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PR_COD_1amCom 

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens 

 * Raadplegingsprocedure 

 *** Goedkeuringsprocedure 

 ***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing) 

 ***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing) 

 ***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing) 

 

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 

voorgestelde rechtsgrond.) 

 

 

 

 

 

Amendementen op een ontwerphandeling 

Amendementen van het Parlement in twee kolommen 

 

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 

Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 

Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven. 

 

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 

verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. 

Indien een amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop 

in de ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 

bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 

handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie. 

 

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 

tekst 
 

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 

worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 

tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 

aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 

Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 

diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 

niet gemarkeerd. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende 

de instelling en de werking van een marktstabiliteitsreserve voor de EU-regeling voor de 

handel in broeikasgasemissierechten en tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG 

(COM(2014)0020 – C8-0016/2014 – 2014/0011(COD)) 

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing) 

Het Europees Parlement, 

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

(COM(2014)0020), 

– 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 (C8-0016/2014), 

– 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 4 juni 20141, 

– gezien het advies van het Comité van de regio's2, 

– gezien artikel 59 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 

voedselveiligheid (A8-0029/2015), 

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast; 

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 

wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen; 

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 PB C 0 van ..., blz. 0. 
2 PB C 0 van ..., blz. 0. 
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Amendement  1 

Ontwerpbesluit 

Overweging -1 (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (-1) In de conclusies van de Europese 

Raad van 23 en 24 oktober 2014 over het 

klimaat- en energiebeleidskader 2030 

staat dat een goed functionerende, 

hervormde regeling voor de handel in 

broeikasgassen (ETS), mét een 

marktstabilisatiecomponent, het 

belangrijkste Europese instrument is voor 

het verwezenlijken van de EU-

broeikasgasemissiereductiedoelstelling.  

 

 

Amendement  2 

Ontwerpbesluit 

Overweging 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 bis) De Europese Commissie heeft in 

het licht van de noodzaak om de prikkels 

in de ETS te handhaven tijdens de 

onderhandelingen over Richtlijn 

2012/27/EU van het Europees Parlement 

en de Raad1a een verklaring gepubliceerd 

om na te gaan welke mogelijkheden er 

zijn, onder meer het definitief inhouden 

van het vereiste bedrag aan rechten, om 

zo spoedig mogelijk te komen tot de 

vaststelling van verdere passende 

structurele maatregelen die de ETS 

tijdens fase 3 versterken en effectiever 

maken. 

 __________________ 

 1a Richtlijn 2012/27/EU van het Europees 
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Parlement en de Raad van 25 oktober 

2012 betreffende energie-efficiëntie, tot 

wijziging van Richtlijnen 2009/125/EG en 

2010/30/EU en houdende intrekking van 

de Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG 

(PB L 315 van 14.11.2012, blz. 1). 

 

Amendement  3 

Ontwerpbesluit 

Overweging 2 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) In het verslag van de Commissie aan 

het Europees Parlement en de Raad over de 

toestand van de Europese koolstofmarkt in 

20121 werd vastgesteld dat er behoefte is 

aan maatregelen om de structurele 

onevenwichtigheid tussen vraag en aanbod 

aan te pakken. In de effectbeoordeling van 

het klimaat- en energiebeleidskader voor 

20302 wordt aangegeven dat deze 

onevenwichtigheid naar verwachting zal 

voortduren, en niet voldoende wordt 

aangepakt door aanpassingen aan het 

lineair traject naar een strengere 

doelstelling binnen dat kader. Een 

wijziging van de lineaire factor brengt 

slechts geleidelijk verandering in de 

bovengrens. Daardoor zou het overschot 

slechts geleidelijk afnemen, zodat de markt 

nog meer dan tien jaar met een overschot 

van ongeveer 2 miljard emissierechten of 

meer zou moeten blijven functioneren. Om 

dit probleem aan te pakken en om het 

Europese emissiehandelssysteem 
schokbestendiger te maken tegen 

onevenwichtigheden, moet een 

marktstabiliteitsreserve worden ingesteld. 

Om wat het veilingaanbod betreft de 

rechtszekerheid tijdens fase 3 van de EU-

ETS te waarborgen en om enige 

aanlooptijd te bieden voor de aanpassing 

aan de gewijzigde opzet, moet de 

marktstabiliteitsreserve worden ingesteld 

(2) In het verslag van de Commissie aan 

het Europees Parlement en de Raad over de 

toestand van de Europese koolstofmarkt in 

20121 werd vastgesteld dat er behoefte is 

aan maatregelen om de structurele 

onevenwichtigheid tussen vraag en aanbod 

aan te pakken. In de effectbeoordeling van 

het klimaat- en energiebeleidskader8 voor 

2030 wordt aangegeven dat deze 

onevenwichtigheid naar verwachting zal 

voortduren, en niet voldoende wordt 

aangepakt door aanpassingen aan het 

lineair traject naar een strengere 

doelstelling binnen dat kader. Een 

wijziging van de lineaire factor brengt 

slechts geleidelijk verandering in de 

bovengrens. Daardoor zou het overschot 

slechts geleidelijk afnemen, zodat de markt 

nog meer dan tien jaar met een overschot 

van ongeveer 2 miljard emissierechten of 

meer zou moeten blijven functioneren, 

waardoor de ETS niet het nodige signaal 

zou geven aan investeerders om 

koolstofemissies op een kosteneffectieve 

manier terug te dringen. Om dit probleem 

aan te pakken en om de ETS 

schokbestendiger te maken tegen 

onevenwichtigheden tussen vraag en 

aanbod, en derhalve een ontwerpfout in 

dat systeem te corrigeren, teneinde het in 

staat te stellen te functioneren als een 

goed werkende markt met stabiele en 
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aan het begin van fase 4, die in 2021 

ingaat. Om de grootst mogelijke 

voorspelbaarheid te behouden, moeten 

duidelijke regels worden vastgesteld voor 

de opname van emissierechten in de 

reserve en de vrijgave ervan uit de reserve. 

Wanneer aan de voorwaarden wordt 

voldaan, moeten vanaf 2021 

emissierechten ter hoogte van 12 % van het 

aantal emissierechten dat in het jaar x-2 in 

omloop is, in de reserve worden 

opgenomen. Een overeenkomstig aantal 

emissierechten moet uit de reserve worden 

vrijgegeven wanneer het totale aantal 

emissierechten in omloop lager is dan 400 

miljoen euro. 

concurrerende prijzen, die een 

daadwerkelijke weerspiegeling van de 

waarde van de emissierechten vormen, 
moet in fase 3 een marktstabiliteitsreserve 

worden ingesteld, om voor het begin van 

fase 4 in 2021 van de voordelen daarvan 

te kunnen profiteren. De 

marktstabiliteitsreserve moet ook zorgen 

voor synergie-effecten met andere 

klimaatbeleidsmaatregelen, zoals die 

betreffende hernieuwbare energiebronnen 

en energie-efficiëntie. Om de grootst 

mogelijke voorspelbaarheid te behouden, 

moeten duidelijke regels worden 

vastgesteld voor de opname van 

emissierechten in de reserve en de vrijgave 

ervan uit de reserve. Wanneer aan de 

voorwaarden wordt voldaan, moeten vanaf 

2018 emissierechten ter hoogte van 12 % 

van het aantal emissierechten dat in het jaar 

x-1 in omloop is, in de reserve worden 

opgenomen. Een overeenkomstig aantal 

emissierechten moet uit de reserve worden 

vrijgegeven wanneer het totale aantal 

emissierechten in omloop lager is dan 400 

miljoen euro. 

____________________ ____________________ 

1 COM(2012)652 def. 1 COM(2012)652 def. 

2 Verwijzing invoegen. 2 Verwijzing invoegen. 

 

Amendement  4 

Ontwerpbesluit 

Overweging 3 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Naast de instelling van de 

marktstabiliteitsreserve moet Richtlijn 

2003/87/EG ingrijpend worden gewijzigd, 

zodat de samenhang en een vlotte werking 

van de EU-ETS worden gewaarborgd. De 

werking van Richtlijn 2003/87/EG kan er 

met name toe leiden dat aan het einde van 

(3) Naast de instelling van de 

marktstabiliteitsreserve moet Richtlijn 

2003/87/EG ingrijpend worden gewijzigd, 

zodat de samenhang en een vlotte werking 

van de EU-ETS worden gewaarborgd. De 

werking van Richtlijn 2003/87/EG kan er 

met name toe leiden dat aan het einde van 



 

RR\1052210NL.doc 9/28 PE541.353v03-00 

 NL 

een handelsperiode grote aantallen 

emissierechten moeten worden geveild, 

wat de stabiliteit van de markt kan 

ondermijnen. Om te voorkomen dat er aan 

het einde van een handelsperiode en aan 

het begin van de volgende handelperiode 

een onevenwichtige marktsituatie ontstaat 

wat het aanbod van emissierechten betreft, 

met eventueel verstorende effecten voor de 

markt, moet ervoor worden gezorgd dat 

een grote stijging van het te veilen aanbod 
aan het einde van een handelsperiode kan 

worden geveild in de eerste twee jaar van 

de daaropvolgende handelsperiode. 

een handelsperiode grote aantallen 

emissierechten moeten worden geveild, 

wat de stabiliteit van de markt kan 

ondermijnen. Om te voorkomen dat er aan 

het einde van een handelsperiode en aan 

het begin van de volgende handelperiode 

een onevenwichtige marktsituatie ontstaat 

wat het aanbod van emissierechten betreft, 

met eventueel verstorende effecten voor de 

markt, moet ervoor worden gezorgd dat de 

rechten in kwestie aan het einde van de 

desbetreffende handelsperiode in de 

marktstabiliteitsreserve kunnen worden 

opgenomen. 

 

Amendement  5 

Ontwerpbesluit 

Overweging 3 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (3 bis) Verordening (EU) nr. 176/20141a 

voorziet in het doorschuiven ("back-

loading") van 900 miljoen rechten van de 

jaren 2014-2016 naar de jaren 2019 en 

2020 (het eind van fase 3 van het ETS). 

Het effect van de veiling van deze 

gebackloade emissierechten in 2019 en 

2020 zou het gewenste effect van het 

huidige voorstel voor een 

marktstabiliteitsreserve, dat wil zeggen het 

reduceren van het overschot aan rechten, 

opheffen. Daarom moeten de naar latere 

jaren doorgeschoven emissierechten niet 

geveild worden, maar daarentegen direct 

worden opgenomen in de 

marktstabiliteitsreserve. 

 __________________ 

 1a Verordening (EU) nr. 176/2014 van de 

Commissie van 25 februari 2014 tot 

wijziging van Verordening (EU) 

nr. 1031/2010 met name met het oog op de 

vaststelling van de hoeveelheden in 2013-

20 te veilen broeikasgasemissierechten 
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(PB L 56 van 26.2.2014, blz. 11). 

 

Amendement  6 

Ontwerpbesluit 

Overweging 3 ter (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (3 ter) Het is belangrijk dat de ETS aanzet 

tot een koolstofefficiënte groei en dat het 

concurrentievermogen van de industrieën 

in de Unie die met een daadwerkelijk 

risico van het weglekken van koolstof 

worden geconfronteerd, wordt beschermd. 

In de resolutie van het Europees 

Parlement van 4 februari 2014 over het 

actieplan voor een concurrerende en 

duurzame staalindustrie in Europa wordt 

reeds onderstreept dat de Commissie op 

concretere en gedetailleerdere wijze iets 

moet doen aan het weglekken van 

koolstof. De conclusies van de Europese 

Raad van 23 en 24 oktober 2014 over het 

beleidskader voor het klimaat- en 

energiebeleid 2030 bevatten duidelijke 

richtsnoeren over de voortzetting na 2020 

van de bepalingen inzake vrije rechten en 

het weglekken van koolstof, en erin staat 

verder dat de meest efficiënte installaties 

in de sectoren die het risico lopen aan 

internationaal concurrentievermogen in 

te boeten, niet met niet-gerechtvaardigde 

koolstofkosten moeten worden 

geconfronteerd die tot het weglekken van 

koolstof leiden. Er moeten evenredige 

maatregelen worden genomen die een 

weerspiegeling vormen van de prijs op het 

moment dat ze worden geïntroduceerd om 

de industrieën waar daadwerkelijk het 

risico van het weglekken van koolstof 

bestaat, te vrijwaren van mogelijke 

negatieve effecten op hun 

concurrentievermogen en derhalve 

bijkomende aan de ETS-gerelateerde 

kosten op het niveau van de meest 
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efficiënte installaties te vermijden. De 

Commissie moet Richtlijn 2003/87/EG, en 

in het bijzonder artikel 10 bis daarvan, 

wat deze aspecten betreft derhalve 

evalueren. Rekening houdend met het 

doel van het tot stand brengen van een 

interne energiemarkt, moet in het kader 

van deze evaluatie ook gekeken worden 

naar geharmoniseerde regelingen op 

Unie-niveau, andere dan die welke op dit 

moment onder de staatssteunregelgeving 

vallen, die compensatie bieden voor 

koolstofkosten die in elektriciteitsprijzen 

worden doorberekend, teneinde tot gelijke 

randvoorwaarden te komen. 

 

Amendement  7 

Ontwerpbesluit 

Overweging 4 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) De Commissie moet de werking van de 

markstabiliteitsreserve evalueren aan de 

hand van het functioneren van de reserve in 

het licht van de ervaring met de toepassing 

ervan. Bij de evaluatie van de werking van 

de marktstabiliteitsreserve moet met name 

worden nagegaan of de voorschriften voor 

het opnemen van emissierechten in de 

reserve geschikt zijn met het oog op het 

nagestreefde doel, namelijk de structurele 

onevenwichtigheden tussen vraag en 

aanbod aanpakken. 

(4) De Commissie moet, ten laatste drie 

jaar na het begin van de introductie van 

de marktstabiliteitsreserve, de werking van 

de markstabiliteitsreserve evalueren aan de 

hand van het functioneren van de reserve in 

het licht van de ervaring met de toepassing 

ervan.  Bij de evaluatie van de werking van 

de marktstabiliteitsreserve moet met name 

worden nagegaan of de voorschriften voor 

het opnemen en het vrijgeven van 

emissierechten in en uit de reserve 

geschikt zijn met het oog op het 

nagestreefde doel, namelijk de structurele 

onevenwichtigheden tussen vraag en 

aanbod aanpakken. Bij de evaluatie moet 

ook gekeken worden naar de effecten van 

de marktstabiliteitsreserve op het 

concurrentievermogen van de industrie 

van de Unie en naar het risico van het 

weglekken van koolstof. 
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Amendement  8 

Ontwerpbesluit 

Overweging 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Artikel 10 en artikel 13, lid 2, van 

Richtlijn 2003/87/EG moeten daarom 

dienovereenkomstig worden gewijzigd, 

(5) Richtlijn 2003/87/EG moet daarom 

dienovereenkomstig worden gewijzigd, 

Motivering 

Het is niet nodig om naar specifieke artikelen te verwijzen die moeten worden gewijzigd. 

 

Amendement  9 

Ontwerpbesluit 

Artikel 1 – lid 1 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Er wordt een marktstabiliteitsreserve 

ingesteld, die met ingang van 1 januari 

2021 in werking zal treden. 

1. Er wordt een marktstabiliteitsreserve 

ingesteld in 2018, die met ingang van 31 

december 2018 in werking zal treden. 

 

Amendement  10 

Ontwerpbesluit 

Artikel 1 – lid 1 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De Commissie zorgt ervoor dat de 

emissierechten die in overeenstemming 

met Verordening (EU) nr. 176/20141a van 

de Commissie naar latere jaren worden 

doorgeschoven ("back-loaded") direct in 

de marktstabiliteitsreserve worden 

opgenomen. 

 __________________ 

 1a Verordening (EU) nr. 176/2014 van de 

Commissie van 25 februari 2014 tot 

wijziging van Verordening (EU) 
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nr. 1031/2010 met name met het oog op de 

vaststelling van de hoeveelheden in 2013-

20 te veilen broeikasgasemissierechten 

(PB L 56 van 26.2.2014, blz. 11). 

 

Amendement  11 

Ontwerpbesluit 

Artikel 1 – lid 1 ter (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 ter. Emissierechten die zich aan het eind 

van de handelsperiode nog in de reserve 

voor nieuwkomers bevinden en 

emissierechten die als gevolg van 

sluitingen of in het kader van de afwijking 

voor de modernisering van de 

elektriciteitssector niet zijn toegewezen, 

moeten als "niet-toegewezen 

emissierechten" beschouwd worden. Deze 

niet-toegewezen emissierechten worden 

aan het eind van de derde handelsperiode 

niet geveild, maar direct in de 

marktstabilisatiereserve opgenomen. 

 

 

Amendement  12 

Ontwerpbesluit 

Artikel 1 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De Commissie publiceert voor elk jaar 

uiterlijk op 15 mei van het volgende jaar 

het totale aantal emissierechten in omloop. 

Het totale aantal van de in jaar x in omloop 

zijnde emissierechten is de som van de in 

de periode na 1 januari 2008 toegewezen 

emissierechten, met inbegrip van de 

rechten die in die periode overeenkomstig 

artikel 13, lid 2, van Richtlijn 2003/87/EG 

zijn toegewezen en door installaties 

uitgeoefende rechten om internationale 

2. De Commissie publiceert voor elk jaar 

uiterlijk op 15 mei van het volgende jaar 

het totale aantal emissierechten in omloop. 

Het totale aantal van de in jaar x in omloop 

zijnde emissierechten is de som van de in 

de periode na 1 januari 2008 toegewezen 

emissierechten, met inbegrip van de 

rechten die in die periode overeenkomstig 

artikel 13, lid 2, van Richtlijn 2003/87/EG 

zijn toegewezen en door installaties 

uitgeoefende rechten om internationale 
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kredieten te gebruiken uit hoofde van de 

EU-ETS voor emissies voor 31 december 

van jaar x, minus het totaal aantal ton 

geverifieerde emissies van onder de EU-

regeling voor de handel in 

broeikasgasemissierechten vallende 

installaties tussen 1 januari 2008 en 31 

december van het jaar x, de geannuleerde 

emissierechten overeenkomstig artikel 12, 

lid 4, van Richtlijn 2003/87/EG en het 

aantal emissierechten in de reserve. Er 

wordt geen rekening gehouden met de 

emissies tijdens de driejarige periode 2005-

2007 en de ten aanzien van deze emissies 

toegewezen emissierechten. De eerste 

bekendmaking vindt uiterlijk op 15 mei 

2017 plaats. 

kredieten te gebruiken uit hoofde van de 

EU-ETS voor emissies voor 31 december 

van jaar x, minus het totaal aantal ton 

geverifieerde emissies van onder de EU-

regeling voor de handel in 

broeikasgasemissierechten vallende 

installaties tussen 1 januari 2008 en 31 

december van het jaar x, de geannuleerde 

emissierechten overeenkomstig artikel 12, 

lid 4, van Richtlijn 2003/87/EG en het 

aantal emissierechten in de reserve. Er 

wordt geen rekening gehouden met de 

emissies tijdens de driejarige periode 2005-

2007 en de ten aanzien van deze emissies 

toegewezen emissierechten. De eerste 

bekendmaking vindt uiterlijk op 15 mei 

2016 plaats. 

 

Amendement  13 

Ontwerpbesluit 

Artikel 1 – lid 3 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Vanaf 2021 wordt elk jaar een aantal 

emissierechten gelijk aan 12 % van het 

totale aantal in omloop zijnde rechten in 

jaar x-2 (zoals gepubliceerd in mei van jaar 

x-1) in de reserve opgenomen, tenzij dit 

aantal minder dan 100 miljoen is. 

3. Overeenkomstig artikel 1, lid 1, dat 

voorziet in een tijdige inwerkingtreding 

zodra de marktstabiliteitsreserve is 

opgericht, wordt zonder onnodige 

vertraging een aantal emissierechten gelijk 

aan 12 % van het totale aantal in omloop 

zijnde rechten in jaar x-1 (zoals 

gepubliceerd in mei van jaar x) in de 

reserve opgenomen, tenzij dit aantal 

minder dan 100 miljoen is. 
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Amendement  14 

Ontwerpbesluit 

Artikel 2 – lid 1 – punt 2 

Richtlijn 2003/87/EG 

Artikel 10 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Met ingang van 2021 veilen de lidstaten 

alle emissierechten die niet 

overeenkomstig artikel 10 bis en 10 ter 

gratis worden toegewezen en niet in de bij 

Besluit [OPEU please insert number of this 

Decision when known] van het Europees 

Parlement en de Raad ingestelde 

marktstabiliteitsreserve worden 

opgenomen (*). 

1. Met ingang van 2018 veilen de lidstaten 

alle emissierechten die niet 

overeenkomstig artikel 10 bis en 10 ter 

gratis worden toegewezen en niet in de bij 

Besluit [OPEU please insert number of this 

Decision when known] van het Europees 

Parlement en de Raad ingestelde 

marktstabiliteitsreserve worden 

opgenomen (*). 

 

Amendement  15 

Ontwerpbesluit 

Artikel 2 – lid 1 – punt 3 

Richtlijn 2003/87/EG 

Artikel 10 – lid 1 bis  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1 bis. Wanneer het in artikel 1, lid 3, van 

Besluit [OPEU please insert number of 

this Decision when known] bedoelde 

aantal door de lidstaten te veilen 

emissierechten in het laatste jaar van de 

in artikel 13, lid 1, bedoelde periode meer 

dan 30 % hoger is dan de verwachte 

gemiddelde veilinghoeveelheid voor de 

eerste twee jaar van de daaropvolgende 

periode, wordt twee derde van het verschil 

tussen deze hoeveelheden op de 

veilinghoeveelheden voor het laatste jaar 

van de periode in mindering gebracht en 

in gelijke tranches aan de in de eerste 

twee jaar van de volgende periode door de 

lidstaten te veilen hoeveelheden 

toegevoegd. 

1 bis. Emissierechten die zich aan het 

eind van een handelsperiode nog in de 

reserve voor nieuwkomers bevinden en 

emissierechten die als gevolg van 

sluitingen of in het kader van de afwijking 

voor de elektriciteitssector niet zijn 

toegewezen, worden als "niet-toegewezen 

emissierechten" beschouwd. Al deze niet-

toegewezen emissierechten worden 

rechtstreeks opgenomen in de 

marktstabiliteitsreserve.   
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Amendement  16 

Ontwerpbesluit 

Artikel 2 – lid 1 – punt 3 bis (nieuw) 

Richtlijn 2003/887/EG 

Artikel 10 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule  

 

Bestaande tekst Amendement 

 3 bis. In artikel 10, lid 3, wordt de 

inleidende formule van de eerste alinea 

vervangen door: 

"3. De lidstaten bepalen hoe de 

opbrengsten van de veiling van 

emissierechten worden gebruikt. Ten 

minste 50 % van de opbrengsten uit de in 

lid 2 bedoelde veiling van emissierechten, 

met inbegrip van alle opbrengsten uit de in 

lid 2, onder b) en c), bedoelde veilingen, of 

het financiële waarde-equivalent van deze 

inkomsten, zou moeten worden gebruikt 

voor één of meerdere van de onderstaande 

doelstellingen:" 

"3. De lidstaten bepalen hoe de 

opbrengsten van de veiling van 

emissierechten worden gebruikt. Ten 

minste 50 % van de opbrengsten uit de in 

lid 2 bedoelde veiling van emissierechten, 

met inbegrip van alle opbrengsten uit de in 

lid 2, onder b) en c), bedoelde veilingen, of 

het financiële waarde-equivalent van deze 

inkomsten, wordt gebruikt voor één of 

meerdere van de onderstaande 

doelstellingen:"; 

Motivering 

Een duidelijkere verplichting voor de manier waarop veilingopbrengsten moeten worden 

gebruikt voorkomt dat deze financiële bronnen moeten worden gebruikt om tekorten in de 

staatsbegroting aan te vullen. Veilingopbrengsten worden dan echt gebruikt om de 

klimaatverandering aan te pakken en de overgang van de EU naar een koolstofarme 

economie te steunen overeenkomstig de beginselen van het klimaat- en energiepakket uit 

2008. 

 

Amendement  17 

Ontwerpbesluit 

Artikel 2 – lid 2 – punt 3 ter (nieuw)  

Richtlijn 2003/87/EG 

Artikel 10 – lid 4 – alinea 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 ter. In artikel 10, lid 4,wordt na de 

eerste alinea de volgende alinea 

ingevoegd: 

 "Wanneer de Commissie de in de eerste 
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alinea bedoelde aanpassing heeft 

uitgevoerd, wordt een hoeveelheid 

emissierechten die overeenkomt met de 

toename van emissierechten in 2019 en 

2020 zoals uiteengezet in bijlage IV bij 

Verordening (EU) nr. 1031/2010 * van de 

Commissie opgenomen in de 

marktstabiliteitsreserve zoals vastgesteld 

bij Besluit [Publicatieblad gelieve het 

nummer van dit besluit invoegen zodra 

dat bekend is]." 

 _______________ 

 * Verordening (EU) nr. 1031/2010 van de 

Commissie van 12 november 2010 inzake 

de tijdstippen, het beheer en andere 

aspecten van de veiling van 

broeikasgasemissierechten 

overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van 

het Europees Parlement en de Raad tot 

vaststelling van een regeling voor de 

handel in broeikasgasemissierechten 

binnen de Gemeenschap (PB L 302 van 

18.11.2010, blz. 1). 

 

Amendement  18 

Ontwerpbesluit 

Artikel 2 – lid 1 – punt 3 quater (nieuw) 

Richtlijn 2003/87/EG 

Artikel 10 bis – lid 8 – alinea 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 quater. In artikel 10 bis, lid 8, wordt na 

de tweede alinea de volgende alinea 

ingevoegd: 

 "In de periode die loopt vanaf de datum 

van inwerkingtreding van de 

marktstabilisatiereserve zoals vastgesteld 

bij Besluit [Publicatieblad gelieve het 

nummer van dit besluit invoegen zodra 

dat bekend is] tot 31 december 2025 

worden in overeenstemming met dit lid en 

ten behoeve van baanbrekende 

innovatieve industriële projecten in de 
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sectoren zoals bedoeld in Bijlage I bij deze 

richtlijn 300 miljoen emissierechten ter 

beschikking gesteld op grond van 

objectieve en transparantie criteria zoals 

bedoeld in dit lid. Deze 300 miljoen 

emissierechten zijn afkomstig van de niet-

toegewezen emissierechten zoals bedoeld 

in artikel 1, lid 1 ter, van Besluit 

[Publicatieblad gelieve het nummer van 

dit besluit invoegen zodra dat bekend is]." 

 

Amendement  19 

Ontwerpbesluit 

Artikel 2 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 2 bis 

 Herziening van Richtlijn 2003/87/EG 

 Ten laatste op ...+ herziet de Commissie 

Richtlijn 2003/87/EG teneinde het 

concurrentievermogen van de industrieën 

in de Unie die met een daadwerkelijk 

risico van het weglekken van koolstof 

worden geconfronteerd, te beschermen, 

en in dat kader introduceert ze een 

nauwkeuriger regeling voor de toewijzing 

van rechten en voor het simuleren van 

een koolstofefficiënte groei, zonder 

daarbij bij te dragen aan het overaanbod 

van rechten. De Commissie houdt hierbij 

rekening met de conclusies van de 

Europese Raad van 23 en 24 oktober 

2014, met name met de conclusies ten 

aanzien van de bepalingen inzake het 

weglekken van koolstof en de voortzetting 

van de toewijzing van vrije emissies, en 

zorgt ze ervoor dat de richtlijn beter 

aansluit op de veranderende 

productieniveaus en bijdraagt aan de 

meest efficiënte prestaties. De Commissie 

onderzoekt daarnaast een op het niveau 

van de Unie geharmoniseerd mechanisme 

voor compensatie van indirecte 
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koolstofkosten die door deze richtlijn 

ontstaan, teneinde op uniaal en mondiaal 

niveau voor gelijke randvoorwaarden te 

zorgen. In voorkomend geval legt de 

Commissie het Europees Parlement en de 

Raad in overeenstemming met de gewone 

wetgevingsprocedure een 

wetgevingsvoorstel voor.  

 ________________ 

 + PB: gelieve de datum in te voegen: zes 

maanden na de datum van 

inwerkingtreding van dit besluit. 

 

Amendement  20 

Ontwerpbesluit 

Artikel 3 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie evalueert uiterlijk op 

31 december 2026 de 

marktstabiliteitsreserve op basis van een 

analyse van de ordelijke werking van de 

Europese koolstofmarkt en dient, zo nodig, 

een voorstel in bij het Europees Parlement 

en bij de Raad. Bij de evaluatie wordt 

bijzondere aandacht besteed aan het 

percentage voor de vaststelling van het 

aantal emissierechten dat in de reserve 

worden opgenomen overeenkomstig 

artikel 1, lid 3, en de numerieke waarde 

van de drempel voor het totale aantal in 

omloop zijnde emissierechten, zoals 

bepaald in artikel 1, lid 4. 

Uiterlijk drie jaar na de datum van 

inwerkingtreding van de 

marktstabilisatiereserve evalueert de 

Commissie de marktstabiliteitsreserve op 

basis van een analyse van de ordelijke 

werking van de Europese koolstofmarkt en 

dient, zo nodig, een voorstel in bij het 

Europees Parlement en bij de Raad. Bij de 

evaluatie wordt bijzondere aandacht 

besteed aan het percentage voor de 

vaststelling van het aantal emissierechten 

dat in de reserve worden opgenomen 

overeenkomstig artikel 1, lid 3, en de 

numerieke waarde van de drempel voor het 

totale aantal in omloop zijnde 

emissierechten, zoals bepaald in artikel 1, 

lid 4. De Commissie kijkt bij de evaluatie 

ook naar de gevolgen van de 

marktstabiliteitsreserve voor het 

concurrentievermogen van de Europese 

industrie en voor het risico van het 

weglekken van koolstof. Een periodieke 

evaluatie van de opzet van de 

marktstabiliteitsreserve, twee jaar voor de 

start van elke nieuwe fase, is nodig om 
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ervoor te zorgen dat deze geschikt blijft en 

de zekerheid voor de markt te bewaren. 
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TOELICHTING 

Inleiding 

"Een goed functionerende, hervormde regeling voor de emissiehandel (ETS), met een 

instrument voor stabilisatie van de markt overeenkomstig het Commissievoorstel, zal 

het belangrijkste Europese instrument zijn om dit doel (reductie van de uitstoot van 

broeikasgassen) te verwezenlijken." Conclusies van de Europese Raad van 23 oktober 

2014. 

Op 22 januari 2014 presenteerde de Commissie een voorstel voor een marktstabiliteitsreserve, 

alsook een mededeling over het klimaat- en energiebeleidskader in de periode 2020-2030. 

Het voorstel van de Commissie is erop gericht structurele wijzigingen aan te brengen aan de 

regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten (ETS), teneinde het overschot aan 

emissierechten, dat sinds 2009 (fase 2) bestaat en dat op dit moment geschat wordt op twee 

miljard, te reduceren, en de tekortkomingen van de regeling te corrigeren met het oog op de 

verwezenlijking van de doelstelling ervan, te weten: "de emissies van broeikasgassen op een 

kostenefficiënte en economisch efficiënte wijze te verminderen" (artikel 1 van de ETS-

richtlijn). 

Hoewel de doelstelling van het verminderen van de emissies van broeikasgassen in 2020 

gegarandeerd wordt door het plafond voor de totale emissies, zorgt het overschot aan 

emissierechten voor ondermijning van de kostenefficiëntie van de regeling op de lange 

termijn. Het overschot ondermijnt derhalve de goede werking van de koolstofmarkt en 

(cruciaal!) de prijs van koolstof, waarmee de stimulansen om in technologieën met een 

geringe koolstofvoetafdruk te investeren, onder druk komen te staan. Indien hieraan niets 

wordt gedaan, zullen de kosten van het verminderen van de emissies van broeikasgassen in de 

toekomst flink oplopen. 

Het voorstel van de Commissie is daarmee een reactie op de oproep van het Europees 

Parlement om "maatregelen te nemen om de onvolmaaktheden van de ETS te verhelpen en de 

ETS te doen functioneren zoals oorspronkelijk was gepland"1. 

Het voorstel betreffende de instelling van een marktstabilisatiereserve beoogt een structurele 

onvolmaaktheid van de oorspronkelijke ETS-regeling te corrigeren, namelijk het feit dat niet 

voorzien was in flexibiliteit bij het aanbod van emissierechten om op veranderende 

marktomstandigheden te kunnen reageren of om de ETS-regeling te beschermen tegen 

                                                 
1 Resolutie van het Europees Parlement van 15 maart 2012 over een Routekaart naar een concurrerende 

koolstofarme economie in 2050, P7_TA(2012)0086.  
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onverwachte en plotselinge veranderingen in de vraag. Zoals in het werkdocument van de 

diensten van de Commissie bij het voorstel wordt vermeld, is het huidige onevenwicht 

ontstaan door het niet op elkaar aansluiten van het aanbod van emissierechten (dat vastligt 

omdat de ETS-regeling van de EU een zogenaamd "cap-and-trade"-systeem is, én onder 

gunstiger economische omstandigheden tot stand is gekomen) en de vraag naar 

emissierechten, die varieert en beïnvloedt wordt door economische cycli, de prijzen van 

fossiele brandstoffen, klimaatbeleidmaatregelen ten aanzien van hernieuwbare 

energiebronnen en energie-efficiëntie, en andere factoren. 

Tegen deze achtergrond steunt rapporteur het voorstel van de Commissie voor de instelling 

van een marktstabiliteitsreserve, als structurele hervorming die behelst dat in de ETS-richtlijn 

regels worden opgenomen die het mogelijk maken te reageren op marktschommelingen en, 

met name, op veranderingen in het aanbod van emissierechten. Het voorkomt discretionaire 

kortetermijninterventies in de markt en zorgt voor voorspelbaarheid en stabiliteit voor 

het bedrijfsleven op de middellange en lange termijn. 

 

Rapporteur is van oordeel dat een dergelijke hervorming een absolute noodzaak is om de 

ETS-regeling als hoeksteen van het Europese CO2-reductiebeleid te handhaven. Niet 

hervormen zal de ETS-regeling op de rand van de afgrond brengen (zonder een 

investeringsstimulans van de koolstofprijs). Dit zou ertoe leiden dat nationale initiatieven de 

belangrijkste beleidsinstrumenten voor de reductie van CO2-emissies zouden worden, 

waarmee de "renationalisering" van het klimaatbeleid een feit zou zijn. Het zou resulteren in 

versnippering van de interne markt, fragmentatie van de EU-regelgeving en een groter risico 

op het weglekken van koolstof in de EU. 

 

"Back-loading" van emissierechten 

 
Afgelopen jaar hebben het Parlement en de Raad de ETS-richtlijn gewijzigd om de 

Commissie in staat te stellen de veiling van 900 miljoen emissierechten uit te stellen tot 2019 

en 2020. De Commissie heeft vervolgens in februari 2014 een verordening goedgekeurd om 

het tijdschema voor het veilen van emissierechten in de derde handelsperiode van de ETS-

regeling aan te passen, zodat 300 en 600 miljoen emissierechten naar 2019, respectievelijk 

2020 konden worden doorgeschoven. 

 

Zoals gezegd, wordt met dit voorstel tot hervorming van de ETS-regeling beoogd de markt 

voorspelbaar en stabiel te maken. Het zou dan ook niet logisch zijn indien de doorgeschoven 

("back-loaded") emissierechten in 2019 en 2020 terug op de markt zouden komen en daarna - 

gedurende de vierde handelsperiode - geleidelijk in de reserve zouden worden opgenomen. 

Dit zou resulteren in onnodige marktverstoring en zou niet stroken met het algemene doel van 

het verminderen van het overschot. 

 

Gezien het feit dat meerdere betrokken partijen gewezen hebben op de waarde van de 

doorgeschoven emissierechten tegen de achtergrond van de aangescherpte bepalingen 

betreffende het weglekken van koolstof na 2020, zoals de ideeën omtrent een meer 

dynamische toewijzing (cfr intra), lijkt het onverstandig deze emissierechten opnieuw op de 

markt te brengen. 
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Zonder de datum van inwerkingtreding van de marktstabiliteitsreserve te wijzigen, stelt 

rapporteur voor de doorgeschoven ("back-loaded") emissierechten rechtstreeks in de reserve 

op te nemen. 

 

Koolstoflekkage 

Dit voorstel doet iets aan de problemen die ontstaan door het bovenmatig grote aanbod van 

emissierechten voor het veilen, maar doet niets aan de moeilijkheden ten gevolg van de 

kosteloze toewijzing van emissierechten en de bepalingen betreffende koolstoflekkage.  

Kort geleden is de huidige koolstoflekkageregeling verlengd tot 2020. Op 24 september 2014 

gaf de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid van het Parlement 

steun aan het voorstel voor een besluit van de Commissie houdende de vaststelling van de lijst 

van sectoren die geacht worden blootgesteld te zijn aan een significant koolstoflekkagerisico 

in de periode 2015-2019. Bij de beoordeling die aan het besluit ten grondslag lag, werd nog 

uitgegaan van een prijs van EUR 30 per emissierecht, terwijl de feitelijke koolstofprijs veel 

lager is. De gehanteerde prijs werd onderbouwd door de voorgestelde instelling van een 

marktstabiliteitsreserve en de doelstelling van een reductie van de emissies van 

broeikasgassen met 40% in 2030. 

Uit de effectbeoordeling van de Commissie blijkt dat de invloed van de 

marktstabiliteitsreserve, zelfs wanneer deze vóór 2020 operationeel wordt, beperkt zal zijn. 

De prijs van emissierechten zal hoogstwaarschijnlijk op de koolstofprijsniveaus blijven 

waarop de koolstoflekkagebepalingen voor energie-intensieve industrieën tot 2020 zijn 

gebaseerd. Bij een gemiddelde groei van het bbp (d.w.z. 1,8%) rekenen marktanalisten pas in 

2027 op een prijs van EUR 30. 

Rapporteur deelt de zienswijze dat het belangrijk is het bedrijfsleven de zekerheid te bieden 

dat ook na 2020 bescherming tegen het weglekken van koolstof zal worden geboden. Het is in 

dit verband belangrijk te verwijzen naar de conclusies van de Europese Raad van 23 oktober 

2014, waarin het bedrijfsleven de garantie krijgt dat de "kosteloze toewijzing niet zal worden 

beëindigd" en dat de "bestaande maatregelen na 2020 zullen worden gecontinueerd om het 

risico van koolstoflekkage ten gevolg van het klimaatbeleid te voorkomen, zo lang als geen 

vergelijkbare inspanningen worden ondernomen in andere economieën, teneinde een passend 

niveau van steun te bieden aan sectoren die het risico lopen aan internationaal 

concurrentievermogen in te boeten". 

 

De Commissie is reeds begonnen met de raadpleging over de voorstellen voor bepalingen 

betreffende koolstoflekkage in de periode ná 2020, inclusief verbeteringen aan de bestaande 

regeling. Deze voorstellen zijn nauw gelieerd aan de marktstabiliteitsreserve, maar richten 

zich tegelijkertijd op meer dan alleen de systeemfout (marktonevenwichtigheden) die de 

marktstabiliteitsreserve beoogt aan te pakken. 

 

Rapporteur is van mening dat zeker meer debat nodig is over het verbeteren van de 

regeling voor de kosteloze toewijzing van emissierechten, met name gezien de 
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veranderende productieniveaus, en over garanties dat de meest efficiënte installaties niet 

met onnodige koolstofkosten worden geconfronteerd, leidend tot koolstoflekkage. 

 

Overeenkomstig het verzoek van de Europese Raad om de toewijzing van emissirechten beter 

op veranderende productieniveaus af te stemmen en om niet vooruit te lopen op of obstakels 

op te werpen voor toekomstige mogelijkheden om de toewijzing dynamischer vorm te geven, 

stelt rapporteur voor de doorgeschoven ("back-loaded") emissierechten in de 

marktstabiliteitsreserve op te nemen. Met gebruikmaking van de sturing van de Europese 

Raad zou de Commissie zo spoedig mogelijk voorstellen voor herziening van de ETS-

richtlijn moeten voorleggen, inclusief voorstellen voor verbeterde 

koolstoflekkagebepalingen. 

 

Investeringsstimulansen 

Rapporteur steunt ook het idee om een deel van de in de reserve opgenomen emissierechten te 

gebruiken voor investeringen in industriële technologieën en processen met een geringe 

koolstofvoetafdruk. 

Werking van de marktstabiliteitsreserve 

Wat de werking van de reserve zelf betreft, stelt de Commissie voor om: 

- emissierechten aan de reserve toe te voegen indien het totale overschot meer dan 833 

miljoen rechten bedraagt (gelijk aan 12% van het totale aantal emissierechten in omloop in 

het jaar x-2); 

- 100 miljoen emissierechten uit de reserve vrij te geven indien het overschot minder dan 400 

miljoen rechten bedraagt. 

 

Deze parameters zouden voor een te geringe, respectievelijke te grote aanpassing van de 

marktsituatie kunnen zorgen indien ramingen van hedging onnauwkeurig zijn. Op termijn zou 

ook nagedacht kunnen worden over flexibeler parameters. Sommige partijen dringen aan op 

een verhoging van de plafonds, andere op een tragere opname van emissierechten in de 

reserve. Deze kwesties moeten aan de orde worden gesteld. Omdat er dienaangaand 

evenwel nog vrij veel onzekerheid bestaat, is er behoefte aan een goed getimede 

evaluatie. 

 

Wat de vertraging met twee jaar betreft, is rapporteur van oordeel dat de verwijzing naar jaar 

x-2 inhoudt dat de reactietijd vrij lang is en dat hier derhalve iets aan moet worden gedaan. 
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- AGC Glass Europe 

 

- Alstom 
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- Belgisch Staalindustrieverbond  

 

- Business Europe  
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- CEFIC  

 

- CEPI (Confederation of European paper industries) 

 

- CEPS (Centre for European Policy Studies / Carbon Market Forum) 

 

- Cembureau (European Cement Association) 

 

- Change Partnership 

 

- Ecofys 

 

- ENECO 

 

- ENEL 

 

- ENI 

 

- E.ON  

 

- ESTA (European Steel Tube Association) 

 

- Eurelectric (Union of the Electricity Industry) 

 

- Eurofer (The European Steel Association) 

 

- Eurometaux (European Association of Metals) 

 

- European Energy Forum 
 

- EWEA (European Wind Energy Association) 

 

- Essencia (Belgian chemical industry) 

 

- Exxon  

 

- Federacciai (Federation of the Italian Steel Companies) 

 

- ICIS Tschach Solution GmbH (carbon market analysis) 

 

- IIGCC (Institutional Investors Group on Climate Change) 

 

- Glass for Europe  
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http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.eurometaux.be%2F&ei=LchcVMqSG8fT7AbuuYCwDg&usg=AFQjCNEnoDIK53JIYxHAh3ca1HGRa2gG3g&bvm=bv.79184187,d.ZGU
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- LSE, Grantham research institute on climate change and the environment 

 

- Mercuria Energy Group 

 

- IETA (International Emissions Trading Association) 

 

- Point Carbon, Thomson Reuters 

 

- Polish Energy Association 

 

- Potsdam Institut für Klimafolgenforschung / Energy Platform of the European Council of 

Academies of Applied Sciences, Technologies and Engineering 

 

- Sandbag 

 

- Shell 

 

- L'Union Française de l'Electricité (UFE) 

 

- VGI (Federation of Glass industry)  

 

- WWF. 
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