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AANGENOMEN TEKSTEN 
 

P8_TA(2018)0097 

Bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties om aan de verbintenissen 

uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs te voldoen ***I 

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 17 april 2018 over het voorstel 

voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bindende 

jaarlijkse broeikasgasemissiereducties door de lidstaten van 2021 tot en met 2030 voor 

een veerkrachtige energie-unie en om aan de verbintenissen uit hoofde van de 

Overeenkomst van Parijs te voldoen, en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 

525/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een bewakings- en 

rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en een rapportagemechanisme 

voor overige informatie op nationaal niveau en op het niveau van de Unie met 

betrekking tot klimaatverandering (COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 

2016/0231(COD)) 

 

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

(COM(2016)0482), 

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 192, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het 

Parlement is ingediend (C8-0331/2016), 

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 14 december 

20161, 

– gezien het advies van het Comité van de Regio's van 23 maart 20172, 

– gezien het overeenkomstig artikel 69 septies, lid 4, van zijn Reglement door de 

bevoegde commissie goedgekeurde voorlopig akkoord en de door de vertegenwoordiger 

van de Raad bij brief van 17 januari 2018 gedane toezegging om het standpunt van het 

Europees Parlement overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie goed te keuren, 

                                                 
1  PB C 75 van 10.3.2017, blz. 103. 
2  PB C 272 van 17.8.2017, blz. 36. 



– gezien artikel 59 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 

voedselveiligheid en de adviezen van de Commissie industrie, onderzoek en energie, de 

Commissie vervoer en toerisme en de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

(A8-0208/2017), 

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast1; 

2. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar 

voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen; 

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 

en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen. 

                                                 
1  Dit standpunt vervangt de amendementen die zijn aangenomen op 14 juni 2017 (Aangenomen 

teksten, P8_TA(2017)0256). 



P8_TC1-COD(2016)0231 

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 17 april 2018 met 

het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2018/... van het Europees Parlement en 

de Raad betreffende bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties door de lidstaten 

van 2021 tot en met 2030 teneinde bij te dragen aan klimaatmaatregelen om aan de 

toezeggingen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs te voldoen, en tot wijziging van 

Verordening (EU) nr. 525/2013 

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt 

van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) 2018/842.) 

 


