
AD\741395NL.doc PE406.063v02-00

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 










 2009

Commissie economische en monetaire zaken

2008/0014(COD)

11.9.2008

ADVIES
Commissie economische en monetaire zaken

aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

inzake het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad 
inzake de inspanningen van de lidstaten om hun broeikasgasemissies terug te 
dringen om aan de verbintenissen van de Gemeenschap op het gebied van het 
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BEKNOPTE MOTIVERING

Uw rapporteur is in het algemeen voorstander van de beperking van de uitstoot van 
broeikasgassen en hij kan instemmen met beide door de Europese Raad gestelde doelen:

– uiterlijk in 2020 een reductie van alle broeikasgassen met ten minste 20% – oplopend tot 30% 
als er een internationale overeenkomst tot stand komt waarbij andere ontwikkelde landen zich 
verbinden tot "vergelijkbare emissiereducties en economisch meer gevorderde 
ontwikkelingslanden een bijdrage leveren die in verhouding staat tot hun 
verantwoordelijkheden en capaciteiten";

– uiterlijk in 2020 een aandeel van 20% van duurzame energie in het EU-energieverbruik.

Uw rapporteur wijst er echter op dat maatregelen ter beperking van broeikasgassen op mondiale 
leest geschoeid dienen te zijn. Alle landen moeten een bijdrage leveren en daarom moet de 
Commissie zich tot het uiterste inspannen om ervoor te zorgen dat een internationale 
overeenkomst tot stand wordt gebracht met een breed toepassingsgebied.

Uw rapporteur is het met de Commissie eens dat de inspanningen van elke lidstaat om een 
bijdrage te leveren aan de verbintenissen van de Gemeenschap om de uitstoot van 
broeikasgassen tegen 2020 te verminderen door beperking van de emissies van bronnen buiten 
de EU-ETS-regeling om, moet worden gedeeld.

Uw rapporteur staat positief ten opzichte van het Commissievoorstel tot vaststelling van de 
bijdrage die de lidstaten leveren aan de verbintenis van de Gemeenschap voor de periode van 
2013 tot en met 2020 om de broeikasgasemissies van niet onder Richtlijn 2003/87/EG vallende 
bronnen ("bronnen buiten de EU-ETS om") te reduceren. Voorgesteld wordt evaluatie van de 
emissieverlaging die door de uitvoering van deze beschikking is bereikt. Voorts staat hij positief 
tegenover de flexibiliteit die de lidstaten wordt geboden door het gebruik van gecertificeerde 
emissiereducties mogelijk te maken die voortkomen uit projecten in het kader van artikel 12 van 
het Kyoto-Protocol inzake het mechanisme voor schone ontwikkeling en uit 
emissiereductieactiviteiten in derde landen om aan deze inspanningen uitvoering te geven. 

Uw rapporteur maakt zich echter zorgen over de mogelijkheid dat het programma de 
concurrentie in de EU verstoort indien het door de lidstaten niet op soortgelijke wijze ten uitvoer 
wordt gelegd. Bovendien kunnen bedrijven uit de EU ook in de internationale mededinging 
schade ondervinden. 

Dit in overweging genomen, is uw rapporteur van mening dat de Commissie voortdurend de 
gevolgen voor de mededinging in de EU en op internationaal niveau in het oog dient te houden 
en ter zake uiterlijk in 2016 aan het Europees Parlement algemeen verslag moet uitbrengen.

AMENDEMENTEN

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen in haar verslag 
op te nemen:
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Amendement 1

Voorstel voor een beschikking
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten moeten in hun jaarverslagen 
die op grond van artikel 3 van Beschikking 
nr. 280/2004/EG worden ingediend, hun 
jaarlijkse emissies rapporteren die 
voortvloeien uit de uitvoering van artikel 3 
en uit het gebruik van credits 
overeenkomstig artikel 4.

1. De lidstaten moeten in hun jaarverslagen 
die op grond van artikel 3 van Beschikking 
nr. 280/2004/EG worden ingediend, 
verslag doen over mededingingsaspecten 
en hun jaarlijkse emissies rapporteren die 
voortvloeien uit de uitvoering van artikel 3 
en uit het gebruik van credits 
overeenkomstig artikel 4.

Amendement 2

Voorstel voor een beschikking
Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis Om de twee jaar na de 
inwerkingtreding van de beschikking, stelt 
de Commissie een evaluatieverslag op 
over de wijze waarop de tenuitvoerlegging 
ervan door de lidstaten de mededinging op 
nationaal, EU- en internationaal niveau 
heeft beïnvloed.

Amendement 3

Voorstel voor een beschikking
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Nalevingsmechanisme

Indien de broeikasgasemissies van een 
lidstaat uit bronnen die niet onder 
Richtlijn 2003/87/EG vallen, de jaarlijkse 
emissiegrenswaarde die is vastgelegd in 
artikel 3 van deze beschikking 
overschrijden, betaalt die lidstaat een 
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boete voor te hoge uitstoot die gelijk is 
aan het in artikel 16 van Richtlijn 
2003/87/EG vastgestelde bedrag. De boete 
voor te hoge uitstoot wordt gestort in het 
Gemeenschapsfonds voor de financiering 
van maatregelen ter beperking van de 
klimaatverandering.

Amendement 4

Voorstel voor een beschikking
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanpassingen met ingang van de sluiting 
van een internationale overeenkomst 
inzake klimaatverandering

Sluiting van een internationale 
overeenkomst inzake klimaatverandering

1. De leden 2, 3 en 4 zijn van toepassing 
met ingang van de sluiting door de 
Gemeenschap van een internationale 
overeenkomst inzake klimaatverandering 
die tot grotere verplichte reducties leidt 
dan die overeenkomstig artikel 3.

Binnen zes maanden na sluiting van een 
internationale overeenkomst inzake 
klimaatverandering die aanleiding is tot 
een meer ingrijpende wettelijk verplichte 
vermindering dan vastgelegd in artikel 3, 
dient de Commissie een overeenkomstig 
de procedure van artikel 251 van het 
Verdrag goed te keuren 
wetgevingsvoorstel in waarin de bijdrage 
van iedere lidstaat aan de aanvullende 
reductiemaatregelen van de Gemeenschap
wordt vastgesteld. 

2. Vanaf het jaar dat volgt op de sluiting 
van de in lid 1 bedoelde overeenkomst, 
moeten de broeikasgasemissies van de 
Gemeenschap uit bronnen die in 2020 
overeenkomstig artikel 3, lid 1, niet onder 
Richtlijn 2003/87/EG vallen, verder 
worden verlaagd met een even grote 
hoeveelheid als de totale extra reductie 
van broeikasgasemissies door de 
Gemeenschap uit alle bronnen waartoe de 
internationale overeenkomst de 
Gemeenschap verplicht, vermenigvuldigd 
met het aandeel van de totale 
broeikasgasemissiereducties van de 
Gemeenschap voor het jaar 2020 waaraan 
de lidstaten bijdragen door de reducties 
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van broeikasgasemissies uit bronnen die 
overeenkomstig artikel 3 niet onder 
Richtlijn 2003/87/EG vallen.
3. Elke lidstaat draagt bij aan de extra 
reductie-inspanning van de Gemeenschap 
naar de mate waarin hij bijdraagt aan de 
totale uitstoot van de Gemeenschap 
afkomstig uit bronnen die overeenkomstig 
artikel 3 niet onder Richtlijn 2003/87/EG 
vallen voor het jaar 2020.
De Commissie wijzigt de bijlage om de 
emissieplafonds aan te passen 
overeenkomstig het bepaalde in de eerste 
alinea. Die maatregel, die niet-essentiële 
onderdelen van deze beschikking beoogt 
te wijzigen, wordt vastgesteld volgens de 
in artikel 9, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.
4. De lidstaten mogen het gebruik van de 
in artikel 4, lid 4, bedoelde 
broeikasgascredits van derde landen die 
de in lid 1 van dit artikel bedoelde 
overeenkomst hebben geratificeerd, in 
overeenstemming met lid 5, verhogen met 
ten hoogste 50% van de extra reductie die 
overeenkomstig lid 2 plaatsvindt.
Elke lidstaat mag het ongebruikte deel 
van die hoeveelheid aan een andere 
lidstaat overdragen.
5. De Commissie keurt maatregelen goed 
om te voorzien in het gebruik door de 
lidstaten van aanvullende soorten 
projectcredits of, eventueel, in het gebruik 
door de lidstaten van andere 
mechanismen die in het kader van de 
internationale overeenkomst zijn 
ingesteld. 
Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze beschikking beogen 
te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in artikel 9, 
lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.
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Motivering

 De follow-up van de afsluiting van de onderhandelingen over een internationale overeenkomst 
is geen automatisme, maar het resultaat van een beleidsevaluatie en een beleidsbeschikking. 
Voorts moeten de extra inspanningen gebaseerd zijn op de uitkomst van de internationale 
onderhandelingen.

Amendement 5

Voorstel voor een beschikking
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie moet een verslag opstellen 
waarin de uitvoering van deze beschikking 
wordt geëvalueerd. De Commissie dient 
dat verslag, zo nodig vergezeld van 
voorstellen, uiterlijk 31 oktober 2016 bij 
het Europees Parlement en de Raad in.

De Commissie moet een verslag opstellen 
waarin de uitvoering van deze beschikking 
wordt geëvalueerd. In dit verslag wordt 
eveneens geëvalueerd hoe de 
tenuitvoerlegging van deze beschikking de 
mededinging op nationaal, EU- en 
internationaal niveau heeft beïnvloed. De 
Commissie dient dat verslag, zo nodig 
vergezeld van voorstellen, uiterlijk 
31 oktober 2016 bij het Europees 
Parlement en de Raad in.
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