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BEKNOPTE MOTIVERING

De EU-doelstelling om de broeikasgasemissie tegen 2020 met 30% te verminderen kan volledig 
worden onderschreven, op voorwaarde dat andere ontwikkelde delen van de wereld en 
economisch meer ontwikkelde ontwikkelingslanden zich op vergelijkbare evenredige 
emissiereducties vastleggen. De toezegging van een vermindering van de broeikasgasemissies 
tegen 2020 met ten minste 20%, los van enige internationale overeenkomst, kan ook worden 
onderschreven.

De EU heeft het EU-ETS ontwikkeld als de hoeksteen van de strategie voor het op een 
kostenefficiënte en economisch verantwoorde manier reduceren van broeikasgasemissies. Een op 
marktwerking gebaseerd instrument is waardevol en de oprichting door Europa van 's werelds 
grootste koolstofmarkt, naast de vastlegging van de kosten van koolstof, is een bewijs van zijn 
enorme potentieel. De ervaring leert evenwel dat de ETS-richtlijn nog verder kan worden 
verbeterd. Het huidige voorstel voor het wijzigen en uitbreiden van de ETS-regeling is dan ook 
welkom.

De kwaliteit van het voorstel van de Commissie moet worden onderstreept; overstappen op een 
EU-plafond voor rechten zal de EU-ETS consistenter en voorspelbaarder maken, en iets doen 
aan de ernstige tekortkomingen op concurrentiegebied van het bestaande systeem. Veilen is een 
rationele en transparante manier om verantwoordelijkheden toe te wijzen. Het voorstel van de 
Commissie ter verduidelijking van de criteria voor het gebruik van CDM- en JI-kredieten is ook 
positief. 

Het voorstel kan op een aantal punten worden verbeterd.

De overtuiging leeft dat de EU-ETS een structuur moet hebben die het, in het geval er een 
internationale overeenkomst wordt bereikt, in staat stelt aan te sluiten bij een mondiaal systeem 
voor emissiehandel. Het is net zo belangrijk ervoor te zorgen dat EU-ETS kan functioneren 
wanneer er geen internationale overeenkomst wordt gesloten.

Bij ontstentenis van internationale bindende overeenkomsten, inclusief sectoriële 
kwantificeerbare compromissen, vormt het weglekrisico (d.w.z. de verplaatsing van activiteiten 
die broeikasgasemissies opleveren van de EU naar derde landen), resulterend in méér emissies in 
de wereld en een mogelijke ondermijning van economische activiteiten in de Unie, een groot 
probleem, dat een passende oplossing behoeft. 

De indeling van industrieën op basis van hun kwetsbaarheid voor het weglekeffect is 
ingewikkeld; het dient op volledig transparante manier te gebeuren en op zo kort mogelijke 
termijn, teneinde de voorspelbaarheid voor het bedrijfsleven te vergroten; er dient ook rekening 
te worden gehouden met de directe en indirecte impact van de verwachte stijging van de prijs 
van de inputs. Gratis rechten moeten, in omstandigheden waarin internationale overeenkomsten 
geen garanties bieden voor de concurrentieneutraliteit van veilingsystemen, gekoppeld zijn aan 
heldere benchmarks.  Deze indeling dient te geschieden in overleg met het Europees Parlement, 
de Raad en de betrokken sectoren en subsectoren.

Het beginsel achter het veilen van rechten door de lidstaten aan de hoogste bieders, waaronder de 
financiële sector, is vooralsnog onduidelijk; gedetailleerde toelichtingen zijn een 'must'; ondanks 
de belangstelling van de financiële markten voor deze nieuwe marktmogelijkheden moet het 
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algemene doel van het reduceren van de broeikasgasemissies niet uit het oog worden verloren, 
met name wat betreft de toegankelijkheid tegen redelijke prijzen voor de primaire actoren (CO2-
emittenten). De praktische werking van veilingen is een essentieel onderdeel van het herziene 
ETS-voorstel en valt derhalve onder de medebeslissingsprocedure.

Ook de inkomsten die de lidstaten verwachten van het veilen moeten niet worden gezien als geld 
waarmee begrotingstekorten kunnen worden opgevuld, maar veeleer als een nieuwe strategische 
kans voor steun aan duurzame ontwikkeling, opvanginspanningen, technologie-innovatie en 
onderzoek, alsook voor bijstand aan ontwikkelingslanden, met name de allerarmste, voor het 
proces van aanpassing. Deze prioriteiten houden in dat het Europees Parlement en de burgers 
voldoende moeten worden geïnformeerd, en dat voldoende aandacht wordt besteed aan 
bezorgdheid in verband met de concurrentiepositie en aan staatssteunkwesties.

De ervaringen die in de voorgaande twee fases zijn opgedaan, leren dat de tendens bestaat dat 
eindgebruikers met het grootste deel van de kosten worden opgezadeld van meerdere industrieën, 
met name de energiesector. Het volledig veilen in de energiesector vereist goede controles, 
alsmede daadwerkelijke inspanningen door de energieproducenten om tot interne reducties te 
komen. Het verwachte risico dat de energieprijzen voor de eindgebruikers zullen stijgen, is 
aanleiding tot bezorgdheid in verband met de bijdrage daarvan aan de inflatiedruk in Europa, 
sociaal-economische gevolgen voor inkomens met een laag en een middeninkomen, en hun 
indirecte impact op de totale kosten voor energiegebruikers in de economie.

AMENDEMENTEN

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

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De Europese Raad heeft het vaste 
voornemen uitgesproken om de algehele 
emissie van broeikasgassen door de 
Gemeenschap tegen 2020 met ten minste 
20% ten opzichte van 1990 te verlagen en 
met 30% mits de andere ontwikkelde 
landen zich vastleggen op een 
vergelijkbare emissiebeperking en de 
economisch meer gevorderde 

(3) De Europese Raad heeft het vaste 
voornemen uitgesproken om de algehele 
emissie van broeikasgassen door de 
Gemeenschap tegen 2020 met ten minste 
20% ten opzichte van 1990 te verlagen en 
met 30% mits de andere ontwikkelde 
landen zich vastleggen op een 
vergelijkbare emissiebeperking en de 
economisch meer gevorderde 
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ontwikkelingslanden een bijdrage leveren 
die in verhouding staat tot hun 
verantwoordelijkheid en capaciteiten. 
Tegen 2050 moet de mondiale emissie van 
broeikasgassen met ten minste 50% ten 
opzichte van 1990 zijn gedaald. Alle 
bedrijfstakken van de economie moeten tot 
deze emissiebeperking bijdragen.

ontwikkelingslanden een bijdrage leveren 
die in verhouding staat tot hun 
verantwoordelijkheid en capaciteiten. 
Tegen 2050 moet de mondiale emissie van 
broeikasgassen met ten minste 50% ten 
opzichte van 1990 zijn gedaald. Alle 
bedrijfstakken van de economie moeten tot 
deze emissiebeperking bijdragen, inclusief 
de internationale luchtvaart, het 
zeevervoer en de cementindustrie.
Emissies van internationaal zeevervoer 
dienen uiterlijk in 2015 te zijn opgenomen 
in de Europese handelsregeling voor 
emissierechten (EU-ETS) of dienen 
anders te worden opgenomen in enig
besluit over de inspanningen van de 
lidstaten om hun broeikasgasemissies 
terug te dringen om aan de verbintenissen 
van de Gemeenschap op het gebied van 
het terugdringen van broeikasgassen tot 
2020 te voldoen.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Ongekapte bomen, en hout en 
houtproducten vormen een zeer 
belangrijke bron voor het afvangen en 
opslaan van koolstof. Bovendien levert 
bezaagd hout een bijdrage in de strijd 
tegen het broeikaseffect doordat het 
fossiele brandstof vervangt. Bossen 
vormen dan ook ware natuurlijke
koolstofreservoirs. Deze koolstof komt 
echter weer vrij in de atmosfeer als de 
bossen gekapt en verbrand worden. Het is 
derhalve belangrijk 
beschermingsmechanismen voor de 
bossen in te stellen teneinde de 
klimaatverandering te reduceren.

Motivering

Verandering in landgebruik (zoals ontbossing in de tropen) zou verantwoordelijk zijn voor 20% 
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van de mondiale emissie van broeikasgassen. Alleen de met ontbossing verband houdende 
mondiale emissie van broeikasgassen beloopt jaarlijks al 6 miljard ton CO2.

Alleen al in Frankrijk is enkel de opslag goed voor 15,6 miljoen ton koolstof, en wordt er 10% 
van de broeikasgasemissies mee afgevangen. De vervanging wordt geschat op 14 miljoen ton 
koolstof. Zonder bossen en hout zou Frankrijk 108 miljoen ton extra koolstof uitstoten, dat wil 
zeggen ongeveer 20% meer.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 ter) Uitgaande van het aanzienlijke 
potentieel van de bosbouwsector om de 
temperatuurstijging te reduceren, moeten 
er stimuleringsmaatregelen worden 
ingesteld om deze sector optimaal te 
benutten en te ontwikkelen, met 
inachtneming van de overige functies van
de bossen.

Motivering

Gelet op het IPCC-verslag van 2007; daarin wordt vermeld dat de strategieën voor duurzame 
ontwikkeling van de bossen, die erop gericht zijn de opslag van koolstof in stand te houden of te 
vergroten, terwijl er tegelijkertijd bezaagd hout, vezelhout en energiehout wordt geproduceerd, 
op lange termijn de grootste winst zullen opleveren waar het gaat om de beperking van de 
klimaatverandering. Onder verwijzing naar de resolutie van het Europees Parlement van 15 
november 2007, waarin de Europese Commissie wordt verzocht bepaalde bosbouwactiviteiten in 
de ETS op te nemen.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Gezien de forse inspanningen die 
verbonden zijn aan de bestrijding van 
klimaatverandering en de aanpassing aan 
de onvermijdelijke effecten daarvan, zou 
ten minste 20% van de opbrengsten van de 
veiling van emissierechten moeten worden 

(15) Gezien de forse inspanningen die 
verbonden zijn aan de bestrijding van 
klimaatverandering en de aanpassing aan 
de onvermijdelijke effecten daarvan, zou 
ten minste 90% van de opbrengsten van de 
veiling van emissierechten moeten worden 
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gebruikt voor de beperking van de emissie 
van broeikasgassen, voor de aanpassing 
aan de effecten van klimaatverandering, 
voor de financiering van onderzoek en 
ontwikkeling voor emissiebeperking en 
aanpassing, voor de ontwikkeling van 
duurzame energie om te voldoen aan de 
toezegging van de EU om tegen 2020 20% 
duurzame energie te gebruiken, om te 
voldoen aan de toezegging van de 
Gemeenschap om de energie-efficiëntie 
tegen 2020 met 20% op te voeren, voor het 
afvangen en de geologische opslag van 
broeikasgassen, om bij te dragen tot het 
Wereldfonds voor energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie, voor maatregelen 
om ontbossing te voorkomen en aanpassing 
in ontwikkelingslanden te 
vergemakkelijken, en voor de aanpak van 
maatschappelijke aspecten zoals een 
mogelijke stijging van de 
elektriciteitsprijzen in huishoudens met een 
laag en gemiddeld inkomen. Dit percentage 
ligt aanzienlijk lager dan de verwachte 
netto-inkomsten voor de overheid uit 
veilingen, waarbij rekening is gehouden 
met mogelijkerwijs lagere inkomsten uit de 
vennootschapsbelastingen. Daarnaast 
dienen de inkomsten uit de veiling van 
emissierechten te worden gebruikt voor de 
administratieve uitgaven voor het beheer 
van de Gemeenschapsregeling. Er dienen 
bepalingen te worden opgenomen voor de 
bewaking van het gebruik van de opbrengst 
van veilingen voor deze doeleinden. Deze 
kennisgeving ontslaat de lidstaten niet van 
de in artikel 88, lid 3, van het Verdrag 
geformuleerde verplichting om bepaalde 
nationale maatregelen aan te melden. De 
richtlijn laat het resultaat van toekomstige 
staatssteunprocedures die overeenkomstig 
de artikelen 87 en 88 van het Verdrag 
kunnen worden ingeleid, onverlet. 

gebruikt voor de beperking van de emissie 
van broeikasgassen, voor de aanpassing 
aan de effecten van klimaatverandering, 
voor de financiering van onderzoek en 
ontwikkeling van de sectoren die binnen 
de werkingssfeer van deze richtlijn vallen
voor emissiebeperking en aanpassing, voor 
de ontwikkeling van duurzame energie om 
te voldoen aan de toezegging van de EU 
om tegen 2020 20% duurzame energie te 
gebruiken, om te voldoen aan de 
toezegging van de Gemeenschap om de 
energie-efficiëntie tegen 2020 met 20% op 
te voeren, voor het afvangen en de 
geologische opslag van broeikasgassen, om 
bij te dragen tot het Wereldfonds voor 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie, voor maatregelen om ontbossing 
te voorkomen en aanpassing in 
ontwikkelingslanden te vergemakkelijken, 
en voor de aanpak van maatschappelijke 
aspecten zoals een mogelijke stijging van 
de elektriciteitsprijzen in huishoudens met 
een laag en gemiddeld inkomen. Dit 
percentage ligt aanzienlijk lager dan de 
verwachte netto-inkomsten voor de 
overheid uit veilingen, waarbij rekening is 
gehouden met mogelijkerwijs lagere 
inkomsten uit de 
vennootschapsbelastingen. Daarnaast 
dienen de inkomsten uit de veiling van 
emissierechten te worden gebruikt voor de 
administratieve uitgaven voor het beheer 
van de Gemeenschapsregeling. Er dienen 
bepalingen te worden opgenomen voor de 
bewaking van het gebruik van de opbrengst 
van veilingen voor deze doeleinden. Deze 
kennisgeving ontslaat de lidstaten niet van 
de in artikel 88, lid 3, van het Verdrag 
geformuleerde verplichting om bepaalde 
nationale maatregelen aan te melden. De 
richtlijn laat het resultaat van toekomstige 
staatssteunprocedures die overeenkomstig 
de artikelen 87 en 88 van het Verdrag 
kunnen worden ingeleid, onverlet. 
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Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Dit betekent dat voor de 
elektriciteitssector met ingang van 2013 
regel dient te zijn dat uitsluitend wordt 
geveild, aangezien deze de hogere kosten 
van CO2 kan doorberekenen, en dat voor 
het afvangen en de opslag van CO2 geen 
gratis toewijzing dient te worden gegeven, 
aangezien de stimulering hiervan 
voortvloeit uit het feit dat voor emissies die 
worden opgeslagen geen emissierechten 
behoeven te worden ingeleverd. Om 
concurrentievervalsing te voorkomen 
kunnen elektriciteitsopwekkers gratis 
emissierechten krijgen voor warmte die 
wordt geproduceerd via hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling, zoals gedefinieerd 
in Richtlijn 2004/8/EG, wanneer er voor de 
productie van dergelijke warmte door 
installaties in andere bedrijfstakken gratis 
emissierechten worden gegeven.

(16) Dit betekent dat voor de 
elektriciteitssector met ingang van 2013 
regel dient te zijn dat uitsluitend wordt 
geveild, aangezien deze de hogere kosten 
van CO2 kan doorberekenen, en dat voor 
het afvangen en de opslag van CO2 geen 
gratis toewijzing dient te worden gegeven, 
aangezien de stimulering hiervan 
voortvloeit uit het feit dat voor emissies die 
worden opgeslagen geen emissierechten 
behoeven te worden ingeleverd. Om 
concurrentievervalsing te voorkomen 
kunnen elektriciteitsopwekkers gratis 
emissierechten krijgen voor warmte die 
wordt geproduceerd via hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling, zoals gedefinieerd 
in Richtlijn 2004/8/EG, wanneer er voor de 
productie van dergelijke warmte door 
installaties in andere bedrijfstakken gratis 
emissierechten worden gegeven. 
Desalniettemin dient de 
elektriciteitsproductiesector door te gaan 
met de inspanningen gericht op het 
realiseren van interne emissiereducties. 
Elke doorberekening van kosten dient 
geëvalueerd en geanalyseerd te worden, 
met name wat betreft de bijdrage daarvan 
aan de inflatiedruk in de Europese Unie, 
de sociaal-economische impact op 
huishoudens met een laag of een 
middeninkomen, en hun indirecte impact 
op de totale kosten voor energiegebruikers 
in economische sectoren. De 
concurrentieautoriteiten dienen bij het 
vaststellen van regelgeving bijzondere 
aandacht te besteden aan misbruik van 
sterke marktposities in de vorm van 
buitensporige en/of onevenwichtige 
verhogingen van de prijzen voor energie.
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Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Voor andere bedrijfstakken die onder 
de Gemeenschapsregeling vallen, dient een 
overgangsregeling te worden vastgesteld 
waarvoor de gratis toewijzing in 2013 80% 
dient te bedragen van de hoeveelheid die 
overeenkomt met het percentage van de 
totale emissie van de Gemeenschap in de 
periode van 2005 tot 2007 die deze 
installaties hebben uitgestoten, berekend 
als percentage van de totale jaarlijkse 
hoeveelheid emissierechten van de 
Gemeenschap. Daarna dient de gratis 
toewijzing elk jaar met gelijke 
hoeveelheden te worden verlaagd, zodat er 
in 2020 geen sprake meer is van gratis 
toewijzing. 

(17) Voor andere bedrijfstakken die onder 
de Gemeenschapsregeling vallen, dient 100 
procent van deze emissierechten gratis te 
worden toegewezen in het geval er geen 
doeltreffende en verifieerbare 
internationale overeenkomst is en/of geen 
internationale sectoriële overeenkomst. 
Indien zo'n overeenkomst er wel is, dient 
een overgangsregeling te worden 
vastgesteld waarvoor de gratis toewijzing 
in 2013 80% dient te bedragen van de 
hoeveelheid die overeenkomt met het 
percentage van de totale emissie van de 
Gemeenschap in de periode van 2005 tot 
2007 die deze installaties hebben 
uitgestoten, berekend als percentage van de 
totale jaarlijkse hoeveelheid emissierechten 
van de Gemeenschap. Daarna dient de 
gratis toewijzing elk jaar met gelijke 
hoeveelheden te worden verlaagd, zodat er
in 2020 geen sprake meer is van gratis 
toewijzing.

Motivering

Idem als overweging 13. Aangezien met de regeling voor de handel in emissierechten (ETS) 
wordt beoogd koolstofemissies terug te dringen tegen de laagste kosten voor de economie 
(overweging 1), is gratis toewijzing de meest efficiënte toewijzingsmethode voor de industrie, 
met uitzondering van de elektriciteitssector. Het enige voordeel van veiling is dat het systeem 
hiermee wordt uitgebreid naar CO2-vrije technologieën die niet in de ETS zijn opgenomen, zoals 
de productie van kern-, waterkracht- en windenergie. Veiling kan daarom geschikt zijn voor de 
energie-industrie, maar is minder efficiënt voor andere sectoren van de industrie.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om concurrentieverstoring binnen de (18) Om concurrentieverstoring binnen de 
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Gemeenschap tot een minimum te 
beperken dienen de gratis 
overgangstoewijzingen volgens 
geharmoniseerde regels voor de hele 
Gemeenschap ("benchmarks") aan 
installaties te worden verstrekt. Deze regels 
dienen rekening te houden met de meest 
broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken, vervangingsproducten, 
alternatieve productieprocédés, het gebruik 
van biomassa, duurzame energie en het 
afvangen en de opslag van broeikasgassen. 
Deze regels mogen niet aanzetten tot een 
toename van de emissie en moeten ervoor 
zorgen dat een groeiend percentage van 
deze emissierechten wordt geveild. De 
toewijzingen moeten vóór de 
handelsperiode worden vastgesteld, zodat 
de markt adequaat kan functioneren. Ook 
mogen ze niet leiden tot een ongepaste 
concurrentieverstoring op de markten voor 
de levering van elektriciteit en warmte aan 
industriële installaties. Deze regels moeten 
gelden voor nieuwkomers die dezelfde 
activiteiten uitvoeren als bestaande 
installaties die gratis 
overgangstoewijzingen ontvangen. Om 
concurrentieverstoring binnen de interne 
markt te voorkomen mag er geen gratis 
toewijzing worden verstrekt voor de 
opwekking van elektriciteit door 
nieuwkomers. Emissierechten die in 2020 
in de reserve voor nieuwkomers resteren, 
dienen te worden geveild.

Gemeenschap tot een minimum te 
beperken dienen de gratis 
overgangstoewijzingen volgens 
geharmoniseerde regels voor de hele 
Gemeenschap en per bedrijfstak
(benchmarks) aan installaties te worden 
verstrekt. Deze regels en benchmarks 
dienen rekening te houden met de meest 
broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken, vervangingsproducten, 
alternatieve productieprocedés, het gebruik 
van biomassa, duurzame energie, 
warmtekrachtkoppeling en het afvangen 
en de opslag van broeikasgassen. Deze 
regels mogen niet aanzetten tot een 
toename van de emissie en moeten ervoor 
zorgen dat een groeiend percentage van 
deze emissierechten wordt geveild. De 
toewijzingen moeten vóór de 
handelsperiode worden vastgesteld, zodat 
de markt adequaat kan functioneren. Ook 
mogen ze niet leiden tot een ongepaste 
concurrentieverstoring op de markten voor 
de levering van elektriciteit en warmte aan 
industriële installaties. Deze regels moeten 
gelden voor nieuwkomers die dezelfde 
activiteiten uitvoeren als bestaande 
installaties die gratis 
overgangstoewijzingen ontvangen. Om 
concurrentieverstoring binnen de interne 
markt te voorkomen mag er geen gratis 
toewijzing worden verstrekt voor de 
opwekking van elektriciteit door 
nieuwkomers, met uitzondering van 
elektriciteit die voor eigen verbruik wordt 
geproduceerd met afvalgassen uit 
industriële productieprocessen. 
Emissierechten die in 2020 in de reserve 
voor nieuwkomers resteren, dienen te 
worden geveild.

Motivering

Voordat een echt meetbare en verifieerbare internationale overeenkomst is bereikt, moet de 
Commissie gratis toewijzing van emissierechten toestaan voor bedrijfstakken waarvan het 
weglekeffect een risicofactor vormt. Deze toewijzing dient niet alleen plaats te vinden op basis 
van geharmoniseerde regels voor de hele Gemeenschap, maar, wat belangrijker is, op grond van 
benchmarks per bedrijfstak die vooraf met de desbetreffende sectoren zijn afgesproken.
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Warmtekrachtkoppeling is een energie-efficiënt productieproces en zou niet van deze lijst moeten 
worden uitgesloten. 

Afvalgassen die afkomstig zijn van productieprocessen, moeten onmiddellijk nadat deze zijn 
gegenereerd, worden gebruikt. Voor een efficiënt hergebruik moet er een maximale flexibiliteit 
worden toegestaan voor het gebruik van deze gassen. Het gebruik van afvalgassen uit 
productieprocessen voor de productie van elektriciteit draagt bij tot het behoud van hulpbronnen 
en terugdringing van de CO2-emissie. Elektriciteit die onder deze speciale omstandigheden 
wordt geproduceerd, moet worden uitgesloten van veiling.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De Gemeenschap zal het voortouw 
blijven nemen bij de onderhandelingen 
over een ambitieuze internationale 
overeenkomst waarmee de doelstelling om 
de mondiale temperatuurstijging tot 2°C te 
beperken, wordt gerealiseerd en beschouwt 
de in Bali geboekte vorderingen op weg 
naar deze doelstelling als een stimulans. 
Mochten andere ontwikkelde landen en 
andere grote uitstoters van broeikasgassen 
niet aan deze internationale overeenkomst 
meedoen, dan zou dit kunnen leiden tot een 
stijging van de emissie van broeikasgassen 
in derde landen waar de industrie niet 
onder vergelijkbare CO2-beperkingen zou 
vallen ("CO2-weglekeffect") en zouden er 
tevens economische nadelen kunnen 
ontstaan voor bepaalde energie-intensieve 
bedrijfstakken en deeltakken in de 
Gemeenschap die aan internationale 
concurrentie onderhevig zijn. Dit kan de 
milieu-integriteit en de baten van 
maatregelen van de Gemeenschap 
ondermijnen. Vanwege het risico op het 
ontstaan van een weglekeffect zal de 
Gemeenschap tot maximaal 100% gratis 
emissierechten toewijzen aan 
bedrijfstakken of deeltakken die aan de 
desbetreffende criteria voldoen. De 
vaststelling van deze bedrijfstakken en 
deeltakken en de vereiste maatregelen zal 

(19) De Gemeenschap zal het voortouw 
blijven nemen bij de onderhandelingen 
over een ambitieuze internationale 
overeenkomst en/of internationale 
sectoriële overeenkomsten waarmee de 
doelstelling om de mondiale 
temperatuurstijging tot 2°C te beperken, 
wordt gerealiseerd en beschouwt de in Bali 
geboekte vorderingen op weg naar deze 
doelstelling als een stimulans. Mochten 
andere ontwikkelde landen en andere grote 
uitstoters van broeikasgassen niet aan deze 
internationale overeenkomst meedoen, dan 
zou dit kunnen leiden tot een stijging van 
de emissie van broeikasgassen in derde 
landen waar de industrie niet onder 
vergelijkbare CO2-beperkingen zou vallen 
("CO2-weglekeffect") en zouden er tevens 
economische nadelen kunnen ontstaan voor 
bepaalde energie-intensieve bedrijfstakken 
en deeltakken in de Gemeenschap die aan 
internationale concurrentie onderhevig 
zijn. Dit kan de milieu-integriteit en de 
baten van maatregelen van de 
Gemeenschap ondermijnen. Vanwege het 
risico op het ontstaan van een weglekeffect 
zal de Gemeenschap tot maximaal 100% 
gratis emissierechten toewijzen aan 
bedrijfstakken of deeltakken die aan de 
desbetreffende criteria voldoen. De 
vaststelling van deze bedrijfstakken en 
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opnieuw worden beoordeeld om ervoor te 
zorgen dat er waar nodig maatregelen 
worden genomen en overcompensatie 
wordt voorkomen. Voor de specifieke 
bedrijfstakken of deeltakken waarvan 
afdoende kan worden aangetoond dat het 
risico op het weglekeffect niet op een 
andere manier kan worden voorkomen en 
waar elektriciteit een groot deel van de 
productiekosten uitmaakt en op efficiënte 
wijze wordt opgewekt, kan bij de genomen 
maatregelen rekening worden gehouden 
met het elektriciteitsverbruik bij het 
productieproces, zonder dat de totale 
hoeveelheid emissierechten wordt 
gewijzigd. 

deeltakken en de vereiste maatregelen zal 
opnieuw worden beoordeeld om ervoor te 
zorgen dat er waar nodig maatregelen 
worden genomen en overcompensatie 
wordt voorkomen. Voor de specifieke 
bedrijfstakken of deeltakken waarvan 
afdoende kan worden aangetoond dat het 
risico op het weglekeffect niet op een 
andere manier kan worden voorkomen en 
waar elektriciteit een groot deel van de 
productiekosten uitmaakt en op efficiënte 
wijze wordt opgewekt, kan bij de genomen 
maatregelen rekening worden gehouden 
met het elektriciteitsverbruik bij het 
productieproces, zonder dat de totale 
hoeveelheid emissierechten wordt 
gewijzigd. 

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) De Commissie dient derhalve uiterlijk 
in juni 2011 de situatie te evalueren, alle 
relevante maatschappelijke partners te 
raadplegen en in het licht van de resultaten 
van de internationale onderhandelingen een 
verslag met eventuele voorstellen in te 
dienen. In deze context dient de Commissie 
uiterlijk op 30 juni 2010 te signaleren 
welke energie-intensieve bedrijfstakken of 
deeltakken wellicht gevoelig kunnen zijn 
voor het weglekeffect. Zij dient in haar 
analyse uit te gaan van een beoordeling in 
hoeverre het mogelijk is de kosten van de 
vereiste emissierechten in de 
productprijzen door te berekenen zonder 
een significant verlies van marktaandeel 
aan installaties buiten de Gemeenschap die 
geen vergelijkbare maatregelen nemen om 
de emissie te beperken. Energie-intensieve 
bedrijfstakken waarvan wordt vastgesteld 
dat het weglekeffect een significante 
risicofactor vormt, zouden een grotere 

(20) De Commissie dient derhalve uiterlijk 
in juni 2011 de situatie te evalueren, alle 
relevante maatschappelijke partners te 
raadplegen en in het licht van de resultaten 
van de internationale onderhandelingen een 
verslag met eventuele voorstellen in te 
dienen. In deze context dient de Commissie 
vóór 30 januari 2010 te signaleren welke 
energie-intensieve bedrijfstakken of 
deeltakken wellicht gevoelig kunnen zijn 
voor het weglekeffect. De criteria voor en 
de identificatie van deze bedrijfstakken en 
deeltakken moeten worden vastgesteld na 
raadpleging van de maatschappelijke 
partners en andere betrokkenen, in een 
voorstel dat aan het Europees Parlement 
en de Raad wordt voorgelegd. In dat 
voorstel moet rekening worden gehouden 
met het mogelijk uitblijven van een 
internationale overeenkomst met 
verplichte koolstofreducties en suggesties 
zijn opgenomen voor mogelijke 
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gratis toewijzing kunnen krijgen of er zou 
een effectieve koolstofcompensatie-
regeling kunnen worden ingevoerd 
teneinde installaties uit de Gemeenschap 
waarvoor het weglekeffect een 
significante risicofactor vormt en 
installaties uit derde landen een
vergelijkbare uitgangspositie te geven. 
Een dergelijke regeling zou aan 
importeurs eisen kunnen opleggen die 
niet minder gunstig zijn dan de eisen die 
voor installaties binnen de EU gelden, 
bijvoorbeeld door de inlevering van 
emissierechten verplicht te stellen. Alle 
genomen maatregelen zouden in 
overeenstemming moeten zijn met de 
beginselen van het UNFCCC, met name 
het beginsel van gezamenlijke doch 
verschillende verantwoordelijkheden en 
onderscheiden mogelijkheden, rekening 
houdend met de specifieke situatie van de 
minst ontwikkelde landen. Tevens moeten 
ze in overeenstemming zijn met de 
internationale verplichtingen van de 
Gemeenschap, met inbegrip van de WTO-
overeenkomst.

alternatieven voor een internationale 
overeenkomst.
Zij dient in haar analyse uit te gaan van een 
beoordeling van de kostenstructuur van 
installaties binnen en buiten de Europese 
Unie en in hoeverre het mogelijk is de 
kosten van de vereiste emissierechten in de 
productprijzen door te berekenen zonder 
een significant verlies van marktaandeel 
aan installaties buiten de Gemeenschap die 
geen vergelijkbare maatregelen nemen om 
de emissie te beperken. De Commissie 
dient nader te bekijken wat op het vlak 
van concurrentievermogen en 
werkgelegenheid de potentiële gevolgen 
zijn voor producenten in de EU voor wie 
koolstofreductieverplichtingen gelden in 
hun productieproces. Alle genomen 
maatregelen zouden in overeenstemming 
moeten zijn met de beginselen van het 
UNFCCC, met name het beginsel van 
gezamenlijke doch verschillende 
verantwoordelijkheden en onderscheiden 
mogelijkheden, rekening houdend met de 
specifieke situatie van de minst 
ontwikkelde landen. Tevens moeten ze in 
overeenstemming zijn met de 
internationale verplichtingen van de 
Gemeenschap, met inbegrip van de WTO-
overeenkomst.

Motivering

Criteria voor identificatie en classificatie van sectoren die gevolgen ondervinden van het 
weglekeffect dienen veel eerder te worden vastgesteld dan de datum die door de Commissie 
wordt voorgesteld. Zo weten de desbetreffende bedrijfstakken op voorhand wat hun te wachten 
staat. De directe en indirecte gevolgen voor producenten in de EU dienen te worden 
meegewogen.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Teneinde gelijke 
concurrentievoorwaarden binnen de 

(21) Teneinde gelijke 
concurrentievoorwaarden binnen de 
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Gemeenschap te waarborgen moet het 
gebruik van kredieten voor 
emissiebeperking buiten de Gemeenschap 
die door exploitanten binnen de 
Gemeenschapsregeling worden gebruikt, 
worden geharmoniseerd. In het Protocol 
van Kyoto bij het UNFCCC worden 
gekwantificeerde emissiestreefwaarden 
voor ontwikkelde landen voor de periode 
van 2008 tot 2012 geformuleerd en worden 
gecertificeerde emissiereducties (CER's) en 
emissiereductie-eenheden (ERU's) uit 
respectievelijk het Mechanisme voor 
schone ontwikkeling (CDM) en 
Gemeenschappelijke uitvoeringsprojecten 
gecreëerd, die door ontwikkelde landen 
kunnen worden gebruikt om gedeeltelijk 
aan deze streefwaarden te voldoen. Binnen 
het Kyoto-kader kunnen weliswaar met 
ingang van 2013 geen ERU's worden 
gecreëerd zonder dat er nieuwe 
gekwantificeerde emissiestreefwaarden 
voor de gastlanden worden vastgesteld, 
maar het genereren van CDM-kredieten 
blijft mogelijk. Er dient te worden gezorgd 
voor een verder gebruik van gecertificeerde 
emissiereducties (CER's) en 
emissiereductie-eenheden (ERU's), voor 
het moment waarop er een internationale 
overeenkomst over klimaatverandering is, 
uit landen die deze overeenkomst hebben 
gesloten. Zonder een dergelijke 
overeenkomst zou een verder gebruik van 
CER's en ERU's deze stimulering 
ondermijnen en het moeilijker maken de 
doelstellingen van de Gemeenschap voor 
een toename van het gebruik van duurzame 
energie te verwezenlijken. Het gebruik van 
CER's en ERU's dient verenigbaar te zijn 
met de doelstelling van de Gemeenschap 
dat 20% van de energie tegen 2020 
afkomstig is van duurzame energiebronnen 
en dat energie-efficiëntie, innovatie en 
technologische ontwikkeling moeten 
worden gestimuleerd. Wanneer dit 
verenigbaar is met de verwezenlijking van 
deze doelstellingen, moet de mogelijkheid 
worden gecreëerd dat er overeenkomsten 

Gemeenschap te waarborgen moet het 
gebruik van kredieten voor 
emissiebeperking buiten de Gemeenschap 
die door exploitanten binnen de 
Gemeenschapsregeling worden gebruikt, 
worden geharmoniseerd. In het Protocol 
van Kyoto bij het UNFCCC worden 
gekwantificeerde emissiestreefwaarden 
voor ontwikkelde landen voor de periode 
van 2008 tot 2012 geformuleerd en worden 
gecertificeerde emissiereducties (CER's) en 
emissiereductie-eenheden (ERU's) uit 
respectievelijk het Mechanisme voor 
schone ontwikkeling (CDM) en 
Gemeenschappelijke uitvoeringsprojecten 
gecreëerd, die door ontwikkelde landen 
kunnen worden gebruikt om gedeeltelijk 
aan deze streefwaarden te voldoen. Binnen 
het Kyoto-kader kunnen weliswaar met 
ingang van 2013 geen ERU's worden 
gecreëerd zonder dat er nieuwe 
gekwantificeerde emissiestreefwaarden 
voor de gastlanden worden vastgesteld, 
maar het genereren van CDM-kredieten 
blijft mogelijk. Er dient te worden gezorgd 
voor een verder gebruik van gecertificeerde 
emissiereducties (CER's) en 
emissiereductie-eenheden (ERU's), voor 
het moment waarop er een internationale 
overeenkomst over klimaatverandering is, 
uit landen die deze overeenkomst hebben 
gesloten. Zonder een dergelijke 
overeenkomst zou een verder gebruik van 
CER's en ERU's deze stimulering 
ondermijnen en het moeilijker maken de 
doelstellingen van de Gemeenschap voor 
een toename van het gebruik van duurzame 
energie te verwezenlijken. Het gebruik van 
CER's en ERU's dient verenigbaar te zijn 
met de doelstelling van de Gemeenschap 
dat 20% van de energie tegen 2020 
afkomstig is van duurzame energiebronnen 
en dat energie-efficiëntie, innovatie en 
technologische ontwikkeling moeten 
worden gestimuleerd. Wanneer dit 
verenigbaar is met de verwezenlijking van 
deze doelstellingen, moet de mogelijkheid 
worden gecreëerd dat er overeenkomsten 
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met derde landen worden gesloten om te 
zorgen voor de stimulering van 
emissiebeperking in deze landen die zorgt 
voor reële, aanvullende emissiebeperking 
van broeikasgassen en tevens de innovatie 
door binnen de Gemeenschap gevestigde 
bedrijven en de technologische 
ontwikkeling in derde landen stimuleert. 
Deze overeenkomsten kunnen door meer 
dan een land worden bekrachtigd. Zodra de 
Gemeenschap een bevredigende 
internationale overeenkomst sluit, dient de 
toegang tot kredieten uit projecten in derde 
landen tegelijk met de stijging van het 
emissiebeperkingsniveau dat via de 
Gemeenschapsregeling moet worden 
gehaald, te worden opgevoerd.

met derde landen worden gesloten om te 
zorgen voor de stimulering van 
emissiebeperking in deze landen die zorgt 
voor reële, aanvullende emissiebeperking 
van broeikasgassen en tevens de innovatie 
door binnen de Gemeenschap gevestigde 
bedrijven en de technologische 
ontwikkeling in derde landen stimuleert. 
Deze overeenkomsten kunnen door meer 
dan een land worden bekrachtigd. Zodra de 
Gemeenschap een bevredigende 
internationale overeenkomst sluit, dient de 
toegang tot kredieten uit projecten in derde 
landen tegelijk met de stijging van het 
emissiebeperkingsniveau dat via de 
Gemeenschapsregeling moet worden 
gehaald, te worden opgevoerd. Er dienen 
evenwel geen credits beschikbaar te zijn 
voor CDM- en JI-projecten in sectoren 
met een weglekrisico.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Wat de benadering van toewijzing 
betreft, dient de luchtvaart gelijk te 
worden behandeld als andere 
bedrijfstakken die gratis 
overgangstoewijzingen krijgen en niet als 
de elektriciteitsopwekkers. Dit betekent 
dat 80% van de emissierechten in 2013 
gratis dient te worden toegewezen en dat 
de gratis toewijzing aan de luchtvaart 
vervolgens elk jaar met gelijke 
hoeveelheden dient te dalen, zodat er in 
2020 geen sprake meer is van gratis 
toewijzing. De Gemeenschap en haar 
lidstaten dienen te blijven werken aan een 
overeenkomst over mondiale maatregelen 
om de emissie van broeikasgassen door de 
luchtvaart terug te dringen en de situatie 
van deze bedrijfstak als onderdeel van de 
eerstvolgende toetsing van de 

(33) De luchtvaart is een energie-
intensieve bedrijfstak, zoals gedefinieerd 
in Richtlijn 2003/96/EG van de Raad van 
27 oktober 2003 tot herstructurering van 
de communautaire regeling voor de 
belasting van energieproducten en 
elektriciteit1. Zolang er geen 
levensvatbaar brandstofalternatief is, is de 
luchtvaart volledig afhankelijk van 
kerosine, met zeer hoge reductiekosten. 
Exploitanten van luchtvaartuigen hebben 
beperkte mogelijkheden om de kosten van 
emissierechten door te berekenen aan hun 
klanten. De Gemeenschap en haar lidstaten 
dienen te blijven werken aan een 
overeenkomst over mondiale maatregelen 
om de emissie van broeikasgassen door de
luchtvaart terug te dringen. Zolang er geen 
internationale overeenkomst is met 
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Gemeenschapsregeling te evalueren. internationale maatregelen voor de 
terugdringing van emissies van 
broeikasgassen door de luchtvaart, 
bestaan er ernstige risico's van 
verkeersdiscrepantie en weglekeffect, met 
name als in de sector een hoge mate van 
veiling wordt toegepast in het kader van 
de EU-ETS. De mate van veiling van 
emissierechten voor de luchtvaart zou een 
weerspiegeling moeten zijn van het risico 
van een weglekeffect en de impact van de 
EU-ETS op het concurrentievermogen
van de luchtvaart in de Europese Unie.
_______________
1 PB L 283 van 31.10. 2003, blz. 51.

Motivering

Gezien het specifieke karakter van de luchtvaartsector is opname ervan in de EU-ETS ook een 
van de aandachtspunten bij de lopende herziening van Richtlijn 2003/87/EG volgens 
Commissievoorstel COM(2006) 818. De mate van veiling voor de luchtvaart binnen het bestek 
van de algemene herziening wordt bepaald na grondig onderzoek van de effecten van CO2-
lekken en de gevolgen voor het concurrentievermogen van de Europese luchtvaart, waarnaar 
momenteel een studie van de Europese Commissie wordt verricht.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter b 
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 3 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"(h) "nieuwkomer": een installatie die een 
of meer van de in bijlage I genoemde 
activiteiten uitvoert en die na indiening bij 
de Commissie van de in artikel 11, lid 1, 
bedoelde lijst een vergunning voor 
broeikasgasemissie heeft verkregen;" 

"(h) "nieuwkomer": een installatie die een 
of meer van de in bijlage I genoemde 
activiteiten uitvoert en die na indiening bij 
de Commissie van de in artikel 11, lid 1, 
bedoelde lijst een vergunning voor 
broeikasgasemissie heeft verkregen of een 
herziene vergunning voor 
broeikasgasemissie naar aanleiding van 
een wijziging in de aard of de werking of 
van een uitbreiding van de installatie, of 
een fysieke wijziging met als gevolg een 
aanzienlijke toename van de capaciteit 
van de bestaande installatie;"
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Motivering

Krachtens het beginsel van non-discriminatie en ter waarborging van een gelijk speelveld 
moeten alle producenten recht hebben op een vergelijkbare hoeveelheid gratis emissierechten op 
basis van een efficiëntiedoelstelling (d.w.z. een benchmark), wanneer zij nieuwe installaties 
openen of wanneer zij de capaciteit van een bestaande installatie vergroten. In het voorstel van 
de Commissie is gratis toewijzing echter beperkt tot het eerste geval. 

Met dit amendement wordt de sluiting van verouderde en inefficiënte installaties gestimuleerd, 
alsmede de overdracht van productie naar een gecentraliseerde, moderne eenheid waar de 
schaalvoordelen dienen om de hoge investeringen te kunnen dragen.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter c 
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 3 – letter t

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(t) "stookinstallatie": een stationaire 
technische eenheid waarin brandstoffen 
worden geoxideerd, waarbij warmte of 
mechanische energie of beide worden 
geproduceerd, en andere rechtstreeks 
daarmee verband houdende activiteiten 
worden uitgevoerd, met inbegrip van 
afvalgasreiniging;

(t) "stookinstallatie": een stationaire 
technische eenheid waarin brandstoffen 
worden geoxideerd, waarbij warmte of 
mechanische energie of beide worden 
geproduceerd, en andere rechtstreeks 
daarmee verband houdende activiteiten 
worden uitgevoerd, met inbegrip van 
afvalgasreiniging. Recyclingactiviteiten
zoals gedefinieerd in bijlage II B bij 
richtlijn 91/156/EEG zijn evenwel 
uitgesloten van deze definitie;

Motivering

Eén van de doelstellingen van het klimaatpakket van de EU is het bevorderen van recycling. Het 
is derhalve onzinnig recyclingactiviteiten op te nemen in een regeling die tot bestraffing ervan 
zal leiden.

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter c 
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 3 – letter u bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(u bis) "tijdelijke gecertificeerde 
emissiereductie", of "tCER", is een 
eenheid die wordt verleend naar 
aanleiding van een projectactiviteit op het 
gebied van herbebossing of bebossing die 
afloopt aan het einde van de 
verbintenisperiode volgend op die waarin 
zij werd verleend, overeenkomstig artikel 
12 van het Protocol van Kyoto bij het 
Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering (UNFCCC).

Motivering

Het risico van niet-duurzame bosbouwactiviteiten wordt in het kader van het mechanisme voor 
schone ontwikkeling (CDM) ondervangen door het creëren van tijdelijke credits; de 
uitvoeringsbepalingen zijn in 2003 vastgesteld tijdens de conferentie van partijen (COP) in 
Milaan (Besluit 19/CP.9).

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter c 
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 3 – letter u bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(u bis) "bedrijfstakken waarin het 
weglekeffect een significante risicofactor 
vormt" zijn bedrijfstakken die zijn 
vastgesteld overeenkomstig de criteria van 
artikel 10 a, lid 9.

Motivering

Verduidelijking van sectoren met een risicofactor door te verwijzen naar criteria en de nieuwe 
bijlage I a.
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Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 9 bis – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de installaties die pas met ingang 
van 2013 in de Gemeenschapsregeling 
worden opgenomen, zorgen de lidstaten 
ervoor dat de exploitanten van deze 
installaties bij de desbetreffende bevoegde 
autoriteit onafhankelijk geverifieerde
emissiegegevens kunnen indienen, zodat 
daar met het oog op de te verlenen 
hoeveelheid emissierechten rekening mee 
kan worden gehouden.

2. Voor de installaties die pas met ingang 
van 2013 in de Gemeenschapsregeling 
worden opgenomen, zorgen de lidstaten 
ervoor dat de exploitanten van deze 
installaties bij de desbetreffende bevoegde 
autoriteit terdege onderbouwde en
onafhankelijk geverifieerde 
emissiegegevens indienen, zodat daar met 
het oog op de te verlenen hoeveelheid 
emissierechten rekening mee kan worden
gehouden.

Motivering

Het indienen van deze gegevens moet verplicht zijn om ze bij de hoeveelheid toe te kennen 
rechten mede in overweging te kunnen nemen.

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Ten minste 20% van de inkomsten uit de 
in lid 2 bedoelde veiling van 
emissierechten, met inbegrip van alle 
inkomsten uit de in lid 2, onder b), 
bedoelde veilingen, zou moeten worden 
gebruikt voor:

3. Ten minste 50% van de inkomsten uit de 
in lid 2 bedoelde veiling van 
emissierechten, met inbegrip van alle 
inkomsten uit de in lid 2, onder b), 
bedoelde veilingen, zou moeten worden 
gebruikt voor:

Motivering

De veiling van emissierechten moet ertoe leiden dat financiële middelen niet langer worden 
aangewend voor vervuilende industrieën, maar voor activiteiten die gericht zijn op het 
ontwikkelen van hernieuwbare energieën, het opslaan van koolstof of het voorkomen dat koolstof 
vrijkomt.
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Het certificeringssysteem waarbij de zes criteria van Helsinki inzake duurzame ontwikkeling, 
met name het zesde criterium met betrekking tot sociaaleconomische baten, in acht worden 
genomen, zou de grondslag moeten zijn voor de verdere exploitatie van de tropische bossen.

In de Europese Unie compenseert de bosbouw- en houtsector tussen 10% en 20% van de 
broeikasgasemissies.

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de beperking van de emissie van 
broeikasgassen, onder andere door 
bijdragen aan het Wereldfonds voor 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie, de aanpassing aan de effecten van 
klimaatverandering en de financiering van 
onderzoek en ontwikkeling met het oog op 
emissiebeperking en aanpassing, inclusief 
deelname aan initiatieven in het kader van 
het Europees Strategisch plan voor 
energietechnologie;

(a) de beperking van de emissie van 
broeikasgassen, onder andere door 
bijdragen aan het Wereldfonds voor 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie, de aanpassing aan de effecten van 
klimaatverandering en de financiering van 
onderzoek en ontwikkeling van de 
sectoren die onder deze richtlijn vallen 
met het oog op emissiebeperking en 
aanpassing, inclusief deelname aan 
initiatieven in het kader van het Europees 
Strategisch plan voor energietechnologie 
en de Europese Technologieplatforms;

Motivering

Aangezien een van de basisaannames van de Gemeenschapsregeling erin bestaat dat de 
installaties die onder het toepassingsgebied vallen een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan 
de reductiedoelstellingen van de EU, moeten de inkomsten van deze installaties hieraan worden 
besteed. De Europese Technologieplatforms (ETP's) vormen een succesvol instrument dat kracht 
dient te worden bijgezet.

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 3 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het afvangen en de geologische opslag 
van broeikasgassen, met name degene die 
afkomstig zijn van kolengestookte 
elektriciteitscentrales;

(c) het afvangen en de geologische opslag 
van broeikasgassen;

Motivering

Aangezien een van de basisaannames van de Gemeenschapsregeling erin bestaat dat de 
installaties die onder het toepassingsgebied vallen een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan 
de reductiedoelstellingen van de EU, moeten de inkomsten van deze installaties hieraan worden 
besteed. De Europese Technologieplatforms (ETP's) vormen een succesvol instrument dat kracht 
dient te worden bijgezet.

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) maatregelen om ontbossing te 
voorkomen, met name in de minst 
ontwikkelde landen.

(d) maatregelen om ontbossing te 
voorkomen, met name in de minst 
ontwikkelde landen, in het bijzonder door 
het ontwikkelen van 
certificeringsprocedures, alsmede 
aanvullende maatregelen in de lidstaten 
of hun regio's om de bijdrage die bossen 
en houttoepassingen aan de bestrijding 
van de opwarming van de aarde leveren te 
verbeteren, met behoud van de overige 
functies die de bossen vervullen.

Motivering

De veiling van emissierechten moet ertoe leiden dat financiële middelen niet langer worden 
aangewend voor vervuilende industrieën, maar voor activiteiten die gericht zijn op het 
ontwikkelen van hernieuwbare energieën, het opslaan van koolstof of het voorkomen dat koolstof 
vrijkomt.

Het certificeringssysteem waarbij de zes criteria van Helsinki inzake duurzame ontwikkeling, 
met name het zesde criterium met betrekking tot sociaaleconomische baten, in acht worden 
genomen, zou de grondslag moeten zijn voor de verdere exploitatie van de tropische bossen.
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In de Europese Unie compenseert de bosbouw- en houtsector tussen 10% en 20% van de 
broeikasgasemissies.

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 3 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) de financiering van onderzoek en 
ontwikkeling op het gebied van energie-
efficiëntie en schone technologieën in de 
bedrijfstakken die onder deze richtlijn 
vallen.

Motivering

De veilinginkomsten dienen in principe te worden gebruikt voor het creëren van de 
bedrijfstakken van de toekomst met een lage koolstofemissie, waarbij het geld opnieuw wordt 
geïnvesteerd in de betrokken bedrijfstakken.

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ten minste 50% van de inkomsten 
afkomstig van het veilen van rechten zoals 
bedoeld in lid 2 dient te worden gebruikt 
voor de financiering van het terugdringen 
van broeikasgasemissies, het voorkomen 
van ontbossing en aantasting, en het 
aanpassen aan klimaatverandering.

Motivering

Inkomsten uit de veiling van emissierechten dienen te worden aangewend voor het aanpakken 
van klimaatverandering, zowel voor matiging als voor aanpassing, en te worden gebruikt voor 
subsidies waarmee de nodige investeringen kunnen worden gefinancierd, met name voor 
gezinnen met lagere inkomens. Ten minste de helft van de inkomsten dient te worden gebruikt 
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voor financiering van matiging, aanpassing en het voorkomen van ontbossing en aantasting in 
ontwikkelingslanden.

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten nemen informatie over het 
gebruik van inkomsten voor elk van deze 
doelen op in hun krachtens Beschikking nr. 
280/2004/EG ingediende verslagen.

4. De lidstaten nemen informatie over het 
gebruik van inkomsten voor elk van deze 
doelen op in hun krachtens Beschikking nr. 
280/2004/EG ingediende verslagen, met 
bijzondere aandacht voor internemarkt-, 
staatssteun- en concurrentiekwesties.

De Commissie brengt het Europees 
Parlement jaarlijks verslag uit over het 
gebruik van de inkomsten, met bijzondere 
aandacht voor de effecten op de interne
markt, staatssteun en concurrentie.

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Uiterlijk op 31 december 2010 stelt de 
Commissie een verordening vast over de 
tijdstippen, het beheer en andere aspecten 
van veilingen om te zorgen dat deze op een 
open, transparante en niet-discriminerende 
wijze worden uitgevoerd. De veilingen 
worden zodanig opgezet dat de 
exploitanten, en met name eventuele kleine 
en middelgrote ondernemingen die onder 
de Gemeenschapsregeling vallen, volledige 
toegang krijgen en dat andere deelnemers 
het verloop van de veiling niet 
ondermijnen. Deze maatregel, die bedoeld 

5. Vóór 31 december 2009 dient de 
Commissie bij het Europees Parlement en 
de Raad een gedetailleerd verslag in met 
een beoordeling van de tijdstippen, het 
beheer en andere aspecten van veilingen, 
inclusief, indien geëigend, een voorstel 
voor een richtlijn. Dat voorstel heeft tot 
doel ervoor te zorgen dat veilingen op een 
open, transparante en niet-discriminerende 
wijze worden uitgevoerd. De veilingen 
worden zodanig opgezet dat de 
exploitanten, en met name eventuele kleine 
en middelgrote ondernemingen die onder 
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is om niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen door aanvulling 
daarvan, wordt vastgesteld volgens de in 
artikel [23, lid 3,] bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

de Gemeenschapsregeling vallen, volledige 
toegang krijgen en dat andere deelnemers 
het verloop van de veiling of de 
klimaatveranderingsdoelstellingen die 
hun goedkeuring rechtvaardigen, niet 
ondermijnen. Het voorstel is daarom wat 
onder andere de tijdsstippen en de 
frequentie van de veilingen in de lidstaten 
voldoende gedetailleerd en omkaderd, en 
houdt rekening met de mogelijke impact 
van de veilingen, in het bijzonder ten 
aanzien van:
- speculatie,
- grensoverschrijdende concurrentie-
effecten,
- sectoroverschrijdende effecten,
-het concurrentievermogen van het 
Europese bedrijfsleven en industrie, in het 
bijzonder kleine en middelgrote 
ondernemingen,
- de inflatiedruk, en
- sociaal-economische effecten.
De praktische werking van veilingen is 
een essentieel onderdeel van het herziene 
EU-ETS-voorstel en valt derhalve onder 
de medebeslissingsprocedure.

Motivering

De Commissie stelt voor om een essentieel onderdeel van de uitgebreide ETS in comitologie te 
behandelen. Het had de voorkeur genoten indien de Commissie 'medebeslissing' had 
voorgesteld, maar bij ontstentenis daarvan moeten er criteria worden vastgesteld waar de 
Commissie zich bij haar besluit omtrent veilingmethoden aan moet houden.

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie stelt uiterlijk op 30 juni 1. Uiterlijk op 30 juni 2011 worden er 
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2011 volledig geharmoniseerde 
uitvoeringsmaatregelen voor de hele 
Gemeenschap vast om de in de leden 2 tot 
en met 6 en 8 bedoelde emissierechten op 
een geharmoniseerde wijze toe te wijzen.

volledig geharmoniseerde maatregelen
voor de hele Gemeenschap vastgesteld om 
de in de leden 2 tot en met 6 en 8 bedoelde 
emissierechten toe te wijzen.

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze maatregelen, die bedoeld zijn om 
niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen door aanvulling 
daarvan, worden vastgesteld volgens de in 
artikel [23, lid 3,] bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Schrappen

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in de eerste alinea bedoelde 
maatregelen zorgen er voorzover mogelijk
voor dat de toewijzing gebeurt op een 
wijze die broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken en emissiebeperking stimuleert 
door rekening te houden met de meest 
efficiënte technieken,
vervangingsproducten, alternatieve 
productieprocédés, het gebruik van 
biomassa en het afvangen en de opslag van 
broeikasgassen, en niet aanzet tot een 
toename van de emissie. Er wordt geen 
gratis toewijzing gegeven voor 
elektriciteitsopwekking. 

De in de eerste alinea bedoelde 
maatregelen zorgen er, gezien bijvoorbeeld 
de procesemissies, voor dat de toewijzing 
gebeurt op een wijze die broeikasgas- en 
energie-efficiënte technieken en 
emissiebeperking stimuleert door sectoriële 
benchmarks te gebruiken en rekening te 
houden met de meest efficiënte technieken,
vervangingsproducten, alternatieve 
productieprocedés, het gebruik van 
biomassa, warmtekrachtkoppeling en het 
afvangen en de opslag van broeikasgassen 
in iedere bedrijfstak, en niet aanzet tot een 
toename van de emissie. Er wordt geen 
gratis toewijzing gegeven voor 
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elektriciteitsopwekking, met uitzondering 
van elektriciteit die wordt geproduceerd 
met afvalgassen uit industriële 
productieprocessen, wanneer het doel is 
deze elektriciteit aan te wenden voor het 
verbruik van de exploitant van deze 
productieprocessen, waarbij toewijzing 
aan deze exploitant geschiedt volgens de 
benchmarks per bedrijfstak die zijn 
overeengekomen voor deze 
productieprocessen.
De Commissie zorgt ervoor dat geen 
onnodige kosten aan de eindgebruiker 
worden doorberekend. 

Motivering

Met veiling is er een grote kans op economische schade voor be- en verwerkende industrieën,
terwijl de milieuvoordelen uitblijven omdat die louter afhankelijk zijn van het halen van 
reductiedoelstellingen. Dit systeem moet dan ook alleen worden ingevoerd als het wereldwijd 
wordt geharmoniseerd door een internationale overeenkomst, of als het vergezeld gaat van een 
adequaat mechanisme voor aanpassing aan de grens. Door een benchmark in te stellen op basis 
van de best beschikbare techniek, blijft de economische stimulans om emissies terug te dringen 
door inefficiënte productie een halt toe te roepen en de hoogste technische standaarden toe te 
passen, dezelfde.

Het gebruik van afvalgassen van productieprocessen voor de opwekking van elektriciteit draagt 
bij aan besparing van grondstoffen en CO2-emissiereducties. Op deze speciale wijze opgewekte 
elektriciteit moet van het veilen worden vrijgesteld, en via dezelfde toewijzingsmethode worden 
opgenomen als die welke geldt voor de respectieve installaties van de producenten van deze 
gassen. Dit komt overeen met de inhoud van punt 92 van Mededeling COM(2008)830 van de 
Commissie.

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie toetst, zodra de 
Gemeenschap een internationale 
overeenkomst over klimaatverandering 
heeft gesloten die leidt tot verplichte 
beperkingen van de emissie van 

De Commissie toetst, zodra de 
Gemeenschap een internationale 
overeenkomst en/of internationale 
overeenkomsten per bedrijfstak over 
klimaatverandering heeft gesloten die leidt 
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broeikasgassen die vergelijkbaar zijn met 
die van de Gemeenschap, deze maatregelen 
om ervoor te zorgen dat gratis toewijzing 
alleen plaatsvindt wanneer dit in het licht 
van die overeenkomst volledig 
gerechtvaardigd is.

tot verplichte beperkingen van de emissie 
van broeikasgassen die vergelijkbaar zijn 
met die van de Gemeenschap, deze 
maatregelen om ervoor te zorgen dat gratis 
toewijzing alleen plaatsvindt wanneer dit in 
het licht van die overeenkomst volledig 
gerechtvaardigd is.

De bevoegdheid van de Commissie voor 
het afsluiten van internationale 
overeenkomsten dient gebaseerd te zijn op 
gedetailleerde beoordelingen van de 
mogelijke gevolgen voor in de EU 
gevestigde bedrijven, en te voldoen aan de 
criteria in bijlage I a.

Motivering

De Commissie dient zich te concentreren op het afsluiten van meetbare en verifieerbare 
internationale overeenkomsten per bedrijfstak; dit is de enige manier waarop CO2-lekken en 
oneerlijke concurrentie, die ongunstig zijn voor sectoren die in de EU zijn gevestigd, kunnen 
worden voorkomen.

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 6 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor elektriciteitsopwekking door 
nieuwkomers wordt geen gratis toewijzing 
gegeven.

Voor elektriciteitsopwekking door 
nieuwkomers wordt geen gratis toewijzing 
gegeven, met uitzondering van elektriciteit 
die wordt geproduceerd met afvalgassen 
uit industriële productieprocessen, 
wanneer het doel is deze elektriciteit aan 
te wenden voor het verbruik van de 
exploitant van deze productieprocessen, 
waarbij toewijzing aan deze exploitant 
geschiedt volgens de benchmarks per 
bedrijfstak die zijn overeengekomen voor 
deze productieprocessen.

Motivering

Het gebruik van afvalgassen uit het productieproces voor de productie van elektriciteit draagt 
bij tot het behoud van hulpbronnen en terugdringing van de CO2-emissie. Elektriciteit die onder 
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deze speciale omstandigheden wordt geproduceerd, moet van veiling worden uitgesloten en 
hiervoor moet dezelfde toewijzingsmethode gelden als voor de respectieve installaties van de 
producent van deze gassen. Dit sluit aan bij de strekking van punt 92 van Mededeling 
COM(2008)0830 van de Commissie.

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 6 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor elektriciteitsopwekking door 
nieuwkomers wordt geen gratis toewijzing 
gegeven.

Voor elektriciteitsopwekking door 
nieuwkomers wordt geen gratis toewijzing 
gegeven, met uitzondering van elektriciteit 
die wordt geproduceerd met afvalgassen 
uit industriële productieprocessen.

Wanneer een afvalgas uit een 
productieproces als brandstof wordt 
gebruikt, worden emissierechten 
toegekend aan de exploitant van de 
installatie die het afvalgas produceert, 
volgens dezelfde toewijzingsbeginselen als 
die welke van toepassing zijn op deze 
installatie.

Motivering

Dit amendement vloeit voort uit het vorige amendement op artikel 10 is, lid 1.

Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Met inachtneming van artikel 10 bis is 
de hoeveelheid emissierechten die 
krachtens de leden 3 tot en met 6 van dit 
artikel [en lid 2 van artikel 3 quater] gratis 
wordt toegewezen, 80% van de 
hoeveelheid die overeenkomstig de in lid 1 

7. Met inachtneming van artikel 10 bis is 
de hoeveelheid emissierechten die 
krachtens de leden 3 tot en met 6 van dit 
artikel [en lid 2 van artikel 3 quater] gratis 
wordt toegewezen, de hoeveelheid die 
overeenkomstig de in lid 1 bedoelde 
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bedoelde maatregelen wordt vastgesteld en 
wordt de gratis toewijzing vervolgens elk 
jaar met gelijke hoeveelheden verlaagd, 
zodat er in 2020 geen sprake meer is van 
gratis toewijzing.

maatregelen wordt vastgesteld, met 
inachtneming, indien van toepassing, van 
de resultaten van internationale 
onderhandelingen, en wordt de gratis 
toewijzing vervolgens elk jaar met gelijke 
hoeveelheden verlaagd, zodat er in 2020 
geen sprake meer is van gratis toewijzing.

Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. In 2013 en in elk daaropvolgend jaar tot 
2020 worden aan installaties in 
bedrijfstakken waar een significant risico 
op het weglekeffect bestaat, gratis 
emissierechten toegewezen tot maximaal 
100% van de overeenkomstig de leden 2 
tot en met 6 vastgestelde hoeveelheid. 

8. Met inachtneming van artikel 10 ter
bedraagt de hoeveelheid emissierechten 
die gratis wordt toegewezen in 2013 en in 
elk daaropvolgend jaar 100% van de 
hoeveelheid die overeenkomstig de leden 2 
t/m 6 wordt vastgesteld voor installaties in 
bedrijfstakken waar een significant risico 
op het weglekeffect bestaat. 

Motivering

De effectiviteit van een regeling voor de handel in emissierechten is enkel en alleen afhankelijk 
van het aantal emissierechten in de regeling. De manier waarop deze emissierechten worden 
toegekend (door veiling of het gebruik van benchmarks) heeft geen invloed op het totale volume 
van de emissierechten en heeft dan ook geen gevolgen voor de door de regeling beoogde 
milieuresultaten. Gratis toewijzing is met het oog op terugdringing van emissies dan ook even 
effectief als veiling, terwijl de kosten voor de economie lager zijn.

Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Uiterlijk op 30 juni 2010 en vervolgens 
om de drie jaar stelt de Commissie vast 

9. Uiterlijk op 30 januari 2010 en 
vervolgens om de vier jaar stelt de 
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welke de in lid 8 bedoelde bedrijfstakken 
zijn.

Commissie vast welke de in lid 8 bedoelde 
bedrijfstakken zijn.

Motivering

Er dient zo snel mogelijk te worden besloten welke bedrijfstakken kunnen worden beschouwd als 
kwetsbaar voor CO2-lekken en welke adequate maatregelen hiervoor dienen te worden getroffen. 
Een herbeoordeling van de bedrijfstakken om de drie jaar leidt tot onnodige onzekerheid, die 
negatief uitwerkt op de investeringen.

Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 9 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie legt het Parlement en de 
Raad een voorstel voor met betrekking tot 
de in lid 8 bedoelde bedrijfstakken. Alle 
relevante sociale partners worden 
geraadpleegd.

Motivering

De lijst van industrieën waarin het weglekeffect een risico vormt, dient in 2016 te worden 
beoordeeld en de resultaten daarvan dienen indien noodzakelijk in 2020 ten uitvoer te worden 
gelegd. Deze procedure zorgt voor maximale planningszekerheid en biedt zekerheid voor het 
voorkomen van weglekken.

De betrokkenen dienen deel te nemen aan het besluitvormingsproces. 

Splitsing van bedrijfstakken dient te worden voorkomen, aangezien dat zal leiden tot 
administratieve problemen bij de tenuitvoerlegging. Bij de vaststelling van de bedrijfstakken die 
in aanmerking komen is niet de kwestie van de koolstofefficiëntie relevant, maar wel het 
regelgevingskader van hun activiteiten, dat van invloed is op de efficiëntie.

Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 9 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze maatregel, die bedoeld is om niet-
essentiële onderdelen van deze richtlijn te 
wijzigen door aanvulling daarvan, wordt 
vastgesteld volgens de in artikel [23, lid 3,] 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Schrappen

Motivering

De lijst van industrieën waarin het weglekeffect een risico vormt, dient in 2016 te worden 
beoordeeld en de resultaten daarvan dienen indien noodzakelijk in 2020 ten uitvoer te worden 
gelegd. Deze procedure zorgt voor maximale planningszekerheid en biedt zekerheid voor het 
voorkomen van weglekken.

De betrokkenen dienen deel te nemen aan het besluitvormingsproces. 

Splitsing van bedrijfstakken dient te worden voorkomen, aangezien dat zal leiden tot 
administratieve problemen bij de tenuitvoerlegging. Bij de vaststelling van de bedrijfstakken die 
in aanmerking komen is niet de kwestie van de koolstofefficiëntie relevant, maar wel het 
regelgevingskader van hun activiteiten, dat van invloed is op de efficiëntie.

Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 9 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ieder jaar kunnen bedrijfstakken die niet 
zijn opgenomen in bijlage I, op basis van 
nieuwe marktinformatie, de Commissie 
verzoeken hun kwetsbaarheid voor CO2-
lekken opnieuw te beoordelen.

Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 9 – alinea 3 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de in de eerste alinea bedoelde
vaststelling houdt de Commissie rekening 
met de mate waarin de betrokken 
bedrijfstak of deeltak de kosten van de 
vereiste emissierechten kan doorberekenen 
in de productprijzen zonder een significant
verlies van marktaandeel aan minder 
koolstofefficiënte installaties buiten de 
Gemeenschap, waarbij zij rekening houdt 
met de volgende aspecten: 

Bij de in lid 8 bedoelde vaststelling van de 
bedrijfstakken houdt de Commissie 
rekening met de mate waarin de betrokken 
bedrijfstak of deeltak de kosten van de 
vereiste emissierechten kan doorberekenen 
in de productprijzen zonder een verlies van 
marktaandeel, rentabiliteit of 
investeringsmogelijkheden in dezelfde 
bedrijfstak of deeltak in derde landen die 
geen vergelijkbare verplichtingen voor 
emissies opleggen. De Commissie houdt 
rekening met onder meer de volgende 
criteria:

Motivering

Met het oog op de economische en rechtszekerheid moet de periode worden verlengd naar 5 jaar 
en moet de datum van de eerste beoordeling worden verlegd naar 30 juni 2009. De gevolgen van 
de herziene EU-ETS op industrieën in de EU die onder de regeling vallen, zijn uiterst moeilijk te 
voorspellen. Als uit marktinformatie blijkt dat het weglekeffect zich voordoet in een bedrijfstak 
die tot dusver niet werd beschouwd als kwetsbaar voor CO2-lekken, dient hiervoor een oplossing 
voorhanden te zijn zonder 5 jaar te hoeven wachten op de volgende beoordeling. Dit 
amendement zorgt ervoor dat de toekomstige marktstructuur alsmede de koolstofintensiteit van 
een product en de vervoerskosten (de centrale factor in de gehele kwestie van CO2-lekken) 
worden meegenomen.

Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 9 – alinea 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de mate waarin veiling tot een 
aanzienlijke stijging van de 
productiekosten zou leiden; 

(a) de mate waarin veiling tot een 
aanzienlijke stijging van de 
productiekosten zou leiden in industrieën 
met hoge CO2-emissies per 
verkoopeenheid; 

Motivering

Met het oog op de economische en rechtszekerheid moet de periode worden verlengd naar 5 jaar 
en moet de datum van de eerste beoordeling worden verlegd naar 30 juni 2009. De gevolgen van 
de herziene EU-ETS op industrieën in de EU die onder de regeling vallen, zijn uiterst moeilijk te 
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voorspellen. Als uit marktinformatie blijkt dat het weglekeffect zich voordoet in een bedrijfstak 
die tot dusver niet werd beschouwd als kwetsbaar voor CO2-lekken, dient hiervoor een oplossing 
voorhanden te zijn zonder 5 jaar te hoeven wachten op de volgende beoordeling. Dit 
amendement zorgt ervoor dat de toekomstige marktstructuur alsmede de koolstofintensiteit van 
een product en de vervoerskosten (de centrale factor in de gehele kwestie van CO2-lekken) 
worden meegenomen.

Amendement 39

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 9 – alinea 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de mate waarin individuele installaties 
in de betrokken bedrijfstak hun 
emissieniveau kunnen verlagen, 
bijvoorbeeld op basis van de meest 
efficiënte technieken;

(b) de mate waarin individuele installaties 
in de betrokken bedrijfstak hun 
emissieniveau kunnen verlagen, 
bijvoorbeeld op basis van de meest 
efficiënte technieken, tegen 
investeringskosten die niet leiden tot een 
significant verlies van 
concurrentievermogen en/of 
marktaandeel aan installaties in derde 
landen en die niet onderworpen zijn aan 
vergelijkbare verplichtingen om de
emissie van CO2 te beperken;

Motivering

De lijst van industrieën waarin het weglekeffect een risico vormt, dient in 2016 te worden 
beoordeeld en de resultaten daarvan dienen indien noodzakelijk in 2020 ten uitvoer te worden 
gelegd. Deze procedure zorgt voor maximale planningszekerheid en biedt zekerheid voor het 
voorkomen van weglekken.

De betrokkenen dienen deel te nemen aan het besluitvormingsproces. 
Splitsing van bedrijfstakken dient te worden voorkomen, aangezien dat zal leiden tot 
administratieve problemen bij de tenuitvoerlegging. Bij de vaststelling van de bedrijfstakken die 
in aanmerking komen is niet de kwestie van de koolstofefficiëntie relevant, maar wel het 
regelgevingskader van hun activiteiten, dat van invloed is op de efficiëntie.

Amendement 40

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 9 – alinea 3 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de marktstructuur, de relevante 
geografische en productmarkt en de mate 
waarin de bedrijfstakken aan internationale 
concurrentie onderhevig zijn;

(c) de huidige en de verwachte 
marktstructuur, de relevante geografische 
en productmarkt, werkgelegenheid en 
economische relevantie, de mate waarin de 
bedrijfstakken aan internationale 
concurrentie en prijzen op de wereldmarkt 
onderhevig zijn en, onder meer,
vervoerskosten, met inbegrip van directe 
en indirecte CO2-kosten;

Motivering

De lijst van industrieën waarin het weglekeffect een risico vormt, dient in 2016 te worden 
beoordeeld en de resultaten daarvan dienen indien noodzakelijk in 2020 ten uitvoer te worden
gelegd. Deze procedure zorgt voor maximale planningszekerheid en biedt zekerheid voor het 
voorkomen van weglekken.

De betrokkenen dienen deel te nemen aan het besluitvormingsproces. 
Splitsing van bedrijfstakken dient te worden voorkomen, aangezien dat zal leiden tot 
administratieve problemen bij de tenuitvoerlegging. Bij de vaststelling van de bedrijfstakken die 
in aanmerking komen is niet de kwestie van de koolstofefficiëntie relevant, maar wel het 
regelgevingskader van hun activiteiten, dat van invloed is op de efficiëntie.

Amendement 41

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 9 – alinea 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het effect van klimaatverandering en 
het energiebeleid dat buiten de EU in de 
betrokken bedrijfstakken wordt of naar 
verwachting zal worden uitgevoerd.

(d) het effect van klimaatverandering en 
het energiebeleid dat buiten de EU in de 
betrokken bedrijfstakken wordt of naar 
verwachting zal worden uitgevoerd, 
evenals de effecten daarvan op het 
concurrentievermogen van de door het 
EU-ETS betroffen sectoren.

Motivering

De lijst van industrieën waarin het weglekeffect een risico vormt, dient in 2016 te worden 
beoordeeld en de resultaten daarvan dienen indien noodzakelijk in 2020 ten uitvoer te worden 
gelegd. Deze procedure zorgt voor maximale planningszekerheid en biedt zekerheid voor het 
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voorkomen van weglekken.

De betrokkenen dienen deel te nemen aan het besluitvormingsproces. 
Splitsing van bedrijfstakken dient te worden voorkomen, aangezien dat zal leiden tot 
administratieve problemen bij de tenuitvoerlegging. Bij de vaststelling van de bedrijfstakken die 
in aanmerking komen is niet de kwestie van de koolstofefficiëntie relevant, maar wel het 
regelgevingskader van hun activiteiten, dat van invloed is op de efficiëntie.

Amendement 42

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 9 – alinea 3 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) directe en indirecte gevolgen van 
de geraamde stijging van de 
energieprijzen, alsook van bepaalde 
grondstoffen ten gevolg van 
klimaatveranderingsbeleid; 

Amendement 43

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 9 – alinea 3 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d ter) bijkomende sociale effecten van het 
aan de eindgebruikers doorberekenen van 
kosten.

Amendement 44

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 9 – alinea 4



PE406.161v04-00 36/48 AD\741397NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met het oog op de beoordeling in hoeverre 
de kostenstijging ten gevolge van de 
Gemeenschapsregeling kan worden 
doorberekend, kunnen onder andere 
ramingen van de niet-gerealiseerde omzet 
ten gevolge van de hogere koolstofprijs of 
de effecten op de rentabiliteit van de 
betrokken installaties worden gebruikt.

Met het oog op de beoordeling in hoeverre 
de kostenstijging ten gevolge van de 
Gemeenschapsregeling kan worden 
doorberekend, kunnen onder andere 
ramingen van de niet-gerealiseerde omzet 
ten gevolge van de koolstofprijs of de 
effecten op de rentabiliteit van de 
betrokken bedrijfstakken worden gebruikt.

Motivering

Met het oog op de economische en rechtszekerheid moet de periode worden verlengd naar 5 jaar 
en moet de datum van de eerste beoordeling worden verlegd naar 30 juni 2009. De gevolgen van 
de herziene EU-ETS op industrieën in de EU die onder de regeling vallen, zijn uiterst moeilijk te 
voorspellen. Als uit marktinformatie blijkt dat het weglekeffect zich voordoet in een bedrijfstak 
die tot dusver niet werd beschouwd als kwetsbaar voor CO2-lekken, dient hiervoor een oplossing 
voorhanden te zijn zonder 5 jaar te hoeven wachten op de volgende beoordeling. Dit 
amendement zorgt ervoor dat de toekomstige marktstructuur alsmede de koolstofintensiteit van 
een product en de vervoerskosten (de centrale factor in de gehele kwestie van CO2-lekken) 
worden meegenomen.

Amendement 45

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 ter – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk in juni 2011 dient de Commissie 
in het licht van de resultaten van de 
internationale onderhandelingen en de 
mate waarin deze leiden tot een mondiale 
beperking van de emissie van 
broeikasgassen, na raadpleging van alle 
betrokken maatschappelijke partners, een 
analytisch verslag bij het Europees 
Parlement en de Raad in met een 
beoordeling van de situatie ten aanzien 
van energie-intensieve bedrijfstakken of 
deeltakken waarvan is vastgesteld dat het 
weglekeffect een significante risicofactor 
vormt. Tegelijk hiermee worden eventueel 
adequate voorstellen ingediend, zoals 

Uiterlijk in januari 2010 dient de 
Commissie in het licht van de resultaten 
van de internationale onderhandelingen en 
de mate waarin deze resultaten voldoen
aan criteria in bijlage I a, een voorstel bij 
het Europees Parlement en de Raad in 
voor de bedrijfstakken of deeltakken 
waarin het weglekeffect een risicofactor 
vormt. Die bedrijfstakken of deeltakken 
worden vastgesteld in overleg met de 
sociale partners, de betrokkenen, het 
Europees Parlement en de Raad, en er 
moet rekening worden gehouden met het 
mogelijk uitblijven van een internationale 
overeenkomst met verplichte 
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bijvoorbeeld: koolstofemissiereducties.

Motivering

De tijdstippen moeten naar voren worden geschoven zodat de industrieën die te maken hebben 
met CO2-lekken, beter weten waar ze aan toe zijn.

Een eventuele internationale overeenkomst moet meetbaar en verifieerbaar zijn en 
emissiebeperkingen omvatten die vergelijkbaar zijn met die van het Commissievoorstel.

Het Parlement en de Raad moeten worden geïnformeerd en moeten hun goedkeuring verlenen 
aan het Commissievoorstel; de identificatie van bedrijfstakken en deeltakken waarin het 
weglekeffect een risicofactor vormt, moet plaatsvinden in overleg met de betrokken partijen.

Amendement 46

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 ter – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de beoordeling welke maatregelen in 
aanmerking komen, wordt ook rekening 
gehouden met bindende sectorale 
overeenkomsten die leiden tot een 
mondiale emissiebeperking die een 
omvang heeft die nodig is om 
klimaatverandering effectief aan te pakken, 
die te bewaken en te verifiëren zijn en 
waarvoor verplichte 
handhavingsregelingen bestaan.

Bij de beoordeling welke maatregelen in 
aanmerking komen en bij het bepalen van 
de bedrijfstakken met een significant 
weglekrisico overeenkomstig artikel 10a, 
punten 8 en 9, zijn bindende sectorale 
overeenkomsten die leiden tot een 
mondiale emissiebeperking die een 
omvang heeft die nodig is om 
klimaatverandering effectief aan te pakken, 
die te bewaken en te verifiëren zijn en 
waarvoor verplichte 
handhavingsregelingen bestaan bepalend.

Amendement 47

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een installatie die uit bedrijf wordt 
genomen, ontvangt geen gratis 

Een installatie die uit bedrijf wordt 
genomen, ontvangt geen gratis 
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emissierechten meer. emissierechten meer en geeft eventuele 
niet-gebruikte rechten, of een equivalente 
hoeveelheid, terug aan de bevoegde 
autoriteiten. De Commissie ziet toe op
nationale implementatie en zorgt voor 
geëigende toepassing van de staatssteun-
en mededingingsregels, met name om 
misbruik van sterke marktposities te 
voorkomen.  Hiertoe publiceert de 
Commissie elke drie maanden de prijs 
voor de eindgebruikers van 
energieproducten, uitgesplitst naar 
onderneming, sector en lidstaat. De EU-
ETS-component van de prijs voor de 
eindgebruiker wordt geïdentificeerd en in 
de prijspublicatie van de Commissie apart 
vermeld. 

Amendement 48

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Tot de inwerkingtreding van een 
toekomstige internationale overeenkomst 
over klimaatverandering en vooruitlopend 
op de toepassing van artikel 28, leden 3 en 
4, zijn de leden 2 tot en met 7 van dit 
artikel van toepassing.

1. Tot de inwerkingtreding van een 
toekomstige internationale overeenkomst 
of internationale sectoriële 
overeenkomsten over klimaatverandering 
en vooruitlopend op de toepassing van 
artikel 28, leden 3 en 4, zijn de leden 2 tot 
en met 7 van dit artikel van toepassing. 
CDM- en JI-credits van projecten in 
sectoren met een weglekrisico worden 
evenwel van de toepassing van dit artikel 
uitgesloten.

Amendement 49

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 bis – lid 7



AD\741397NL.doc 39/48 PE406.161v04-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Zodra een internationale overeenkomst 
over klimaatverandering tot stand is
gekomen, worden alleen CER's uit derde 
landen die deze overeenkomst hebben 
bekrachtigd, in de Gemeenschapsregeling
geaccepteerd.

7. Zodra een internationale overeenkomst 
of internationale sectoriële 
overeenkomsten over klimaatverandering 
tot stand zijn gekomen, worden alleen 
CER's uit derde landen die deze 
overeenkomst hebben bekrachtigd, in het 
EU-ETS geaccepteerd. 

Amendement 50

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 ter – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Gemeenschap en haar lidstaten geven 
alleen toestemming voor projectactiviteiten 
wanneer alle deelnemers aan het project 
hun hoofdkwartier hebben in een land dat 
de internationale overeenkomst inzake 
dergelijke projecten heeft gesloten of in 
een land dat of subfederale of regionale 
entiteit die overeenkomstig artikel 25 aan 
de Gemeenschapsregeling is gekoppeld.

De Gemeenschap en haar lidstaten geven 
alleen toestemming voor projectactiviteiten 
wanneer alle deelnemers aan het project 
hun hoofdkwartier hebben in een land dat 
de internationale overeenkomst inzake 
dergelijke projecten heeft gesloten of in 
een land dat of subfederale of regionale 
entiteit die overeenkomstig artikel 25 aan 
de Gemeenschapsregeling is gekoppeld. 
CDM- en JI-credits van projecten in 
sectoren met een weglekrisico zijn van de 
toepassing van dit artikel uitgesloten.

Amendement 51

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 14 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie stelt een verordening vast 
voor de bewaking en rapportage van 
emissie en indien van toepassing 
activiteitsgegevens ten gevolge van de in 

1. De Commissie stelt uiterlijk op 31 
december 2011 een verordening vast voor 
de bewaking en rapportage van emissie en
indien van toepassing activiteitsgegevens 
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bijlage I vermelde activiteiten, die wordt 
gebaseerd op de in bijlage IV vermelde 
beginselen voor bewaking en rapportage en 
waarin het aardopwarmingsvermogen van 
elk broeikasgas in de vereisten voor de 
bewaking en rapportage van emissie voor 
dat gas wordt gespecificeerd.

ten gevolge van de in bijlage I vermelde 
activiteiten, die wordt gebaseerd op de in 
bijlage IV vermelde beginselen voor 
bewaking en rapportage en waarin het 
aardopwarmingsvermogen van elk 
broeikasgas in de vereisten voor de 
bewaking en rapportage van emissie voor 
dat gas wordt gespecificeerd.

Amendement 52

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 14 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De verordening kan rekening houden
met het meest nauwkeurige en actuele 
beschikbare wetenschappelijke 
bewijsmateriaal, met name van de IPCC, 
en kan ook eisen specificeren voor de 
rapportage door exploitanten over de 
emissie bij de productie van goederen die 
worden geproduceerd door energie-
intensieve bedrijfstakken die aan 
internationale concurrentie onderhevig 
kunnen zijn, en voor een onafhankelijke 
verificatie van deze informatie.

2. De verordening houdt rekening met het 
meest nauwkeurige en actuele beschikbare 
wetenschappelijke bewijsmateriaal, met 
name van de IPCC, en specificeert ook 
eisen voor de rapportage door exploitanten 
over de emissie bij de productie van 
goederen die worden geproduceerd door 
energie-intensieve bedrijfstakken die aan 
internationale concurrentie onderhevig 
kunnen zijn, en voor een onafhankelijke 
verificatie van deze informatie. De 
verordening specificeert ook rapportage-
eisen voor financiële instellingen die bij 
emissiehandel betrokken zijn.

Hierbij kunnen ook eisen worden gesteld 
voor de rapportage over emissieniveaus ten 
gevolge van onder de 
Gemeenschapsregeling vallende 
elektriciteitsopwekking bij de productie 
van dergelijke goederen.

Hierbij worden ook eisen gesteld voor de 
rapportage over emissieniveaus ten 
gevolge van onder de 
Gemeenschapsregeling vallende 
elektriciteitsopwekking bij de productie 
van dergelijke goederen.

Amendement 53

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 14 – lid 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Iedere twee jaar na de goedkeuring 
van deze richtlijn stelt de Commissie een 
verslag op waarin nader wordt bekeken 
welk effect de tenuitvoerlegging van de 
vastleggingen van de lidstaten onder deze 
richtlijn heeft gehad op de concurrentie 
op nationaal, communautair en 
internationaal niveau.

Amendement 54

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 15 – letter b – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt een verordening vast 
voor de verificatie van emissieverslagen en 
de accreditatie van verificateurs, waarin de 
voorwaarden worden vastgesteld voor de 
accreditatie, wederzijdse erkenning en 
intrekking van accreditatie voor 
verificateurs en, indien van toepassing, 
voor toezicht en collegiale toetsing.

De Commissie stelt uiterlijk op 30 juni 
2010 een verordening vast voor de 
verificatie van emissieverslagen en de 
accreditatie van verificateurs, waarin de 
voorwaarden worden vastgesteld voor de 
accreditatie, wederzijdse erkenning en 
intrekking van accreditatie voor 
verificateurs en, indien van toepassing, 
voor toezicht en collegiale toetsing.

Amendement 55

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 19
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 240 bis – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Naast de in artikel 24 bedoelde 
opneming kan de Commissie 
uitvoeringsmaatregelen vaststellen voor de 
verlening van emissierechten voor door de 
lidstaten beheerde projecten die de emissie 
van broeikasgassen buiten de 

1. Naast de in artikel 24 bedoelde 
opneming kan de Commissie 
uitvoeringsmaatregelen vaststellen voor de 
verlening van emissierechten voor door de 
lidstaten beheerde projecten die de emissie 
van broeikasgassen buiten de 
Gemeenschapsregeling verlagen. De 
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Gemeenschapsregeling verlagen. Commissie sluit CDM- en JI-credits van 
projecten in sectoren met een weglekrisico 
uit.

Amendement 56

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten kunnen stookinstallaties met 
een nominaal thermisch ingangsvermogen 
van minder dan 25 MW, met een in elk van 
de voorgaande drie jaren bij de bevoegde 
autoriteiten gerapporteerde emissie van 
minder dan 10 000 ton CO2-equivalent, 
emissie uit biomassa niet meegerekend, 
waarvoor maatregelen gelden die voor een 
gelijkwaardige bijdrage tot 
emissiebeperking zullen zorgen, van de 
Gemeenschapsregeling uitsluiten als de 
betrokken lidstaat aan de volgende 
voorwaarden voldoet:

1. De lidstaten kunnen stookinstallaties met 
een nominaal thermisch ingangsvermogen 
van minder dan 50 MW, met een in elk van 
de voorgaande drie jaren bij de bevoegde 
autoriteiten gerapporteerde emissie van 
minder dan 25 000 ton CO2-equivalent, 
onvermijdelijke CO2-emissies uit 
grondstoffen en emissie uit biomassa niet 
meegerekend, waarvoor maatregelen 
gelden die voor een gelijkwaardige 
bijdrage tot emissiebeperking zullen 
zorgen, van de Gemeenschapsregeling 
uitsluiten als de betrokken lidstaat aan de 
volgende voorwaarden voldoet:

Motivering

Kleine installaties moeten de mogelijkheid hebben om niet aan de regeling deel te nemen als er 
equivalente maatregelen bestaan om de administratieve last voor kleine en middelgrote 
ondernemingen te beperken, onnodige administratieve kosten en bureaucratie te voorkomen en 
de efficiëntie van het systeem te vergroten. Een derde van alle installaties die onder de regeling 
vallen, zijn kleine installaties die tezamen slechts 2% van alle gemelde emissies uitmaken.

Amendement 57

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) hij bevestigt dat er een (b) hij bevestigt dat er een 
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bewakingsregeling is om te bepalen of een 
installatie in enig kalenderjaar 10 000 ton
of meer CO2-equivalent uitstoot, emissie 
uit biomassa niet meegerekend;

bewakingsregeling is om te bepalen of een 
installatie in enig kalenderjaar 25 000 ton
of meer CO2-equivalent uitstoot, 
onvermijdelijke CO2-emissies uit 
grondstoffen en emissie uit biomassa niet 
meegerekend;

Motivering

Kleine installaties moeten de mogelijkheid hebben om niet aan de regeling deel te nemen als er 
equivalente maatregelen bestaan om de administratieve last voor kleine en middelgrote 
ondernemingen te beperken, onnodige administratieve kosten en bureaucratie te voorkomen en 
de efficiëntie van het systeem te vergroten. Een derde van alle installaties die onder de regeling 
vallen, zijn kleine installaties die tezamen slechts 2% van alle gemelde emissies uitmaken.

Amendement 58

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) hij bevestigt dat een installatie, indien 
deze in enig kalenderjaar 10 000 ton of 
meer CO2-equivalent uitstoot, emissie uit 
biomassa niet meegerekend, of indien de 
gelijkwaardige maatregelen niet langer van 
toepassing zijn, weer in de regeling zal 
worden opgenomen;

(c) hij bevestigt dat een installatie, indien 
deze in enig kalenderjaar 25 000 ton of 
meer CO2-equivalent uitstoot, 
onvermijdelijke CO2 uit grondstoffen en
emissie uit biomassa niet meegerekend, of 
indien de gelijkwaardige maatregelen niet 
langer van toepassing zijn, weer in de 
regeling zal worden opgenomen;

Motivering

Kleine installaties moeten de mogelijkheid hebben om niet aan de regeling deel te nemen als er 
equivalente maatregelen bestaan om de administratieve last voor kleine en middelgrote 
ondernemingen te beperken, onnodige administratieve kosten en bureaucratie te voorkomen en 
de efficiëntie van het systeem te vergroten. Een derde van alle installaties die onder de regeling 
vallen, zijn kleine installaties die tezamen slechts 2% van alle gemelde emissies uitmaken.
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Amendement 59

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 28 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanpassingen die van toepassing worden 
na de sluiting van een toekomstige 
internationale overeenkomst over 
klimaatverandering

Aanpassingen die van toepassing worden 
na de sluiting van een toekomstige 
internationale overeenkomst en/of van 
internationale sectoriële overeenkomsten 
over klimaatverandering

Amendement 60

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 28 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Na de sluiting door de Gemeenschap van 
een internationale overeenkomst over 
klimaatverandering die uiterlijk in 2020 
leidt tot verplichte beperkingen van de 
emissie van broeikasgassen die groter zijn 
dan de minimale niveaus waarover de 
Europese Raad overeenstemming heeft 
bereikt, zijn de leden 2, 3 en 4 van 
toepassing. 

1. Na de sluiting door de Gemeenschap van 
een internationale overeenkomst en/of van 
internationale sectoriële overeenkomsten 
over klimaatverandering die uiterlijk in 
2020 leidt tot verplichte beperkingen van 
de emissie van broeikasgassen die groter 
zijn dan de minimale niveaus waarover de 
Europese Raad overeenstemming heeft 
bereikt, zijn de leden 2, 3 en 4 van 
toepassing. 

Amendement 61

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 28 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Vanaf het jaar na de sluiting van de in 
lid 1 bedoelde internationale overeenkomst 

2. Vanaf het jaar na de sluiting van de in 
lid 1 bedoelde internationale overeenkomst 
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wordt de lineaire factor zodanig verhoogd 
dat de hoeveelheid emissierechten in de 
Gemeenschap in 2020 ten opzichte van de 
overeenkomstig artikel 9 vastgestelde 
hoeveelheid afneemt met een hoeveelheid 
emissierechten die overeenkomt met de 
algehele beperking van de emissie van 
broeikasgassen door de Gemeenschap 
onder de 20% waartoe de internationale 
overeenkomst de Gemeenschap verplicht, 
vermenigvuldigd met het aandeel in de 
algehele beperking van de emissie van 
broeikasgassen in 2020 die de 
Gemeenschapsregeling overeenkomstig de 
artikelen 9 en 9 a bijdraagt.

dient de Commissie een wetsvoorstel in bij 
het Parlement en de Raad met een 
rechtvaardiging van een verdere 
beperking van de hoeveelheid 
emissierechten in de Gemeenschap in 2020
op basis van het mechanisme van de 
lineaire factoren, waarbij rekening wordt 
gehouden met de algehele beperking van 
de emissie van broeikasgassen door de 
Gemeenschap onder de 20% waartoe de 
internationale overeenkomst de 
Gemeenschap verplicht.

Motivering

De reacties op de conclusies van de onderhandelingen over een internationale overeenkomst 
mogen geen automatisme zijn, maar moeten onderworpen zijn aan politieke evaluatie en 
besluitvorming.

Amendement 62

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 28 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De exploitanten kunnen voor maximaal 
de helft van de beperking die 
overeenkomstig lid 2 plaatsvindt, gebruik 
maken van CER's, ERU's of andere 
overeenkomstig lid 4 goedgekeurde 
kredieten uit derde landen die de 
internationale overeenkomst gesloten 
hebben.

3. De exploitanten kunnen voor maximaal 
de helft van de beperking die 
overeenkomstig lid 2 plaatsvindt, gebruik 
maken van CER's, ERU's of andere 
overeenkomstig lid 4 goedgekeurde 
kredieten uit derde landen die de 
internationale overeenkomst gesloten 
hebben, met uitzondering van CDM- en 
JI-credits van sectoren met een 
weglekrisico.

Amendement 63

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 bis

Verslag van de Commissie

De Commissie legt het Europees 
Parlement en de Raad een jaarverslag 
voor over de oprichting en de werking van 
het herziene EU-ETS. Het eerste 
jaarverslag presenteert de Commissie* ... .
* één jaar na de goedkeuring van deze richtlijn. 

Amendement 64

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage I bis
Minimale vereisten voor een 
internationale overeenkomst

Een internationale overeenkomst waarin 
energie-intensieve industrieën worden 
opgenomen waarin het weglekeffect een 
significante risicofactor vormt, of een 
internationale overeenkomst per 
bedrijfstak voor dergelijke industrieën, 
dient ten minste aan de volgende criteria 
te voldoen om dergelijke industrieën een 
gelijk speelveld te bieden:
(i) deelname van landen vertegenwoordigt
een kritische massa van ten minste 85% 
van de productie,
(ii) deelnemende landen hebben 
gelijkwaardige doelstellingen voor CO2-
emissie,
(iii) alle deelnemende landen of landen 
met niet-gelijkwaardige CO2-
emissiedoelstellingen in bedrijfstakken die 
onder het EU-ETS vallen, leggen 
soortgelijke regelingen voor terugdringing 
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van emissies met gelijkwaardig effect op,
(iv) concurrerende materialen moeten 
onderworpen zijn aan gelijkwaardige 
restricties, waarbij rekening wordt 
gehouden met levenscycli,
(v) implementatie van een effectief 
internationaal systeem voor bewaking en 
verificatie.

Motivering

In lijn met amendement op artikel 10 bis.
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