toename van het gebruik van duurzame vliegtuigbrandstoffen, 
waarbij voorrang wordt gegeven aan hernieuwbare brandstoffen van niet-
biologische oorsprong, op niet-discriminerende basis, zoals gerapporteerd aan het 
Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart uit hoofde van de 
artikelen 7, 8 en 9 van Verordening ... [ReFuelEU-verordening]*.       Elke 
vliegtuigexploitant kan een aanvraag indienen voor een toewijzing van de 
emissierechten voor vluchten die van 1 januari 2024 tot en met 31 december 
2029 onder de EU-ETS vallen, op basis van de toename van zijn gebruik van de in 
lid 5 bis bedoelde brandstoffen.       De hoeveelheid emissierechten staat in 
verhouding tot de totale broeikasgasemissies die worden bespaard naargelang 
van de behandeling van die brandstoffen krachtens Richtlijn (EU) 2018/2001 en de 
gedelegeerde handelingen als bedoeld in artikel 14, lid 1, van deze richtlijn.       
De Commissie ziet erop toe dat de emissies van hernieuwbare brandstoffen van 
niet-biologische oorsprong waarbij waterstof uit hernieuwbare bronnen wordt 
gebruikt, voor de vliegtuigexploitanten die ze gebruiken, worden geraamd op nul 
emissies, totdat de in artikel 14, lid 1, bedoelde gedelegeerde handeling is 
vastgesteld.       De Commissie maakt de details van het kostenverschil tussen 
kerosine en duurzame luchtvaartbrandstoffen jaarlijks bekend. De Commissie is 
bevoegd om overeenkomstig artikel 23 gedelegeerde handelingen vast te stellen 
ter aanvulling van deze richtlijn wat de gedetailleerde regelingen betreft voor de 
kosteloze toewijzing van luchtvaartemissierechten voor het tanken van duurzame 
vliegtuigbrandstoffen door dekking van het prijsverschil per ton CO2 die wordt 
bespaard door deze brandstoffen te gebruiken in plaats van kerosine.       Met 
ingang van 31 december 2028 voert de Commissie jaarlijks een evaluatie uit van 
de toepassing van dit lid en legt zij de resultaten daarvan tijdig voor aan het 
Europees Parlement en de Raad.”

2e deel “Op basis van die evaluatie en na een effectbeoordeling kan de Commissie, indien 
nodig, een wetgevingsvoorstel indienen om tot 31 december 2034 een begrensde 
en in de tijd beperkte hoeveelheid emissierechten toe te wijzen ten aanzien van 
vliegtuigexploitanten die hun gebruik van de in artikel 3 quater, lid 5 bis, bedoelde 
duurzame vliegtuigbrandstoffen opvoeren.”

Verts/ALE:
amendement 95:
1e deel “9 bis)   In artikel 30 wordt het volgende lid toegevoegd: 4 bis. Uiterlijk 1 januari 

2025: a) publiceert de Commissie een geactualiseerde analyse van de niet-CO2-
klimaateffecten van de luchtvaart, waarbij rekening wordt gehouden met het 
meest recente wetenschappelijke werk, en besluit zij, in voorkomend geval, een 
reeks wetgevingsvoorstellen in te dienen om de intensiteit van niet-CO2-emissies 
aan te pakken en te verminderen;”

2e deel “b) dient de Commissie in het kader van deze richtlijn, in voorkomend geval, een 
wetgevingsvoorstel in voor een koolstofaanpassingsmaatregel waarmee de 
koolstoflekkage wordt aangepakt.”
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ECR, The Left:
amendement 20
1e deel “De EU-ETS-richtlijn moet bijdragen aan het stimuleren van het koolstofvrij maken 

van het luchtvervoer. De transitie van fossiele brandstoffen naar het steeds meer 
gebruikmaken van duurzame luchtvaartbrandstoffen, met name synthetische, 
speelt een rol bij de verwezenlijking van het koolstofvrij maken. Gezien de hevige 
concurrentie tussen vliegtuigexploitanten, de zich ontwikkelende EU-markt voor 
duurzame vliegtuigbrandstoffen en het grote prijsverschil tussen fossiele kerosine 
en duurzame vliegtuigbrandstoffen, moet die transitie echter worden ondersteund 
door pioniers te stimuleren. Daarom moeten gedurende de periode van 1 januari 
2024 tot en met 31 december 2029 emissierechten worden toegewezen op 
dezelfde wijze als een contract for difference, ter dekking van het resterende 
prijsverschil tussen fossiele kerosine en duurzame vliegtuigbrandstoffen voor 
individuele vliegtuigexploitanten, naar rato van de hoeveelheid duurzame 
vliegtuigbrandstoffen die is gebruikt en gerapporteerd overeenkomstig 
Verordening xxxx/xxxx [ReFuelEU-verordening]1bis, teneinde pioniers te 
stimuleren en de totstandbrenging van een uniale markt voor duurzame 
vliegtuigbrandstoffen te ondersteunen. Van 1 januari 2024 tot en met 
31 december 2029 moeten 20 miljoen emissierechten worden gereserveerd en er 
moeten nog eens 20 miljoen emissierechten worden gereserveerd wanneer 
vluchten die vanuit de EER naar derde landen vertrekken voor dezelfde periode 
onder het toepassingsgebied van het EU-ETS vallen. Deze emissierechten moeten 
afkomstig zijn uit de totale pool van beschikbare emissierechten en op niet-
discriminerende wijze exclusief worden gebruikt voor vluchten waarvoor het EU-
ETS geldt. De Commissie moet ervoor zorgen dat 70 % van die rechten specifiek 
worden toegewezen voor het gebruik van synthetische vliegtuigbrandstoffen, 
waarbij voorrang moet worden gegeven aan hernieuwbare brandstoffen van niet-
biologische oorsprong (RFNBO’s). De Commissie moet de CO2-emissies uit fossiele 
brandstoffen naar behoren bijhouden en RFNBO’s waarvan vliegtuigexploitanten 
gebruikmaken aanmerken als emissievrij.” zonder de woorden “70 % van”

2e deel “70 % van”
3e deel “Na een evaluatie en een effectbeoordeling kan de Commissie besluiten een 

wetgevingsvoorstel in te dienen om een beperkte en in de tijd begrensde 
hoeveelheid emissierechten toe te wijzen, met als uiterste datum 31 december 
2034.”

Diversen
Amendement 81 is onontvankelijk verklaard overeenkomstig artikel 40, lid 5, van het 
Reglement.
Juan Fernando López Aguilar steunt de amendementen 89 en 92 eveneens.
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7. Kennisgeving in het kader van de regeling voor koolstofcompensatie en -
reductie voor de internationale luchtvaart ***I

Verslag: Sunčana Glavak (A9-0145/2022)

Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Voorstel tot verwerping van het voorstel van de Commissie

voorstel tot 
verwerping van het 

voorstel van de 
Commissie

7 ID HS - 44, 549, 22

Ontwerp van wetgevingshandeling

amendementen van 
de bevoegde 

commissie - stemming 
en bloc

1-6 commissie +

voorstel van de Commissie HS + 547, 44, 45

Verzoeken om hoofdelijke stemming
ID: amendement 7

8. Bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties door de lidstaten 
(verordening inzake de verdeling van de inspanningen) ***I

Verslag: Jessica Polfjärd (A9-0163/2022)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Voorstel tot verwerping van het voorstel van de Commissie

voorstel tot verwerping 
van het voorstel van de 

Commissie

52 ID HS - 103, 463, 0

Ontwerp van wetgevingshandeling

amendementen van de 
bevoegde commissie - 

stemming en bloc

1-7, 9-10, 
12, 14, 

15, 17, 21

commissie HS + 470, 65, 57

8 commissie as +

13 commissie as +

18 commissie as +

19 commissie as +

20 commissie HS + 322, 275, 5

amendementen van de 
bevoegde commissie - 

aparte stemming

22 commissie as +
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

24 commissie as +

so

1/HS + 428, 165, 10

2/HS + 312, 281, 3

3/HS + 311, 279, 12

26 commissie

4/HS + 318, 231, 48

so

1/HS + 541, 60, 3

28 commissie

2/HS + 471, 125, 2

so

1/HS + 547, 54, 5

2/HS + 453, 143, 5

3/HS + 447, 146, 2

29 commissie

4/HS + 440, 151, 0

so

1 +

2 +

3 +

4 +

5 +

6 +

7 +

8 +

9 +

10 +

37 commissie

11 +

38 commissie as +

42 commissie HS + 318, 276, 10
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

43 commissie as +

44 The Left HS - 134, 465, 4

so

1/HS + 519, 67, 26

art 1, § 1, punt 1

25 commissie

2/HS + 435, 150, 7

68 ECR ES - 250, 334, 26art 1, § 1, na punt 2

69 ECR -

art 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) 

2018/842
art 4 – lid 2 – punt a

70 ECR HS - 111, 486, 13

71S ECR HS - 119, 486, 4

so

1/HS + 499, 86, 24

2/HS + 430, 168, 7

27DD1 commissie

3/HS + 431, 115, 63

art 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) 

2018/842
art 4, lid 2, punt b

57DD leden HS ↓

27DD2S=
57DDS=

commissie
leden

HS + 452, 152, 8art 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) 

2018/842
art 4, lid 2, punt c 72 ECR HS ↓
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

art 1 – alinea 1 – punt 3 
Verordening (EU) 

2018/842 
art 4 – lid 2 – na punt c

73 ECR -

art 1 – alinea 1 – punt 3 
Verordening (EU) 

2018/842 
art 4 – na lid 2

74 ECR -

art 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) 

2018/842
art 4 – lid 3 – alinea 1

75=
27DD3=

ECR
commissie

+

art 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) 

2018/842
art 4 – lid 3 – alinea 2

76 ECR HS - 128, 482, 5

77S ECR HS - 122, 486, 5art 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) 

2018/842
art 4 – lid 3 – alinea 3

27DD4=
57DD=

commissie
leden

HS + 467, 138, 12

27DD5S=
57DDS=

commissie
leden

HS + 466, 136, 9art 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) 

2018/842
art 4 – lid 3 – alinea 4 78 ECR HS ↓

art 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) 

2018/842
art 4 – lid 3 – na alinea 4

57DD leden HS - 72, 468, 73

79 ECR -art 1 – alinea 1 – punt 3 
Verordening (EU) 

2018/842 
art 4 – na lid 4

80 ECR HS - 255, 327, 29

so

1/HS + 505, 106, 3

2/HS + 446, 166, 4

30 commissie

3/HS + 437, 142, 34

art 1 – alinea 1 – na punt 
3 

Verordening (EU) 
2018/842 

art 5 – leden 1 en 2

58DD leden HS ↓

31 commissie HS + 425, 181, 8

so

1/HS + 510, 97, 8

art 1 – alinea 1 – na punt 
3 

Verordening (EU) 
2018/842 

art 5 – leden 3 en 4

32 commissie

2/HS + 431, 164, 3
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

3/HS + 439, 165, 2

4/HS + 433, 168, 2

33 commissie HS + 449, 165, 6

34 commissie HS + 449, 158, 4

58DD leden HS - 81, 520, 17art 1 – alinea 1 – na punt 
3

Verordening (EU) 
2018/842 

art 5 – lid 6

35 commissie +

45S The Left HS - 119, 487, 10art 1 – alinea 1 – punt 4 
Verordening (EU) 

2018/842 
art 6

36 commissie +

art 1 – alinea 1 – punt 5 
Verordening (EU) 

2018/842 
art 7

46S The Left HS - 130, 477, 9

art 1 – alinea 1 – na punt 
5 

Verordening (EU) 
2018/842 
na art 7

81 ECR -

art 1 – alinea 1 – na punt 
6

Verordening (EU) 
2018/842 

art 11

47S The Left HS - 117, 486, 11

39 commissie HS + 442, 171, 3

59 leden HS ↓

art 1 – alinea 1 – punt 7 
Verordening (EU) 

2018/842 
art 11 bis

82 ECR ↓

art 1 – alinea 1 – na punt 
7 

Verordening (EU) 
2018/842 

na art 11 bis

83 ECR -

48 The Left -art 1 – alinea 1 – na punt 
7

Verordening (EU) 
2018/842 

art 15

40 commissie +

49 The Left -

41 commissie HS + 344, 262, 5

art 1 – alinea 1 – na punt 
7

Verordening (EU) 
2018/842 

art 15 60 leden HS ↓
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

art 1, § 1, na punt 7 84 ECR -

bijlage
Verordening (EU) 

2018/842
bijlage I

50 The Left -

11 commissie HS + 343, 264, 5na overw 9

54 leden HS ↓

62 ECR -na overw 12

63 ECR -

51 PPE HS - 285, 324, 6

64 ECR -

na overw 13

65 ECR -

overw 14 55S=
16S=

leden
commissie

+

na overw 17 66 ECR ES - 245, 335, 25

23 commissie ES + 343, 262, 4

56 leden ↓

na overw 18

67 ECR -

voorstel van de Commissie HS + 437, 142, 40

Verzoeken om hoofdelijke stemming
PPE: amendementen 26, 51
ID: amendement 52
S&D: amendementen van de bevoegde commissie - stemming en bloc

amendementen 11, 20, 25, 27DD1, 27DD2, 27DD4, 27DD5, 28, 30, 31-34, 39, 41, 
42, 54, 57DD, 58DD, 59, 60, 70, 71D, 72, 76, 77S, 78

Verts/ALE: amendementen 26, 29, 31, 32, 33, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 57, 58, 60, 80

Verzoeken om aparte stemming
leden: amendementen 30, 31, 32, 33, 34, 39
PPE: amendementen 20, 42
ECR: amendementen 8, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 

40, 41, 42, 43

Verzoeken om stemming in onderdelen
ECR:
amendement 25
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en tevens wordt de weg gebaand om 

broeikasgasemissiereductiedoelstellingen van de Unie voor de periode na 2030 
vast te stellen”

2e deel deze woorden
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amendement 26
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “alleen” en “Indien het aandeel biobrandstoffen 

en vloeibare biomassa, en het aandeel in het vervoer verbruikte 
biomassabrandstoffen, indien geproduceerd uit voedsel- en voedergewassen, 
groter is dan het maximale aandeel vastgesteld in artikel 26 van 
Richtlijn (EU) 2018/2001, worden deze brandstoffen en vloeibare brandstoffen 
voor de toepassing van deze verordening niet langer beschouwd als emissievrij.” 
en “Uiterlijk in januari 2024 legt de Commissie zo nodig aan het Europees 
Parlement en de Raad een wetgevingsvoorstel voor tot wijziging van de 
voorschriften inzake de in Verordening (EU) 2018/1999 vervatte vereisten inzake 
de bepaling van en rapportage over broeikasgasemissies overeenkomstig dit 
artikel.”

2e deel “alleen”
3e deel “Indien het aandeel biobrandstoffen en vloeibare biomassa, en het aandeel in het 

vervoer verbruikte biomassabrandstoffen, indien geproduceerd uit voedsel- en 
voedergewassen, groter is dan het maximale aandeel vastgesteld in artikel 26 van 
Richtlijn (EU) 2018/2001, worden deze brandstoffen en vloeibare brandstoffen 
voor de toepassing van deze verordening niet langer beschouwd als emissievrij.”

4e deel “Uiterlijk in januari 2024 legt de Commissie zo nodig aan het Europees Parlement 
en de Raad een wetgevingsvoorstel voor tot wijziging van de voorschriften inzake 
de in Verordening (EU) 2018/1999 vervatte vereisten inzake de bepaling van en 
rapportage over broeikasgasemissies overeenkomstig dit artikel.”

amendement 27
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “tot en met 2030” (lid 2, punt b, en lid 3, derde 

alinea), “Het lineair traject van een lidstaat begint hetzij op vijf twaalfde van de 
afstand van 2019 tot 2020, hetzij in 2020 indien dat in een kleinere emissieruimte 
voor die lidstaat resulteert;” schrapping van lid 2, punt c, en lid 3, laatste alinea

2e deel “tot en met 2030” (lid 2, punt b, en lid 3, derde alinea)
3e deel “Het lineair traject van een lidstaat begint hetzij op vijf twaalfde van de afstand 

van 2019 tot 2020, hetzij in 2020 indien dat in een kleinere emissieruimte voor 
die lidstaat resulteert;”

4e deel schrapping van lid 2, punt c
5e deel schrapping van lid 3, laatste alinea
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amendement 29
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “Uiterlijk in juli 2023 legt de Commissie zo nodig 

aan het Europees Parlement en de Raad een wetgevingsvoorstel voor tot 
vaststelling van een of meer Uniewijde doelstellingen voor de vermindering van 
niet-CO2-emissies die onder artikel 2, lid 1, van deze verordening vallen, uiterlijk 
in 2030. De doelstelling(en) wordt (worden) afgestemd op de geraamde 
emissiereducties die nodig zijn om de in artikel 1 van deze verordening en de in 
artikel 2 van Verordening (EU) 2021/1119 vastgestelde doelstelling te bereiken en 
worden voorgesteld na nauw overleg met de wetenschappelijke adviesraad inzake 
klimaatverandering”, “Wanneer de Commissie overeenkomstig lid 1 een 
wetgevingsvoorstel indient en oordeelt dat de niet-CO2-emissiereducties naar 
verwachting het in dat lid bedoelde streefcijfer of de in dat lid bedoelde 
streefcijfers niet zullen halen, doet de Commissie aanbevelingen voor aanvullende 
mitigatiemaatregelen en nemen de lidstaten passende maatregelen.” en “die 
daartoe sectorale streefcijfers of sectorspecifieke maatregelen, of beide, kunnen 
omvatten.”

2e deel “Uiterlijk in juli 2023 legt de Commissie zo nodig aan het Europees Parlement en 
de Raad een wetgevingsvoorstel voor tot vaststelling van een of meer Uniewijde 
doelstellingen voor de vermindering van niet-CO2-emissies die onder artikel 2, 
lid 1, van deze verordening vallen, uiterlijk in 2030. De doelstelling(en) wordt 
(worden) afgestemd op de geraamde emissiereducties die nodig zijn om de in 
artikel 1 van deze verordening en de in artikel 2 van Verordening (EU) 2021/1119 
vastgestelde doelstelling te bereiken en worden voorgesteld na nauw overleg met 
de wetenschappelijke adviesraad inzake klimaatverandering.”

3e deel “Wanneer de Commissie overeenkomstig lid 1 een wetgevingsvoorstel indient en 
oordeelt dat de niet-CO2-emissiereducties naar verwachting het in dat lid 
bedoelde streefcijfer of de in dat lid bedoelde streefcijfers niet zullen halen, doet 
de Commissie aanbevelingen voor aanvullende mitigatiemaatregelen en nemen 
de lidstaten passende maatregelen.”

4e deel “die daartoe sectorale streefcijfers of sectorspecifieke maatregelen, of beide, 
kunnen omvatten.”

amendement 30
1e deel gehele tekst zonder de schrapping van de woorden “5” en de schrapping van lid 2
2e deel "5"
3e deel schrapping van lid 2

amendement 32
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “2024”, “10” en “2025”
2e deel "2024"
3e deel "10"
4e deel "2025"
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amendement 37
1e deel gehele tekst zonder lid 1, punt a; van lid 1, punt a bis; van lid 1, punt b bis; van lid 

1, punt b ter; de woorden “Indien een lidstaat gedurende twee of meer 
opeenvolgende jaren zijn jaarlijkse emissieruimte overschrijdt, voert hij uit hoofde 
van Verordening (EU) 2018/1999 een herziening uit van zijn geïntegreerde 
nationale energie- en klimaatplan en zijn nationale langetermijnstrategie. De 
lidstaat rondt deze herziening binnen 6 maanden af.” de woorden “De Commissie 
doet aanbevelingen over de wijze waarop het geïntegreerde nationale energie- en 
klimaatplan, of de nationale langetermijnstrategie, of beide, moeten worden 
herzien. De lidstaat stelt de Commissie in kennis van de herziene plannen en 
verklaart daarbij hoe de niet-naleving van de nationale jaarlijkse emissieruimten 
zal worden verholpen met de voorgestelde herzieningen en, in voorkomend geval, 
hoe gehoor is gegeven aan de aanbevelingen van de Commissie. Als het 
geïntegreerde nationale energie- en klimaatplan of de langetermijnstrategie in 
wezen ongewijzigd blijft, publiceert de lidstaat een verklaring met zijn 
motivering.”, de woorden “brengt advies uit” en “herzien” in lid 3. “Een lidstaat 
die besluit geen gevolg te geven aan een aanbeveling of een aanzienlijk deel 
daarvan, dient verantwoording af te leggen aan de Commissie.”, lid 3 bis en lid 3 
ter

2e deel lid 1, punt -a
3e deel lid 1, punt -a bis
4e deel lid 1, punt b bis
5e deel lid 1, punt b ter
6e deel “Indien een lidstaat gedurende twee of meer opeenvolgende jaren zijn jaarlijkse 

emissieruimte overschrijdt, voert hij uit hoofde van Verordening (EU) 2018/1999 
een herziening uit van zijn geïntegreerde nationale energie- en klimaatplan en zijn 
nationale langetermijnstrategie. De lidstaat rondt deze herziening binnen 6 
maanden af.”

7e deel “De Commissie doet aanbevelingen over de wijze waarop het geïntegreerde 
nationale energie- en klimaatplan, of de nationale langetermijnstrategie, of beide, 
moeten worden herzien. De lidstaat stelt de Commissie in kennis van de herziene 
plannen en verklaart daarbij hoe de niet-naleving van de nationale jaarlijkse 
emissieruimten zal worden verholpen met de voorgestelde herzieningen en, in 
voorkomend geval, hoe gehoor is gegeven aan de aanbevelingen van de 
Commissie. Als het geïntegreerde nationale energie- en klimaatplan of de 
langetermijnstrategie in wezen ongewijzigd blijft, publiceert de lidstaat een 
verklaring met zijn motivering.”

8e deel “brengt advies uit” en “moet”, in de eerste twee zinnen van lid 3
9e deel “Een lidstaat die besluit geen gevolg te geven aan een aanbeveling of een 

aanzienlijk deel daarvan, dient verantwoording af te leggen aan de Commissie.”
10e deel lid 3 bis
11e deel lid 3 ter

ECR:
amendement 27 DD 1 (artikel 4, § 2, punt b)
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “tot en met 2030” en “Het lineair traject van een 

lidstaat begint hetzij op vijf twaalfde van de afstand van 2019 tot 2020, hetzij in 
2020 indien dat in een kleinere emissieruimte voor die lidstaat resulteert”

2e deel "à 2030"
3e deel “Het lineair traject van een lidstaat begint hetzij op vijf twaalfde van de afstand 

van 2019 tot 2020, hetzij in 2020 indien dat in een kleinere emissieruimte voor 
die lidstaat resulteert”

Diversen
Amendement 61 is onontvankelijk verklaard.
Amendement 53 is ingetrokken.
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9. Landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (LULUCF) ***I

Verslag: Ville Niinistö (A9-0161/2022)

Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Voorstel tot verwerping van het voorstel van de Commissie

voorstel tot verwerping 
van het voorstel van de 

Commissie

87 ID HS - 88, 519, 3

Ontwerp van wetgevingshandeling

amendementen van de 
bevoegde commissie - 

stemming en bloc

1, 3, 5, 
7,

10-11, 
16, 19, 
21, 22, 
26, 29, 
31-33, 
44, 48, 
49, 59, 
62, 66, 

78

commissie HS + 531, 72, 3

4 commissie as +

6 commissie as +

so

1 +

8 commissie

2 +

9 commissie as +

12 commissie as +

so

1 +

13 commissie

2/ES + 328, 280, 2

15 commissie as +

so

1/HS + 565, 38, 4

2/HS + 314, 283, 6

3/HS - 276, 315, 15

17 commissie

4/HS + 524, 86, 3

amendementen van de 
bevoegde commissie - 

aparte stemming

18 commissie so
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

1 +

2 +

so

1 +

2 +

20 commissie

3 +

so

1 +

23 commissie

2 +

so

1/HS + 586, 25, 3

2/HS + 300, 247, 58

24 commissie

3/HS + 453, 146, 10

so

1 +

25 commissie

2 +

27 commissie HS + 585, 18, 5

so

1 +

30 commissie

2 +

so

1 +

34 commissie

2 +

35 commissie as +

36 commissie HS + 484, 130, 4

37 commissie as +

38 commissie as +

39 commissie as +
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

so

1 +

40 commissie

2 +

so

1 +

41 commissie

2 +

42 commissie as +

so

1 +

2 +

43 commissie

3 +

45 commissie HS - 279, 324, 16

46 commissie HS - 267, 331, 16

47 commissie as +

52 commissie HS - 270, 334, 13

so

1 +

2 +

53 commissie

3 +

so

1/HS + 531, 42, 34

2/HS + 294, 285, 17

3/HS + 441, 133, 13

4/HS + 418, 165, 21

5/HS - 277, 311, 20

54 commissie

6/HS + 463, 134, 18

so55 commissie

1/HS + 533, 17, 61
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

2/HS + 295, 264, 15

3/HS + 452, 100, 58

4/HS + 453, 144, 11

5/HS + 323, 229, 57

6/HS + 320, 286, 0

56 commissie HS - 156, 444, 12

so

1/HS + 550, 58, 0

2/HS + 484, 113, 3

3/HS + 336, 260, 5

4/HS + 492, 57, 59

5/HS + 358, 241, 16

6/HS + 511, 53, 47

7/HS + 491, 66, 52

8/HS + 542, 61, 2

9/HS + 575, 31, 4

10/HS + 515, 93, 5

57 commissie

11/HS + 500, 97, 6

58 commissie as +

so

1 +

60 commissie

2 +

61 commissie as +

64 commissie HS + 505, 42, 70

so

1 +

2 +

65 commissie

3 +
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

4 +

67 commissie as +

68 commissie HS + 453, 119, 26

69 commissie as/ES + 325, 282, 2

70 commissie as +

so

1 +

74 commissie

2 +

75 commissie HS + 339, 254, 19

76 commissie as +

so

1 +

2 +

3 +

77 commissie

4 +

79 commissie as +

80 commissie as +

so

1/HS + 502, 108, 3

2/HS + 476, 94, 24

82 commissie

3/HS + 481, 94, 22

2 commissie +titel

99 ECR ↓

85 The Left -

90 ID HS - 121, 480, 0

so

1/HS + 338, 262, 3

art 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) 

2018/841
art 4 – lid 2 – alinea 1

97DD1 Renew

2/HS - 282, 314, 9
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

3/HS - 287, 321, 4

so

1/HS ↓

2/HS ↓

3/HS ↓

50DD1 commissie

4/HS ↓

103 ECR HS - 276, 323, 9

104 ECR HS - 280, 309, 7art 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) 

2018/841
art 4 – lid 2 – na alinea 1

105 ECR HS - 121, 332, 158

art 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) 

2018/841
art 4 – lid 2 – alinea 2

97DD2=
50DD2=

Renew
commissie

HS + 471, 140, 4

106 ECR -art 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) 

2018/841
art 4 – lid 2 – na alinea 2

107 ECR -

91S ID -

so

1/HS + 559, 44, 9

2/HS + 479, 113, 10

3/HS + 327, 278, 6

4/HS - 293, 304, 12

5/HS + 467, 133, 8

6/HS + 467, 132, 7

art 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) 

2018/841
art 4 – lid 3

51 commissie

7/HS + 437, 90, 7

art 1 – alinea 1 – punt 3 
Verordening (EU) 

2018/841 
art 4 – na lid 3

108 ECR HS + 464, 147, 7

92S ID -

95 leden HS - 270, 334, 12

art 1 – alinea 1 – punt 7 – 
b

Verordening (EU) 
2018/841

art 9 – lid 2 63 commissie so
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

1/HS + 573, 31, 4

2/HS + 382, 204, 10

109 ECR -

94=

98=

Verts/ALE
The Left

S&D
Renew

HS + 498, 116, 3

so

1/HS ↓

2/HS ↓

3/HS ↓

4/HS ↓

5/HS ↓

6/HS ↓

7/HS ↓

8/HS ↓

9/HS ↓

art 1, § 1, punt 13

71 commissie

10/HS ↓

110S ECR HS - 169, 437, 6

so

1/HS + 502, 109, 2

2/HS + 308, 272, 2

72 commissie

3/HS + 460, 136, 4

art 1 – alinea 1 – punt 14 
Verordening (EU) 

2018/841 
art 13 quater

111 ECR HS - 130, 327, 150

73 commissie HS + 325, 210, 81

83 PPE HS ↓

art 1 – alinea 1 – na punt 
14 

Verordening (EU) 
2018/841 

na art 13 quinquies 96 S&D HS - 264, 296, 53

86 The Left -

93 ECR HS - 81, 350, 177

bijlage II

81 commissie HS + 324, 258, 29
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

14 commissie +overw 4

88 ID ↓

na overw 4 84 PPE HS - 270, 338, 3

so

1/HS - 103, 334, 172

overw 5 101 ECR

2/HS - 230, 352, 24

so

1/HS + 575, 32, 6

28 commissie

2/HS + 317, 239, 54

89 ID HS - 114, 492, 5

overw 10

102 ECR -

voorstel van de Commissie HS + 472, 124, 22

Verzoeken om hoofdelijke stemming
Verts/ALE: amendementen 45, 46, 50DD, 55, 56, 63, 64, 73, 83, 90, 94, 95, 97
ID: amendementen 27, 50DD, 51 (4e deel), 55, 87, 89, 90
S&D: amendementen van de bevoegde commissie - stemming en bloc

amendementen 17, 24, 28, 36, 45, 46, 50PC, 51, 52, 54, 55, 57, 63, 68, 71, 72, 
75, 81, 82, 84, 90, 93, 94=98, 95, 96, 97DD, 110S, 111

ECR: amendementen 17 (3e en 4e deel), 50DD1 (4e deel), 51 (4e deel), 54 (2e en 5e 
deel), 63, 71, 101, 103, 104, 105, 108, 111

PPE: amendementen 17 (3e en 4e deel), 45, 46, 50DD (4e deel), 51 (4e deel), 52, 54 
(2e en 5e deel), 84, 95

Verzoeken om aparte stemming
Verts/ALE: amendementen 15, 56, 60
ID: amendementen 8, 69
ECR: amendementen 4, 6, 9, 12, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 45, 46, 47, 52, 58, 61, 64, 67, 

68, 69, 70, 73, 75, 76, 79, 80
PPE: amendement 73

Verzoeken om stemming in onderdelen
Verts/ALE:
amendement 18
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “om Europese boseigenaren verder te 

ondersteunen” en “duurzaam bosbeheer en”
2e deel deze woorden

ECR:
amendement 8
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “het beginsel “geen ernstige afbreuk doen”, met 

de minimumgaranties in de zin van de artikelen 17 en 18 van Verordening (EU) 
2020/852 van het Europees Parlement en de Raad, en”

2e deel deze woorden
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amendement 13
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “een reductiestreefdoel en bijbehorende 

bindende maatregelen vaststelt om” en “snel”
2e deel deze woorden

amendement 20
1e deel Organische koolstof in de grond en koolstofreservoirs van dood hout, waarvan 

veel vervolgens in de koolstofreservoirs van de bodem terechtkomt, zijn van 
bijzonder groot belang voor een aantal rapportagecategorieën, voor zowel 
klimaatactie als de bescherming van de biodiversiteit. Er bestaat empirisch bewijs 
dat dood hout in de vorm van grove houtachtige deeltjes een koolstofput kan 
vormen die vergelijkbaar is met geoogste houtproducten. Het draagt daarnaast bij 
tot de creatie van terrestrische koolstofputten van bosbodems die de mineralisatie 
tot CO2 voorkomen en beide mechanismen moeten naar behoren worden 
meegerekend in de rapportage. Onderzoek bevestigt daarnaast dat de mondiale 
patronen die zijn gerapporteerd voor de verticale organische koolstof in de grond 
van bossen van toepassing zijn op Europese bossen

2e deel “waarbij ongeveer 55-65 % in de bovenste 30 centimeter van de bodem wordt 
opgeslagen en de resterende 40 % op grotere diepte, gemeten tot 1 meter, met 
name voor organische bodems.”

3e deel “De verordening moet in dit verband gewijzigd worden.”

amendement 23
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “De prioriteit moet erin bestaan een einde te 

maken aan het vrijkomen van fossiele emissies. "
2e deel deze woorden

amendement 25
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “als prioriteit”
2e deel deze woorden

amendement 28
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “waarbij prioriteit moet worden gegeven aan 

ecosysteemgerichte benaderingen en biodiversiteitvriendelijke praktijken, zoals 
bosbouwpraktijken die dicht bij de natuur staan, herbebossing, het herstel van de 
koolstofvoorraden in bossen, uitbreiding van het agrobosbouwareaal, 
koolstofvastlegging in de bodem en herstel van wetlands,”

2e deel deze woorden

amendement 30
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “hun nationale energie- en klimaatplannen en 

langetermijnstrategieën herzien om”
2e deel deze woorden

amendement 34
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “moet de conversie van natuurlijke en 

landbouwgrond naar bouwgrond worden vermeden” Daarom”
2e deel deze woorden

amendement 40
1e deel “In Europa worden nationale bosinventarissen gebruikt om informatie te 

verstrekken voor de beoordeling van de ecosysteemdiensten van bossen. Het 
systeem voor de monitoring van de bosinventaris verschilt van land tot land, 
aangezien elk land zijn eigen bosinventarissysteem met zijn eigen methodologie 
heeft.”

2e deel “De Commissie en de lidstaten moeten de indicatoren, definitie en de 
verschillende inventarissystemen harmoniseren en een consistent 
bosmonitoringsysteem voor de hele Unie tot stand brengen.”
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amendement 41
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “om vanaf 2026 de methode van niveau 3 toe te 

passen”
2e deel deze woorden

amendement 43
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “het toepassingsgebied van deze verordening uit 

te breiden naar broeikasgasemissies en ‑verwijderingen uit” en “en past zij op die 
emissies specifieke streefcijfers toe”

2e deel “het toepassingsgebied van deze verordening uit te breiden naar 
broeikasgasemissies en ‑verwijderingen uit”

3e deel “en past zij op die emissies specifieke streefcijfers toe”

amendement 53
1e deel “De betrokken instellingen van de Unie en de lidstaten nemen de nodige 

maatregelen op Unie- en nationaal niveau om de nettobroeikasgasverwijderingen 
in de LULUCF-sector vanaf 2031 te blijven vergroten, teneinde bij te dragen tot de 
uitvoering van artikel 5, lid 1, van de Overeenkomst van Parijs en te zorgen voor 
een duurzame en voorspelbare bijdrage op de lange termijn van natuurlijke putten 
aan de doelstelling van de Unie om uiterlijk in 2050 klimaatneutraliteit te bereiken 
en daarna negatieve emissies te bewerkstelligen, zoals bepaald in Verordening 
(EU) 2021/1119.”

2e deel “Uiterlijk op 1 januari 2025 stelt de Commissie, rekening houdend met het advies 
van de Europese wetenschappelijke adviesraad inzake klimaatverandering en de 
broeikasgasbegroting van de Unie als vastgesteld in Verordening (EU) 2021/1119, 
en op basis van de geïntegreerde nationale energie- en klimaatplannen die de 
lidstaten uiterlijk op 30 juni 2024 overeenkomstig artikel 14, lid 2, van 
Verordening (EU) 2018/1999 hebben ingediend, een voorstel tot wijziging van 
deze verordening vast”

3e deel “verordening in om ten minste voor 2035, 2040, 2045 en 2050 streefcijfers voor 
de Unie en de lidstaten vast te stellen voor nettobroeikasgasverwijderingen in de 
sector landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw”

amendement 55
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “het beginsel “geen ernstige afbreuk doen”, “de 

minimumgaranties in de zin van de artikelen 17 en 18 van Verordening (EU) 
2020/852 van het Europees Parlement en de Raad1bis”, “De Commissie vaardigt 
richtsnoeren uit om gemeenschappelijke regels en methodologieën te specificeren 
om de in dit lid genoemde doelstelling te verwezenlijken.” en “De Commissie is 
ook bevoegd overeenkomstig artikel 16 gedelegeerde handelingen vast te stellen 
ter aanvulling van deze verordening met minimumcriteria voor de opname van 
biodiversiteitsmonitoring in landmonitoringsystemen.”

2e deel “van het beginsel “geen ernstige afbreuk doen””
3e deel de minimumgaranties in de zin van de artikelen 17 en 18 van Verordening (EU) 

2020/852 van het Europees Parlement en de Raad1bis” zonder de woorden “17 
en”

4e deel “17 en”
5e deel “De Commissie vaardigt richtsnoeren uit om gemeenschappelijke regels en 

methodologieën te specificeren om de in dit lid genoemde doelstelling te 
verwezenlijken.”

6e deel “De Commissie is ook bevoegd overeenkomstig artikel 16 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen ter aanvulling van deze verordening met 
minimumcriteria voor de opname van biodiversiteitsmonitoring in 
landmonitoringsystemen.”
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amendement 57
1e deel §1 zonder de woorden: “doet de Commissie, indien van toepassing, aanbevelingen 

aan de lidstaten over de wijze waarop hun strategische GLB-plannen krachtens 
artikel 120 van Verordening (EU) 2021/2115 van het Europees Parlement en de 
Raad moeten worden gewijzigd om” en “waarbij prioriteit wordt gegeven aan het 
bevorderen van ecosysteemgerichte benaderingen in bossen, op landbouwgrond 
en bij agrobosbouw. In deze aanbevelingen”

2e deel “doet de Commissie, indien van toepassing, aanbevelingen aan de lidstaten over 
de wijze waarop hun strategische GLB-plannen krachtens artikel 120 van 
Verordening (EU) 2021/2115 van het Europees Parlement en de Raad moeten 
worden gewijzigd om”

3e deel “waarbij prioriteit wordt gegeven aan het bevorderen van ecosysteemgerichte 
benaderingen in bossen, op landbouwgrond en bij agrobosbouw. In deze 
aanbevelingen”

4e deel §2 zonder de woorden: “waarbij prioriteit wordt gegeven aan het bevorderen van 
ecosysteemgerichte benaderingen in bossen, op landbouwgrond en bij 
agrobosbouw.” en “worden geselecteerd op basis van objectieve, 
wetenschappelijk onderbouwde en transparante gemeenschappelijke criteria en 
belonen praktijken waarvan de klimaat- en milieuvoordelen wetenschappelijk zijn 
aangetoond en die”

5e deel “waarbij prioriteit wordt gegeven aan het bevorderen van ecosysteemgerichte 
benaderingen in bossen, op landbouwgrond en bij agrobosbouw.”

6e deel “worden geselecteerd op basis van objectieve, wetenschappelijk onderbouwde en 
transparante gemeenschappelijke criteria en belonen praktijken waarvan de 
klimaat- en milieuvoordelen wetenschappelijk zijn aangetoond en die”

7e deel §3
8e deel §4
9e deel §5 zonder de woorden: “en vervolgens om de twee jaar” en “onder meer op het 

gebied van gendergelijkheid en arbeidsomstandigheden, op zowel nationaal als 
regionaal niveau”

10e deel “en vervolgens om de twee jaar”
11e deel en “onder meer op het gebied van gendergelijkheid en arbeidsomstandigheden, 

op zowel nationaal als regionaal niveau”

amendement 60
1e deel “Uiterlijk één jaar na ... [de datum van inwerkingtreding van deze 

wijzigingsverordening] stelt de Commissie een gedelegeerde handeling vast tot 
vaststelling van een herijkte waarde van de koolstofvoorraad voor de 
belangrijkste categorieën primaire bossen en old-growth-bossen van de Unie in de 
categorie beheerde bosgrond op basis van de gemeten gegevens”

2e deel “De Commissie gebruikt datasets die zijn verstrekt door afgeronde of nog lopende 
onderzoeksprojecten voor relevante primaire bossen en old-growth-bossen en zij 
gebruikt andere instrumenten van de Unie om projecten te financieren voor 
bostypen die gegevenslacunes vertonen. Indien relevant kan hiertoe een 
gespecialiseerde oproep worden opgesteld in het kader van EU-missies van 
Horizon Europa in verband met de mitigatie van en aanpassing aan de 
klimaatverandering.”

amendement 63
1e deel gehele tekst zonder de schrapping van de woorden: “koolstofopslagproducten, 

met inbegrip van”
2e deel deze woorden
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amendement 65
1e deel “Indien de Commissie constateert dat een lidstaat twee jaar na elkaar zijn in 

artikel 4, lid 3, vastgestelde jaarlijkse doelstelling niet heeft gehaald, doet zij die 
lidstaat aanbevelingen met passende aanvullende maatregelen in de LULUCF-
sector om deze situatie te verhelpen. De Commissie maakt dergelijke 
aanbevelingen openbaar. De Commissie kan die lidstaat ook aanvullende 
technische ondersteuning bieden.” zonder de woorden: “doet zij die lidstaat 
aanbevelingen met passende aanvullende maatregelen in de LULUCF-sector om 
deze situatie te verhelpen. De Commissie maakt dergelijke aanbevelingen 
openbaar. De Commissie kan die lidstaat ook”

2e deel “doet zij die lidstaat aanbevelingen met passende aanvullende maatregelen in de 
LULUCF-sector om deze situatie te verhelpen. De Commissie maakt dergelijke 
aanbevelingen openbaar. De Commissie kan die lidstaat ook”

3e deel “Indien overeenkomstig de eerste alinea aanbevelingen worden gedaan, wijzigt de 
betrokken lidstaat binnen zes maanden na ontvangst van de aanbevelingen zijn 
nationale energie- en klimaatplan en langetermijnstrategie als bedoeld in de 
artikelen 3 en 15 van Verordening (EU) 2018/1999 om aanvullende passende 
maatregelen vast te stellen, rekening houdend met”

4e deel Indien de betrokken lidstaat geen gevolg geeft aan de aanbevelingen van de 
Commissie, overweegt de Commissie de nodige maatregelen te nemen 
overeenkomstig de Verdragen.”



P9_PV(2022)06-08(VOT)_NL.docx 66 PE 733.409

amendement 71
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “ in verband met natuurlijke verstoringen”, “de 

voorwaarden in punten -a) en -a bis), voor zover van toepassing, en aan alle”, “-a)  
de lidstaat de Commissie voldoende bewijs heeft geleverd dat het positieve 
resultaat rechtstreeks verband houdt met het overeenkomstig bijlage VI 
berekende effect van natuurlijke verstoringen. De Commissie maakt het door de 
lidstaten overgelegde bewijsmateriaal openbaar”, “en kan het door de lidstaat 
overgelegde bewijsmateriaal verwerpen als zij, na de van de lidstaat ontvangen 
informatie te hebben gecontroleerd, van oordeel is dat het onvoldoende 
gemotiveerd of onevenredig is; of”, “a bis) dat de lidstaat de Commissie 
voldoende bewijs heeft geleverd dat het positieve resultaat rechtstreeks verband 
houdt met de effecten van door de klimaatverandering veroorzaakte verstoringen 
van het ecosysteem en dat die niet konden worden voorzien of voorkomen, met 
name door voldoende adaptatiemaatregelen uit te voeren om het getroffen 
gebied beter bestand te maken tegen klimaatverandering”, “overeenkomstig de 
methode die is vastgesteld in de in lid 5 bis bedoelde gedelegeerde handeling; de 
Commissie kan het door de lidstaat ingediende bewijs verwerpen als zij het na 
controle van de door de lidstaat ontvangen informatie onvoldoende gemotiveerd 
of onevenredig acht; en”, “(b bis) de lidstaat neemt de Richtlijnen  
92/43/EEG en 2009/147/EG in acht;”, “nadat alle andere overeenkomstig artikel 
12 beschikbare flexibiliteit is uitgeput” en “5 bis. “Uiterlijk...” Uiterlijk ... 
[zes maanden na de inwerkingtreding van deze verordening] stelt de Commissie 
overeenkomstig artikel 16 gedelegeerde handelingen vast om deze verordening 
aan te vullen met een methode voor de beoordeling van het effect van door de 
klimaatverandering veroorzaakte verstoringen van ecosystemen als bedoeld in 
lid 3, punt ‑a bis).”

2e deel “in verband met natuurlijke verstoringen”
3e deel “de voorwaarden in punten -a) en -a bis), voor zover van toepassing, en aan alle”
4e deel “-a) de lidstaat heeft de Commissie voldoende bewijs geleverd dat het positieve 

resultaat rechtstreeks verband houdt met het overeenkomstig bijlage VI 
berekende effect van natuurlijke verstoringen; de Commissie maakt het door de 
lidstaten overgelegde bewijsmateriaal openbaar”

5e deel en kan het door de lidstaat overgelegde bewijsmateriaal verwerpen als zij, na de 
van de lidstaat ontvangen informatie te hebben gecontroleerd, van oordeel is dat 
het onvoldoende gemotiveerd of onevenredig is; of”

6e deel “-a bis)  de lidstaat heeft de Commissie voldoende bewijs geleverd dat het 
positieve resultaat rechtstreeks verband houdt met de effecten van door de 
klimaatverandering veroorzaakte verstoringen van het ecosysteem en dat die niet 
konden worden voorzien of voorkomen, met name door voldoende 
adaptatiemaatregelen uit te voeren om het getroffen gebied beter bestand te 
maken tegen klimaatverandering”

7e deel “overeenkomstig de methode die is vastgesteld in de in lid 5 bis bedoelde 
gedelegeerde handeling; de Commissie kan het door de lidstaat ingediende bewijs 
verwerpen als zij het na controle van de door de lidstaat ontvangen informatie 
onvoldoende gemotiveerd of onevenredig acht; en”

8e deel “(b bis) de lidstaat neemt de Richtlijnen 92/43/EEG en 2009/147/EG in acht;”,
9e deel “nadat alle andere overeenkomstig artikel 12 beschikbare flexibiliteit is uitgeput”
10e deel “5 bis. Uiterlijk... [zes maanden na de inwerkingtreding van deze verordening] 

stelt de Commissie overeenkomstig artikel 16 gedelegeerde handelingen vast om 
deze verordening aan te vullen met een methode voor de beoordeling van het 
effect van door de klimaatverandering veroorzaakte verstoringen van 
ecosystemen als bedoeld in lid 3, punt ‑a bis).”

amendement 72
1e deel tekst zonder de schrapping: “rekening houdend met de op grond van de artikelen 

12 en 13 ter gebruikte flexibiliteit” en zonder de termen: “Indien de Commissie tot 
de bevinding komt dat de lidstaten deze verordening niet naleven, neemt zij de 
nodige maatregelen overeenkomstig de Verdragen.”

2e deel schrapping van: “rekening houdend met de op grond van de artikelen 12 en 13 ter 
gebruikte flexibiliteit”

3e deel “Indien de Commissie tot de bevinding komt dat de lidstaten deze verordening 
niet naleven, neemt zij de nodige maatregelen overeenkomstig de Verdragen.”
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amendement 74
1e deel “1. Uiterlijk op 15 maart 2027 voor de periode van 2021 tot en met 2025, en 

uiterlijk op 15 maart 2032 voor de periode van 2026 tot en met 2030, dienen de 
lidstaten bij de Commissie een nalevingsrapport in met daarin het saldo van de 
totale hoeveelheid emissies en de totale hoeveelheid verwijderingen voor de 
desbetreffende periode, voor de periode van 2021 tot en met 2025 betreffende 
elke in artikel 2, lid 1, punten a) tot en met f), gespecificeerde boekhoudcategorie 
voor land en voor de periode van 2026 tot en met 2030 betreffende elke in artikel 
2, lid 2, punten a) tot en met j), gespecificeerde boekhoudcategorie voor land, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van de in deze verordening vastgestelde 
boekhoudregels. Het nalevingsrapport bevat een beoordeling van: a) het beleid en 
de maatregelen met betrekking tot mogelijke wisselwerkingen met andere 
milieudoelstellingen en ‑strategieën van de Unie, zoals die welke zijn vastgelegd 
in het achtste milieuactieprogramma en in de biodiversiteitsstrategie en de 
strategie voor de bio-economie van de EU; a bis) de maatregelen die de lidstaten 
hebben genomen om te voldoen aan artikel 4, lid 4 bis; b) de synergieën tussen 
klimaatmitigatie en aanpassing aan de klimaatverandering, met inbegrip van het 
beleid en de maatregelen om land minder kwetsbaar te maken voor natuurlijke 
verstoringen en het klimaat; c) synergieën tussen klimaatmitigatie en 
biodiversiteit. Dat rapport bevat, in voorkomend geval, ook details over het 
voornemen om gebruik te maken van de in artikel 11 vermelde flexibiliteit en de 
daarmee verband houdende waarden of over het gebruik van die flexibiliteit en de 
daarmee verband houdende waarden. De rapporten worden in een gemakkelijk 
toegankelijke vorm openbaar gemaakt. Het nalevingsverslag wordt gebaseerd op 
jaarlijkse gegevenssets, met inbegrip van informatie die is verkregen van 
bodemmonitoringsystemen zoals de Lucas-onderzoeken”

2e deel “waarbij monsters van ten minste 30 cm diepte worden genomen en alle 
relevante parameters worden meegenomen die van invloed zijn op het vermogen 
van de bodem om koolstof vast te leggen.”

amendement 77
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “in 2025, 2027 en 2032”, “met inbegrip van een 

beoordeling van de effecten van de in artikel 11 bedoelde flexibiliteit op de 
verwezenlijking van de doelstellingen van deze verordening” en “Na de 
inwerkingtreding van een wetgevingshandeling betreffende een 
regelgevingskader van de Unie voor natuurherstel dient de Commissie bij het 
Europees Parlement en de Raad een verslag in waarin wordt beoordeeld of deze 
verordening, en met name de in artikel 4 genoemde verbintenissen en 
streefcijfers, stroken met de doelstellingen van die wetgevingshandeling. Het 
verslag kan indien nodig vergezeld gaan van wetgevingsvoorstellen ter wijziging 
van deze verordening.”

2e deel “in 2025”, “2027” en “2032”
3e deel “met inbegrip van een beoordeling van de effecten van de in artikel 11 bedoelde 

flexibiliteit op de verwezenlijking van de doelstellingen van deze verordening”
4e deel “Na de inwerkingtreding van een wetgevingshandeling betreffende een 

regelgevingskader van de Unie voor natuurherstel dient de Commissie bij het 
Europees Parlement en de Raad een verslag in waarin wordt beoordeeld of deze 
verordening, en met name de in artikel 4 genoemde verbintenissen en 
streefcijfers, stroken met de doelstellingen van die wetgevingshandeling. Het 
verslag kan indien nodig vergezeld gaan van wetgevingsvoorstellen ter wijziging 
van deze verordening.”

amendement 82
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “de beschermde gebieden die door de lidstaten 

zijn aangewezen om de streefcijfers voor beschermde gebieden te halen;” en “een 
systeem voor de monitoring van de koolstofvoorraden in de bodem, waarbij onder 
meer gebruik wordt gemaakt van jaarlijkse Lucas-gegevenssets (Land Use/Land 
Cover Area Frame Survey)”

2e deel “de beschermde gebieden die door de lidstaten zijn aangewezen om de 
streefcijfers voor beschermde gebieden te halen;”

3e deel “een systeem voor de monitoring van de koolstofvoorraden in de bodem, waarbij 
onder meer gebruik wordt gemaakt van jaarlijkse Lucas-gegevenssets (Land 
Use/Land Cover Area Frame Survey)”
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amendement 97
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “die op het niveau van de Unie uiterlijk in 2030 

ten minste 50 miljoen ton CO2-equivalent extra nettoverwijderingen opleveren” 
en “vastgesteld bij gedelegeerde handeling”

2e deel “die op het niveau van de Unie uiterlijk in 2030 ten minste 50 miljoen ton CO2-
equivalent extra nettoverwijderingen opleveren”

3e deel “vastgesteld bij gedelegeerde handeling”

PPE:
amendement 101
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “Deze komen tot uiting in een breed scala aan 

maatstaven, zoals de vooruitgang en hoogtepunten sinds 1990, alsook hoe vaak 
de jaarlijkse verandering een verbetering of daling van de netto-emissies en -
verwijderingen inhoudt, de omvang en frequentie van schommelingen ten 
opzichte van de nationale tendens, anomalieën in de tendensen, gevallen waarin 
het vermogen om beleidsmaatregelen in de LULUCF-sector uit te voeren is 
gedaald als gevolg van bestaande effecten van de klimaatverandering, evenals 
natuurlijke verstoringen die leiden tot een verandering in de tendens gedurende 
ten minste twee daaropvolgende jaren, het vermogen om beleidsmaatregelen in 
de LULUCF-sector uit te voeren met betrekking tot het percentage van het bbp en 
het percentage werknemers dat rechtstreeks betrokken is bij de LULUCFsector, 
evenals andere biofysische factoren zoals het percentage bebost land, de 
koolstofconcentratie in biomassa per hectare, de groei van de biomassa, de 
ariditeit en de beschikbaarheid van water.”

2e deel deze woorden

ECR, PPE:
amendement 17
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “ten minste”, “alsmede een aanvullende 

doelstelling van ten minste 50 miljoen ton CO2-equivalent nettoverwijderingen die 
moeten worden bereikt door aanvullende maatregelen en initiatieven op het 
niveau van de Unie en de lidstaten ter ondersteuning van 
koolstoflandbouwmaatregelen op basis van regels op het niveau van de Unie, 
maar op vrijwillige basis op het niveau van de landbouwbedrijven, waarbij ervoor 
moet worden gezorgd dat die aanvullende nettoverwijderingen niet ten koste 
gaan van noodzakelijke emissiereducties overeenkomstig de klimaatdoelstellingen 
van de Unie die zijn vastgesteld in Verordening (EU) 2021/1119”

2e deel “in ieder geval”
3e deel “alsmede een aanvullende doelstelling van ten minste 50 miljoen ton CO2-

equivalent nettoverwijderingen die moeten worden bereikt door aanvullende 
maatregelen en initiatieven op het niveau van de Unie en de lidstaten ter 
ondersteuning van koolstoflandbouwmaatregelen op basis van regels op het 
niveau van de Unie, maar op vrijwillige basis op het niveau van de 
landbouwbedrijven, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat die aanvullende 
nettoverwijderingen niet ten koste gaan van noodzakelijke emissiereducties”

4e deel “overeenkomstig de klimaatdoelstellingen van de Unie die zijn vastgesteld in 
Verordening (EU) 2021/1119”

amendement 24
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “Met name bouwland, grasland en wetlands zijn 

momenteel netto-uitstoters van broeikasgassen in de Unie, maar kunnen een bron 
van nettobroeikasgasverwijderingen worden, met name door de opschaling van 
agrobosbouw, biologische landbouw en het herstel van wetlands en 
veengebieden.” en “Het is daarom bijzonder belangrijk voor elke sector een 
traject vast te leggen dat daadwerkelijk tot broeikasgasneutraliteit in 2050 kan 
leiden.”

2e deel “Met name bouwland, grasland en wetlands zijn momenteel netto-uitstoters van 
broeikasgassen in de Unie, maar kunnen een bron van 
nettobroeikasgasverwijderingen worden, met name door de opschaling van 
agrobosbouw, biologische landbouw en het herstel van wetlands en 
veengebieden.”

3e deel “Het is daarom bijzonder belangrijk voor elke sector een traject vast te leggen dat 
daadwerkelijk tot broeikasgasneutraliteit in 2050 kan leiden.”
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amendement 54
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “uit bouwland, grasland en wetlands” en “en 

met de vermindering van de broeikasgasemissies van de landbouw die onder het 
toepassingsgebied van Verordening (EU) 2018/842 vallen,”, “met inbegrip van 
nationale streefcijfers en”, “sectorale substreefcijfers” en “Naar aanleiding van 
dat verslag dient de Commissie wetgevingsvoorstellen in indien zij dat passend 
acht om ervoor te zorgen dat alle sectoren bijdragen overeenkomstig de 
doelstelling van de Unie inzake klimaatneutraliteit en de tussentijdse 
klimaatstreefcijfers van de Unie die zijn vastgesteld in Verordening (EU) 
2021/1119.”

2e deel “uit bouwland, grasland en wetlands”,
3e deel “en met de vermindering van de broeikasgasemissies van de landbouw die onder 

het toepassingsgebied van Verordening (EU) 2018/842 vallen,”
4e deel “met inbegrip van nationale streefcijfers en”
5e deel “sectorale substreefcijfers”
6e deel “Naar aanleiding van dat verslag dient de Commissie wetgevingsvoorstellen in 

indien zij dat passend acht om ervoor te zorgen dat alle sectoren bijdragen 
overeenkomstig de doelstelling van de Unie inzake klimaatneutraliteit en de 
tussentijdse klimaatstreefcijfers van de Unie die zijn vastgesteld in Verordening 
(EU) 2021/1119.”

ID, ECR, PPE:
amendement 50DD1
1e deel “Het streefcijfer van de Unie voor nettobroeikasgasverwijderingen in 2030 in de 

LULUCF-sector bedraagt ten minste 310 miljoen ton CO2-equivalent als som van 
de overeenkomstig lid 3 van dit artikel vastgestelde streefcijfers voor de lidstaten, 
en wordt gebaseerd op de gemiddelde broeikasgasinventarisgegevens voor de 
jaren 2016, 2017 en 2018.” zonder de woorden “ten minste”

2e deel “ten minste”
3e deel “Dit streefcijfer wordt verder verhoogd door aanvullende maatregelen en 

initiatieven op het niveau van de Unie en de lidstaten ter ondersteuning van 
koolstoflandbouw”

4e deel “die op het niveau van de Unie uiterlijk in 2030 ten minste 50 miljoen ton CO2-
equivalent extra nettoverwijderingen opleveren”

amendement 51
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “overeenkomstig artikel 16 gedelegeerde 

handelingen tot aanvulling van deze verordening”, “van ten minste”, “en 
aanvullend ten minste 50 miljoen ton CO2-equivalent als bedoeld in lid 2”, 
“gedelegeerde” (2e keer), “gedelegeerde” (3e keer), schrapping van de woorden 
“Die uitvoeringshandelingen worden vastgesteld overeenkomstig de in artikel 16 
bis bedoelde onderzoeksprocedure.”

2e deel “overeenkomstig artikel 16 gedelegeerde handelingen tot aanvulling van deze 
verordening”

3e deel “ten minste”
4e deel “en aanvullend ten minste 50 miljoen ton CO2-equivalent als bedoeld in lid 2”
5e deel “gedelegeerde” (2e keer)
6e deel “gedelegeerde” (3e keer)
7e deel schrapping van de woorden “Die uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 

overeenkomstig de in artikel 16 bis bedoelde onderzoeksprocedure.”

Diversen
Amendement 100 is onontvankelijk verklaard.
Mohammed Chahim heeft zijn steun voor amendement 96 ingetrokken.
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10. CO2-emissienormen voor personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen ***I

Verslag: Jan Huitema (A9-0150/2022)

Betreft am nr. van HS, enz. Stemmi
ng

HS/ES - 
opmerkingen

Voorstel tot verwerping van het voorstel van de Commissie

voorstel tot verwerping van 
het voorstel van de 

Commissie

100 ID HS - 85, 498, 25

Ontwerp van wetgevingshandeling

amendementen van de 
bevoegde commissie - 

stemming en bloc

1-10,
12

14-17
20,

22-24
28

32-33
35-38,

42
44,

47-48,
51,
53

55-56

commissie +

11 commissie as +

19 commissie HS + 542, 23, 46

21 commissie as/ES + 321, 288, 1

26 commissie HS + 475, 134, 5

so

1 +

27 commissie

2/HS - 292, 308, 7

29 commissie as -

30 commissie as/ES + 469, 126, 13

39 commissie HS - 219, 387, 8

40 commissie as -

so

1 +

43 commissie

2/ES + 348, 240, 22

amendementen van de 
bevoegde commissie - 

aparte stemming

46 commissie as +
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemmi
ng

HS/ES - 
opmerkingen

49 commissie HS - 256, 343, 13

54 commissie as +

57 commissie as/ES + 369, 188, 46

58 commissie as -

62 commissie as -

63 commissie as -

64 commissie HS - 229, 359, 24

70 commissie HS - 256, 340, 10

71 commissie HS - 258, 341, 8

art 1 – alinea 1 – punt 1 – 
vóór a

Verordening (EU) 2019/631
art 1 – na lid 3

111 ID -

art 1 – alinea 1 – punt 1 – 
vóór a

Verordening (EU) 2019/631
art 1 – lid 4 – inleidende 

formule

83DD Verts/ALE HS - 195, 399, 9

34 commissie HS - 220, 375, 3

74 PPE HS + 313, 283, 4

art 1 – alinea 1 – punt 1 – 
vóór a

Verordening (EU) 2019/631
art 1 – lid 4 – punt a

83DD Verts/ALE HS - 200, 393, 14

art 1 – alinea 1 – punt 1 – 
vóór a

Verordening (EU) 2019/631
art 1 – lid 4 – punt b

83DD Verts/ALE HS - 194, 391, 17

109S ID HS - 83, 494, 31

84 Verts/ALE HS - 213, 388, 6

119 S&D ES - 249, 358, 3

85 Verts/ALE -

art 1 – alinea 1 – punt 1 – a
Verordening (EU) 2019/631

art 1 – lid 5 – punt a

120 S&D -

110S ID HS - 94, 490, 26art 1 – alinea 1 – punt 1 – b
Verordening (EU) 2019/631

art 1 – na lid 5 75=
126=

PPE
leden

HS - 264, 328, 10
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemmi
ng

HS/ES - 
opmerkingen

art 1 – alinea 1 – na punt 4
Verordening (EU) 2019/631

art 6 – na lid 1

118 ID ES - 224, 339, 37

116 ID HS - 87, 482, 25art 1 – alinea 1 – punt 5 – na 
a

Verordening (EU) 2019/631
art 7 – lid 10

41 commissie +

art 1 – alinea 1 – na punt 5
Verordening (EU) 2019/631 

art 8 – lid 2 – alinea 1

112 ID HS - 89, 496, 25

art 1 – alinea 1 – na punt 5
Verordening (EU) 2019/631

art 9 – na lid 3

86 Verts/ALE -

117S ID HS - 92, 488, 27

122 leden HS + 367, 217, 22

art 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EU) 2019/631

art 10 – lid 2

87 Verts/ALE ↓

113 ID HS - 83, 491, 26art 1 – alinea 1 – na punt 6
Verordening (EU) 2019/631 

art 11 – lid 1 – punt 3 45 commissie HS + 465, 143, 3

art 1 – lid 1 – na punt 6 
Verordening (EU) 2019/631 

na art 11

76=
127=

PPE
leden

HS - 280, 316, 11

art 1 – lid 1 – na punt 6
Verordening (EU) 2019/631 

art 12 – punt 1

114 ID -

art 1 – alinea 1 – na punt 6
Verordening (EU) 2019/631

art 12 – na lid 3

128 leden ES - 295, 305, 1

50 commissie +art 1 – alinea 1 – punt 9 
Verordening (EU) 2019/631 

art 14 bis 129 leden ↓

88 Verts/ALE HS - 147, 454, 5

so

1/HS + 294, 285, 29

80 Renew

2/HS - 251, 329, 29

art. 1 – alinea 1 – na punt 9
Verordening (EU) 2019/631

art. 14 bis bis

52 commissie HS ↓
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemmi
ng

HS/ES - 
opmerkingen

art. 1 – alinea 1 – na punt 9
Verordening (EU) 2019/631

art. 15 – vóór het lid

115 ID HS - 94, 484, 30

89 - 92 Verts/ALE -bijlage I – alinea 1 – punt 1 – 
na d 

Verordening (EU) 2019/631 
bijlage I – deel A – punt 6.2.1

59 commissie -

60 commissie +

61 commissie -

bijlage I – alinea 1 – punt 1 – 
na f

Verordening (EU) 2019/631 
bijlage I – deel A – punt 6.3.1

93, 94 Verts/ALE -

bijlage I – alinea 1 – punt 2 – 
na a 

Verordening (EU) 2019/631 
bijlage I – deel B – punt 6.1.1

95-96 Verts/ALE -

bijlage I – alinea 1 – punt 2 – 
na c 

Verordening (EU) 2019/631 
bijlage I – deel B – punt 6.2.1

97 Verts/ALE -

so

1 -

65 commissie

2 -

bijlage I – alinea 1 – punt 2 – 
d 

Verordening (EU) 2019/631 
bijlage I – deel B – punt 6.2.2

78 PPE HS + 305, 286, 17

66, 67 commissie -bijlage I – alinea 1 – punt 2 – 
e

Verordening (EU) 2019/631 
bijlage I – deel B – punt 6.2.3

79 PPE HS + 307, 284, 18

98, 99 Verts/ALE -

68 commissie -

bijlage I – alinea 1 – punt 2 – 
na e 

Verordening (EU) 2019/631 
bijlage I – deel B – punt 6.3.1

69 commissie +

bijlage I – alinea 1 – na punt 
2

Verordening (EU) 2019/631
bijlage I – na deel B

77=
130=

PPE
leden

HS - 278, 322, 8

101 ID HS - 89, 493, 24

102 ID HS - 95, 474, 34

103 ID HS - 88, 487, 26

na overw 1

104 ID HS - 100, 476, 25



P9_PV(2022)06-08(VOT)_NL.docx 74 PE 733.409

Betreft am nr. van HS, enz. Stemmi
ng

HS/ES - 
opmerkingen

na overw 7 123 leden ES - 293, 305, 3

105 ID -

124 leden ES - 296, 314, 2

overw 10

13 commissie -

na overw 10 81 Verts/ALE -

106 ID -

so

1/HS + 544, 22, 39

overw 11

18 commissie

2/HS + 530, 45, 27

107S ID -overw 15

25 commissie +

82 Verts/ALE -overw 21

121 leden HS + 357, 210, 40

108 ID -overw 23

31 commissie +

72=
125=

PPE
leden

HS - 280, 313, 10na overw 25

73 PPE HS - 283, 316, 5

voorstel van de Commissie HS + 339, 249, 24

Verzoeken om hoofdelijke stemming
PPE: amendementen 27 (2e deel), 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79
Verts/ALE: amendementen 39, 72, 75, 76, 77, 83, 84, 88
ID: amendementen 18, 19, 26, 27 (2e deel), 34, 39, 45, 52, 80, 100, 101, 102, 103, 

104, 109, 110, 112, 113, 115, 116, 117, 122

Verzoeken om aparte stemming
PPE: amendementen 13, 21, 29, 34, 39, 46, 49, 52, 54, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 

66, 67, 68, 70, 71
Verts/ALE: amendement 40
Renew: amendementen 29, 30, 34, 39, 49, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71
ECR: amendementen 49, 64, 70, 71, 121, 122
ID: amendementen 11, 25, 60, 69
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Verzoeken om stemming in onderdelen
Verts/ALE:
amendement 65
1e deel “Specifieke emissiereferentiestreefcijfer = Voor het gehele EU-wagenpark 

geldende streefcijfer2030, waarbij:  voor het gehele EU-wagenpark geldende 
streefcijfer2030 = als bepaald overeenkomstig punt 6.1.3;”

2e deel “α = a2030,L indien de gemiddelde testmassa van de nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen van een fabrikant gelijk of lager is dan TM0 en = a2030,H indien 
de gemiddelde testmassa van de nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen van een 
fabrikant hoger is dan TM0;”

Renew:
amendement 80
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “uiterlijk in 2030” en “tot 100 %”
2e deel deze woorden

PPE:
amendement 43
1e deel “De bijdragen voor overtollige emissies worden beschouwd als ontvangsten voor 

de algemene begroting van de Unie. Uiterlijk op 31 december 2023 dient de 
Commissie een verslag in met gedetailleerde informatie over de gerichte 
financiering die nodig is om een rechtvaardige transitie in de automobielsector te 
waarborgen, met als doel de negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid en 
andere economische gevolgen in alle getroffen lidstaten te verzachten, met name 
in de regio’s en gemeenschappen die het zwaarst door de transitie worden 
getroffen. Het verslag gaat in voorkomend geval vergezeld van een 
wetgevingsvoorstel tot vaststelling van een financieringsinstrument van de Unie 
om in die behoefte te voorzien en met name om preventieve en reactieve 
maatregelen te coördineren en te financieren om herstructurering op lokaal en 
regionaal niveau aan te pakken en om de opleiding, omscholing en bijscholing van 
werknemers in de automobielsector, met inbegrip van autofabrikanten, hun 
leveranciers van onderdelen en ondersteunende onderhouds- en 
reparatiediensten, te financieren, met name in kleine en middelgrote 
ondernemingen.”

2e deel “Het financieringsinstrument kan de vorm aannemen van een specifiek 
financieringsinstrument of deel uitmaken van het Sociaal Klimaatfonds of een 
herzien Fonds voor een rechtvaardige transitie. Eventuele inkomsten uit de 
bijdragen voor overtollige emissies worden aan dat doel toegewezen.”

ID:
amendement 18
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “Verder is er tevens behoefte aan een specifieke 

financieringsstroom op het niveau van de Unie ten behoeve van de transitie in de 
automobielsector, met name om eventuele negatieve effecten op de 
werkgelegenheid te kunnen ondervangen.”

2e deel deze woorden

PPE, ID:
amendement 27
1e deel “Het ondersteunen van zowel technologische als sociale innovatie is een 

belangrijk element om een snellere transitie naar emissievrije mobiliteit te 
bevorderen. Er is reeds aanzienlijke financiering beschikbaar voor innovatie in het 
mobiliteitsecosysteem via verschillende financieringsinstrumenten van de Unie, 
met name Horizon Europa, InvestEU, het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling, het Cohesiefonds, het Innovatiefonds en de herstel- en 
veerkrachtfaciliteit. Hoewel verwacht wordt dat ambitieuze jaarlijkse CO2-
emissiereductiedoelstellingen de innovatie in de toeleveringsketen van de 
automobielsector een krachtige impuls zullen geven, is het tot stand brengen van 
echte, effectieve en controleerbare CO2-emissiereductie de hoofddoelstelling van 
deze verordening.”

2e deel “Dientengevolge moeten in de reductiedoelstellingen van de fabrikant enkel de 
metingen van CO2-uitlaatemissies worden meegeteld.”
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11. Het buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid van de EU na de Russische 
invasie in Oekraïne

Verslag: David McAllister, Nathalie Loiseau (A9-0164/2022)

Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

titel + mondeling 
gewijzigd

7 ID -lid 1 – punt d

21 ECR ES - 134, 443, 15

lid 1 – na punt d 8 ID -

22 ECR -lid 1 – punt f

§ oorspronkelijk
e tekst

HS + 417, 121, 49

lid 1 – punt g 15 S&D -

lid 1 – punt h 23 ECR -

lid 1 – punt i 24 ECR -

lid 1 – punt 1 25 ECR +

lid 1 – na punt 1 1 Verts/ALE +

lid 1 – punt o § oorspronkelijk
e tekst

HS + 511, 64, 15

2 Verts/ALE +lid 1 – punt p

9 ID -

36 PPE, Renew +lid 1 – punt u

§ oorspronkelijk
e tekst

HS ↓

lid 1 – punt w 26 ECR -

lid 1 – punt ac 3 Verts/ALE ES - 204, 329, 58

lid 1 – punt ai 27 ECR -

lid 1 – punt aj 4 Verts/ALE -

11 S&D +

so

1 ↓

lid 1 – punt am

§ oorspronkelijk
e tekst

2/HS ↓
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

lid 1 – na punt ap 28 ECR -

5 Verts/ALE -lid 1 – punt as

37 PPE, Renew +

lid 1 – punt at 38 PPE, Renew +

lid 1 – punt av 39 PPE, Renew HS + 452, 121, 22

lid 1 – punt ay § oorspronkelijk
e tekst

HS + 508, 56, 19

6 S Verts/ALE -

so

1 +

lid 1 – punt aw

§ oorspronkelijk
e tekst

2 +

lid 1 – punt ba 29 ECR ES + 314, 260, 6

lid 1 – punt bd 30 ECR +

lid 1 – na punt be 31 ECR +

na visum 3 32 PPE, Renew +

na visum 12 33 PPE, Renew +

overw A 16 ECR +

overw D 17 ECR +

overw F 18 ECR +

overw H 12 S&D -

overw I 13 S&D -

14 S&D ES + 330, 229, 33overw J

19 ECR ↓

10 S&D ES - 208, 353, 36overw K

34 PPE, Renew +

overw AR 35 PPE, Renew +

overw O 20 ECR +

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 438, 65, 94
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Verzoeken om hoofdelijke stemming
ID: §§ 1(f), 1(o), 1(u), 1(am) (2e deel), 1(ay)

Verzoeken om stemming in onderdelen
S&D:
§1, punt aw
1e deel “de financieringsmogelijkheden voor de Europese defensie-industrie te 

verbeteren”
2e deel “door militaire uitrusting van de lijst van uitgesloten activiteiten van de Europese 

Investeringsbank te schrappen;”

ID:
§1, punt am
1e deel “het Europees nabuurschapsbeleid te herzien met het oog op een grondige 

beoordeling van de gevolgen van de Russische oorlog tegen Oekraïne voor de 
samenwerking in het kader van het Oostelijk Partnerschap; daarnaast voorstellen 
te ontwikkelen over de wijze waarop de banden met de landen van het Oostelijk 
Partnerschap verder kunnen worden versterkt in een context die wordt 
gekenmerkt door rechtstreekse militaire agressie en andere tastbare 
bedreigingen voor de veiligheid, gerichte desinformatiecampagnes en de 
economische en sociale gevolgen van de confrontatie met Rusland”

2e deel “onder meer voor de Europese ambities van Moldavië en Georgië, en 
aanhoudende vorderingen met de daaraan gekoppelde hervormingen;”

Diversen
David McAllister heeft het volgende mondelinge amendement op de titel ingediend:
“Het buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid van de EU na de Russische aanvalsoorlog tegen 
Oekraïne
Aanbeveling van het Europees Parlement van 8 juni 2022 aan de Raad en de vicevoorzitter van 
de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid over het buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid van de EU na de 
Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne (2022/2039(INI))”

12. Veiligheid in de regio van het Oostelijk Partnerschap en de rol van het 
gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid

Verslag: Witold Jan Waszczykowski (A9-0168/2022)

Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 63 3 rapporteur +

overw D 1 rapporteur +

overw U 2 rapporteur +

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 490, 59, 38


