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BEKNOPTE MOTIVERING 

De wereld beweegt zich in de richting van een koolstofarme economie, het klimaatakkoord 

van Parijs van vorig jaar toont aan dat deze ontwikkeling onomkeerbaar is. In het akkoord 

worden ambitieuze doelen gesteld, en het is belangrijk dat de EU zich aan haar afspraken 

houdt. Even belangrijk is dat we van de vele gelegenheden gebruik maken die geboden 

worden door de overgang van onze economie naar een koolstofarme economie. 

Europa heeft meer dan 10 jaar ervaring met het EU-emissiehandelsysteem (EU-ETS). Het 

EU-ETS is wereldwijd het grootste systeem voor uitstootbeperking en emissiehandel, dat 

geldt voor meer dan 11 000 energiecentrales en industriële installaties. Het is gelukt 

klimaatverandering op de agenda te krijgen in de bestuurskamers, door een prijskaartje te 

hangen aan koolstof – wat ertoe bijgedragen heeft dat er wordt geïnvesteerd in koolstofarme 

technologieën. Regeringen en particuliere bedrijven zetten zich op de hele wereld in voor de 

handel in koolstofemissies, omdat het een instrument is dat concurrentievermogen kan 

garanderen, innovatie kan aanmoedigen en kan leiden tot substantiële emissiereducties. Een 

toenemend aantal landen, waaronder met name China, gebruikt emissiehandel om zijn 

klimaatdoelstellingen te verwezenlijken of is van plan dit te gaan doen. 

In juli 2015 heeft de Europese Commissie een voorstel ingediend om de EU-ETS-richtlijn 

zodanig te herzien dat de EU-doelstelling om de binnenlandse broeikasgasemissies tegen 

2030 met ten minste 40 % te verlagen, wordt gehaald. De rapporteur is verheugd over de 

voorgestelde hervormingen. Sommige elementen moeten echter worden aangescherpt om 

ervoor te zorgen dat het systeem intact blijft, voor de industrie voorspelbaar is en dat er 

sprake is van een gelijk speelveld voor ondernemingen, bedrijfstakken en lidstaten. Het is van 

vitaal belang, ook met het oog op het recent aangenomen klimaatakkoord van Parijs, dat het 

EU-ETS blijft stimuleren dat de emissies op adequate wijze worden teruggedrongen. 

Tegelijkertijd moet worden voorkomen dat de best presterende industrieën extra kosten 

moeten maken, die werkelijk blootstaan aan het risico van koolstoflekkage. 

Realiseren van kosteneffectieve broeikasgasemissiereducties 

Overeenkomstig de huidige richtlijn lopen de bepalingen inzake koolstoflekkage af in 2020. 

Voor sommige industriële sectoren zal het echter noodzakelijk blijven tijdelijk door te gaan 

met de kosteloze toewijzing, als uitzondering op de algemene regel van veiling als 

toewijzingsmethode, om het risico van koolstoflekkage tegen te gaan. Toewijzingsregels en -

benchmarks moeten zowel realistisch zijn als een stimulans voor continue verbeteringen van 

het proces. Er zijn frequentere aanpassingen nodig op grond van de feitelijke 

productiegegevens om over-toewijzing te voorkomen en efficiënte industrieën niet te 

ontmoedigen om te groeien. De kosteloze toewijzing moet beter gericht zijn op die 

bedrijfstakken die het meest blootstaan aan het risico van koolstoflekkage, zodat de 

bedrijfstakken die er het meest behoefte aan hebben, worden ondersteund. Hierdoor zal de 

sectoroverschrijdende correctiefactor minimaal hoeven worden toegepast, die anders het 
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concurrentievermogen van sommige industriële sectoren onterecht en botweg zou kunnen 

benadelen. 

Stimuleren van industriële innovatie 

Het EU-ETS kan een belangrijk instrument zijn om innovatieve koolstofarme technologieën 

op te schalen en zou dat ook moeten zijn. De rapporteur is verheugd over het voorstel van de 

Commissie om de omvang van het innovatiefonds te vergroten, en om het toepassingsgebied 

voor koolstofarme innovatie in industriële sectoren uit te breiden. Het EU-ETS slaagt er 

echter tot dusverre niet in koolstofarme investeringen en innovatie op een schaal te 

bevorderen die nodig is om klimaatdoelstellingen op de middellange en lange termijn te 

verwezenlijken. Het heeft een krachtiger innovatiefonds nodig met een extra toewijzing van 

150 miljoen om private investeringen aan te trekken in baanbrekende industriële 

technologieën. Nu de uitstootbeperking van het EU-ETS afneemt en de 

koolstoflekkagebepalingen worden hervormd, waarbij gestreefd wordt naar 100 % veiling, 

worden beleidsmaatregelen ter ondersteuning van investeringen in de overgang naar een 

koolstofarme economie steeds belangrijker. 

Consistent met een steeds geïntegreerdere energiemarkt 

De hervorming van het EU-ETS, samen met zijn impact op de energieproductie en 

energiehandel, zou consistent moeten zijn met de doelstellingen van de Energie-unie. Een 

innovatief en modern Europees energiesysteem is van vitaal belang, en er zouden meer 

middelen moeten worden ingezet voor dit doel. Post-2020 EU-ETS-regels voor de 

energiesector of ter compensatie van indirecte koolstofkosten voor elektriciteitsverbruikers 

moeten meer geharmoniseerd worden, en moeten gericht zijn op een gelijk speelveld en 

zouden de concurrentie tussen de lidstaten op de elektriciteitsmarkt niet mogen verstoren. De 

tijdelijke kosteloze toewijzing aan de energiesector in lidstaten met een lager inkomen moet 

op transparante wijze plaatsvinden, om te zorgen voor economisch rendabele projecten in lijn 

met de energie- en klimaatdoelstellingen van de EU op de lange termijn. Regelmatig zou 

gekeken moeten worden naar de interactie tussen het EU-ETS en overige beleidsmaatregelen 

op het gebied van klimaat, luchtkwaliteit en energie, om te voorkomen dat maatregelen elkaar 

overlappen en om negatieve interactie tussen verschillende beleidsinstrumenten te vermijden. 

Voortbouwen op het klimaatakkoord van Parijs 

Welke gevolgen het klimaatakkoord van Parijs zal hebben voor het EU-ETS is nog niet in 

detail nagegaan, en derhalve is het niet mogelijk daar volledig rekening mee te houden bij de 

start van fase 4. 

Terwijl het Protocol van Kyoto slechts betrekking had op 12 % van de wereldwijde emissies, 

zijn nu de landen die verantwoordelijk zijn voor 95 % van de wereldwijde emissies verplicht 

om nationale klimaatplannen te implementeren en hun ambities om de vijf jaar te verhogen. 

De EU-ETS-richtlijn moet daarom worden afgestemd op het klimaatakkoord van Parijs, 
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inclusief de vaststelling van een trapsgewijs mechanisme ('ratchet mechanism') waardoor de 

koolstoflekkagebepalingen en het ambitieniveau met regelmatige tussenpozen worden 

bijgesteld. 

AMENDEMENTEN 

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen 

in aanmerking te nemen: 

Amendement  1 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Bij Richtlijn 2003/87/EG van het 

Europees Parlement en de Raad15 is een 

regeling voor de handel in 

broeikasgasemissierechten binnen de Unie 

vastgesteld teneinde de emissies van 

broeikasgassen op een kosteneffectieve en 

economisch efficiënte wijze te 

verminderen. 

(1) Bij Richtlijn 2003/87/EG van het 

Europees Parlement en de Raad15 is een 

regeling voor de handel in 

broeikasgasemissierechten binnen de Unie 

vastgesteld teneinde de emissies van 

broeikasgassen op een kosteneffectieve en 

economisch efficiënte wijze te 

verminderen om zo het internationale 

concurrentievermogen van de EU-

industrie te waarborgen, koolstoflekkage 

te vermijden en te voorkomen dat 

investeringen naar elders wegvloeien. 

__________________ __________________ 

15Richtlĳn 2003/87/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 

tot vaststelling van een regeling voor de 

handel in broeikasgasemissierechten 

binnen de Gemeenschap en tot wĳziging 

van Richtlĳn 96/61/EG van de Raad (PB L 

275 van 25.10.2003, blz. 32). 

15Richtlĳn 2003/87/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 

tot vaststelling van een regeling voor de 

handel in broeikasgasemissierechten 

binnen de Gemeenschap en tot wĳziging 

van Richtlĳn 96/61/EG van de Raad (PB L 

275 van 25.10.2003, blz. 32). 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) De Europese Raad van oktober (2) De Europese Raad van oktober 
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2014 heeft zich ertoe verbonden de totale 

broeikasgasemissies van de Unie tegen 

2030 met ten minste 40 % te verminderen 

ten opzichte van 1990. Alle bedrijfstakken 

van de economie moeten bijdragen aan het 

behalen van die emissiereducties en de 

doelstelling zal op de meest 

kosteneffectieve wijze worden bereikt via 

de regeling van de Unie voor de handel in 

emissierechten (EU Emission Trading 

System, EU-ETS), met tegen 2030 een 

vermindering met 43 % ten opzichte van 

2005. Dat is bevestigd in de voorgenomen 

nationaal vastgestelde reductieverbintenis 

van de Unie en haar lidstaten die op 6 

maart 2015 bij het secretariaat van het 

Raamverdrag van de VN inzake 

klimaatverandering16 is ingediend. 

2014 heeft zich ertoe verbonden de totale 

broeikasgasemissies van de Unie tegen 

2030 met ten minste 40 % te verminderen 

ten opzichte van 1990. Alle bedrijfstakken 

van de economie moeten bijdragen aan het 

behalen van die emissiereducties en de 

doelstelling zal op de meest 

kosteneffectieve wijze worden bereikt via 

de regeling van de Unie voor de handel in 

emissierechten (EU Emission Trading 

System, EU-ETS), met tegen 2030 een 

vermindering met 43 % ten opzichte van 

2005. Dat is bevestigd in de voorgenomen 

nationaal vastgestelde reductieverbintenis 

van de Unie en haar lidstaten die op 6 

maart 2015 bij het secretariaat van het 

Raamverdrag van de VN inzake 

klimaatverandering[1] is ingediend. De 

Overeenkomst van Parijs over 

klimaatverandering ("de Overeenkomst"), 

die op de 21e Conferentie van de Partijen 

bij het Raamverdrag van de Verenigde 

Naties inzake klimaatverandering is 

aangenomen, markeert een nieuwe 

mijlpaal op het vlak van mondiale 

doelstellingen om de wereldwijde 

temperatuurstijging ruim beneden 2 °C 

boven de pre-industriële niveaus te 

houden, en om in te zetten op een 

maximale stijging van 1,5°C boven de pre-

industriële niveaus. Volgens de 

Overeenkomst moeten alle sectoren van 

de economie een bijdrage leveren aan het 

terugdringen van de CO2-uitstoot. De 

doelstellingen en maatregelen waarin op 

internationaal niveau overeenstemming is 

bereikt, zoals in het kader van de 

Internationale 

burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) en de 

Internationale Maritieme Organisatie 

(IMO), worden toegejuicht als zij 

emissiebeperking bewerkstelligen; 

__________________ __________________ 

16 

http://www4.unfccc.int/submissions/indc/S

ubmission%20Pages/submissions.aspx 

16 

http://www4.unfccc.int/submissions/indc/S

ubmission%20Pages/submissions.aspx 
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Amendement  3 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) De Europese Raad heeft bevestigd 

dat een goed functionerende, hervormde 

EU-ETS met een instrument om de markt 

te stabiliseren het belangrijkste Europese 

instrument zal zijn om die doelstelling te 

bereiken, met een jaarlijkse reductiefactor 

van 2,2 % vanaf 2021, terwijl de kosteloze 

toewijzing niet afloopt, maar de bestaande 

maatregelen na 2020 blijven bestaan om 

het risico op koolstoflekkage ten gevolge 

van het klimaatbeleid tegen te gaan zolang 

er in andere grote economieën geen 

vergelijkbare inspanningen worden 

geleverd en zonder het aandeel van de te 

veilen rechten te verkleinen. Om de 

planningszekerheid wat 

investeringsbeslissingen betreft, te 

verhogen, de transparantie te vergroten en 

het systeem in zijn geheel eenvoudiger en 

gemakkelijker te begrijpen te maken, moet 

in de wetgeving het aandeel dat wordt 

geveild als een percentage worden 

uitgedrukt. 

(3) De Europese Raad heeft bevestigd 

dat een goed functionerende, hervormde en 

effectievere EU-ETS met een instrument 

om de markt te stabiliseren het 

belangrijkste Europese instrument zal zijn 

om die doelstelling te bereiken, met een 

jaarlijkse reductiefactor van 2,2 % vanaf 

2021, terwijl de kosteloze toewijzing niet 

afloopt, maar de bestaande maatregelen na 

2020 blijven bestaan om het risico op 

koolstoflekkage ten gevolge van het 

klimaatbeleid tegen te gaan zolang er in 

andere grote economieën, derde landen of 

subnationale regio's geen vergelijkbare 

inspanningen worden geleverd en zonder 

het aandeel van de te veilen rechten te 

verkleinen. Om de planningszekerheid wat 

investeringsbeslissingen betreft te 

verhogen, de transparantie te vergroten en 

het systeem in zijn geheel eenvoudiger en 

gemakkelijker te begrijpen te maken, moet 

in de wetgeving het aandeel dat wordt 

geveild als een percentage worden 

uitgedrukt. Aangezien de Unie duidelijk is 

over haar voornemen om de EU-ETS te 

handhaven als hoofdpijler van het 

klimaatbeleid van de Unie, volgen andere 

landen en regio's in de wereld het 

klimaatbeleid van de Unie. In 2016 

gebruiken circa 40 landen en meer dan 20 

steden, staten en provincies 

koolstofbeprijzingsregelingen, in 

verschillende mate, en overwegen andere 

dergelijke regelingen in de toekomst toe te 

passen. De Unie moedigt andere landen 

aan te volgen en te volharden in hun 

inspanningen.  

 

Amendement  4 

Voorstel voor een richtlijn 
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Overweging 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Het is een essentiële prioriteit van 

de Unie om een veerkrachtige energie-unie 

tot stand te brengen om haar burgers 

betrouwbare, duurzame, concurrerende en 

betaalbare energie te verstrekken. Om dat 

te bereiken, is een voortzetting van de 

ambitieuze klimaatactie nodig, met de EU-

ETS als de hoeksteen van het Europese 

klimaatbeleid, en vooruitgang op andere 

vlakken van de energie-unie17. De 

uitvoering van de in het beleidskader 2030 

besloten ambitie draagt bij tot de 

vaststelling van een zinvolle koolstofprijs 

en tot het verder stimuleren van 

kosteneffectieve 

broeikasgasemissiereducties. 

(4) Het is een essentiële prioriteit van 

de Unie om een veerkrachtige energie-unie 

tot stand te brengen om haar burgers 

betrouwbare, duurzame, concurrerende en 

betaalbare energie te verstrekken. Om dat 

te bereiken, is een voortzetting van de 

ambitieuze klimaatactie nodig, met de EU-

ETS als de hoeksteen van het Europese 

klimaatbeleid, en vooruitgang op andere 

vlakken van de energie-unie17, waarbij 

wordt gewaarborgd dat deze vlakken, 

zoals vlakken die gerelateerd zijn aan 

energie-efficiëntie en hernieuwbare 

bronnen, de doelstellingen van de EU-

ETS versterken en de goede marktwerking 

niet ondermijnen. De uitvoering van de in 

het beleidskader 2030 besloten ambitie 

draagt bij tot de vaststelling van een 

zinvolle koolstofprijs en tot het verder 

stimuleren van kosteneffectieve 

broeikasgasemissiereducties, om de 

langetermijndoelstelling van de Unie om 

de broeikasgasemissies tegen 2050 

verminderen met 80-95% te 

verwezenlijken. Het wordt betreurd dat 

het koolstofprijssignaal in fase 3 niet 

hoog genoeg is geweest om investeringen 

in koolstofarme technologieën en 

processen te stimuleren. Een koolstofprijs 

die hoog genoeg is om investeringen in 

het koolstofarm maken van producten te 

stimuleren, is essentieel voor het 

functioneren van de EU-ETS-markt.  De 

herindustrialiseringsdoelstelling die is 

gericht op een aandeel van de industrie in 

het Unie-bbp van 20 % tegen 2020 moet 

in dit verband worden benadrukt, alsmede 

het belang van innovatie, investeringen in 

onderzoek en ontwikkeling, 

werkgelegenheid en vernieuwing van 

vaardigheden. 

__________________ __________________ 

17 COM(2015) 80, "Een kaderstrategie 

voor een schokbestendige energie-unie met 

17COM(2015) 80, "Een kaderstrategie voor 

een schokbestendige energie-unie met een 
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een toekomstgericht beleid inzake 

klimaatverandering" 

toekomstgericht beleid inzake 

klimaatverandering" 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Het EU-beleid is krachtens artikel 

191, lid 2, van het Verdrag betreffende de 

Europese Unie gebaseerd op het beginsel 

dat de vervuiler betaalt en op basis daarvan 

voorziet Richtlijn 2003/87/EG op termijn 

in een overgang naar volledige veiling. 

Zolang andere grote economieën geen 

vergelijkbare maatregelen inzake 

klimaatbeleid nemen, is het uitstellen van 

een volledige overgang gerechtvaardigd ter 

voorkoming van koolstoflekkage en is 

gerichte kosteloze toewijzing van rechten 

aan de industrie gerechtvaardigd ter 

vermindering van het reële risico op een 

stijging van de broeikasgasemissies in 

derde landen waar voor de industrie geen 

vergelijkbare koolstofbeperkingen gelden. 

(5) Het EU-beleid is krachtens artikel 

191, lid 2, van het Verdrag betreffende de 

Europese Unie gebaseerd op het beginsel 

dat de vervuiler betaalt en op basis daarvan 

voorziet Richtlijn 2003/87/EG op termijn 

in een overgang naar volledige veiling. 

Zolang andere grote economieën geen 

vergelijkbare maatregelen inzake 

klimaatbeleid nemen, is het uitstellen van 

een volledige overgang gerechtvaardigd ter 

voorkoming van het risico van 

koolstoflekkage en het risico dat 

investeringen naar elders wegvloeien, en 

is gerichte kosteloze toewijzing van 

rechten aan de industrie gerechtvaardigd 

ter vermindering van het reële risico op een 

stijging van de mondiale 

broeikasgasemissies en het verleggen van 

investeringen naar derde landen waar voor 

de industrie geen vergelijkbare 

koolstofbeperkingen gelden. Uit een studie 

waartoe de Commissie in 2013 opdracht 

had gegeven bleek dat er zich in de jaren 

2005-2012 geen koolstoflekkage heeft 

voorgedaan. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) De veiling van rechten blijft de 

algemene regel en kosteloze toewijzing de 

uitzondering. Derhalve, en zoals bevestigd 

door de Europese Raad, mag het aandeel 

(6) De veiling van rechten blijft de 

algemene regel en kosteloze toewijzing een 

uitzondering gedurende een 

overgangsperiode om het Europese 
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van de te veilen rechten, dat in de periode 

2013-2020 57 % bedroeg, niet worden 

verlaagd. In de effectbeoordeling van de 

Commissie worden nadere gegevens over 

het te veilen aandeel verstrekt en wordt 

gepreciseerd dat dit aandeel van 57 % 

bestaat uit namens de lidstaten geveilde 

rechten, inclusief voor nieuwkomers 

gereserveerde rechten die niet zijn 

toegewezen, rechten voor de modernisering 

van de elektriciteitsopwekking in bepaalde 

lidstaten en rechten die op een later tijdstip 

worden geveild aangezien zij in de bij 

Besluit (EU) 2015/... van het Europees 

Parlement en de Raad19 ingestelde 

marktstabiliteitsreserve zijn ondergebracht. 

concurrentievermogen op mondiaal 

niveau te handhaven. Derhalve, en zoals 

bevestigd door de Europese Raad, mag het 

aandeel van de te veilen rechten, dat in de 

periode 2013-2020 57 % bedroeg, niet 

worden verlaagd. Vanaf 2021 moet het 

aandeel te veilen rechten minstens 57 % 

bedragen met de mogelijkheid om het met 

hooguit percentpunten te verlagen om te 

zorgen voor een voldoende hoeveelheid 

kosteloze toewijzingen. In de 

effectbeoordeling van de Commissie 

worden nadere gegevens over het te veilen 

aandeel verstrekt en wordt gepreciseerd dat 

dit aandeel van 57 % bestaat uit namens de 

lidstaten geveilde rechten, inclusief voor 

nieuwkomers gereserveerde rechten die 

niet zijn toegewezen, rechten voor de 

modernisering van de 

elektriciteitsopwekking in bepaalde 

lidstaten en rechten die op een later tijdstip 

worden geveild aangezien zij in de bij 

Besluit (EU) 2015/... van het Europees 

Parlement en de Raad19 ingestelde 

marktstabiliteitsreserve zijn ondergebracht. 

__________________ __________________ 

18 SEC(2015)XX 18 SEC(2015)XX 

19 Besluit (EU) 2015/... van het Europees 

Parlement en de Raad van ... 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 (PB L [...] van 

[...], blz. [...]). 

19Besluit (EU) 2015/... van het Europees 

Parlement en de Raad van ... 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 (PB L [...] van 

[...], blz. [...]). 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Om het milieuvoordeel van de 

emissiereducties in de Unie te handhaven 

terwijl maatregelen van andere landen de 

(7) Om het milieuvoordeel van de 

emissiereducties in de Unie te handhaven 

terwijl maatregelen van andere landen de 
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industrie geen vergelijkbare stimulansen 

voor emissiereductie bieden, moeten nog 

steeds kosteloze rechten worden 

toegewezen aan installaties in 

bedrijfstakken en deeltakken die een reëel 

risico op koolstoflekkage lopen. De 

ervaring die tijdens de werking van de EU-

ETS is opgedaan, bevestigt dat 

bedrijfstakken en deeltakken in 

verschillende mate zijn blootgesteld aan 

een risico op koolstoflekkage en dat 

kosteloze toewijzing koolstoflekkage heeft 

voorkomen. Terwijl sommige 

bedrijfstakken en deeltakken kunnen 

worden geacht een hoger risico op 

koolstoflekkage te lopen, kunnen andere 

om hun emissies te betalen een aanzienlijk 

deel van de kosten van de rechten in de 

productprijzen doorberekenen, zonder 

marktaandeel te verliezen, en dragen zij 

alleen het resterende deel van de kosten, 

zodat zij een laag risico op koolstoflekkage 

lopen. De Commissie moet de relevante 

bedrijfstakken vaststellen en op basis van 

hun handelsintensiteit en hun emissie-

intensiteit differentiëren om beter te 

kunnen bepalen welke bedrijfstakken een 

reëel risico op koolstoflekkage lopen. 

Indien op basis van die criteria een drempel 

wordt overschreden die is vastgesteld door 

rekening te houden met de respectievelijke 

mogelijkheid van betrokken bedrijfstakken 

en deeltakken om kosten in de 

productprijzen door te berekenen, moet die 

bedrijfstak of deeltak worden geacht risico 

op koolstoflekkage te lopen. Andere 

moeten worden geacht een laag risico of 

geen risico op koolstoflekkage te lopen. 

Door rekening te houden met de 

mogelijkheden van bedrijfstakken en 

deeltakken buiten de 

elektriciteitsopwekking om kosten in de 

productprijzen door te berekenen, moeten 

tevens onverhoopte winsten worden 

beperkt. 

industrie geen vergelijkbare stimulansen 

voor emissiereductie bieden, moeten nog 

steeds kosteloze rechten worden 

toegewezen aan installaties in 

bedrijfstakken en deeltakken die een reëel 

risico op koolstoflekkage lopen. Kosteloze 

toewijzing wordt niet geacht een subsidie 

te zijn, maar moet erop gericht zijn 

koolstoflekkage te voorkomen en te 

vermijden dat investeringen wegvloeien 

en moet investeringen in koolstofarme 

technologieën en processen stimuleren en 

financieren. De ervaring die tijdens de 

werking van de EU-ETS is opgedaan, 

bevestigt dat bedrijfstakken en deeltakken 

in verschillende mate zijn blootgesteld aan 

een risico op koolstoflekkage en dat 

kosteloze toewijzing koolstoflekkage heeft 

voorkomen. Terwijl sommige 

bedrijfstakken en deeltakken kunnen 

worden geacht een hoger risico op 

koolstoflekkage te lopen, kunnen andere 

om hun emissies te betalen een aanzienlijk 

deel van de kosten van de rechten in de 

productprijzen doorberekenen, zonder 

marktaandeel te verliezen, en dragen zij 

alleen het resterende deel van de kosten, 

zodat zij een laag risico op koolstoflekkage 

lopen. De Commissie moet de relevante 

bedrijfstakken vaststellen en op basis van 

hun handelsintensiteit en hun emissie-

intensiteit differentiëren om beter te 

kunnen bepalen welke bedrijfstakken een 

reëel risico op koolstoflekkage lopen. 

Indien op basis van die criteria een drempel 

wordt overschreden die is vastgesteld door 

rekening te houden met de respectievelijke 

mogelijkheid van betrokken bedrijfstakken 

en deeltakken om kosten in de 

productprijzen door te berekenen, moet die 

bedrijfstak of deeltak worden geacht risico 

op koolstoflekkage te lopen. Andere 

moeten worden geacht een laag risico of 

geen risico op koolstoflekkage te lopen. 

Bedrijfstakken en deeltakken die niet zijn 

blootgesteld aan koolstoflekkage zouden 

geen recht mogen hebben op kosteloze 

toewijzing. Door rekening te houden met 

de mogelijkheden van bedrijfstakken en 
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deeltakken buiten de 

elektriciteitsopwekking om kosten in de 

productprijzen door te berekenen, moeten 

tevens onverhoopte winsten worden 

beperkt. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Om rekening te houden met de 

technologische vooruitgang in de 

betrokken bedrijfstakken en de waarden 

van de benchmarks voor kosteloze 

toewijzingen aan installaties, vastgesteld 

aan de hand van gegevens van de jaren 

2007-2008, aan de relevante periode van 

toewijzing aan te passen, moeten die 

waarden in overeenstemming met de 

waargenomen gemiddelde vooruitgang 

worden geactualiseerd. Omwille van de 

voorspelbaarheid moet dat gebeuren door 

toepassing van een factor die de beste 

beoordeling van de vooruitgang in de 

verschillende bedrijfstakken 

vertegenwoordigt en rekening houdt met 

solide, objectieve en geverifieerde 

gegevens van de installaties, zodat de 

bedrijfstakken met een aanzienlijk van die 

factor afwijkende mate van vooruitgang 

een benchmarkwaarde hebben die dichter 

bij hun werkelijke mate van vooruitgang 

ligt. Indien uit de gegevens een verschil ten 

aanzien van de reductiefactor blijkt dat 

over de relevante periode jaarlijks meer 

dan 0,5 % hoger of lager ligt dan de 

waarde van 2007-2008, moet de betrokken 

benchmarkwaarde ten belope van dat 

percentage worden aangepast. Om gelijke 

concurrentievoorwaarden voor de 

productie van aromaten, waterstof en 

syngas in raffinaderijen en chemische 

fabrieken te waarborgen, moeten de 

benchmarkwaarden voor aromaten, 

waterstof en syngas afgestemd blijven op 

(8) Om rekening te houden met de 

technologische vooruitgang in de 

betrokken bedrijfstakken moeten de 

benchmarks volledig worden 

geactualiseerd met de gegevens van 2017 

en 2018 die de werkelijke technologische 

verbeteringen weerspiegelen. Omwille van 

de voorspelbaarheid en om te zorgen voor 

een blijvende stimulans voor 

procesverbetering, moeten de benchmarks 

verder geactualiseerd worden door 

toepassing van een factor die de beste 

beoordeling van de vooruitgang in de 

verschillende bedrijfstakken 

vertegenwoordigt en rekening houdt met 

solide, objectieve en geverifieerde 

gegevens van de installaties, zodat de 

bedrijfstakken met een aanzienlijk van die 

factor afwijkende mate van vooruitgang 

een benchmarkwaarde hebben die dichter 

bij hun werkelijke mate van vooruitgang 

ligt. Indien uit de gegevens een verschil ten 

aanzien van de reductiefactor blijkt dat 

over de relevante periode jaarlijks meer 

dan 0,5 % hoger of lager ligt dan de 

waarde, moet de betrokken 

benchmarkwaarde ten belope van dat 

percentage worden aangepast. Indien 

sectoren een lager verbeteringspercentage 

hebben dan 0,3%, zou dat percentage 

moeten worden toegepast. Om gelijke 

concurrentievoorwaarden voor de 

productie van aromaten, waterstof en 

syngas in raffinaderijen en chemische 

fabrieken te waarborgen, moeten de 
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de benchmarks voor raffinaderijen. benchmarkwaarden voor aromaten, 

waterstof en syngas afgestemd blijven op 

de benchmarks voor raffinaderijen. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) De lidstaten moeten, in 

overeenstemming met de staatssteunregels, 

voorzien in een gedeeltelijke compensatie 

voor bepaalde installaties in bedrijfstakken 

of deeltakken waarvan is vastgesteld dat zij 

zijn blootgesteld aan een aanzienlijk risico 

op koolstoflekkage door kosten in verband 

met in de elektriciteitsprijzen 

doorberekende broeikasgasemissies. Het 

protocol en de bijbehorende besluiten die 

door de Conferentie van de partijen in 

Parijs zijn goedgekeurd, moeten voorzien 

in dynamische beschikbaarstelling van 

klimaatfinanciering, overdracht van 

technologie en capaciteitsopbouw voor in 

aanmerking komende partijen, met name 

die met de minste mogelijkheden. De 

publieke sector zal een belangrijke rol 

blijven spelen bij het mobiliseren van 

middelen voor klimaatfinanciering na 

2020. Daarom moeten veilingopbrengsten 

ook worden gebruikt voor 

klimaatfinancieringsacties in kwetsbare 

derde landen, waaronder de aanpassing aan 

de gevolgen van klimaatverandering. Welk 

bedrag voor klimaatfinanciering moet 

worden gemobiliseerd, zal tevens afhangen 

van het ambitieniveau en de kwaliteit van 

de voorgestelde voorgenomen nationaal 

vastgestelde bijdragen, latere 

investeringsplannen en nationale processen 

voor aanpassingsplanning. Lidstaten 

moeten de veilinginkomsten ook 

gebruiken ter bevordering van het 

verwerven van vaardigheden en de 

reallocatie van arbeid die wordt getroffen 

door de overgang naar andere banen in een 

(9) Er moet een geharmoniseerd EU-

mechanisme worden ingesteld om, 

rekening houdend met de 

staatssteunregels, te voorzien in een 

compensatie voor bepaalde installaties in 

bedrijfstakken of deeltakken waarvan is 

vastgesteld dat zij zijn blootgesteld aan een 

aanzienlijk risico op koolstoflekkage door 

kosten in verband met in de 

elektriciteitsprijzen doorberekende 

broeikasgasemissies. Het protocol en de 

bijbehorende besluiten die door de 

Conferentie van de partijen in Parijs zijn 

goedgekeurd, moeten voorzien in 

dynamische beschikbaarstelling van 

klimaatfinanciering, overdracht van 

technologie en capaciteitsopbouw voor in 

aanmerking komende partijen, met name 

die met de minste mogelijkheden. De 

publieke sector zal een belangrijke rol 

blijven spelen bij het mobiliseren van 

middelen voor klimaatfinanciering na 

2020. Daarom moet ten minste 80% van 

de veilingopbrengsten worden besteed aan 

de klimaatacties die zijn vermeld in deze 

richtlijn, inclusief 

klimaatfinancieringsacties in kwetsbare 

derde landen, waaronder de aanpassing aan 

de gevolgen van klimaatverandering. Welk 

bedrag voor klimaatfinanciering moet 

worden gemobiliseerd, zal tevens afhangen 

van het ambitieniveau en de kwaliteit van 

de voorgestelde voorgenomen nationaal 

vastgestelde bijdragen, latere 

investeringsplannen en nationale processen 

voor aanpassingsplanning. De EU moet 

ook een fonds voor een rechtvaardige 
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economie die koolstofarmer wordt. transitie (Just Transition Fund) oprichten 

om de veilinginkomsten te verzamelen ter 

bevordering van het verwerven van 

vaardigheden en de reallocatie van arbeid 

die wordt getroffen door de overgang naar 

andere banen in een economie die 

koolstofarmer wordt. 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) De voornaamste stimulans op lange 

termijn van deze richtlijn voor de CO2-

afvang en -opslag, nieuwe hernieuwbare 

energietechnologieën en baanbrekende 

innovatie in koolstofarme technologieën en 

processen is het signaal dat deze verstuurt 

betreffende de koolstofprijs en dat voor 

CO2-emissies die permanent worden 

opgeslagen of vermeden, geen rechten 

hoeven te worden ingeleverd. Ter 

aanvulling van de middelen die al worden 

ingezet om de demonstratie van 

commerciële faciliteiten voor CO2-afvang 

en -opslag en innovatieve hernieuwbare 

energietechnologieën te versnellen, moeten 

de EU-ETS-rechten ook worden gebruikt 

als gegarandeerde beloning voor het 

inzetten van faciliteiten voor CO2-afvang 

en -opslag, nieuwe hernieuwbare 

energietechnologieën en industriële 

innovatie op het gebied van koolstofarme 

technologieën en processen in de Unie, 

indien CO2 in voldoende mate wordt 

opgeslagen of vermeden en op voorwaarde 

dat er een overeenkomst over kennisdeling 

is. Het grootste deel van die steun moet 

afhangen van de geverifieerde vermijding 

van broeikasgasemissies, terwijl bepaalde 

steun kan worden verleend indien vooraf 

bepaalde mijlpalen worden bereikt, 

rekening houdend met de ingezette 

technologie. Het maximale percentage van 

de projectkosten dat kan worden 

(10) De voornaamste stimulans op lange 

termijn van deze richtlijn voor CO2-afvang 

en -opslag (CCS) en CO2-afvang en -

gebruik (CCU), nieuwe hernieuwbare 

energietechnologieën en baanbrekende 

innovatie in duurzame koolstofarme 

technologieën en processen is het signaal 

dat deze verstuurt betreffende de 

koolstofprijs en dat voor CO2-emissies die 

permanent worden opgeslagen of 

vermeden, geen rechten hoeven te worden 

ingeleverd. Ter aanvulling van de middelen 

die al worden ingezet om de demonstratie 

van commerciële faciliteiten voor CCS en 

CCU en innovatieve hernieuwbare 

energietechnologieën te versnellen, moeten 

de EU-ETS-rechten ook worden gebruikt 

als gegarandeerde beloning voor het 

inzetten van faciliteiten voor CCS en CCU, 

nieuwe hernieuwbare energietechnologieën 

en industriële innovatie op het gebied van 

duurzame koolstofarme technologieën en 

processen in de Unie, indien CO2 in 

voldoende mate wordt opgeslagen of 

vermeden en op voorwaarde dat er een 

overeenkomst over kennisdeling is. Het 

grootste deel van die steun moet afhangen 

van de geverifieerde vermijding van 

broeikasgasemissies, terwijl bepaalde steun 

kan worden verleend indien vooraf 

bepaalde mijlpalen worden bereikt, 

rekening houdend met de ingezette 

technologie. Het maximale percentage van 
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ondersteund, kan verschillen naargelang de 

categorie van het project. 

de projectkosten dat kan worden 

ondersteund, kan verschillen naargelang de 

categorie van het project. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Een moderniseringsfonds moet 

worden ingesteld met 2 % van de totale 

EU-ETS-rechten en geveild 

overeenkomstig de regels en modaliteiten 

voor veilingen die op het bij Verordening 

(EU) nr. 1031/2010 vastgestelde 

gemeenschappelijke veilingplatform 

plaatsvinden. Lidstaten waarvan in 2013 

het bbp per hoofd van de bevolking tegen 

marktwisselkoersen minder dan 60 % van 

het EU-gemiddelde bedroeg, moeten in 

aanmerking komen voor financiering uit 

het moderniseringsfonds en mogen tot 

2030 afwijken van het beginsel van 

volledige veiling voor 

elektriciteitsopwekking door gebruik te 

maken van de mogelijkheid van kosteloze 

toewijzing om reële investeringen die hun 

energiesector moderniseren op een 

transparante manier te bevorderen en 

tegelijkertijd verstoringen van de interne 

energiemarkt te vermijden. De regels voor 

het beheer van het moderniseringsfonds 

moeten voorzien in een samenhangend, 

alomvattend en transparant kader om de 

efficiëntst mogelijke uitvoering te 

garanderen en moeten rekening houden 

met de behoefte aan een eenvoudige 

toegang voor alle deelnemers. De werking 

van de beheersstructuur moet zijn 

afgestemd op het doel om een passend 

gebruik van de financiële middelen te 

waarborgen. De beheersstructuur moet 

bestaan uit een investeringsraad en een 

beheerscomité en in het 

besluitvormingsproces moet naar behoren 

rekening worden gehouden met de 

(11) Een moderniseringsfonds moet 

worden ingesteld met 2 % van de totale 

EU-ETS-rechten en geveild 

overeenkomstig de regels en modaliteiten 

voor veilingen die op het bij Verordening 

(EU) nr. 1031/2010 vastgestelde 

gemeenschappelijke veilingplatform 

plaatsvinden. Lidstaten waarvan in 2013 

het bbp per hoofd van de bevolking tegen 

marktwisselkoersen minder dan 60 % van 

het EU-gemiddelde bedroeg, moeten in 

aanmerking komen voor financiering uit 

het moderniseringsfonds en mogen tot 

2030 afwijken van het beginsel van 

volledige veiling voor 

elektriciteitsopwekking door gebruik te 

maken van de mogelijkheid van kosteloze 

toewijzing om reële investeringen die hun 

energiesector moderniseren op een 

transparante manier te bevorderen in lijn 

met de klimaat- en energiedoelstellingen 

van de Unie voor 2030 en 2050 en 

tegelijkertijd verstoringen van de interne 

energiemarkt te vermijden. De regels voor 

het beheer van het moderniseringsfonds 

moeten voorzien in een samenhangend, 

alomvattend en transparant kader om de 

efficiëntst mogelijke uitvoering te 

garanderen en moeten rekening houden 

met de behoefte aan een eenvoudige 

toegang voor alle deelnemers. De werking 

van de beheersstructuur moet zijn 

afgestemd op het doel om een passend 

gebruik van de financiële middelen te 

waarborgen. De beheersstructuur moet 

bestaan uit een investeringsraad en een 

adviesraad.  Investeringen die uit het fonds 
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deskundigheid van de EIB, tenzij steun 

wordt verleend aan kleine projecten met 

leningen van een nationale 

stimuleringsbank of met subsidies via een 

nationaal programma dat de 

doelstellingen van het 

moderniseringsfonds deelt. Investeringen 

die uit het fonds worden gefinancierd, 

moeten door de lidstaten worden 

voorgesteld. Om ervoor te zorgen dat de 

investeringsbehoeften in minder 

kapitaalkrachtige lidstaten adequaat 

worden aangepakt, zal bij de verdeling van 

de financiële middelen in gelijke mate 

rekening worden gehouden met criteria op 

het gebied van geverifieerde emissies en 

bbp. De financiële steun uit het 

moderniseringsfonds kan in verschillende 

vormen worden verleend. 

worden gefinancierd, moeten door de 

lidstaten worden voorgesteld. Om ervoor te 

zorgen dat de investeringsbehoeften in 

minder kapitaalkrachtige lidstaten adequaat 

worden aangepakt, zal bij de verdeling van 

de financiële middelen in gelijke mate 

rekening worden gehouden met criteria op 

het gebied van geverifieerde emissies en 

bbp. De financiële steun uit het 

moderniseringsfonds kan in verschillende 

vormen worden verleend. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) De Europese Raad heeft bevestigd 

dat de modaliteiten, inclusief de 

transparantie, van de optionele kosteloze 

toewijzing om de energiesector in bepaalde 

lidstaten te moderniseren, moeten worden 

verbeterd. Investeringen met een waarde 

van 10 miljoen EUR of meer moeten door 

de betrokken lidstaat via een concurrerend 

biedingsproces worden geselecteerd op 

basis van duidelijke en transparante regels, 

zodat de kosteloze toewijzing wordt 

gebruikt ter bevordering van reële 

investeringen om de energiesector in 

overeenstemming met de doelstellingen in 

het kader van de energie-unie te 

moderniseren. Investeringen met een 

waarde van minder dan 10 miljoen EUR 

moeten ook in aanmerking komen voor 

financiering uit de kosteloze toewijzing. 

De betrokken lidstaat moet dergelijke 

investeringen op basis van duidelijke en 

(12) De Europese Raad heeft bevestigd 

dat de modaliteiten, inclusief de 

transparantie, van de optionele kosteloze 

toewijzing om de energiesector in bepaalde 

lidstaten te moderniseren, moeten worden 

verbeterd. Investeringen met een waarde 

van 10 miljoen EUR of meer moeten door 

de betrokken lidstaat via een concurrerend 

biedingsproces worden geselecteerd op 

basis van duidelijke en transparante regels, 

zodat de kosteloze toewijzing wordt 

gebruikt ter bevordering van reële 

investeringen om de energiesector in 

overeenstemming met de doelstellingen in 

het kader van de energie-unie te 

moderniseren. De lijst met geselecteerde 

en afgewezen projecten moet openbaar 

worden gemaakt. Investeringen met een 

waarde van minder dan 10 miljoen EUR 

moeten ook in aanmerking komen voor 

financiering uit de kosteloze toewijzing. 
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transparante criteria selecteren. Er moet 

een openbare raadpleging over de 

resultaten van dat selectieproces 

plaatsvinden. In het stadium van de selectie 

van investeringsprojecten en van de 

uitvoering ervan moeten de burgers naar 

behoren worden geïnformeerd. 

De betrokken lidstaat moet dergelijke 

investeringen selecteren op basis van 

duidelijke en transparante criteria, die in 

deze richtlijn worden vastgesteld. Er moet 

een openbare raadpleging over de 

resultaten van dat selectieproces 

plaatsvinden. In het stadium van de selectie 

van investeringsprojecten en van de 

uitvoering ervan moeten de burgers naar 

behoren worden geïnformeerd. 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) De financiering van EU-ETS moet 

samenhangen met andere 

financieringsprogramma's van de Unie, 

inclusief de Europese structuur- en 

investeringsfondsen, om de 

doeltreffendheid van de openbare uitgaven 

te waarborgen. 

(13) De financiering van EU-ETS moet 

samenhangen met andere 

financieringsprogramma's van de Unie, 

inclusief Horizon 2020, het Europees 

Fonds voor strategische investeringen, en 
de Europese structuur- en 

investeringsfondsen, rekening houdend 

met de Klimaatstrategie van de Europese 

Investeringsbank, om de doeltreffendheid 

van de openbare uitgaven te waarborgen. 

Amendement  14 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Krachtens de bestaande bepalingen 

die kleine installaties van de EU-ETS 

uitzonderen, kunnen de installaties die 

zijn uitgezonderd dat blijven; het moet 

mogelijk worden dat lidstaten hun lijst van 

uitgezonderde installaties actualiseren en 

lidstaten die die mogelijkheid momenteel 

niet gebruiken, moeten dat aan het begin 

van elke handelsperiode kunnen doen. 

(14) De bestaande bepalingen die kleine 

installaties van de EU-ETS uitzonderen 

moeten worden verlengd om onnodige 

administratieve kosten te vermijden; het 

moet mogelijk worden dat lidstaten hun 

lijst van uitgezonderde installaties 

actualiseren en lidstaten die die 

mogelijkheid momenteel niet gebruiken, 

moeten dat aan het begin van elke 

handelsperiode kunnen doen. 
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Amendement  15 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 16 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (16 ter) Om de administratieve 

lasten voor bedrijven aanzienlijk te 

verminderen, zou de Commissie 

maatregelen kunnen overwegen zoals het 

automatiseren van het indienen en 

verifiëren van emissierapporten, door het 

potentieel van informatie- en 

communicatietechnologieën volledig te 

benutten; 

 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 1 – punt -1 (nieuw)  

Richtlijn 2003/87/EG 

Artikel 3 – lid 1 – letter u bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Aan artikel 3, lid 1, wordt het volgende 

punt toegevoegd: 

 " u bis) ‘kleine emittent’: een 

installatie met een in elk van de drie jaren 

voorafgaand aan de in artikel 27, lid 1, 

onder a) bedoelde melding bij de bevoegde 

autoriteiten gerapporteerde emissies van 

minder dan 50 000 t CO2-equivalent en, 

wanneer zij verbrandingsactiviteiten 

verrichten, een nominaal thermisch 

ingangsvermogen van minder dan 35 MW 

hebben, emissies uit biomassa niet 

meegerekend." 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter a 
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Richtlijn 2003/87/EG 

Artikel 10 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a)  aan lid 1 worden drie nieuwe 

alinea's toegevoegd: 

(a)  aan lid 1 worden vier nieuwe 

alinea's toegevoegd: 

"Met ingang van 2021 bedraagt het aandeel 

van de door de lidstaten te veilen 

emissierechten 57 %. 

Met ingang van 2021 bedraagt het aandeel 

van de door de lidstaten te veilen 

emissierechten 57 %, en dit aandeel neemt 

overeenkomstig artikel 10 bis, lid 5, tot 

2030 gedurende de gehele vierde 

handelsperiode af met maximaal vijf 

percentpunten. Een dergelijke aanpassing 

mag uitsluitend plaatsvinden in de vorm 

van een vermindering van rechten die 

worden geveild overeenkomstig artikel 10, 

lid 2, alinea 1, onder a). 

Tussen 2021 en 2030 wordt 2 % van de 

totale hoeveelheid emissierechten geveild 

om een fonds voor de verbetering van de 

energie-efficiëntie en de modernisering van 

de energiesystemen van bepaalde lidstaten 

in te stellen, zoals vastgesteld in 

artikel 10 quinquies van deze richtlijn ("het 

moderniseringsfonds"). 

Tussen 2021 en 2030 wordt 2 % van de 

totale hoeveelheid emissierechten geveild 

om een fonds voor de verbetering van de 

energie-efficiëntie en de modernisering van 

de energiesystemen van bepaalde lidstaten 

in te stellen, zoals vastgesteld in 

artikel 10 quinquies van deze richtlijn ("het 

moderniseringsfonds"). 

De totale resterende hoeveelheid door de 

lidstaten te veilen emissierechten wordt 

overeenkomstig lid 2 verdeeld. 

De totale resterende hoeveelheid door de 

lidstaten te veilen emissierechten wordt 

overeenkomstig lid 2 verdeeld. 

 De 300 miljoen emissierechten die in de 

marktstabiliteitsreserve zijn 

ondergebracht worden in het jaar 2021 

geschrapt." 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter b – punt i 

Richtlijn 2003/87/EG 

Artikel 10 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(i)  onder a) wordt "88 %" vervangen 

door "90 %";  

(i)  de eerste alinea wordt vervangen 

door: 

2 De totale hoeveelheid door de “2 De totale hoeveelheid door de 



 

PE582.103v01-00 20/57 AD\1109361NL.docx 

NL 

lidstaten te veilen emissierechten, bestaat 

uit: 

lidstaten te veilen emissierechten, bestaat 

uit: 

(a) 90 % van de totale hoeveelheid te 

veilen emissierechten over de lidstaten 

wordt verdeeld, waarbij elk aandeel 

identiek is aan het aandeel van de 

betrokken lidstaat in de geverifieerde 

emissies krachtens de 

Gemeenschapsregeling voor 2005 of, als 

dit meer is, het gemiddelde voor de periode 

van 2005 tot en met 2007; 

(a) 90 % van de totale hoeveelheid te 

veilen emissierechten over de lidstaten 

wordt verdeeld, waarbij elk aandeel 

identiek is aan het aandeel van de 

betrokken lidstaat in de geverifieerde 

emissies krachtens de 

Gemeenschapsregeling voor 2005 of, als 

dit meer is, het gemiddelde voor de periode 

van 2005 tot en met 2007; 

(b) 10 % van de totale hoeveelheid te 

veilen emissierechten die met het oog op 

solidariteit en groei binnen de 

Gemeenschap over bepaalde lidstaten 

wordt verdeeld, zodat de hoeveelheid 

emissierechten die deze lidstaten krachtens 

punt a) veilen, met de in bijlage II bis 

vermelde percentages wordt verhoogd. 

alsmede 

(b) 10 % van de totale hoeveelheid te 

veilen emissierechten die met het oog op 

solidariteit en groei binnen de 

Gemeenschap over bepaalde lidstaten 

wordt verdeeld, zodat de hoeveelheid 

emissierechten die deze lidstaten krachtens 

punt a) veilen, met de in bijlage II bis 

vermelde percentages wordt verhoogd. 

Voor lidstaten die overeenkomstig het 

moderniseringsfonds als bepaald in 

artikel 10 quinquies in aanmerking 

komen, wordt hun aandeel van de 

emissierechten als bepaald in bijlage IIbis 

overgedragen naar hun aandeel in het 

moderniseringsfonds." 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter b – punt ii 

Richtlijn 2003/87/EG 

Artikel 10 – lid 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(ii)  punt b) wordt vervangen door: Schrappen 

(b) 10 % van de totale hoeveelheid te 

veilen emissierechten die met het oog op 

solidariteit en groei binnen de 

Gemeenschap over bepaalde lidstaten 

wordt verdeeld, zodat de hoeveelheid 

emissierechten die deze lidstaten 

krachtens punt a) veilen, met de in 

bijlage II bis vermelde percentages wordt 

verhoogd.”; alsmede 
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Amendement  20 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter c 

2003/87/EC 

Artikel 10 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) In lid 3 worden de volgende 

punten j), k) en l) toegevoegd:  

(c) Lid 3 wordt 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 80% 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: 

(a) reductie van de emissie van 

broeikasgassen, onder andere door 

bijdragen aan het Wereldfonds voor 

energie-efficiëntie en hernieuwbare energie 

en aan het door de Conferentie inzake 

klimaatverandering van Poznan (COP 14 

en COP/MOP 4) operationeel gemaakte 

Aanpassingsfonds, aanpassing aan de 

effecten van klimaatverandering, en 

financiering van onderzoek en 

ontwikkeling alsmede 

demonstratieprojecten voor emissiereductie 

en aanpassing aan klimaatverandering, 

inclusief deelname aan initiatieven in het 

kader van het Europees strategisch plan 

voor energietechnologie en de Europese 

technologieplatforms; 

(a) reductie van de emissie van 

broeikasgassen, onder andere door 

bijdragen aan het Wereldfonds voor 

energie-efficiëntie en hernieuwbare energie 

en aan het door de Conferentie inzake 

klimaatverandering van Poznan (COP 14 

en COP/MOP 4) operationeel gemaakte 

Aanpassingsfonds, en aan het Groen 

Klimaatfonds, aanpassing aan de effecten 

van klimaatverandering, en financiering 

van onderzoek en ontwikkeling alsmede 

demonstratieprojecten voor emissiereductie 

en aanpassing aan klimaatverandering, 

inclusief deelname aan initiatieven in het 

kader van het Europees strategisch plan 

voor energietechnologie en de Europese 

technologieplatforms; 

(b) de ontwikkeling van duurzame 

energie om te voldoen aan de toezegging 

van de Gemeenschap om tegen 2020 20 % 

duurzame energie te gebruiken, alsook de 

ontwikkeling van andere technologieën die 

bijdragen tot de overgang naar een veilige 

en duurzame, koolstofarme economie, en 

(b) de ontwikkeling van duurzame 

energie om te voldoen aan de toezegging 

van de Gemeenschap om tegen 2030 

[actualisering in overeenstemming met de 

mede-wetgever] % duurzame energie te 

gebruiken, alsook de ontwikkeling van 

andere technologieën die bijdragen tot de 
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om te voldoen aan de toezegging van de 

Gemeenschap om de energie-efficiëntie 

tegen 2020 met 20 % op te voeren; 

overgang naar een veilige en duurzame, 

koolstofarme economie, en om te voldoen 

aan de toezegging van de Gemeenschap 

om de energie-efficiëntie tegen 2030 met 

[actualisering in overeenstemming met de 

mede-wetgever] % op te voeren; 

(c) maatregelen om ontbossing te 

voorkomen en bebossing en herbebossing 

te doen toenemen in ontwikkelingslanden 

die de internationale overeenkomst inzake 

klimaatverandering hebben geratificeerd, 

en om technologie over te dragen en de 

aanpassing aan de negatieve gevolgen van 

de klimaatverandering in deze landen te 

vergemakkelijken; 

(c) maatregelen om ontbossing te 

voorkomen en bebossing en herbebossing 

te doen toenemen in ontwikkelingslanden 

die de internationale overeenkomst inzake 

klimaatverandering hebben geratificeerd, 

en om technologie over te dragen en de 

aanpassing aan de negatieve gevolgen van 

de klimaatverandering in deze landen te 

vergemakkelijken; 

d) maatregelen voor het bevorderen 

van vastlegging door bosbouw in de 

Gemeenschap; 

(d) maatregelen voor het bevorderen 

van vastlegging door bosbouw in de 

Gemeenschap; 

(e) het milieutechnisch veilig afvangen 

en de geologische opslag van CO2, met 

name die welke afkomstig is van met vaste 

fossiele brandstoffen gestookte 

elektriciteitscentrales en van een reeks 

industriële bedrijfstakken en deeltakken, 

ook in derde landen; 

(e) het milieutechnisch veilig afvangen 

en de geologische opslag of gebruik van 

CO2, met name die welke afkomstig is van 

met vaste fossiele brandstoffen gestookte 

elektriciteitscentrales en van een reeks 

industriële bedrijfstakken en deeltakken, 

ook in derde landen; 

(f) het aanmoedigen van het 

overschakelen op vervoersvormen met een 

lage emissie en op vormen van openbaar 

vervoer; 

(f) het aanmoedigen van het 

overschakelen op vervoersvormen met een 

lage emissie en op vormen van openbaar 

vervoer; 

(g) de financiering van onderzoek en 

ontwikkeling inzake energie-efficiëntie en 

schone technologieën in de sectoren die 

onder deze richtlijn vallen; 

(g) de financiering van onderzoek en 

ontwikkeling inzake energie-efficiëntie en 

schone technologieën in de sectoren die 

onder deze richtlijn vallen; 

(h) maatregelen die tot doel hebben de 

energie-efficiëntie en isolatie te verbeteren 

of financiële steun te verlenen voor de 

aanpak van maatschappelijke aspecten in 

huishoudens met een laag en gemiddeld 

inkomen; 

(h) maatregelen die tot doel hebben de 

energie-efficiëntie en isolatie te verbeteren 

of financiële steun te verlenen voor de 

aanpak van maatschappelijke aspecten in 

huishoudens met een laag en gemiddeld 

inkomen; 

(i) de dekking van administratieve 

uitgaven voor het beheer van de 

Gemeenschapsregeling. 

(i) klimaatfinancieringsacties in 

kwetsbare derde landen, waaronder de 

aanpassing aan de gevolgen van 

klimaatverandering; 

(j) de financiering van maatregelen 

ten gunste van bedrijfstakken of 

(j) het aanmoedigen van 

hulpbronnenefficiëntie en een circulaire 
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deeltakken die als gevolg van aanzienlijke 

indirecte kosten die werkelijk zijn 

opgelopen door in de elektriciteitsprijzen 

doorberekende broeikasgasemissiekosten, 

aan een reëel risico op koolstoflekkage 

zijn blootgesteld, op voorwaarde dat deze 

maatregelen aan de in artikel 10 bis, lid 6, 

vastgestelde voorwaarden voldoen; 

economie; 

(k) klimaatfinancieringsacties in 

kwetsbare derde landen, waaronder de 

aanpassing aan de gevolgen van 

klimaatverandering; 

(k) Daarnaast mogen de opbrengsten 

worden gebruikt voor één of meerdere van 

de onderstaande doelstellingen: 

 (i) de dekking van administratieve 

uitgaven voor het beheer van de 

Gemeenschapsregeling; 

 (ii) de financiering van maatregelen 

ten gunste van bedrijfstakken of 

deeltakken die als gevolg van aanzienlijke 

indirecte kosten die werkelijk zijn 

opgelopen door in de elektriciteitsprijzen 

doorberekende broeikasgasemissiekosten, 

aan een reëel risico op koolstoflekkage 

zijn blootgesteld, op voorwaarde dat deze 

maatregelen aan de in artikel 10 bis, lid 6, 

vastgestelde voorwaarden voldoen; 

(l) de bevordering van het verwerven 

van vaardigheden en de reallocatie van 

arbeid die wordt getroffen door de 

overgang naar andere banen in een 

economie die koolstofarmer wordt, en dat 

in nauwe samenspraak met de sociale 

partners. 

 

De lidstaten voldoen aan het in dit lid 

bepaalde indien zij een fiscaal of financieel 

steunbeleid hebben en uitvoeren, 

waaronder met name in 

ontwikkelingslanden, of nationale 

reguleringsmaatregelen uitvoeren die 

financiële steunverlening in de hand 

werken, dat is opgezet om de in de eerste 

alinea vermelde doelstellingen te 

verwezenlijken en dat een waarde heeft die 

gelijk is aan ten minste 50 % van de 

opbrengsten uit de in lid 2 bedoelde 

veilingen van emissierechten, met inbegrip 

van alle opbrengsten uit de in lid 2, onder 

De lidstaten voldoen aan het in dit lid 

bepaalde indien zij een fiscaal of financieel 

steunbeleid hebben en uitvoeren, 

waaronder met name in 

ontwikkelingslanden, of nationale 

reguleringsmaatregelen uitvoeren die 

financiële steunverlening in de hand 

werken, dat is opgezet om de in de eerste 

alinea vermelde doelstellingen te 

verwezenlijken en dat een waarde heeft die 

gelijk is aan ten minste 50 % van de 

opbrengsten uit de in lid 2 bedoelde 

veilingen van emissierechten, met inbegrip 

van alle opbrengsten uit de in lid 2, onder 
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b) en c), bedoelde veilingen. b) en c), bedoelde veilingen. 

De lidstaten stellen de Commissie in hun 

krachtens Beschikking nr. 280/2004/EG 

ingediende verslagen in kennis van het 

gebruik van opbrengsten en van de uit 

hoofde van dit lid ondernomen acties. 

De lidstaten stellen de Commissie in hun 

krachtens Beschikking nr. 280/2004/EG 

ingediende verslagen in kennis van het 

gebruik van opbrengsten en van de uit 

hoofde van dit lid ondernomen acties. Deze 

informatie wordt aangeleverd in een 

standaardformaat dat ter beschikking 

wordt gesteld door de Commissie, met een 

minimale mate van gedetailleerdheid 

zodat transparantie en vergelijkbaarheid 

mogelijk zijn, inclusief informatie over 

het aanvullende karakter van de 

middelen. De Commissie maakt deze 

informatie bekend op haar website. 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter c bis (nieuw) 

Richtlijn 2003/87/EG 

Artikel 10 – leden 3 bis en 3 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (c bis) de volgende leden worden 

ingevoegd: 

 “3 bis. Tot 260 miljoen emissierechten 

van de totale hoeveelheid emissierechten, 

waarvan de helft afkomstig is van het 

aandeel emissierechten dat geveild wordt 

als bedoeld in artikel 10, lid 1, en waarvan 

de helft anders kosteloos zou worden 

toegewezen, worden geveild om op Unie-

niveau een geharmoniseerde regeling op 

te zetten, als bedoeld in artikel 10 bis, lid 

6. 

 3 ter. Fonds voor een rechtvaardige 

transitie 

 Met ingang van 1 januari 2021 wordt een 

fonds voor een rechtvaardige transitie 

opgericht ter aanvulling van het Europees 

Fonds voor regionale ontwikkeling en het 

Europees Sociaal Fonds en het zal 

worden gefinancierd door 2% van de 

veilingsinkomsten te verzamelen; 
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 De inkomsten uit deze veilingen blijven op 

Unie-niveau, met de bedoeling ze te 

gebruiken om de sociale effecten van het 

klimaatbeleid op te vangen in regio's waar 

een groot aandeel werknemers is 

tewerkgesteld in van koolstof afhankelijke 

sectoren en waar het bbp per hoofd van de 

bevolking ver onder het Unie-gemiddelde 

ligt. Deze maatregelen worden genomen 

met inachtneming van het 

subsidiariteitsbeginsel. 

 Deze inkomsten uit veilingen zijn bedoeld 

voor een rechtvaardige transitie en 

kunnen op verschillende manieren 

worden aangewend, zoals: 

 - voor het creëren van 

herplaatsings- en/of mobiliteitscellen, 

 - onderwijs-/opleidingsinitiatieven 

om werknemers om te scholen of bij te 

scholen, 

 - ondersteuning bij het zoeken naar 

werk,  

 - het oprichten van ondernemingen, 

en 

 - voor toezichts- en 

preventiemaatregelen ter voorkoming of 

beperking van de negatieve gevolgen van 

het herstructureringsproces op de 

lichamelijke en geestelijke gezondheid. 

 Aangezien de door een fonds voor een 

rechtvaardige transitie te financieren 

kernactiviteiten sterk samenhangen met 

de arbeidsmarkt, moeten de sociale 

partners actief worden betrokken bij het 

fondsbeheer – naar het voorbeeld van het 

comité van het Europees Sociaal Fonds – 

en is de deelname van lokale sociale 

partners een eerste vereiste die moet zijn 

vervuld voordat projecten financiering 

kunnen ontvangen." 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter d bis (nieuw) 
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Richtlijn 2003/87/EG 

Artikel 10 – lid 5 

 

Bestaande tekst Amendement 

 (d bis) lid 5 wordt vervangen door: 

5. De Commissie houdt toezicht op de 

werking van de Europese koolstofmarkt. 

Elk jaar dient zij een verslag in bij het 

Europees Parlement en de Raad over de 

werking van de koolstofmarkt, met 

inbegrip van de tenuitvoerlegging van de 

veilingen, liquiditeit en verhandelde 

hoeveelheden. Indien nodig, zorgen de 

lidstaten ervoor dat alle relevante 

informatie ten minste twee maanden voor 

de goedkeuring van het verslag door de 

Commissie, aan deze laatste wordt 

doorgegeven. 

“5. De Commissie houdt toezicht op de 

werking van de Europese koolstofmarkt. 

Elk jaar dient zij een verslag in bij het 

Europees Parlement en de Raad over de 

werking van de koolstofmarkt, met 

inbegrip van de tenuitvoerlegging van de 

veilingen, liquiditeit en verhandelde 

hoeveelheden. In het verslag wordt tevens 

ingegaan op de wisselwerking tussen de 

EU-ETS- en andere klimaat- en 

energiemaatregelen op Unie- en  

nationaal niveau, en worden de effecten 

van verschillende beleidsinstrumenten op 

de werking van de EU-ETS-markt en 

meer in het bijzonder op het evenwicht 

tussen vraag en aanbod op de 

koolstofmarkt geanalyseerd. In het 

verslag wordt tevens ingegaan op de 

doorberekening van de kosten in de 

productprijzen voor de meest relevante 

bedrijfstakken en deeltakken, met name 

met betrekking tot hun marktaandelen. 
Indien nodig, zorgen de lidstaten ervoor dat 

alle relevante informatie ten minste twee 

maanden voor de goedkeuring van het 

verslag door de Commissie, aan deze 

laatste wordt doorgegeven.” 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 - letter d ter (nieuw) 

Richtlijn 2003/87/EG 

Artikel 10 – lid 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (d ter)  het volgende lid wordt toegevoegd:  

 “5 bis. De lidstaten stellen de Commissie 

op de hoogte van het aantal door 

nationale maatregelen gesloten 
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elektriciteitsopwekkingscentrales. De 

Commissie berekent het aantal 

emissierechten dat overeenstemt met die 

sluitingen. De lidstaten mogen een 

overeenkomende hoeveelheid rechten 

terugtrekken." 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter a 

Richtlijn 2003/87/EG 

Artikel 10 bis – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a)  in lid 1 wordt de tweede alinea 

vervangen door:  

(a)  de leden 1, 2 en 3 worden 

vervangen door:  

1. Uiterlijk 31 december 2010 stelt de 

Commissie in de gehele Gemeenschap 

geldende en volledig geharmoniseerde 

uitvoeringsmaatregelen vast voor de 

toewijzing van de emissierechten als 

bedoeld in de leden 4, 5, 7 en 12, inclusief 

de nodige bepalingen voor de 

geharmoniseerde toepassing van lid 19. 

“1. Uiterlijk 31 december 2010 stelt de 

Commissie in de gehele Gemeenschap 

geldende en volledig geharmoniseerde 

uitvoeringsmaatregelen vast voor de 

toewijzing van de emissierechten als 

bedoeld in de leden 4, 5, 7 en 12, inclusief 

de nodige bepalingen voor de 

geharmoniseerde toepassing van lid 19. 

De Commissie is bevoegd om 

overeenkomstig artikel 23 een 

gedelegeerde handeling vast te stellen. Die 

handeling voorziet ook in extra toewijzing 

uit de nieuwkomersreserve voor 

aanzienlijke productieverhogingen door 

dezelfde drempels en 

toewijzingsaanpassingen toe te passen als 

die welke ten aanzien van een 

gedeeltelijke beëindiging van de werking 

gelden. 

De Commissie is bevoegd om 

overeenkomstig artikel 23 een 

gedelegeerde handeling vast te stellen als 

aanvulling op de onderhavige richtlijn, 

door te voorzien in extra toewijzing uit de 

nieuwkomersreserve voor aanzienlijke 

productieschommelingen. Iedere toe- of 

afname van de productie van meer dan 10 

%, uitgedrukt als voortschrijdend 

gemiddelde van geverifieerde 

productiegegevens voor de twee 

voorgaande jaren vergeleken met de 

productieactiviteit die gerapporteerd wordt 

overeenkomstig artikel 11, wordt 

aangepast met een corresponderende 

hoeveelheid emissierechten door rechten 

toe te voegen of te onttrekken aan de 

reserve als bedoeld in lid 7. 

De in de eerste alinea bedoelde 

maatregelen bevatten voor zover mogelijk 

De in de eerste alinea bedoelde 

maatregelen bevatten voor zover mogelijk 
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voor de hele Gemeenschap geldende ex 

ante benchmarks die waarborgen dat de 

toewijzing gebeurt op een wijze die de 

reductie van broeikasgasemissies en het 

gebruik van energie-efficiënte technieken 

stimuleert door rekening te houden met de 

meest efficiënte technieken, 

vervangingsproducten, alternatieve 

productieprocedés, hoogrenderende 

warmtekrachtkoppeling, energie-efficiënt 

hergebruik van rookgassen, het gebruik 

van biomassa en het afvangen en de opslag 

van CO2, indien de faciliteiten daarvoor 

beschikbaar zijn, en zetten niet aan tot een 

toename van de emissie. Er wordt geen 

kosteloze toewijzing gegeven voor 

elektriciteitsopwekking, behalve in 

gevallen als bedoeld in artikel 10 quater en 

voor met rookgassen geproduceerde 

elektriciteit.” 

voor de hele Gemeenschap geldende ex 

ante benchmarks die waarborgen dat de 

toewijzing gebeurt op een wijze die de 

reductie van broeikasgasemissies en het 

gebruik van energie-efficiënte technieken 

stimuleert en die de voorspelbaarheid voor 

industriële installaties garandeert, door 

rekening te houden met de meest efficiënte 

technieken, vervangingsproducten, 

alternatieve productieprocedés, 

hoogrenderende warmtekrachtkoppeling, 

energie-efficiënt hergebruik van 

rookgassen, het gebruik van biomassa en 

het afvangen en de opslag van CO2, indien 

de faciliteiten daarvoor beschikbaar zijn, 

en zetten niet aan tot een toename van de 

emissie. Er wordt geen kosteloze 

toewijzing gegeven voor 

elektriciteitsopwekking, behalve in 

gevallen als bedoeld in artikel 10 quater en 

voor met rookgassen geproduceerde 

elektriciteit.” 

Voor elke bedrijfstak en deeltak wordt de 

benchmark in principe eerder berekend op 

basis van het product dan op basis van de 

inputs, teneinde te zorgen voor een zo 

groot mogelijke reductie van de 

broeikasgasemissie en een zo groot 

mogelijke energiebezuiniging in het hele 

productieproces van de betrokken 

bedrijfstak of deeltak. 

Voor elke bedrijfstak en deeltak wordt de 

benchmark in principe eerder berekend op 

basis van het product dan op basis van de 

inputs, teneinde te zorgen voor een zo 

groot mogelijke reductie van de 

broeikasgasemissie en een zo groot 

mogelijke energiebezuiniging in het hele 

productieproces van de betrokken 

bedrijfstak of deeltak. 

2. Bij de vaststellingen van de beginselen 

voor de bepaling van ex-ante benchmarks 

in afzonderlijke bedrijfstakken of 

deeltakken wordt uitgegaan van de 

gemiddelde emissieprestaties van de 10 % 

meest efficiënte installaties in een 

bedrijfstak of deeltak in de Gemeenschap 

gedurende de periode 2007-2008. De 

Commissie raadpleegt de relevante 

belanghebbenden, met inbegrip van de 

betrokken bedrijfstakken en deeltakken. 

2. Bij de vaststellingen van de beginselen 

voor de bepaling van ex-ante benchmarks 

in afzonderlijke bedrijfstakken of 

deeltakken wordt uitgegaan van de 

gemiddelde emissieprestaties van de 10 % 

meest efficiënte installaties in een 

bedrijfstak of deeltak in de Gemeenschap 

gedurende de periode 2007-2008. De 

Commissie raadpleegt de relevante 

belanghebbenden, met inbegrip van de 

betrokken bedrijfstakken en deeltakken. 

Kosteloze toewijzing is voorbehouden aan 

bedrijfstakken en deeltakken waarvan 

gegevens beschikbaar zijn overeenkomstig 

de geharmoniseerde vastgestelde 

methodologie, om gelijkheid en 

transparantie te waarborgen. 
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De overeenkomstig de artikelen 14 en 15 

vastgestelde verordeningen zorgen voor 

geharmoniseerde voorschriften inzake 

bewaking, rapportage en verificatie van 

productiegerelateerde broeikasgasemissies, 

met het oog op de vaststelling van de ex-

ante benchmarks. 

De overeenkomstig de artikelen 14 en 15 

vastgestelde verordeningen zorgen voor 

geharmoniseerde voorschriften inzake 

bewaking, rapportage en verificatie van 

productiegerelateerde broeikasgasemissies, 

met het oog op de vaststelling van de ex-

ante benchmarks, rekening houdend met 

het emissiereductiepotentieel op de lange 

termijn met het oog op de verwezenlijking 

van de klimaatdoelstellingen van de Unie 

op de lange termijn. 

De benchmarkwaarden voor kosteloze 

toewijzing worden aangepast om 

onverhoopte winsten te vermijden en 

rekening te houden met de technologische 

vooruitgang in de periode 2007-2008 en 

elke volgende periode waarvoor 

overeenkomstig artikel 11, lid 1, kosteloze 

toewijzingen worden vastgesteld. Die 

aanpassing verlaagt de 

benchmarkwaarden die bij de uit hoofde 

van artikel 10 bis goedgekeurde handeling 

zijn vastgesteld, met 1 % van de op basis 

van gegevens voor 2007-2008 vastgestelde 

waarde voor elk jaar tussen 2008 en het 

midden van de relevante periode van 

kosteloze toewijzing, met de volgende 

uitzonderingen: 

Voor aanvang van de handelsperiode, 

worden de benchmarks in individuele 

bedrijfstakken en deeltakken bijgewerkt 

op basis van de gemiddelde geverifieerde 

emissies van de 10% meest efficiënte 

installaties in een bedrijfstak of deeltak in 

de Unie in de jaren 2017 en 2018. 

Benchmarks worden vastgesteld op basis 

van de informatie die wordt ingediend 

overeenkomstig artikel 11. 

 De benchmarks weerspiegelen de reële 

technologische vooruitgang en de 

emissieverlagingen ten opzichte van het in 

het eerste lid genoemde uitgangspunt. Op 

basis van de volledige actualisering van 

de gegevens van 2017 en 2018 worden de 

waarden ieder volgend jaar verlaagd met 

1% ten opzichte van de vastgestelde 

waarde, tenzij: 

(i) aan de hand van de overeenkomstig 

artikel 11 ingediende gegevens bepaalt de 

Commissie of de waarden voor elke 

benchmark die aan de hand van de 

beginselen in artikel 10 bis zijn berekend, 

jaarlijks meer dan 0,5 % van de waarde van 

2007-2008 van de bovenstaande jaarlijkse 

vermindering afwijken. Zo ja, wordt de 

benchmarkwaarde met 0,5 % of 1,5 % 

aangepast voor elk jaar tussen 2008 en het 

midden van de periode waarvoor een 

(i) aan de hand van de overeenkomstig 

artikel 11 ingediende gegevens bepaalt de 

Commissie of de waarden voor elke 

benchmark die aan de hand van de 

beginselen in artikel 10 bis zijn berekend, 

jaarlijks meer dan 0,5 % van de waarde van 

2017-2018 van de bovenstaande jaarlijkse 

vermindering afwijken. Zo ja, wordt de 

benchmarkwaarde elk jaar met 0,5 % of 

1,5 % aangepast; 
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kosteloze toewijzing plaatsvindt; 

(ii) in afwijking hiervan worden de 

benchmarkwaarden voor aromaten, 

waterstof en syngas met hetzelfde 

percentage als de benchmarks voor 

raffinaderijen aangepast om de gelijke 

concurrentievoorwaarden voor de 

producenten van die producten te 

handhaven. 

(ii) aan de hand van de 

overeenkomstig artikel 11 ingediende 

gegevens bepaalt de Commissie of de 

waarden voor elke benchmark die aan de 

hand van de beginselen in artikel 10 bis 

zijn berekend, in de twee meest recente 

jaren waarover gegevens beschikbaar zijn 

meer dan 0,7% lager zijn dan de waarde 

van 2017-2018 van de bovenstaande 

jaarlijkse vermindering. Zo ja, wordt de 

benchmarkwaarde elk jaar met 0,3% 

aangepast; 

 (ii bis) in afwijking hiervan worden de 

benchmarkwaarden voor aromaten, 

waterstof en syngas met hetzelfde 

percentage als de benchmarks voor 

raffinaderijen aangepast om de gelijke 

concurrentievoorwaarden voor de 

producenten van die producten te 

handhaven. 

De Commissie stelt hiertoe een 

uitvoeringshandeling vast overeenkomstig 

artikel 22 bis. 

De Commissie stelt hiertoe een 

uitvoeringshandeling vast overeenkomstig 

artikel 22 bis, en streeft naar 

terugdringing van de administratieve 

rompslomp voor het mkb qua 

gegevensverzameling.  

3. Met inachtneming van de leden 4 en 8, 

en van artikel 10 quater, wordt geen 

kosteloze toewijzing gegeven aan 

elektriciteitsopwekkers, installaties voor 

het afvangen van CO2, pijpleidingen voor 

het vervoer van CO2 of CO2-

opslagplaatsen; 

3. Met inachtneming van de leden 4 en 8, 

en van artikel 10 quater, wordt geen 

kosteloze toewijzing gegeven aan 

elektriciteitsopwekkers, installaties voor 

het afvangen van CO2, pijpleidingen voor 

het vervoer van CO2 of CO2-

opslagplaatsen;” 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter b 

Richtlijn 2003/87/EG 

Artikel 10 bis – lid 2 – alinea 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) aan lid 2 wordt de volgende derde 

alinea toegevoegd: 

Schrappen 
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De benchmarkwaarden voor kosteloze 

toewijzing worden aangepast om 

onverhoopte winsten te vermijden en 

rekening te houden met de technologische 

vooruitgang in de periode 2007-2008 en 

elke volgende periode waarvoor 

overeenkomstig artikel 11, lid 1, kosteloze 

toewijzingen worden vastgesteld. Die 

aanpassing verlaagt de 

benchmarkwaarden die bij de uit hoofde 

van artikel 10 bis goedgekeurde handeling 

zijn vastgesteld, met 1 % van de op basis 

van gegevens voor 2007-2008 vastgestelde 

waarde voor elk jaar tussen 2008 en het 

midden van de relevante periode van 

kosteloze toewijzing, met de volgende 

uitzonderingen: 

 

(i) aan de hand van de 

overeenkomstig artikel 11 ingediende 

gegevens bepaalt de Commissie of de 

waarden voor elke benchmark die aan de 

hand van de beginselen in artikel 10 bis 

zijn berekend, jaarlijks meer dan 0,5 % 

van de waarde van 2007-2008 van de 

bovenstaande jaarlijkse vermindering 

afwijken. Zo ja, wordt de 

benchmarkwaarde met 0,5 % of 1,5 % 

aangepast voor elk jaar tussen 2008 en 

het midden van de periode waarvoor een 

kosteloze toewijzing plaatsvindt; 

 

(ii) in afwijking hiervan worden de 

benchmarkwaarden voor aromaten, 

waterstof en syngas met hetzelfde 

percentage als de benchmarks voor 

raffinaderijen aangepast om de gelijke 

concurrentievoorwaarden voor de 

producenten van die producten te 

handhaven. 

 

De Commissie stelt hiertoe een 

uitvoeringshandeling vast overeenkomstig 

artikel 22 bis. 

 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter c 
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Richtlijn 2003/87/EG 

Artikel 10 bis – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) lid 5 wordt vervangen door: (c) de leden 5, 6, 7 en 8 worden 

vervangen door:  

5. Met het oog op de naleving van het 

in artikel 10 vastgestelde te veilen aandeel 

worden voor elk jaar waarin de som van 

de kosteloze toewijzingen het 

maximumniveau van het te veilen aandeel 

van een lidstaat niet bereikt, de resterende 

emissierechten gebruikt ter voorkoming of 

beperking van de vermindering van de 

kosteloze toewijzingen om het te veilen 

aandeel van die lidstaat in latere jaren te 

respecteren. Wanneer het maximumniveau 

echter is bereikt, worden de kosteloze 

toewijzingen dienovereenkomstig 

aangepast. Elke aanpassing wordt op een 

eenvormige wijze toegepast. 

“5. Wanneer de som van de kosteloze 

toewijzingen in elk jaar het 

maximumniveau van het te veilen aandeel 

van een lidstaat als bepaald in artikel 10 

niet bereikt, worden de resterende 

emissierechten gebruikt ter voorkoming of 

beperking van de vermindering van de 

kosteloze toewijzingen in de 

daaropvolgende jaren. Wanneer het 

maximumniveau echter is bereikt, moet 

een hoeveelheid toewijzingen die 

equivalent is aan een vermindering van 

maximaal drie percentpunten van het 

aandeel van door de lidstaten te veilen 

emissierechten, overeenkomstig artikel 10, 

lid 1, kosteloos worden uitgedeeld aan 

bedrijfstakken en deeltakken 

overeenkomstig artikel 10 ter. Wanneer 

deze vermindering echter onvoldoende is 

om te beantwoorden aan de vraag van 

bedrijfstakken of deeltakken 

overeenkomstig artikel 10 ter, worden de 

kosteloze toewijzingen 

dienovereenkomstig aangepast. Elke 

aanpassing wordt op een eenvormige wijze 

toegepast, en wel zodanig dat de 10% 

beste presteerders als bepaald in artikel 10 

bis op basis van de overeenkomstig artikel 

11 ingediende informatie, geen gevolgen 

ondervinden." 

Lidstaten moeten, rekening houdend met 

de eventuele gevolgen voor de interne 

markt, financiële maatregelen vaststellen 

ten gunste van bedrijfstakken of deeltakken 

die als gevolg van aanzienlijke indirecte 

kosten die werkelijk zijn opgelopen door in 

de elektriciteitsprijzen doorberekende 

broeikasgasemissiekosten, aan een reëel 

risico op koolstoflekkage zijn blootgesteld. 

Dergelijke financiële maatregelen ter 

compensatie van een deel van die kosten 

6. Er wordt op Unie-niveau een 

geharmoniseerde regeling vastgesteld om 

installaties te compenseren, ten gunste van 

bedrijfstakken en deeltakken die als gevolg 

van aanzienlijke indirecte kosten die 

werkelijk zijn opgelopen door in de 

elektriciteitsprijzen doorberekende 

broeikasgasemissiekosten, aan een reëel 

risico op koolstoflekkage zijn blootgesteld, 

rekening houdend met de eventuele 

gevolgen voor de interne markt. Die 
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moeten in overeenstemming zijn met de 

staatssteunregels. 
geharmoniseerde compensatie wordt 

overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 

voor dergelijke kosten gefinancierd. 

 De compensatie is evenredig, houdt 

rekening met de staatsteunregels, en 

wordt zodanig toegepast dat zowel 

negatieve effecten op de interne markt als 

overcompensatie worden vermeden. De 

compensatiemaatregelen bevatten een 

stimulans voor energie-efficiëntie en een 

overschakeling van het gebruik van 

koolstofrijke naar koolstofarme 

elektriciteit. Wanneer het 

compensatiebedrag als bepaald in artikel 

10 niet toereikend is om alle subsidiabele 

kosten te dekken, wordt het steunbedrag 

voor alle in aanmerking komende 

installaties gelijkmatig verlaagd. 

Dergelijke maatregelen, inclusief 

aanvullende compensatie door lidstaten 

overeenkomstig artikel 10, lid 3, zijn in 

overeenstemming met de 

staatssteunregels, en leiden niet tot 

marktverstoring. 

7. Emissierechten uit de in artikel 10 

bis, lid 5, van deze richtlijn bedoelde 

maximale hoeveelheid die tegen 2020 niet 

kosteloos zijn toegewezen, worden voor 

nieuwkomers en aanzienlijke 

productieverhogingen gereserveerd, samen 

met 250 miljoen rechten die 

overeenkomstig artikel 1, lid 3, van Besluit 

(EU) 2015/... van het Europees Parlement 

en de Raad(*) in de marktstabiliteitsreserve 

zijn ondergebracht. 

7. Emissierechten uit de in artikel 10 

bis, lid 5, van deze richtlijn bedoelde 

maximale hoeveelheid die tegen 2020 niet 

kosteloos zijn toegewezen, worden voor 

nieuwkomers en aanzienlijke 

productieverhogingen gereserveerd, samen 

met 250 miljoen rechten die 

overeenkomstig artikel 1, lid 3, van Besluit 

(EU) 2015/... van het Europees Parlement 

en de Raad(*) in de marktstabiliteitsreserve 

zijn ondergebracht. 

_____ _____ 

(*) [insert the full title of the Decision and 

the OJ reference]."; 

(*) [insert the full title of the Decision and 

the OJ reference]."; 

Vanaf 2021 worden emissierechten die als 

gevolg van de toepassing van de leden 19 

en 20 niet aan installaties zijn toegewezen, 

toegevoegd aan die reserve. 

Vanaf 2021 worden emissierechten die als 

gevolg van de toepassing van de leden 19 

en 20 niet aan installaties zijn toegewezen, 

toegevoegd aan die reserve.   

De toewijzingen worden aangepast met de 

in artikel 9 bedoelde lineaire factor.  

De toewijzingen worden aangepast met de 

in artikel 9 bedoelde lineaire factor.  

Voor elektriciteitsopwekking door 

nieuwkomers wordt geen kosteloze 

Voor elektriciteitsopwekking door 

nieuwkomers wordt geen kosteloze 
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toewijzing gegeven. toewijzing gegeven. 

De Commissie stelt uiterlijk op 

31 december 2010 geharmoniseerde regels 

vast voor de toepassing van de definitie 

van „nieuwkomer”, in het bijzonder voor 

wat betreft de definitie van „aanzienlijke 

uitbreiding”. 

De Commissie stelt uiterlijk op 

31 december 2010 geharmoniseerde regels 

vast voor de toepassing van de definitie 

van „nieuwkomer”, in het bijzonder voor 

wat betreft de definitie van „aanzienlijke 

uitbreiding”. 

 7 bis. Wanneer bedrijfstakken en 

deeltakken waarop artikel 10 ter, leden 1 

en 2 betrekking hebben, kosteloze 

toewijzingen ontvangen voor een totaal 

dat hun daadwerkelijke productie 

overschrijdt, zal de geldwaarde van het 

overschot voor 31 december 2030 

exclusief worden geïnvesteerd (hetzij 

vastgelegd hetzij betaald) in koolstofarme 

investeringen in de installaties van de 

onderneming die onder EU-ETS vallen, 

in overeenstemming met de punten b, e en 

g van artikel 10, lid 3, en met artikel 10 

quater, leden 2 en 3; 

 Tijdens de vierde fase wordt tweemaal een 

tussenbalans opgemaakt, in 2025 en in 

2030, met de mogelijkheid van sancties uit 

hoofde van artikel 16. 

8. 400 miljoen emissierechten worden 

beschikbaar gesteld om innovatie op het 

gebied van koolstofarme technologieën en 

processen in industriële bedrijfstakken 

zoals bedoeld in bijlage I te ondersteunen 

en om het opzetten en exploiteren te helpen 

stimuleren van commerciële 

demonstratieprojecten die zich 

bezighouden met het milieutechnisch veilig 

afvangen en geologisch opslaan van CO2 

en van demonstratieprojecten inzake 

innovatieve technologieën voor 

hernieuwbare energie binnen het 

grondgebied van de Unie. 

8. 600 miljoen emissierechten, 

waarvan 200 miljoen worden onttrokken 

aan het te veilen aandeel als bedoeld in 

artikel 10, worden beschikbaar gesteld om 

investeringen in innovatie in het hele 

spectrum van koolstofarme technologieën 

en processen in industriële bedrijfstakken 

zoals bedoeld in bijlage I, met behulp van 

verschillende door de Europese 

Investeringsbank beheerde instrumenten, 
te ondersteunen en te stimuleren, en om 

het opzetten en exploiteren te helpen 

stimuleren van commerciële 

demonstratieprojecten die zich 

bezighouden met het milieutechnisch veilig 

afvangen en geologisch opslaan van CO2 

(CCS) of gebruik (CCU) en van 

demonstratieprojecten, inclusief 

proefprojecten, inzake innovatieve 

technologieën voor hernieuwbare energie 

en energieopslag binnen het grondgebied 

van de Unie. 
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De emissierechten worden beschikbaar 

gesteld voor innovatie op het gebied van 

koolstofarme industriële technologieën en 

processen, alsmede ter ondersteuning van 

demonstratieprojecten voor de 

ontwikkeling van een breed gamma 

technologieën inzake CO2-afvang en -

opslag en innovatieve hernieuwbare 

energie die commercieel nog niet 

levensvatbaar zijn, op geografisch gezien 

evenwichtig gespreide locaties. Ter 

bevordering van innovatieve projecten mag 

tot 60 % van de relevante kosten van de 

projecten worden gesubsidieerd, waarvan 

tot 40 % niet afhankelijk hoeft te zijn van 

geverifieerde vermijding van 

broeikasgasemissies, op voorwaarde dat 

vooraf bepaalde mijlpalen worden bereikt, 

rekening houdend met de ingezette 

technologie. 

De emissierechten worden beschikbaar 

gesteld voor innovatie op het gebied van 

koolstofarme industriële technologieën, 

producten en processen in bestaande en 

nieuwe installaties, alsmede ter 

ondersteuning van demonstratieprojecten 

voor de ontwikkeling van een breed 

gamma technologieën inzake CCS, CCU 

en innovatieve hernieuwbare energie, die 

commercieel nog niet levensvatbaar zijn. 

Ter bevordering van innovatieve projecten 

mag tot 60 % van de relevante kosten van 

de projecten worden gesubsidieerd, 

waarvan tot 40 % niet afhankelijk hoeft te 

zijn van geverifieerde vermijding van 

broeikasgasemissies, op voorwaarde dat 

vooraf bepaalde mijlpalen worden bereikt, 

rekening houdend met de ingezette 

technologie. De Commissie publiceert 

uiterlijk [twaalf maanden na de 

inwerkingtreding van deze richtlijn] 

richtsnoeren voor staatssteun die gelden 

voor cofinanciering van de in aanmerking 

komende projecten door de lidstaten. 

Vóór 2021 vullen daarnaast 50 miljoen 

niet-toegewezen emissierechten uit de bij 

Besluit (EU) 2015/... ingestelde 

marktstabiliteitsreserve alle overige 

bestaande middelen in dit lid voor 

hierboven bedoelde projecten aan, met 

projecten in alle lidstaten, inclusief 

kleinschalige projecten. Projecten worden 

geselecteerd op basis van objectieve en 

transparante criteria. 

Vóór 2021 vullen daarnaast 50 miljoen 

niet-toegewezen emissierechten uit de bij 

Besluit (EU) 2015/... ingestelde 

marktstabiliteitsreserve alle overige 

bestaande middelen in dit lid voor 

hierboven bedoelde projecten aan, inclusief 

kleinschalige projecten. 

 Bij de monetarisering van de 

emissierechten voor het innovatiefonds 

wordt de veiling van emissierechten 

zodanig getimed dat er zekerheid komt 

over de beschikbare middelen, en wordt 

voorkomen dat er negatieve gevolgen 

ontstaan voor het ordelijk functioneren 

van de koolstofmarkt. Het tijdschema voor 

de monetarisering van emissierechten 

wordt uiterlijk 18 maanden voor de start 

van de vierde fase gepubliceerd en zorgt 

voor een gelijke monetarisering van de 

rechten, verspreid over de hele fase. 
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 Projecten worden geselecteerd op basis 

van objectieve en transparante criteria, 

rekening houdend met hun relevantie in 

verband met het koolstofvrij maken van 

de betrokken bedrijfstakken. 

 Koolstofarme industriële projecten, 

inclusief CCS/CCU, dragen aanzienlijk 

bij tot emissiereducties en moeten het 

concurrentievermogen en de productiviteit 

vergroten. 

De Commissie is bevoegd om 

overeenkomstig artikel 23 een 

gedelegeerde handeling vast te stellen. 

De Commissie is bevoegd om 

overeenkomstig artikel 23 een 

gedelegeerde handeling vast te stellen, er 

rekening mee houdend dat de projecten 

gericht moeten zijn op onderzoek en 

innovatie voor het ontwerpen en 

ontwikkelen van baanbrekende 

oplossingen en het toepassen van 

demonstratieprogramma's in reële 

industriële settings, close-to-market 

functioneren, technologische oplossingen 

bieden die op grote schaal kunnen worden 

toegepast en die binnen en mogelijkerwijs 

buiten de sector kunnen worden 

overgedragen, en waar mogelijk rekening 

houdend met de geografische balans 

zonder het beginsel van excellentie geweld 

aan te doen. 

Voor projecten die aan de in de derde 

alinea bedoelde criteria voldoen worden 

emissierechten gereserveerd. De 

ondersteuning van deze projecten loopt via 

de lidstaten en vormt een aanvulling op een 

substantiële medefinanciering door de 

exploitant van de installatie. De projecten 

kunnen, evenals door andere instrumenten, 

ook door de lidstaten worden 

medegefinancierd. Voor geen enkel project 

zal de steun uit hoofde van het in dit lid 

bepaalde mechanisme meer dan 15 % van 

de totale hoeveelheid voor dit doel 

beschikbare emissierechten bedragen. Deze 

emissierechten worden meegerekend bij de 

toepassing van lid 7. 

Voor projecten die aan de in de derde 

alinea bedoelde criteria voldoen worden 

emissierechten gereserveerd. De 

ondersteuning van deze projecten loopt via 

de lidstaten en vormt een aanvulling op een 

substantiële medefinanciering door de 

exploitant van de installatie. De projecten 

kunnen ook door de lidstaten worden 

medegefinancierd, evenals door andere 

instrumenten en programma's, zoals het 

Europees Fonds voor strategische 

investeringen en Horizon 2020. Voor geen 

enkel project zal de steun uit hoofde van 

het in dit lid bepaalde mechanisme meer 

dan 15 % van de totale hoeveelheid voor 

dit doel beschikbare emissierechten 

bedragen. Deze emissierechten worden 

meegerekend bij de toepassing van lid 7. 
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Amendement  27 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter d 

Richtlijn 2003/87/EG 

Artikel 10 bis – lid 6 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) in lid 6 wordt de eerste alinea 

vervangen door: 

Schrappen 

Lidstaten moeten, rekening houdend met 

de eventuele gevolgen voor de interne 

markt, financiële maatregelen vaststellen 

ten gunste van bedrijfstakken of 

deeltakken die als gevolg van aanzienlijke 

indirecte kosten die werkelijk zijn 

opgelopen door in de elektriciteitsprijzen 

doorberekende broeikasgasemissiekosten, 

aan een reëel risico op koolstoflekkage 

zijn blootgesteld. Dergelijke financiële 

maatregelen ter compensatie van een deel 

van die kosten moeten in 

overeenstemming zijn met de 

staatssteunregels. 

 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter e 

Richtlijn 2003/87/EG 

Artikel 10 bis – lid 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(e) lid 7 wordt als volgt gewijzigd: Schrappen 

7. Emissierechten uit de in artikel 10 

bis, lid 5, van deze richtlijn bedoelde 

maximale hoeveelheid die tegen 2020 niet 

kosteloos zijn toegewezen, worden voor 

nieuwkomers en aanzienlijke 

productieverhogingen gereserveerd, 

samen met 250 miljoen rechten die 

overeenkomstig artikel 1, lid 3, van 

Besluit (EU) 2015/... van het Europees 

Parlement en de Raad(*) in de 

marktstabiliteitsreserve zijn 
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ondergebracht. 

_____  

(*) [insert the full title of the Decision and 

the OJ reference]."; 

 

Vanaf 2021 worden emissierechten die als 

gevolg van de toepassing van de leden 19 

en 20 niet aan installaties zijn toegewezen, 

toegevoegd aan die reserve. 

 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter f 

Richtlijn 2003/87/EG 

Artikel 10 bis – lid 8 – alinea's 1, 2 en 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(f) in lid 8 worden de eerste, de 

tweede en de derde alinea vervangen 

door: 

Schrappen 

400 miljoen emissierechten worden 

beschikbaar gesteld om innovatie op het 

gebied van koolstofarme technologieën en 

processen in industriële bedrijfstakken 

zoals bedoeld in bijlage I te ondersteunen 

en om het opzetten en exploiteren te 

helpen stimuleren van commerciële 

demonstratieprojecten die zich 

bezighouden met het milieutechnisch 

veilig afvangen en geologisch opslaan van 

CO2 en van demonstratieprojecten inzake 

innovatieve technologieën voor 

hernieuwbare energie binnen het 

grondgebied van de Unie. 

 

De emissierechten worden beschikbaar 

gesteld voor innovatie op het gebied van 

koolstofarme industriële technologieën en 

processen, alsmede ter ondersteuning van 

demonstratieprojecten voor de 

ontwikkeling van een breed gamma 

technologieën inzake CO2-afvang en -

opslag en innovatieve hernieuwbare 

energie die commercieel nog niet 

levensvatbaar zijn, op geografisch gezien 

evenwichtig gespreide locaties. Ter 
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bevordering van innovatieve projecten 

mag tot 60 % van de relevante kosten van 

de projecten worden gesubsidieerd, 

waarvan tot 40 % niet afhankelijk hoeft te 

zijn van geverifieerde vermijding van 

broeikasgasemissies, op voorwaarde dat 

vooraf bepaalde mijlpalen worden bereikt, 

rekening houdend met de ingezette 

technologie. 

Vóór 2021 vullen daarnaast 50 miljoen 

niet-toegewezen emissierechten uit de bij 

Besluit (EU) 2015/... ingestelde 

marktstabiliteitsreserve alle overige 

bestaande middelen in dit lid voor 

hierboven bedoelde projecten aan, met 

projecten in alle lidstaten, inclusief 

kleinschalige projecten. Projecten worden 

geselecteerd op basis van objectieve en 

transparante criteria. 

 

De Commissie is bevoegd om 

overeenkomstig artikel 23 een 

gedelegeerde handeling vast te stellen. 

 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 6 

Richtlijn 2003/87/EG 

Artikel 10 ter en artikel 10 quater 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

"Artikel 10 ter "Artikel 10 ter 

Maatregelen ter ondersteuning van 

bepaalde energie-intensieve industrieën in 

geval van koolstoflekkage 

Overgangsmaatregelen ter ondersteuning 

van bepaalde energie-intensieve 

industrieën in geval van koolstoflekkage 

1. Bedrijfstakken en deeltakken 

waarvan het product van de 

vermenigvuldiging van de intensiteit van 

hun handel met derde landen, gedefinieerd 

als de verhouding tussen de totale waarde 

van de uitvoer naar derde landen plus de 

waarde van de invoer uit derde landen en 

de totale grootte van de markt van de 

Europese Economische Ruimte (jaaromzet 

plus totale invoer uit derde landen), met 

1. Bedrijfstakken en deeltakken 

waarvan het product van de 

vermenigvuldiging van de intensiteit van 

hun handel met derde landen, gedefinieerd 

als de verhouding tussen de totale waarde 

van de uitvoer naar derde landen plus de 

waarde van de invoer uit derde landen en 

de totale grootte van de markt van de 

Europese Economische Ruimte (jaaromzet 

plus totale invoer uit derde landen), met 
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hun emissie-intensiteit, gemeten in kgCO2, 

gedeeld door hun bruto toegevoegde 

waarde (in EUR), groter is dan 0,2 worden 

geacht risico op koolstoflekkage te lopen. 

Dergelijke bedrijfstakken en deeltakken 

krijgen voor de periode tot en met 2030 

kosteloze emissierechten toegewezen ten 

belope van 100 % van de hoeveelheid die 

overeenkomstig de krachtens artikel 10 bis 

vastgestelde maatregelen is bepaald. 

hun emissie-intensiteit, gemeten in kgCO2, 

gedeeld door hun bruto toegevoegde 

waarde (in EUR), groter is dan 0,2 worden 

geacht risico op koolstoflekkage te lopen. 

Dergelijke bedrijfstakken en deeltakken 

krijgen voor de periode tot en met 2030 

kosteloze emissierechten toegewezen ten 

belope van 100 % van de hoeveelheid die 

overeenkomstig de krachtens artikel 10 bis 

vastgestelde maatregelen is bepaald. 

2. Bedrijfstakken en deeltakken 

waarvan het product van de 

vermenigvuldiging van de intensiteit van 

hun handel met derde landen met hun 

emissie-intensiteit groter is dan 0,18 

mogen in de in lid 1 bedoelde groep 

worden opgenomen op basis van een 

kwalitatieve beoordeling aan de hand van 

de volgende criteria: 

2. Bedrijfstakken en deeltakken 

waarvan het product van de 

vermenigvuldiging van de intensiteit van 

hun handel met derde landen met hun 

emissie-intensiteit groter is dan 0,18 

mogen in de in lid 1 bedoelde groep 

worden opgenomen op basis van een 

kwalitatieve beoordeling aan de hand van 

de volgende criteria: 

a) de mate waarin individuele 

installaties in de betrokken bedrijfstak of 

deeltak hun emissieniveau of 

elektriciteitsverbruik kunnen verminderen; 

(a) de mate waarin individuele 

installaties in de betrokken bedrijfstak of 

deeltak hun emissieniveau of 

elektriciteitsverbruik kunnen verminderen; 

(b) huidige en verwachte 

marktkenmerken; 

(b) huidige en verwachte 

marktkenmerken; 

(c) winstmarges als een potentiële 

indicator van beslissingen inzake 

langetermijninvestering of verplaatsing. 

(c) winstmarges als een potentiële 

indicator van beslissingen inzake 

langetermijninvestering of verplaatsing. 

3. Andere bedrijfstakken en 

deeltakken worden geacht in staat te zijn 

om een groter deel van de kosten van de 

emissierechten in de productprijzen door te 

berekenen en krijgen voor de periode tot en 

met 2030 kosteloze emissierechten 

toegewezen ten belope van 30 % van de 

hoeveelheid die overeenkomstig de 

krachtens artikel 10 bis vastgestelde 

maatregelen is bepaald.  

3. Andere bedrijfstakken en 

deeltakken worden geacht in staat te zijn 

om een groter deel van de kosten van de 

emissierechten in de productprijzen door te 

berekenen en krijgen voor de periode t/m 

2030 geen kosteloze emissierechten 

toegewezen. 

4. Uiterlijk op 31 december 2019 stelt 

de Commissie op basis van de beschikbare 

gegevens van de laatste drie kalenderjaren 

voor de uitvoering van de voorgaande 

leden overeenkomstig artikel 23 een 

gedelegeerde handeling vast betreffende 

activiteiten op viercijferniveau (NACE 4-

code) met betrekking tot lid 1. 

4. Uiterlijk op 31 december 2019 stelt 

de Commissie op basis van de beschikbare 

gegevens van de laatste drie kalenderjaren 

voor de uitvoering van de voorgaande 

leden overeenkomstig artikel 23 een 

gedelegeerde handeling vast betreffende 

activiteiten op viercijferniveau (NACE 4-

code) met betrekking tot lid 1. 
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Artikel 10 quater Artikel 10 quater 

Optionele voorlopige kosteloze toewijzing 

voor de modernisering van de 

energiesector 

Optionele voorlopige kosteloze toewijzing 

voor de modernisering van de 

energiesector 

1. Voor de modernisering van de 

energiesector kunnen lidstaten waarvan in 

2013 of in 2014 het bbp per hoofd van de 

bevolking tegen marktwisselkoersen in 

EUR minder dan 60 % van het EU-

gemiddelde bedroeg, in afwijking van 

artikel 10 bis, leden 1 tot en met 5, een 

voorlopige kosteloze toewijzing 

verstrekken aan installaties voor 

elektriciteitsproductie. 

1. Voor de modernisering en 

duurzame transformatie van de 

energiesector kunnen lidstaten waarvan in 

2014 het bbp per hoofd van de bevolking 

tegen marktwisselkoersen in EUR minder 

dan 60 % van het EU-gemiddelde bedroeg, 

in afwijking van artikel 10 bis, leden 1 tot 

en met 5, een voorlopige kosteloze 

toewijzing verstrekken aan installaties voor 

elektriciteitsproductie. 

 Iedere begunstigde lidstaat die in 

aanmerking komt voor het 

moderniseringsfonds als bepaald in 

artikel 10 quinquies, en die ervoor heeft 

gekozen overeenkomstig artikel 10 quater 

een voorlopige kosteloze toewijzing toe te 

staan, mag deze emissierechten 

overdragen naar zijn deel van het 

moderniseringsfonds als bepaald in 

bijlage II ter en deze emissierechten 

toewijzen overeenkomstig de bepalingen 

van artikel 10 quinquies. 

2. Om met kosteloze toewijzing te 

financieren projecten te selecteren, 

organiseert de betrokken lidstaat voor 

projecten met een totaal bedrag aan 

investeringen van meer dan 10 miljoen 

EUR een concurrerend biedingsproces. Dat 

concurrerende biedingsproces moet: 

2. Om met kosteloze toewijzing te 

financieren projecten te selecteren, 

organiseert de betrokken lidstaat voor 

projecten met een totaal bedrag aan 

investeringen van meer dan 10 miljoen 

EUR een concurrerend biedingsproces. Dat 

concurrerende biedingsproces moet: 

(a) in overeenstemming zijn met de 

beginselen van transparantie, niet-

discriminatie, gelijke behandeling en goed 

financieel beheer; 

(a) in overeenstemming zijn met de 

beginselen van transparantie, niet-

discriminatie, gelijke behandeling en goed 

financieel beheer; 

(b) waarborgen dat enkel projecten die 

bijdragen tot de diversificatie van de 

energiemix en de bevoorradingsbronnen 

van de lidstaat, tot de nodige 

herstructurering, milieutechnische 

opwaardering en aanpassing van de 

infrastructuur, tot schone technologieën en 

tot de modernisering van de 

energieproductie, -transmissie en -

(b) waarborgen dat enkel projecten die 

bijdragen tot de diversificatie van de 

energiemix en de bevoorradingsbronnen 

van de lidstaat, tot de nodige 

herstructurering, milieutechnische 

opwaardering en aanpassing van de 

infrastructuur, tot schone technologieën en 

tot de modernisering van de 

energieproductie, inclusief 
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distributie in aanmerking komen om te 

bieden; 
stadsverwarming, energie-efficiëntie, 

energieopslag, energietransmissie en -

distributie in aanmerking komen om te 

bieden; wanneer de projecten betrekking 

hebben op de elektriciteitsproductie mag 

de broeikasgasemissie per kilowattuur in 

de installatie geproduceerde elektriciteit 

in totaal niet meer dan 450 gram CO2-

equivalent bedragen; wanneer projecten 

betrekking hebben op warmteproductie, 

stelt de Commissie overeenkomstig artikel 

23bis een uitvoeringshandeling vast ter 

specificatie van de criteria. 

(c) duidelijke, objectieve, transparante 

en niet-discriminerende selectiecriteria 

voor de rangschikking van de projecten 

vaststellen om te waarborgen dat projecten 

worden geselecteerd die: 

(c) in overeenstemming met de 

klimaat- en energiedoelstellingen van de 

EU voor 2050 duidelijke, objectieve, 

transparante en niet-discriminerende 

selectiecriteria voor de rangschikking van 

de projecten vaststellen om te waarborgen 

dat projecten worden geselecteerd die: 

(i) volgens een kosten-batenanalyse 

een positieve nettowinst voor de 

emissiereductie opleveren en een vooraf 

bepaalde aanzienlijke mate van CO2-

vermindering verwezenlijken; 

(i) volgens een kosten-batenanalyse 

een positieve nettowinst voor de 

emissiereductie opleveren en een vooraf 

bepaalde aanzienlijke mate van CO2-

vermindering verwezenlijken;  

(ii) een aanvulling zijn, duidelijk 

tegemoetkomen aan vervangings- en 

moderniseringsbehoeften en niet 

beantwoorden aan een marktgestuurde 

groei van de vraag naar energie; 

(ii) een aanvulling zijn, duidelijk 

tegemoetkomen aan vervangings- en 

moderniseringsbehoeften en niet 

beantwoorden aan een marktgestuurde 

groei van de vraag naar energie; niet 

werden gefinancierd via het nationaal 

investeringsplan 2013-2020; 

iii) de beste prijs-kwaliteitsverhouding 

bieden; 

iii) de beste prijs-kwaliteitsverhouding 

bieden; 

 iii bis) niet bijdragen tot nieuwe capaciteit 

voor met kolen gestookte 

energieopwekking en warmteproductie of 

tot een grotere afhankelijkheid van 

steenkool; 

 De geselecteerde projecten zijn gericht op 

het bevorderen van plaatselijke en door de 

gemeenschap gedragen geïntegreerde 

benaderingen. 

 De Commissie herziet de vereisten die in 

dit lid zijn opgenomen, rekening houdend 

met de technische vooruitgang en de 
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klimaatstrategie van de Europese 

Investeringsbank, en stelt, in voorkomend 

geval, tegen 2014 een gedelegeerde 

handeling vast overeenkomstig artikel 

23bis.  

Uiterlijk op 30 juni 2019 wordt door elke 

lidstaat die voornemens is om van de 

optionele kosteloze toewijzing gebruik te 

maken, een gedetailleerd nationaal kader 

waarin het concurrerende biedingsproces 

en de selectiecriteria worden uiteengezet, 

bekendgemaakt voor openbaar 

commentaar. 

Uiterlijk op 30 juni 2019 wordt door elke 

lidstaat die voornemens is om van de 

optionele kosteloze toewijzing gebruik te 

maken, een gedetailleerd nationaal kader 

waarin het concurrerende biedingsproces 

en de selectiecriteria worden uiteengezet, 

bekendgemaakt voor openbaar 

commentaar. 

Indien investeringen met een waarde van 

minder dan 10 miljoen EUR met kosteloze 

toewijzingen worden ondersteund, 

selecteert de lidstaat projecten op basis van 

objectieve en transparante criteria. De 

resultaten van dat selectieproces worden 

bekendgemaakt voor openbaar 

commentaar. Op basis daarvan stelt de 

betrokken lidstaat een lijst met 

investeringen op en dient die uiterlijk op 30 

juni 2019 in bij de Commissie. 

Indien investeringen met een waarde van 

minder dan 10 miljoen EUR met kosteloze 

toewijzingen worden ondersteund, 

selecteert de lidstaat projecten op basis van 

objectieve en transparante criteria, in 

overeenstemming met de 

langetermijndoelstellingen van de Unie op 

het gebied van klimaat en energie. De 

resultaten van dat selectieproces worden 

bekendgemaakt voor openbaar 

commentaar. Op basis daarvan stelt de 

betrokken lidstaat een lijst met 

investeringen op en dient die uiterlijk op 30 

juni 2019 in bij de Commissie. 

3. De waarde van de voorgenomen 

investeringen is op zijn minst gelijk aan de 

waarde van de kosteloze toewijzing, 

rekening houdend met het feit dat 

prijsstijgingen als rechtstreeks gevolg 

hiervan moeten worden beperkt. De 

marktwaarde is het gemiddelde van de prijs 

van emissierechten op het 

gemeenschappelijke veilingplatform in het 

voorgaande kalenderjaar. 

3. De waarde van de voorgenomen 

investeringen is op zijn minst gelijk aan de 

waarde van de kosteloze toewijzing, 

rekening houdend met het feit dat 

prijsstijgingen als rechtstreeks gevolg 

hiervan moeten worden beperkt. De 

marktwaarde is het gemiddelde van de prijs 

van emissierechten op het 

gemeenschappelijke veilingplatform in het 

voorgaande kalenderjaar. Tot 75% van de 

in aanmerking komende kosten van de 

voorgenomen investeringen mag worden 

gesubsidieerd. 

4. Voorlopige kosteloze toewijzingen 

worden van de hoeveelheid emissierechten 

die de lidstaat anders zou veilen, 

afgetrokken. De totale kosteloze toewijzing 

bedraagt niet meer dan 40 % van de 

emissierechten die de betrokken lidstaat in 

de periode 2021-2030 overeenkomstig 

4. Voorlopige kosteloze toewijzingen 

worden van de hoeveelheid emissierechten 

die de lidstaat anders zou veilen, 

afgetrokken. De totale kosteloze toewijzing 

bedraagt niet meer dan 40 % van de 

emissierechten die de betrokken lidstaat in 

de periode 2021-2030 overeenkomstig 
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artikel 10, lid 2, onder a), ontvangt, in 

gelijke jaarlijkse hoeveelheden gespreid 

over de periode 2021-2030.  

artikel 10, lid 2, onder a), ontvangt, in 

gelijke jaarlijkse hoeveelheden gespreid 

over de afbouwperiode 2021-2030.  

5. Toewijzingen worden aan 

exploitanten verstrekt nadat door hen is 

aangetoond dat een overeenkomstig de 

regels van het competitieve biedingsproces 

geselecteerde investering heeft 

plaatsgevonden. 

5. Toewijzingen worden aan 

exploitanten verstrekt nadat door hen is 

aangetoond dat een overeenkomstig de 

regels van het competitieve biedingsproces 

geselecteerde investering heeft 

plaatsgevonden. 

6. De lidstaten eisen van begunstigde 

elektriciteitsproducenten en 

netwerkexploitanten dat zij uiterlijk op 28 

februari van elk jaar verslag uitbrengen 

over de uitvoering van hun geselecteerde 

investeringen. De lidstaten brengen 

hierover verslag uit aan de Commissie en 

de Commissie maakt dit verslag openbaar. 

6. De lidstaten eisen van begunstigde 

elektriciteits- en warmteproducenten en 

netwerkexploitanten dat zij uiterlijk op 28 

februari van elk jaar verslag uitbrengen 

over de uitvoering van hun geselecteerde 

investeringen. De lidstaten brengen 

hierover jaarlijks verslag uit aan de 

Commissie en de Commissie maakt dit 

verslag openbaar. De lidstaten en de 

Commissie zien toe op en analyseren 

potentiële arbitrage met betrekking tot de 

drempel van €10 miljoen voor kleine 

projecten en voorkomen 

ongerechtvaardigde opdeling van een 

investering over kleinere projecten door 

meer dan een investering in dezelfde 

begunstigde installatie uit te sluiten; 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 

Richtlijn 2003/87/EG 

Artikel 10 quinquies  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Het volgende artikel 10 quinquies 

wordt ingevoegd: 

(7) Het volgende artikel 10 quinquies 

wordt ingevoegd: 

“Artikel 10 quinquies "Artikel 10 quinquies 

Moderniseringsfonds Moderniseringsfonds 

1. Ter ondersteuning van 

investeringen in de modernisering van de 

energiesystemen en de verbetering van de 

energie-efficiëntie in lidstaten waarvan in 

2013 het bbp per hoofd van de bevolking 

minder dan 60 % van het EU-gemiddelde 

1. Ter ondersteuning en stimulering 

van investeringen in de modernisering van 

de energiesystemen, waaronder 

stadsverwarming, transmissie- en 

distributiesystemen en interconnectoren, 
en de verbetering van de energie-efficiëntie 
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bedroeg, wordt voor de periode 2021-2030 

een fonds ingesteld en overeenkomstig 

artikel 10 gefinancierd.  

met name in gebouwen in lidstaten 

waarvan in 2013 het bbp per hoofd van de 

bevolking minder dan 60 % van het EU-

gemiddelde bedroeg, wordt voor de 

periode 2021-2030 een fonds ingesteld en 

overeenkomstig artikel 10 gefinancierd.  

De ondersteunde investeringen moeten in 

overeenstemming zijn met de 

doelstellingen van deze richtlijn en het 

Europees Fonds voor strategische 

investeringen. 

De ondersteunde investeringen moeten in 

overeenstemming zijn met de 

doelstellingen van deze richtlijn, de 

langetermijndoelstellingen van de Unie op 

het gebied van klimaat en energie, de 

Energie-unie en het Europees Fonds voor 

strategische investeringen.  

 Ondersteunde projecten voldoen aan de 

volgende voorwaarden: 

 (i) in overeenstemming zijn met de 

beginselen van transparantie, niet-

discriminatie, gelijke behandeling en goed 

financieel beheer; 

 (ii) bijdragen tot energiebesparingen, 

systemen van hernieuwbare energie, 

energieopslag en 

elektriciteitsinterconnectie, de 

transmissie- en distributiesector; wanneer 

de projecten betrekking hebben op de 

elektriciteitsproductie mag de 

broeikasgasemissie per kilowattuur in de 

installatie geproduceerde elektriciteit in 

totaal niet meer dan 450 gram CO2-

equivalent bedragen; wanneer projecten 

betrekking hebben op warmteproductie, 

stelt de Commissie overeenkomstig artikel 

23bis een uitvoeringshandeling vast ter 

specificatie van de criteria.  

 (iii) volgens een kosten-batenanalyse 

een positieve nettowinst voor de 

emissiereductie opleveren en een vooraf 

bepaalde aanzienlijke mate van CO2-

vermindering verwezenlijken; 

 (iv) een aanvulling zijn, duidelijk 

tegemoetkomen aan vervangings- en 

moderniseringsbehoeften en niet 

beantwoorden aan een marktgestuurde 

groei van de vraag naar energie en niet 

zijn gefinancierd uit het nationaal 

investeringsplan voor fase 2013-2020; 
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 (v) de beste kosten-batenverhouding 

waarborgen; 

 (vi) niet bijdragen tot nieuwe capaciteit 

voor met kolen gestookte energie- en 

warmteopwekking of tot een grotere 

afhankelijkheid van steenkool;  

 De geselecteerde projecten moeten gericht 

zijn op het bevorderen van plaatselijke en 

door de gemeenschap gedragen 

geïntegreerde benaderingen. 

 De Commissie herziet de vereisten die in 

dit lid zijn opgenomen, rekening houdend 

met de technische vooruitgang en de 

klimaatstrategie van de Europese 

Investeringsbank, en stelt, in voorkomend 

geval, tegen 2024 een gedelegeerde 

handeling vast overeenkomstig artkel 

23bis.  

2. Het fonds financiert ook 

kleinschalige investeringsprojecten in de 

modernisering van energiesystemen en 

energie-efficiëntie. De investeringsraad 

ontwikkelt daartoe richtsnoeren en 

selectiecriteria voor investeringen die 

specifiek zijn voor dergelijke projecten. 

2. Het fonds financiert ook 

kleinschalige investeringsprojecten in de 

modernisering van energiesystemen en 

energie-efficiëntie. De investeringsraad 

ontwikkelt daartoe 

investeringsrichtsnoeren en de adviesraad 

stelt aan de hand hiervan selectiecriteria 

vast voor investeringen die specifiek zijn 

voor dergelijke projecten, in 

overeenstemming met de doelstellingen 

van deze richtlijn en de in lid 1 

vastgestelde criteria. De regels worden 

openbaar gemaakt. 

3. De middelen worden verdeeld op 

basis van een combinatie die voor 50 % is 

gebaseerd op geverifieerde emissies en 

voor 50 % op bbp-criteria, wat leidt tot de 

in bijlage II ter vastgestelde verdeling. 

3. De middelen worden verdeeld op 

basis van een combinatie die voor 50 % is 

gebaseerd op geverifieerde emissies en 

voor 50 % op bbp-criteria, wat leidt tot de 

in bijlage II ter vastgestelde verdeling.  

4. Het fonds wordt bestuurd door een 

investeringsraad en een beheerscomité die 

zijn samengesteld uit vertegenwoordigers 

van de begunstigde lidstaten, de 

Commissie, de EIB en drie voor een 

periode van vijf jaar door de andere 

lidstaten verkozen vertegenwoordigers. De 

investeringsraad is verantwoordelijk voor 

de vaststelling op EU-niveau van een 

investeringsbeleid, passende 

4. De begunstigde lidstaten zijn 

verantwoordelijk voor het bestuur van het 

fonds en richten gezamenlijk een 

investeringsraad op die is samengesteld uit 

één vertegenwoordiger per begunstigde 

lidstaat, de Commissie, en drie 

waarnemers van belanghebbende partijen 

(federaties van de sector, vakbonden en 

ngo's). De raad is verantwoordelijk voor 

de vaststelling op Unie-niveau van een 
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financieringsinstrumenten en 

selectiecriteria voor investeringen. Het 

beheerscomité is verantwoordelijk voor 

het dagelijkse beheer van het fonds. 

investeringsbeleid, in overeenstemming 

met de vereisten van dit artikel en 

consistent met het Uniebeleid en neemt 

besluiten over investeringen. . 

 Er wordt een adviesraad opgericht die 

onafhankelijk is van de investeringsraad, 

en die is samengesteld uit deskundigen 

met veel relevante marktervaring met 

projectstructurering en 

projectfinanciering. De adviesraad is 

samengesteld uit drie vertegenwoordigers 

van de begunstigde lidstaten, drie 

vertegenwoordigers van de overige 

lidstaten en deskundigen van de 

Commissie, de Europese Investeringsbank 

(EIB) en de Europese Bank voor 

Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO), 

die voor een periode van vijf jaar worden 

geselecteerd. De adviesraad geeft advies 

met betrekking tot specifieke projecten 

met betrekking tot het verzamelen van 

publieke en private financiële middelen, 

de vraag of projecten voldoen aan de 

investeringsvereisten en de behoefte aan 

assistentie bij de ontwikkeling van 

projecten. 

De investeringsraad verkiest een 

vertegenwoordiger van de Commissie tot 

zijn voorzitter. De investeringsraad streeft 

ernaar besluiten bij consensus te nemen. 

Indien de investeringsraad niet binnen 

een door de voorzitter vastgestelde termijn 

bij consensus kan besluiten, neemt de 

investeringsraad een besluit bij gewone 

meerderheid. 

Het voorzitterschap van de 
investeringsraad wordt verkozen uit de 

leden van de adviesraad op basis van een 

systeem van jaarlijkse roulering. De 

investeringsraad streeft ernaar besluiten bij 

consensus te nemen. De adviesraad neemt 

zijn advies aan bij gewone meerderheid. 

Het beheerscomité bestaat uit door de 

investeringsraad benoemde 

vertegenwoordigers. De besluiten van het 

beheerscomité worden bij gewone 

meerderheid genomen. 

De investeringsraad en de adviesraad 

opereren op een open en transparante 

wijze. De notulen van beide 

raadsvergaderingen worden openbaar 

gemaakt. De samenstelling van de 

investeringsraad en de adviesraad wordt 

openbaar gemaakt en de cv's en de 

belangenverklaringen van de leden 

worden openbaar gemaakt en regelmatig 

geactualiseerd. De investeringsraad  en de 

adviesraad gaan doorlopend na of er geen 

belangenconflicten zijn. De 

investeringsraad legt tweemaal per jaar 
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een lijst voor aan het Europees 

Parlement, de Raad en de Commissie met 

alle adviezen die zijn geleverd aan 

projecten. 

Indien de EIB aanbeveelt om een 

investering niet te financieren en die 

aanbeveling met redenen onderbouwt, 

wordt een besluit slechts aangenomen 

indien een meerderheid van twee derde van 

alle leden voorstemmen. De lidstaat waarin 

de investering plaatsvindt en de EIB 

hebben in dat geval geen stemrecht. De 

twee voorgaande zinnen zijn niet van 

toepassing op kleine projecten die 

gefinancierd zijn met leningen van een 

nationale stimuleringsbank of met 

subsidies die bijdragen tot de uitvoering 

van een nationaal programma met 

specifieke doelstellingen die in 

overeenstemming zijn met de 

doelstellingen van het 

moderniseringsfonds, op voorwaarde dat 

niet meer dan 10 % van het in bijlage II 

ter vastgestelde aandeel van de lidstaten 

in het kader van het programma wordt 

gebruikt. 

Indien de EIB aanbeveelt om een 

investering niet te financieren en deze 

aanbeveling met redenen onderbouwt in 

overeenstemming met het 

investeringsbeleid dat door de 

investeringsraad is goedgekeurd en de 

selectiecriteria als bedoeld in lid 1, wordt 

een positief advies slechts aangenomen 

indien een meerderheid van twee derde van 

alle leden voorstemmen. De lidstaat waarin 

de investering plaatsvindt en de EIB 

hebben in dat geval geen stemrecht. 

5. De begunstigde lidstaten brengen 

jaarlijks verslag uit aan het beheerscomité 

over door het fonds gefinancierde 

investeringen. Het verslag wordt openbaar 

gemaakt en bevat het volgende: 

5. De begunstigde lidstaten brengen 

jaarlijks verslag uit aan de 

investeringsraad en de adviesraad over 

door het fonds gefinancierde investeringen. 

Het verslag wordt openbaar gemaakt en 

bevat het volgende: 

(a) informatie over de gefinancierde 

investeringen per begunstigde lidstaat; 

(a) informatie over de gefinancierde 

investeringen per begunstigde lidstaat; 

(b) een beoordeling van de met de 

investering bereikte toegevoegde waarde 

wat betreft energie-efficiëntie of 

modernisering van het energiesysteem.  

(b) een beoordeling van de met de 

investering bereikte toegevoegde waarde 

wat betreft energie-efficiëntie of 

modernisering van het energiesysteem.  

6. Elk jaar brengt het beheerscomité 

bij de Commissie verslag uit over de 

ervaringen met de evaluatie en de selectie 

van investeringen. Uiterlijk op 31 

december 2024 evalueert de Commissie de 

basis waarop projecten worden 

geselecteerd, en doet in voorkomend geval 

voorstellen aan het beheerscomité. 

6. Elk jaar brengt de adviesraad bij de 

Commissie verslag uit over de ervaringen 

met de evaluatie en de selectie van 

investeringen. Uiterlijk op 31 december 

2024 evalueert de Commissie de basis 

waarop projecten worden geselecteerd, en 

doet in voorkomend geval voorstellen aan 

de adviesraad en de investeringsraad. 
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7. De Commissie is bevoegd om 

overeenkomstig artikel 23 een 

gedelegeerde handeling vast te stellen om 

dit artikel uit te voeren. 

7. De Commissie is bevoegd om 

overeenkomstig artikel 23 een 

gedelegeerde handeling vast te stellen om 

dit artikel uit te voeren met betrekking tot 

de gedetailleerde regelingen voor de 

doeltreffende werking van het 

moderniseringsfonds. 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 

 Richtlijn 2003/87/EG 

Artikel 11 – lid 1 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Een lijst van onder deze richtlijn vallende 

installaties voor de periode van vijf jaar die 

op 1 januari 2021 ingaat, wordt uiterlijk op 

30 september 2018 ingediend en nadien 

wordt om de vijf jaar een lijst voor de 

volgende vijf jaar ingediend. Elke lijst 

bevat informatie over de 

productieactiviteit, de overdracht van 

warmte en gassen, de 

elektriciteitsproductie en de emissies op het 

niveau van de sub installatie betreffende de 

vijf kalenderjaren voorafgaand aan de 

indiening ervan. Kosteloze toewijzingen 

worden enkel verstrekt aan installaties 

waarvoor die gegevens zijn ingediend.". 

Een lijst van onder deze richtlijn vallende 

installaties voor de periode van twee jaar 

die op 1 januari 2021 ingaat, wordt uiterlijk 

op 30 september 2018 ingediend en nadien 

wordt om de twee jaar een lijst voor de 

volgende twee jaar ingediend. Elke lijst 

bevat informatie over de 

productieactiviteit, de overdracht van 

warmte en gassen, de 

elektriciteitsproductie en de emissies op het 

niveau van de sub installatie betreffende de 

twee kalenderjaren voorafgaand aan de 

indiening ervan. Kosteloze toewijzingen 

worden enkel verstrekt aan installaties 

waarvoor die gegevens zijn ingediend.". 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 bis (nieuw) 

Richtlijn 2003/87/EG 

Artikel 11 – lid 1 – alinea 1 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (8 bis) Aan artikel 11, lid 1, wordt de 

volgende derde alinea toegevoegd: 

 “Vanaf 2021 zorgen de lidstaten er ook 

voor dat elke exploitant tijdens elk 
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kalenderjaar de productieactiviteit 

rapporteert zodat de toewijzing kan 

worden aangepast overeenkomstig artikel 

10 bis, lid 7.” 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 1 – punt 10 bis (nieuw) 

Richtlijn 2003/87/EG 

Artikel 12 – lid 3 bis 

 

Bestaande tekst Amendement 

 (10 bis) Artikel 12, lid 3 bis, wordt 

als volgt gewijzigd: 

3 bis. Voor emissies die worden 

afgevangen en vervoerd voor permanente 

opslag in een installatie die een vergunning 

heeft overeenkomstig Richtlijn 

2009/31/EG van het Europees Parlement 

en de Raad van 23 april 2009 inzake de 

geologische opslag van koolstofdioxide, 

ontstaat geen verplichting om 

emissierechten in te leveren3. 

“3 bis. Voor emissies die worden 

afgevangen en vervoerd voor permanente 

opslag in een installatie die een vergunning 

heeft overeenkomstig Richtlijn 

2009/31/EG van het Europees Parlement 

en de Raad van 23 april 2009 inzake de 

geologische opslag van koolstofdioxide 

ontstaat geen verplichting om 

emissierechten in te leveren3, noch voor 

emissies waarvan is vastgesteld dat ze zijn 

afgevangen en/of hergebruikt in een 

toepassing die zorgt voor permanente 

koolstofvastlegging, met het oog op het 

afvangen en hergebruiken van CO2.” 

__________________ __________________ 

3 PB L 140 van 5.6.2009, blz. 114. 3 PB L 140 van 5.6.2009, blz. 114. 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 1 – punt 12 bis (nieuw) 

Richtlijn 2003/87/EG 

Artikel 14 – lid 1 – alinea 1 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (12 bis) Aan artikel 14, lid 1, wordt 

een nieuwe alinea toegevoegd: 

 ‘Uiterlijk op 31 december 2018 past de 
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Commissie de bestaande voorschriften 

inzake de monitoring en rapportage van 

de emissies zoals vastgesteld in 

Verordening (EU) nr. 601/20121bis van de 

Commissie aan teneinde belemmeringen 

van de regelgeving voor investeringen in 

recentere koolstofarme technologieën 

zoals koolstofafvang en -gebruik (CCU) 

uit de weg te ruimen. De nieuwe 

voorschriften gelden vanaf 1 januari 2019 

voor alle technologieën voor 

koolstofafvang en -gebruik.’ 

 __________________ 

 1bis Verordening (EU) nr. 601/2012 van de 

Commissie van 21 juni 2012 inzake de 

monitoring en rapportage van de emissies 

van broeikasgassen overeenkomstig 

Richtlijn 2003/87/EG van het Europees 

Parlement en de Raad (PB L 181 van 

12.7.2012, blz. 30).  

 

Amendement  36 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 19 – letter b 

Richtlijn 2003/87/EG 

Artikel 24 – lid 3 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie is bevoegd om 

overeenkomstig artikel 23 gedelegeerde 

handelingen vast te stellen voor een 

dergelijke verordening voor de bewaking 

en de rapportage van emissies en 

activiteitsgegevens. 

De Commissie is bevoegd om 

overeenkomstig artikel 23 gedelegeerde 

handelingen vast te stellen voor een 

dergelijke verordening voor de bewaking 

en de rapportage van emissies en 

activiteitsgegevens. Wat de monitoring, 

rapportage en verificatie van emissies 

betreft, houdt de Commissie toezicht op de 

doeltreffende en samenhangende 

toepassing en handhaving van 

strafprocedures op nationaal niveau. De 

Commissie richt een doeltreffend 

monitoringsysteem voor 

grensoverschrijdende transacties van 

emissierechten op EU-niveau op om het 

risico van misbruik en fraude te beperken. 
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Amendement  37 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 1 – punt 20 bis (nieuw) 

Richtlijn 2003/87/EG 

Artikel 25 – alinea's 1 ter bis en 1 ter ter (nieuw)  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (20 bis.) Aan artikel 25 worden de 

volgende leden toegevoegd: 

 (1 ter bis) Ter uitvoering van artikel 

6, lid 2, van de Overeenkomst van Parijs 

beoordeelt de Commissie in haar verslag, 

dat zal worden opgesteld overeenkomstig 

artikel 28 bis bis, de ontwikkeling van 

beleidsmaatregelen ter beperking van de 

klimaatverandering, inclusief op de markt 

gebaseerde benaderingen, in derde landen 

en regio's en het effect van deze 

beleidsmaatregelen op het 

concurrentievermogen van de Europese 

industrie. 

 (1 ter ter) Als zij in haar verslag tot 

de conclusie komt dat er een aanzienlijk 

risico van koolstoflekkage resteert, komt 

zij in het voorkomende geval met een 

wetgevingsvoorstel ter invoering van een 

koolstofgrenscorrectie, geheel in 

overeenstemming met de WTO-regels, op 

basis van een haalbaarheidsstudie 

waartoe opdracht moet worden gegeven 

bij de publicatie van deze richtlijn in het 

PB. Deze regeling zou in de EU-ETS ook 

importeurs opnemen van producten die 

worden geproduceerd door de 

overeenkomstig artikel 10 bis vastgestelde 

bedrijfstakken of deeltakken. 

 

Amendement  38 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 1 – punt 22 bis (nieuw) 

Richtlijn 2003/87/EG 

Artikel 27 – lid 1 
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Bestaande tekst Amendement 

 (22 bis) Artikel 27, eerste alinea, 

wordt vervangen door: 

De lidstaten kunnen, na overleg met de 

exploitant, installaties met een in elk van 

de drie jaren voorafgaand aan de onder a) 

bedoelde melding bij de bevoegde 

autoriteiten gerapporteerde emissies van 

minder dan 25 000 ton CO2-equivalent en, 

wanneer zij verbrandingsactiviteiten 

verrichten, een nominaal thermisch 

ingangsvermogen van minder dan 35 MW 

hebben, emissies uit biomassa niet 

meegerekend, waarvoor maatregelen 

gelden die voor een gelijkwaardige 

bijdrage tot emissiereductie zullen zorgen, 

van de EU-regeling uitsluiten als de 

betrokken lidstaat aan de volgende 

voorwaarden voldoet: 

De lidstaten kunnen, na overleg met de 

exploitant en op voorwaarde dat deze 

akkoord gaat, installaties met een in elk 

van de drie jaren voorafgaand aan de onder 

a) bedoelde melding bij de bevoegde 

autoriteiten gerapporteerde emissies van 

minder dan 50 000 ton CO2-equivalent en, 

wanneer zij verbrandingsactiviteiten 

verrichten, een nominaal thermisch 

ingangsvermogen van minder dan 35 MW 

hebben, emissies uit biomassa niet 

meegerekend, waarvoor maatregelen 

gelden die voor een gelijkwaardige 

bijdrage tot emissiereductie zullen zorgen, 

van de EU-ETS-regeling uitsluiten als de 

betrokken lidstaat aan de volgende 

voorwaarden voldoet: 

(a) hij meldt al deze installaties bij de 

Commissie aan, waarbij de maatregelen 

worden vermeld die van toepassing zijn op 

die installatie die een gelijkwaardige 

bijdrage zullen leveren tot de geldende 

emissiereducties, voordat de lijst van 

installaties krachtens artikel 11, lid 1 wordt 

ingediend en ten laatste wanneer deze lijst 

bij de Commissie wordt ingediend; 

(a) hij meldt al deze installaties bij de 

Commissie aan, waarbij de maatregelen 

worden vermeld die van toepassing zijn op 

die installatie die een gelijkwaardige 

bijdrage zullen leveren tot de geldende 

emissiereducties, voordat de lijst van 

installaties krachtens artikel 11, lid 1 wordt 

ingediend en ten laatste wanneer deze lijst 

bij de Commissie wordt ingediend; 

(b) hij bevestigt dat er een 

bewakingsregeling is om te bepalen of een 

installatie in enig kalenderjaar 25 000 ton 

of meer CO2-equivalent uitstoot, emissies 

uit biomassa niet meegerekend; De 

lidstaten kunnen vereenvoudigde 

maatregelen inzake bewaking, rapportage 

en verificatie toestaan voor installaties met 

gemiddelde geverifieerde emissies van 

minder dan 5 000 ton per jaar tussen 2008 

en 2010, overeenkomstig artikel 14; 

(b) hij bevestigt dat er een 

bewakingsregeling is om te bepalen of een 

installatie in enig kalenderjaar 50 000 ton 

of meer CO2-equivalent uitstoot, emissies 

uit biomassa niet meegerekend; De 

lidstaten kunnen vereenvoudigde 

maatregelen inzake bewaking, rapportage 

en verificatie toestaan voor installaties met 

gemiddelde geverifieerde emissies van 

minder dan 5 000 ton per jaar tussen 2008 

en 2010, overeenkomstig artikel 14; 

(c) hij bevestigt dat een installatie, 

indien deze in enig kalenderjaar 25 000 ton 

of meer CO2-equivalent uitstoot, emissies 

uit biomassa niet meegerekend, of, indien 

de maatregelen die van toepassing zijn op 

(c) hij bevestigt dat een installatie, 

indien deze in enig kalenderjaar 50 000 ton 

of meer CO2-equivalent uitstoot, emissies 

uit biomassa niet meegerekend, of, indien 

de maatregelen die van toepassing zijn op 
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die installatie die een gelijkwaardige 

bijdrage zullen leveren tot de geldende 

emissiereducties niet langer van toepassing 

zijn, weer in de EU-regeling zal worden 

opgenomen; 

die installatie die een gelijkwaardige 

bijdrage zullen leveren tot de geldende 

emissiereducties niet langer van toepassing 

zijn, weer in de EU-regeling zal worden 

opgenomen; 

(d) hij publiceert de onder a), b) en c) 

bedoelde informatie, zodat het publiek 

opmerkingen kan maken. 

(d) hij publiceert de onder a), b) en c) 

bedoelde informatie, zodat het publiek 

opmerkingen kan maken. 

Ziekenhuizen kunnen ook worden 

uitgesloten indien zij gelijkwaardige 

maatregelen treffen. 

Ziekenhuizen kunnen ook worden 

uitgesloten indien zij gelijkwaardige 

maatregelen treffen. 

 

Amendement  39 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 1 – punt 22 ter (nieuw) 

Richtlijn 2003/87/EG 

Artikel 28 bis (nieuw)  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (22 ter) Het volgende artikel 28 bis 

wordt ingevoegd: 

 “Artikel 28 bis 

 Aanpassing na wereldwijde evaluatie uit 

hoofde van het UNFCCC en  de 

Overeenkomst van Parijs 

 1. Binnen zes maanden na 

wereldwijde evaluatie uit hoofde van de 

Overeenkomst van Parijs in 2023 om de 

balans op te maken van de collectieve 

inspanningen van de partijen wat betreft 

de verwezenlijking van de wereldwijde 

langetermijndoelstelling, en de 

daaropvolgende wereldwijde evaluaties, 

dient de Commissie een verslag in met een 

beoordeling van de noodzaak van 

actualisering en verbetering van de 

klimaatmaatregelen van de Unie, 

rekening houdend met de inspanningen 

van andere grote economieën, en het 

concurrentievermogen in de context van 

het risico op koolstoflekkage en het 

wegvloeien van investeringen. Indien 

nodig, wordt het verslag gevolgd door een 
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wetgevingsvoorstel. 

 2. In haar verslag geeft de 

Commissie met name een beoordeling van 

de passende verhoging van de in artikel 9 

bedoelde lineaire factor en de noodzaak 

van extra beleid en maatregelen ter 

versterking van het streven naar 

vermindering van broeikasgasemissies 

door de Unie en de lidstaten, en kan zij 

nagaan of het haalbaar is een 

emissieprestatienorm in te voeren. De 

Commissie beoordeelt ook de bepalingen 

inzake koolstoflekkage teneinde de 

voorlopige kosteloze toewijzing geleidelijk 

af te bouwen.". 

Amendement  40 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 1 – punt 22 quater (nieuw) 

Richtlijn 2003/87/EG 

Artikel 30 – lid 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (22 quater) Aan artikel 30 wordt het 

volgende lid toegevoegd: 

 “4 bis. Om de vijf jaar zou gekeken 

moeten worden naar de interactie tussen 

de EU-ETS en overige beleidsmaatregelen 

op het gebied van klimaat, luchtkwaliteit 

en energie op Unie- en nationaal niveau, 

met het oog op meer samenhang en om te 

voorkomen dat beleidsmaatregelen elkaar 

overlappen.” 

 

Amendement  41 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 22 quinquies (nieuw) 

Richtlijn 2003/87/EG 

Artikel 30 bis (nieuw)  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (22 quinquies) Het volgende hoofdstuk IV 
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wordt ingevoegd: 

 “Hoofdstuk IV Scheep- en 

luchtvaartsector 

 Artikel 30 bis 

 De Commissie ziet erop toe dat alle 

sectoren van de economie een bijdrage 

leveren aan het terugdringen van de CO2-

uitstoot in overeenstemming met de 

Overeenkomst van Parijs van de 

UNFCCC, inclusief of de doelstellingen 

en maatregelen waarover op 

internationaal niveau overeenstemming is 

bereikt, zoals in het kader van de 

Internationale 

burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) en de 

Internationale Maritieme Organisatie 

(IMO), adequate emissiebeperking 

bewerkstelligen.” 

 

Amendement  42 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I - paragraaf 1 

Richtlijn 2003/87/EG 

Bijlage II bis 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Verhoging van het percentage aan 

emissierechten dat overeenkomstig 

artikel 10, lid 2, onder a), door de lidstaten 

moet worden geveild, met het oog op 

solidariteit en groei, gericht op reductie van 

de emissies en aanpassing aan de effecten 

van klimaatverandering 

Verhoging van het percentage aan 

emissierechten dat overeenkomstig 

artikel 10, lid 2, onder a), door de lidstaten 

moet worden geveild, met het oog op 

solidariteit en groei, gericht op reductie van 

de emissies en aanpassing aan de effecten 

van klimaatverandering. Voor lidstaten die 

overeenkomstig het moderniseringsfonds 

als bepaald in artikel 10 quinquies in 

aanmerking komen, wordt hun aandeel 

van de emissierechten als bepaald in 

bijlage IIbis overgedragen naar hun 

aandeel in het moderniseringsfonds. 
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