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BEKNOPTE MOTIVERING

In het voorstel voor een beschikking worden voor elke lidstaat aparte en bindende 
streefdoelen vastgelegd voor het verminderen van de uitstoot van sectoren die niet onder de 
EU-ETS vallen. De voorstellen gaan uit van de verwachting dat een groot aandeel van de 
vooropgestelde emissiereducties zal verwezenlijkt worden in het kader van de EU-ETS. 
Sectoren die onder de EU-ETS vallen, bieden immers vaak de meest kostenefficiënte 
mogelijkheden voor emissiereducties. De EU-ETS omvat echter ook industriesectoren die 
blootgesteld zijn aan de internationale competitie en waar zich zogenaamde koolstoflekken 
(d.i. het verplaatsen van de productie naar derde landen met minder strenge emissiecontroles) 
dreigen voor te doen indien de kosten en de wetgevingsdruk in de EU te hoog zijn. Indien de 
EU-ETS teveel belast wordt met emissiereducties, zal dit leiden tot hogere elektriciteitsprijzen 
voor alle economische sectoren. 

Daarom is de rapporteur voor advies in theorie tevreden met het voorstel voor een 
beschikking van de Commissie, waarin wordt uiteengezet welke bijdrage sectoren die niet 
onder de EU-ETS vallen, zouden moeten leveren tot het bereiken van de doelstellingen van de 
EU. Hij is echter van mening dat het voorstel aanzienlijk kan worden verbeterd en 
verduidelijkt.

De rapporteur voor advies stelt niet voor gedetailleerde amendementen in te dienen op de 
artikelen die erop gericht zijn de algemene emissiereductiedoelstelling te verhogen tot 30% en 
de doelstelling te verlengen tot na 2020. Hij is evenmin van plan amendementen in te dienen 
op de doelstellingen voor elke afzonderlijke lidstaat. Deze punten zijn immers de vrucht van 
lange onderhandelingen met de lidstaten. Amendementen erop zouden in het beste geval 
zinloos zijn; in het slechtste geval zouden ze een negatieve invloed kunnen hebben op de aan 
de gang zijnde onderhandelingen in de Raad, de goedkeuring van het pakket kunnen vertragen 
en het EU-standpunt met betrekking tot een toekomstige internationale overeenkomst kunnen 
bemoeilijken. 

1. Comitologiebepalingen

Krachtens artikel 6 kan de Commissie gebruik maken van de comitéprocedure om de 
emissiestreefdoelen van de lidstaten te wijzigen indien een nieuwe internationale 
overeenkomst bereikt wordt, zodat eventuele bijkomende emissiereducties verdeeld worden in 
verhouding tot het aandeel van elke lidstaat in de totale uitstoot van de Gemeenschap 
afkomstig van sectoren die niet onder de EU-ETS vallen. Krachtens artikel 6 kan de 
comitéprocedure eveneens gebruikt worden om 'maatregelen te voorzien voor het gebruik 
door de lidstaten van aanvullende soorten projectcredits of van andere mechanismen die in het 
kader van de internationale overeenkomst zijn ingesteld' - een verregaande bevoegdheid die, 
indien uitgeoefend, een ingrijpende invloed kan hebben op de flexibiliteit die de lidstaten is 
verleend voor wat het bereiken van hun streefdoel betreft. Artikel 6 legt ten slotte ook vast 
welk aandeel van de door de nieuwe overeenkomst verhoogde emissiereducties mag worden 
bereikt door middel van projectcredits van derde landen.

De rapporteur voor advies meent dat het te vroeg is om definitieve principes vast te leggen 
voor de verdeling van de inspanningen en de verwezenlijking van een nieuw streefdoel in het 
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kader van een nieuwe internationale overeenkomst. Een dergelijke internationale 
overeenkomst kan vele vormen hebben, en kernvragen zoals welke landen onder de 
overeenkomst zullen vallen, hoe hoog de lat zal worden gelegd en of de overeenkomst 
daadwerkelijk zal gebaseerd zijn op wettelijk bindende streefdoelen, zijn nog lang niet 
beantwoord. 

Nog belangrijker is dat de comitéprocedure uit principe moet beperkt blijven tot domeinen 
van technische en 'niet-essentiële' aard. Het is duidelijk dat de vraag welke streefdoelen de 
afzonderlijke lidstaten moeten bereiken en welke flexibiliteit ze hiervoor zouden moeten 
krijgen in het kader van een nieuwe internationale overeenkomst, 'niet-essentiële' kwesties 
zijn.  

2. Uitwisseling van inspanningen tussen de lidstaten

De rapporteur voor advies wijst erop dat de doelstelling van 20% een gemeenschappelijk EU-
streefdoel vormt. Daarom zouden emissiereducties in de EU - voor zover dat praktisch 
doenbaar is - moeten worden bereikt daar waar ze het meest kostenefficiënt zijn. Voor de EU-
ETS is dit mogelijk aan de hand van uitwisseling tussen installaties onder een EU-plafond. 
Het voorstel voor een beschikking voorziet echter niet expliciet in een dergelijke uitwisseling, 
afgezien dan van de overdracht van projectcredits van derde landen. 

De rapporteur voor advies beschouwt dit als een ernstige omissie en is van mening dat de 
lidstaten die betere prestaties leveren dan verwacht voor wat de jaarlijkse doelstellingen en de 
doelstellingen voor 2020 betreft, dit surplus moeten kunnen overdragen aan andere lidstaten, 
weliswaar onder gepast toezicht en op voorwaarde dat hiervan naar behoren verslag wordt 
uitgebracht. Dit zou een stimulans vormen voor de lidstaten om beter te presteren dan de 
vooropgestelde doelstellingen, en tegelijk meer flexibiliteit bieden voor die lidstaten die -
mogelijkerwijs om redenen waarop ze geen invloed hebben - niet in staat zijn hun 
doelstellingen te bereiken.

3. Projectcredits van derde landen

De rapporteur voor advies wijst op de bedenkingen die zijn geuit bij het gebruik van 
projectcredits van derde landen zolang de EU streeft naar het verlaagde, unilaterale streefdoel 
van 20%. Hierbij kunnen inderdaad vragen kunnen worden gesteld.

De rapporteur voor advies is van mening dat de lidstaten een maximale flexibiliteit moeten 
krijgen. Ze zouden op zijn minst al vroeg met zekerheid moeten weten welke projectcredits ze 
zullen kunnen gebruiken en in welke omstandigheden. Indien de sluiting van een 
internationale overeenkomst al snel plaatsvindt, zullen de relevante verdragen deze zekerheid 
verlenen. Indien echter geen internationale overeenkomst wordt bereikt, blijven de lidstaten 
na 2012 in het ongewisse verkeren.

De rapporteur voor advies meent dat de Commissie moet worden verzocht om tegen januari 
2011 (geruime tijd na de eventuele afsluiting van de internationale onderhandelingen in 
Kopenhagen in december 2009) specifieke voorstellen voor te leggen voor overeenkomsten 
op communautair niveau met derde landen waarin in detail wordt beschreven welke 
mogelijkheden voor het genereren van projectcredits krachtens deze overeenkomsten 
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toegelaten zijn.

4. Genoemde beginselen

Het voorstel voor een beschikking is gebaseerd op het beginsel van de solidariteit tussen en de 
gelijkwaardigheid van de lidstaten.

In het voorstel wordt echter niets gezegd over de manieren waarop de solidariteit tussen de 
lidstaten kan worden versterkt, noch over de criteria die worden gebruikt om de nodige 
gelijkheid tussen de lidstaten te bepalen. De lidstaten bevinden zich immers niet alleen in 
uiteenlopende economische situaties, maar beschikken ook over heel andere mogelijkheden 
voor wat de ontwikkeling van hernieuwbare energie betreft.

Volgens de Commissie moeten de inspanningen die de lidstaten dienen te leveren om hun 
uitstoot te verminderen, rekening houden met het relatieve BBP per hoofd van de bevolking 
van de 27 landen. Het BBP meet echter wel een jaarlijkse geldstroom, maar niet de 
uiteindelijke bestemming ervan en houdt geen rekening met de beschikbare rijkdom van elk 
land. Als de Commissie de inspanningen van de lidstaten wil baseren op het 
solidariteitsbeginsel, zou het BNP per hoofd een objectiever uitgangspunt vormen. Het BNP, 
dat trouwens wordt gebruikt voor de berekening van de eigen middelen van de Europese 
Unie, wordt verkregen door het BBP te verminderen met de primaire middelen die door in het 
land gevestigde entiteiten worden betaald aan buiten het land gevestigde entiteiten, en het te 
vermeerderen met de primaire inkomsten afkomstig van de rest van de wereld.

Het voorstel van de Commissie besteedt evenmin aandacht aan de werkelijke situatie van de 
lidstaten. Als de lidstaten een resultaatsverplichting wordt opgelegd, moeten ze een grote 
flexibiliteit krijgen bij het kiezen van de te gebruiken methodes. Elke lidstaat moet een zo 
intelligent mogelijke energiemix kunnen samenstellen, rekening houdend met zijn reële 
capaciteiten en met de verhouding tussen efficiëntie en kosten, dat wil zeggen met de 
economische doeltreffendheid van de te gebruiken methodes. De lidstaten moeten kunnen 
gebruikmaken van de zogenaamde flexibele mechanismen ('clean development mechanisms' 
of CDM) van Kyoto, die in hoge mate bijdragen tot de overdracht van schonere technologieën 
naar derdewereldlanden.

Het territorialiteitsbeginsel waarop de klimaat- en energiepakketten gebaseerd zijn, verbiedt 
de kleine EU-landen meer gebruik te maken van hernieuwbare energie. Het spreekt voor zich 
dat onder meer de geografische, geologische en hydraulische context sterk verschilt van het 
ene land tot het andere. In Zuid-Europa is er meer zon dan in Noord-Europa; het potentieel 
voor hydraulische energiebronnen is groter in de alpiene en noordelijke landen; windenergie 
is gemakkelijker op te wekken in landen die over kusten beschikken, aangezien het aan zee 
veel waait en er in het water windturbines kunnen worden gebouwd; het afvangen en opslaan 
van CO2 ('carbon capture and storage' of CCS) tenslotte is slechts mogelijk indien de geologie 
dat toelaat. Lidstaten die geografisch gezien benadeeld zijn, moeten de kans krijgen te 
investeren in projecten voor hernieuwbare energie buiten hun grondgebied en er de vruchten 
van te plukken voor wat de emissiereducties betreft. Volgens de rapporteur voor advies moet 
er eveneens een echte interne markt worden gecreëerd voor 'groene' energiecertificaten.

5. Energiebronnen die weinig CO2 uitstoten



PE406.142v02-00 6/24 AD\743661NL.doc

NL

Het gebruik van kernenergie valt onder het subsidiariteitsbeginsel en behoort bijgevolg tot de 
democratische keuzes van elk land. Volgens de rapporteur voor advies kan de Europese Unie 
echter niet ontsnappen aan een debat over kernenergie. Dat blijkt ook uit het feit dat alle 
gezaghebbende rapporten over dit onderwerp, of ze nu afkomstig zijn van het Internationaal 
Energie Agentschap of van het IPCC (rapport van Bangkok van 2007), er geen twijfel over 
laten bestaan dat de enorme vraag naar op koolstof gebaseerde producten tot 2030 en zelfs 
2050 nog zal toenemen, dit ondanks alle inspanningen op het vlak van energiebesparing en -
efficiëntie die in de volgende decennia zouden kunnen worden geleverd. Het gebruik van 
hernieuwbare energie zal minder snel stijgen en meer kosten dan sommigen willen geloven. 
Het wordt duidelijk dat Europa haar streefdoel van een biobrandstoffenaandeel van 20% in 
2020 niet zal halen, waardoor onvermijdelijk ook de doelstelling van een aandeel aan 
hernieuwbare energie van 20% in 2020 in gevaar wordt gebracht. Wat er ook gebeurt, in 2020 
zal 80% of 70% van de energievraag nog altijd moeten worden gedekt door klassieke fossiele 
of nucleaire energiebronnen.

Energiebronnen die weinig CO2 uitstoten, zullen moeten worden opgenomen in de 
doelstellingen van de EU, zelfs al blijft het hoofddoel de vermindering van de CO2-uitstoot.

6. Dringend nood aan een mondiale inspanning

De rapporteur voor advies is van mening dat de inspanningen van de EU om haar uitstoot van 
broeikasgassen (14% van de wereldwijde CO2-uitstoot) te verminderen, op mondiaal vlak 
weinig effect zullen hebben als de andere grote industrielanden, zoals de Verenigde Staten, 
China, India, Rusland en Brazilië, niet eveneens bereid zijn grote inspanningen te leveren om 
hun emissies te verminderen.

Als er in de komende jaren een bindend internationaal akkoord wordt bereikt voor de periode 
na Kyoto, zal de Europese Unie haar emissiereductiedoelstelling voor 2020 optrekken van 
20% naar 30%. Hoewel dat meer dan wenselijk zou zijn voor wat het milieu betreft, zou dit 
een enorme inspanning betekenen, met verregaande economische, sociale en sociologische 
gevolgen voor de volkeren van Europa.

Een dergelijke aanpassing kan niet gebeuren aan de hand van de comitéprocedure, maar zou 
moeten worden goedgekeurd door middel van de medebeslissingsprocedure, voorafgegaan 
door een democratisch debat. De Commissie wordt verzocht hierover voorstellen te doen, 
rekening houdend met de verbintenissen die de internationale gemeenschap zal moeten 
aangaan. Zelfs als de toekomstige onderhandelingen zouden mislukken, wat altijd mogelijk is, 
moet de Europese Unie de wetgeving die ze van plan is aan te nemen, herzien.

AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen 
in haar verslag op te nemen:
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Amendement 1

Voorstel voor een beschikking
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Om dit doel te bereiken, heeft de 
Europese Raad tijdens zijn vergadering van 
8 en 9 maart 2007 een communautaire 
doelstelling van 30% reductie van 
broeikasgasemissies tegen 2020 ten 
opzichte van het niveau van 1990 
goedgekeurd als bijdrage tot een globale 
en veelomvattende overeenkomst voor de 
periode na 2012, op voorwaarde dat andere 
ontwikkelde landen zich tot vergelijkbare 
emissiereducties verbinden en dat 
economisch meer ontwikkelde 
ontwikkelingslanden zich ertoe verbinden 
een adequate bijdrage te leveren die in 
verhouding staat tot hun 
verantwoordelijkheden en capaciteiten.

(3) Om dit doel te bereiken, heeft de 
Europese Raad tijdens zijn vergadering van 
8 en 9 maart 2007 een communautaire 
doelstelling van 30% reductie van 
broeikasgasemissies tegen 2020 ten 
opzichte van het niveau van 1990 
goedgekeurd om te komen tot een globale 
en veelomvattende overeenkomst voor de 
periode na 2012, op voorwaarde dat andere 
ontwikkelde landen zich tot vergelijkbare 
emissiereducties verbinden en dat 
economisch meer ontwikkelde 
ontwikkelingslanden zich ertoe verbinden 
een adequate bijdrage te leveren die in 
verhouding staat tot hun 
verantwoordelijkheden en capaciteiten.

Motivering

Het verklaarde doel van de EU is een vermindering van de emissies aan broeikasgassen met 
20% ten opzichte van het niveau van 1990. Alleen als er een internationale overeenkomst 
voor de tijd na Kyoto is, kan de Unie stappen ondernemen om tot een extra reductie van 30% 
ten opzichte van het niveau van 1990 te komen.

Amendement 2

Voorstel voor een beschikking
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) In de strijd tegen de 
klimaatverandering zal kernenergie, zoals 
ook de Intergouvernementele Werkgroep 
inzake klimaatverandering (IPCC) 
onderstreept, een beslissende rol moeten 
spelen. Als de hernieuwbare 
energiebronnen erbij worden gerekend, 
zou in 2020 tot 60% van de EU-energie 
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uit een CO2-vrije productie afkomstig 
kunnen zijn. Daarbij zou met behulp van 
kernenergie het grootste deel van de 
elektriciteit bij basisbelasting 
kostenefficiënt geproduceerd kunnen 
worden, terwijl voor de midden- en 
piekbelasting gebruik zou kunnen worden 
gemaakt van hernieuwbare 
energiebronnen.

Motivering

Frankrijk heeft met zijn hoge aandeel kernenergie in de elektriciteitsopwekking tegenwoordig 
al een duidelijk lagere CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking dan zijn buurlanden. Neemt 
men de strijd tegen de klimaatverandering serieus en wil men de concurrentiepositie niet in 
gevaar brengen, dan kan men met het oog op de duidelijk hogere kosten van de hernieuwbare 
energiebronnen niet anders doen dan de kernenergie verder ontwikkelen. Bovendien wordt zo 
een ononderbroken energievoorziening gewaarborgd.

Amendement 3

Voorstel voor een beschikking
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Om verder te zorgen voor een eerlijke 
verdeling tussen de lidstaten van de 
inspanningen om een bijdrage te leveren 
aan de uitvoering van de zelfstandige 
verbintenis van de Gemeenschap, mag 
geen enkele lidstaat worden verplicht zijn 
broeikasgasemissies tegen 2020 tot meer 
dan 20% onder het niveau van 2005 te 
verlagen en mag geen enkele lidstaat 
worden toegestaan zijn 
broeikasgasemissies in 2020 tot meer dan 
20% boven het niveau van 2005 te 
verhogen. De broeikasgasemissiereducties 
moeten plaatsvinden tussen 2013 en 2020, 
waarbij het elke lidstaat wordt toegestaan 
een hoeveelheid van 2% van de 
broeikasgasemissieplafonds van die lidstaat 
van het volgende jaar eerder te gebruiken
en waarbij het een lidstaat waarvan de 
emissies lager waren dan zijn 
emissieplafond wordt toegestaan zijn extra 

(8) Om verder te zorgen voor een eerlijke 
verdeling tussen de lidstaten van de 
inspanningen om een bijdrage te leveren 
aan de uitvoering van de zelfstandige 
verbintenis van de Gemeenschap, mag 
geen enkele lidstaat worden verplicht zijn 
broeikasgasemissies tegen 2020 tot meer 
dan 20% onder het niveau van 2005 te 
verlagen en mag geen enkele lidstaat 
worden toegestaan zijn 
broeikasgasemissies in 2020 tot meer dan 
20% boven het niveau van 2005 te 
verhogen. De broeikasgasemissiereducties 
moeten plaatsvinden tussen 2013 en 2020, 
waarbij het elke lidstaat wordt toegestaan 
een hoeveelheid van 3% van de 
broeikasgasemissieplafonds van die lidstaat 
over te dragen naar het volgende jaar te 
gebruiken en waarbij het een lidstaat 
waarvan de emissies lager waren dan zijn 
emissieplafond, wordt toegestaan zijn extra 
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tot stand gebrachte emissiereducties naar 
het volgende jaar over te dragen.

tot stand gebrachte emissiereducties naar 
het volgende jaar over te dragen. Lidstaten 
wier broeikasgasemissies tijdens om het 
even welk jaar tussen 2013 en 2020 het 
plafond bereiken of onder het 
streefniveau voor 2020 blijven, moeten de 
toestemming krijgen hun overschot aan 
emissiereducties uit te wisselen met 
andere lidstaten om deze te helpen hun 
plafonds of doelstellingen te bereiken.

Amendement 4

Voorstel voor een beschikking
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Om de verschillen in 
emissiereductiekosten voor de lidstaten 
gelijk te trekken, meer geografische 
flexibiliteit mogelijk te maken en tegelijk 
de algemene kosteneffectiviteit van de 
totale verbintenissen van de Gemeenschap 
te verhogen, moet een lidstaat een deel 
van zijn broeikasgasemissierechten 
kunnen overdragen aan een andere 
lidstaat. Deze overdracht moet worden 
geregeld door een bilaterale 
overeenkomst, en transparantie moet 
worden gewaarborgd door middel van 
kennisgeving aan de Commissie en 
registratie van de overdracht in de 
registers van allebei de betrokken 
lidstaten.

Amendement 5

Voorstel voor een beschikking
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om de lidstaten de nodige flexibiliteit 
te geven bij de uitvoering van hun 
verbintenissen, om de duurzame 

(9) Om de lidstaten de nodige flexibiliteit 
te geven bij de uitvoering van hun 
verbintenissen, om de duurzame 
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ontwikkeling in derde landen, met name 
ontwikkelingslanden, te bevorderen, en om 
investeerders zekerheid te bieden, moet de 
Gemeenschap een bepaalde hoeveelheid 
credits die zijn behaald uit 
broeikasgasemissiereductieprojecten in 
derde landen blijven erkennen, voordat 
overeenstemming is bereikt over een 
nieuwe internationale overeenkomst inzake 
klimaatverandering. De lidstaten moeten er
voor zorgen dat hun beleid op het gebied 
van de aankoop van dergelijke credits de 
eerlijke geografische distributie van 
projecten verbetert en de totstandbrenging 
van een toekomstige internationale 
klimaatveranderingsovereenkomst 
vergemakkelijkt.

ontwikkeling in derde landen, met name 
ontwikkelingslanden, te bevorderen, en om 
investeerders zekerheid te bieden, moet de 
Gemeenschap een bepaalde hoeveelheid 
credits die zijn behaald uit 
broeikasgasemissiereductieprojecten in 
derde landen blijven erkennen, voordat 
overeenstemming is bereikt over een 
nieuwe internationale overeenkomst inzake 
klimaatverandering. De lidstaten moeten 
zich inzetten voor inspanningen ter 
vermindering van de emissie van 
broeikasgassen in ontwikkelingslanden en 
moeten er daarom voor zorgen dat 
tenminste 50% van dergelijke credits 
wordt aangekocht van minst ontwikkelde 
landen (MOL's) en kleine insulaire 
ontwikkelingsstaten (KIO's), zodat de 
eerlijke geografische distributie van 
projecten verbetert en de totstandbrenging 
van een toekomstige internationale 
klimaatveranderingsovereenkomst wordt 
vergemakkelijkt. Alle projecten in derde 
landen moeten de overstap naar nieuwe,
koolstofarme technologieën garanderen 
en moeten voldoen aan strenge
kwaliteitsvereisten die hun aanvullende 
karakter en hun integriteit op milieu- en 
sociaal vlak waarborgen.

Amendement 6

Voorstel voor een beschikking
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het is van belang dat de lidstaten de 
CDM-credits kunnen blijven gebruiken, 
zodat er na 2012 een markt voor die credits 
blijft bestaan. Om ervoor te zorgen dat een 
dergelijke markt blijft bestaan en dat er 
meer emissiereducties in de Gemeenschap 
zelf plaatsvinden, waardoor de uitvoering 
van de doelstellingen van de Gemeenschap 
op het gebied van hernieuwbare energie, 
energiezekerheid, innovatie en 

(13) Het is van belang dat de lidstaten de 
CDM-credits kunnen blijven gebruiken, 
zodat er na 2012 een markt voor die credits 
blijft bestaan. Om ervoor te zorgen dat een 
dergelijke markt blijft bestaan en dat er 
meer emissiereducties in de Gemeenschap 
zelf plaatsvinden, waardoor de uitvoering 
van de doelstellingen van de Gemeenschap 
op het gebied van hernieuwbare energie, 
energie-efficiëntie, energiezekerheid, 
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concurrentievermogen wordt bevorderd, 
moet het jaarlijkse gebruik door de 
lidstaten van credits die voortvloeien uit 
broeikasgasemissiereductieprojecten in 
derde landen slechts worden toegestaan tot 
een hoeveelheid die 3% vertegenwoordigt 
van de emissies van elke lidstaat die in 
2005 niet onder Richtlijn 2003/87/EG 
vielen, totdat er overeenstemming is 
bereikt over een toekomstige internationale 
overeenkomst inzake klimaatverandering. 
Dit komt neer op een derde van de 
reductie-inspanning in 2020. De lidstaten 
moet worden toegestaan het ongebruikte 
deel van deze hoeveelheid over te dragen 
aan andere lidstaten.

innovatie en concurrentievermogen wordt 
bevorderd, moet het jaarlijkse gebruik door 
de lidstaten van credits die voortvloeien uit 
broeikasgasemissiereductieprojecten in 
derde landen slechts worden toegestaan tot 
een hoeveelheid die 4% vertegenwoordigt 
van de emissies van elke lidstaat die in 
2005 niet onder Richtlijn 2003/87/EG 
vielen, totdat er overeenstemming is 
bereikt over een toekomstige internationale 
overeenkomst inzake klimaatverandering. 
De lidstaten moet worden toegestaan het 
ongebruikte deel van deze hoeveelheid 
over te dragen aan andere lidstaten, op 
voorwaarde dat 50% van deze projecten 
wordt uitgevoerd in de minst ontwikkelde 
landen en de kleine insulaire 
ontwikkelingsstaten.

Amendement 7

Voorstel voor een beschikking
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De voortgang bij de uitvoering van de 
verbintenissen in het kader van deze 
beschikking moet jaarlijks worden 
beoordeeld op basis van verslagen die 
worden ingediend in het kader van 
Beschikking nr. 280/2004/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 
februari 2004 betreffende een 
bewakingssysteem voor de uitstoot van 
broeikasgassen in de Gemeenschap en de 
uitvoering van het Protocol van Kyoto1. 
Eens in de twee jaar moeten de geraamde 
vorderingen worden beoordeeld en in 2016 
moet een volledige evaluatie worden 
opgesteld over de tenuitvoerlegging van 
deze beschikking.

(15) De voortgang bij de uitvoering van de 
verbintenissen in het kader van deze 
beschikking moet jaarlijks worden 
beoordeeld op basis van verslagen die 
worden ingediend in het kader van 
Beschikking nr. 280/2004/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 
februari 2004 betreffende een 
bewakingssysteem voor de uitstoot van 
broeikasgassen in de Gemeenschap en de 
uitvoering van het Protocol van Kyoto1. 
Eens in de twee jaar moeten de geraamde 
vorderingen worden beoordeeld en in 2016 
moet een volledige evaluatie worden 
opgesteld over de tenuitvoerlegging van 
deze beschikking. De beoordeling moet 
ook een evaluatie omvatten van de CDM-
projecten die door de lidstaten zijn 
geregistreerd en/of uitgevoerd, om na te 
gaan of zij voldoen aan de 
kwaliteitsvereisten waarnaar in deze 
beschikking wordt verwezen.
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Motivering

Het is van essentieel belang dat de EU ook effectief controleert of de kwaliteitsvereisten voor 
de in deze beschikking voorgestelde CDM-projecten worden geëerbiedigd en dat de lidstaten 
zich hieraan houden. Naleving van deze normen leidt tot CDM-projecten van betere kwaliteit.

Amendement 8

Voorstel voor een beschikking
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Zodra de Gemeenschap een 
internationale overeenkomst sluit over 
klimaatverandering, moeten de 
emissieplafonds voor de lidstaten worden 
aangepast om de verbintenis van de 
Gemeenschap op het gebied van 
broeikasgasemissiereductie te bereiken die 
in die overeenkomst wordt vastgesteld, 
rekening houdend met het beginsel van 
solidariteit tussen de lidstaten en de 
noodzaak van duurzame economische 
groei in de hele Gemeenschap. De 
hoeveelheid credits uit 
broeikasgasemissiereductieprojecten in 
derde landen die elke lidstaat mag 
gebruiken, moet worden verhoogd met ten 
hoogste 50% van de extra reductie-
inspanning uit bronnen die niet onder 
Richtlijn 2003/87/EG vallen.

(17) Zodra de Gemeenschap een 
internationale overeenkomst sluit over 
klimaatverandering ter uitvoering van de 
communautaire doelstelling om de
broeikasgasemissies met 30% te 
verminderen, moet de Commissie het 
Europees Parlement en de Raad een 
voorstel en een effectbeoordeling 
voorleggen betreffende de aanpassing van 
de emissieplafonds voor de lidstaten om de 
verbintenis van de Gemeenschap op het 
gebied van broeikasgasemissiereductie te 
bereiken die in die overeenkomst wordt 
vastgesteld, rekening houdend met het 
beginsel van solidariteit tussen de lidstaten,
de noodzaak van duurzame economische 
groei in de hele Gemeenschap en het 
beginsel van gedeelde
verantwoordelijkheden. In het voorstel 
moet worden gepreciseerd hoeveel credits 
uit broeikasgasemissiereductieprojecten in
derde landen elke lidstaat mag gebruiken.

Amendement 9

Voorstel voor een beschikking
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De voor de uitvoering van deze 
beschikking vereiste maatregelen worden 
vastgesteld overeenkomstig Besluit 

(19) De voor de uitvoering van deze 
beschikking vereiste maatregelen worden 
vastgesteld overeenkomstig Besluit 
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1999/468/EG van de Raad van 
28 juni 1999 tot vaststelling van de 
voorwaarden voor de uitoefening van de 
aan de Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden. De Commissie 
moet met name de bevoegdheid krijgen om 
na de sluiting van een internationale 
overeenkomst maatregelen goed te keuren 
voor de aanpassing van de 
emissieplafonds van lidstaten, alsmede 
maatregelen voor het gebruik van 
aanvullende soorten projectcredits 
volgens die overeenkomst, alsmede om de 
nodige maatregelen goed te keuren die 
nodig zijn om de transacties in het kader 
van deze beschikking te controleren. 
Aangezien het maatregelen van algemene 
strekking betreft, die bedoeld zijn om niet-
essentiële onderdelen van deze beschikking 
te wijzigen en deze beschikking aan te 
vullen door toevoeging of wijziging van 
nieuwe niet-essentiële onderdelen, moeten 
zij worden vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG.

1999/468/EG van de Raad van 
28 juni 1999 tot vaststelling van de 
voorwaarden voor de uitoefening van de 
aan de Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden. De Commissie 
moet met name de bevoegdheid krijgen om 
de transacties in het kader van deze 
beschikking te controleren. Aangezien het 
maatregelen van algemene strekking 
betreft, die bedoeld zijn om niet-essentiële 
onderdelen van deze beschikking te 
wijzigen en deze beschikking aan te vullen 
door toevoeging of wijziging van nieuwe 
niet-essentiële onderdelen, moeten zij 
worden vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG.

Amendement 10

Voorstel voor een beschikking
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van deze beschikking 
gelden de definities van artikel 3 van 
Richtlijn 2003/87/EG.

Daarnaast wordt onder 
'broeikasgasemissies' verstaan de uitstoot 
van kooldioxide (CO2), methaan (CH4), 
distikstofoxide of lachgas (N2O), 
fluorkoolwaterstoffen (HFK's), 
perfluorkoolstoffen (PFK's) en 
zwavelhexafluoride (SF6) uit bronnen, 
uitgedrukt als kooldioxide-equivalent zoals 
bepaald in Richtlijn 2003/87/EG.

Voor de toepassing van deze beschikking 
gelden de relevante definities van artikel 3 
van Richtlijn 2003/87/EG.

Daarnaast zijn de volgende definities van
toepassing:

onder 'broeikasgasemissies' wordt verstaan 
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de uitstoot van kooldioxide (CO2), 
methaan (CH4), distikstofoxide of lachgas 
(N2O), fluorkoolwaterstoffen (HFK's), 
perfluorkoolstoffen (PFK's) en 
zwavelhexafluoride (SF6) uit bronnen die 
niet onder de ETS vallen, uitgedrukt als 
kooldioxide-equivalent zoals bepaald 
overeenkomstig de methodieken voor 
emissies per bron en verwijdering per put 
zoals geregeld in het Protocol van Kyoto;

'internationale overeenkomst' betekent 
een globale en veelomvattende 
overeenkomst in het kader van het 
Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering (UNFCCC), 
die de EU de doelstelling oplegt om tegen 
2020 30% minder broeikasgassen uit te 
stoten dan in 1990, andere ontwikkelde 
landen verbintenissen vergelijkbare 
inspanningen oplegt en van economisch 
meer gevorderde ontwikkelingslanden 
bijdragen eist die in verhouding staan tot 
hun verantwoordelijkheden en 
capaciteiten.

Amendement 11

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Totdat de Gemeenschap een 
internationale overeenkomst inzake 
klimaatverandering heeft gesloten die tot 
grotere reducties leidt dan op grond van dit 
artikel is vereist, moet iedere lidstaat tegen 
2020 zijn broeikasgasemissies uit bronnen 
die niet onder Richtlijn 2003/87/EG vallen, 
beperken met het percentage dat voor die 
lidstaat in de bijlage bij deze beschikking is 
vastgesteld ten opzichte van de emissies 
van die lidstaat in 2005.

1. Totdat de Gemeenschap een 
internationale overeenkomst inzake 
klimaatverandering heeft gesloten die tot 
grotere reducties leidt dan op grond van dit 
artikel is vereist, moet iedere lidstaat tegen 
2020 zijn broeikasgasemissies uit bronnen 
die niet onder Richtlijn 2003/87/EG vallen, 
ten minste beperken met het percentage dat 
voor die lidstaat in de bijlage bij deze 
beschikking is vastgesteld ten opzichte van 
de emissies van die lidstaat in 2005.
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Amendement 12

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Gedurende de jaren 2013 tot en met 
2019 mag elke lidstaat een hoeveelheid van 
2% van de in lid 2 bedoelde 
broeikasgasemissieplafonds van die lidstaat 
van het volgende jaar eerder gebruiken. 
Als de uitstoot van een lidstaat lager is dan 
het in lid 2 bedoelde plafond, mag hij zijn 
overschot aan emissiereductie overdragen 
naar het volgende jaar.

3. Gedurende de jaren 2013 tot en met 
2019 mag elke lidstaat een hoeveelheid van 
3% van de in lid 2 bedoelde 
broeikasgasemissieplafonds van die lidstaat 
overdragen naar het volgende jaar. Als de 
uitstoot van een lidstaat lager is dan het in 
lid 2 bedoelde plafond, mag hij zijn 
overschot aan emissiereductie overdragen 
naar het volgende jaar of het overdragen 
aan een andere lidstaat, die de 
overgedragen hoeveelheid mag gebruiken 
om zijn eigen broeikasgasemissieplafond 
te bereiken voor het jaar waarin het 
overschot aan emissiereductie tot stand is 
gekomen.

Amendement 13

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. In 2020 kan een lidstaat wiens 
emissies lager zijn dan het in de bijlage bij 
deze beschikking gepreciseerde niveau, 
zijn overtollige emissiereducties
overdragen aan een andere lidstaat, die de 
overgedragen hoeveelheid mag gebruiken 
om zijn eigen broeikasgasemissieplafond 
voor 2020 te bereiken.

Amendement 14

Voorstel voor een beschikking
Artikel 4 – Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gebruik van credits uit projectactiviteiten. Gebruik van credits uit projectactiviteiten 
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en overdracht van overtollige nationale 
emissiereducties.

Amendement 15

Voorstel voor een beschikking
Artikel 4 – lid 1, letters a t/m c, alinea 2, leden 2 en 3, en alinea 4, eerste paragraaf

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) gecertificeerde emissiereducties 
("Certified Emission Reductions", CER's) 
en emissiereductie-eenheden ("Emission 
Reduction Units", ERU's) die tot en met 31 
december 2012 worden afgegeven voor 
emissiereducties uit soorten projecten die 
gedurende de periode 2008 tot en met 2012 
door alle lidstaten worden aanvaard 
overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG;

(a) gecertificeerde emissiereducties 
("Certified Emission Reductions", CER's) 
en emissiereductie-eenheden ("Emission 
Reduction Units", ERU's) die tot en met 31 
december 2012 worden afgegeven voor 
emissiereducties uit soorten projecten die 
gedurende de periode 2008 tot en met 2012 
door een zoals in artikel 205, lid 2, van het 
EG-Verdrag omschreven gekwalificeerde
meerderheid van lidstaten worden 
aanvaard overeenkomstig Richtlijn 
2003/87/EG;

(b) CER's die met ingang van 1 januari 
2013 worden afgegeven voor 
emissiereducties uit projecten die in de 
periode 2008 tot en met 2012 waren 
geregistreerd en waarvan het soort project 
gedurende de periode 2008 tot en met 2012 
door alle lidstaten was aanvaard 
overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG;

(b) CER's die met ingang van 1 januari 
2013 worden afgegeven voor 
emissiereducties uit projecten die in de 
periode 2008 tot en met 2012 waren 
geregistreerd en waarvan het soort project 
gedurende de periode 2008 tot en met 2012 
door een zoals in artikel 205, lid 2, van het 
EG-Verdrag omschreven gekwalificeerde 
meerderheid van lidstaten was aanvaard 
overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG;

(c) CER's die worden afgegeven voor 
emissiereducties die zijn behaald uit in de 
minst ontwikkelde landen uitgevoerde 
projecten waarvan het soort project 
gedurende de periode 2008 tot en met 2012 
door alle lidstaten was aanvaard 
overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG, 
totdat die landen een overeenkomst met de 
Gemeenschap hebben geratificeerd, of tot 
2020, als dat eerder is.

(c) CER's die worden afgegeven voor 
emissiereducties die zijn behaald uit in de 
minst ontwikkelde landen uitgevoerde 
projecten waarvan het soort project was 
aanvaard gedurende de periode 2008 tot en 
met 2012 door een zoals in artikel 205, 
lid 2, van het EG-Verdrag omschreven 
gekwalificeerde meerderheid van lidstaten 
was aanvaard overeenkomstig Richtlijn 
2003/87/EG, totdat die landen een 
overeenkomst met de Gemeenschap 
hebben geratificeerd, of tot 2020, als dat 
eerder is.

De lidstaten moeten ervoor zorgen dat hun De lidstaten moeten ervoor zorgen dat ten 



AD\743661NL.doc 17/24 PE406.142v02-00

NL

beleid op het gebied van de aankoop van 
dergelijke credits de eerlijke geografische 
distributie van projecten verbetert en de 
totstandbrenging van een internationale 
klimaatveranderingsovereenkomst
vergemakkelijkt.

minste 50% van dergelijke credits wordt 
gekocht van de minst ontwikkelde landen 
(MOL's) en de kleine insulaire 
ontwikkelingsstaten (KIO's) zodat de 
eerlijke geografische distributie van 
projecten verbetert en de kans op de 
totstandbrenging van een internationale 
klimaatveranderingsovereenkomst groter 
wordt.

2. De lidstaten mogen, onverminderd lid 1, 
in het geval dat de sluiting van een
internationale overeenkomst inzake 
klimaatverandering vertraging oploopt, 
aanvullende broeikasgascredits gebruiken 
die behaald zijn uit projecten of andere 
emissiereducerende activiteiten 
overeenkomstig de in artikel 11 bis, lid 5, 
van Richtlijn 2003/87/EG bedoelde 
overeenkomsten. 

2. De lidstaten mogen, onverminderd lid 1, 
in het geval dat de sluiting van een 
internationale overeenkomst inzake 
klimaatverandering vertraging oploopt, 
aanvullende broeikasgascredits gebruiken 
die behaald zijn uit projecten of andere 
emissiereducerende activiteiten 
overeenkomstig de in artikel 11 bis, lid 5, 
van Richtlijn 2003/87/EG bedoelde 
overeenkomsten. 

2 bis. Projecten die tot stand komen op 
basis van overeenkomsten waarnaar 
wordt verwezen in lid 1, letters a tot c, en 
lid 2, moeten voldoen aan strenge 
kwaliteitsvereisten die door de Commissie 
worden vastgelegd binnen het door de 
Verenigde Naties bepaalde kader.
Maatregelen die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door aanvulling ervan, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 9, lid 2, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.
2 ter. De lidstaten moeten ervoor zorgen 
dat emissiereducties die worden bereikt 
dankzij projectactiviteiten zoals bedoeld in 
lid 1 of lid 2 of door middel van 
overdrachten vanuit andere lidstaten 
krachtens artikel 3, lid 3, en lid 3 bis, 
worden aangevuld met door de lidstaten 
genomen binnenlandse maatregelen.

3. Zodra overeenstemming is bereikt over 
een internationale overeenkomst inzake 
klimaatverandering, mogen de lidstaten 
alleen CER's gebruiken van derde landen 
die die overeenkomst hebben geratificeerd.

3. Zodra overeenstemming is bereikt over 
een internationale overeenkomst inzake 
klimaatverandering, mogen de lidstaten 
alleen CER's en andere soorten door de 
internationale overeenkomst gecreëerde 
projectcredits gebruiken van derde landen 
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die deze overeenkomst hebben 
geratificeerd.

4. Het jaarlijkse gebruik van credits door 
elke lidstaat overeenkomstig de leden 1, 2 
en 3, mag niet meer bedragen dan 3% van 
de broeikasgasemissies van die lidstaat die 
in 2005 niet onder Richtlijn 2003/87/EG 
vielen.

4. Het jaarlijkse gebruik van credits door 
elke lidstaat overeenkomstig de leden 1, 2 
en 3, mag niet meer bedragen dan 4% van 
de broeikasgasemissies van die lidstaat die
in 2005 niet onder Richtlijn 2003/87/EG 
vielen.

Amendement 16

Voorstel voor een beschikking
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De lidstaten moeten vóór 31 maart van 
het volgende jaar rapporteren over hun 
jaarlijkse emissies uit bronnen die niet 
onder richtlijn 2003/87/EG vallen, over 
elke overdracht van een overtollige 
emissie die wordt uitgevoerd of ontvangen 
overeenkomstig artikel 3, leden 3 en 3 bis, 
en over het gebruik van credits 
overeenkomstig artikel 4.

De Commissie verifieert de rapporten 
grondig en binnen een redelijke termijn.

Amendement 17

Voorstel voor een beschikking
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Verslag over de communautaire 

maatregelen ter ondersteuning van de 
uitvoering van de verbintenissen

1. De Commissie stelt een verslag op 
waarin de verdere stappen staan 
beschreven die op communautair niveau 
moeten worden genomen om te 
garanderen dat aan de in onderhavige 
beschikking vastgelegde 
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emissiereductieverbintenissen en aan de 
door de Europese Raad in maart 2007 
vooropgestelde efficiëntiedoelstelling 
wordt voldaan. Dit verslag bevat in het 
bijzonder:
a) een evaluatie van de vooruitgang die in 
de lidstaten is geboekt inzake het 
verbeteren van de energie-efficiëntie;
b) de resultaten van het onderzoek naar 
de wenselijkheid van een richtlijn 
betreffende witte certificaten, dat nader 
wordt omschreven in artikel 4, lid 5, van 
Richtlijn 2006/32/EG; in het verslag 
wordt in het bijzonder uiteengezet wat de 
mogelijkheden zijn voor een bindend 
communautair systeem voor 
verhandelbare witte certificaten;
c) gedetailleerde voorstellen voor het 
verminderen van de uitstoot van 
residentiële en commerciële gebouwen 
aan de hand van hogere product- en 
bouwnormen, met als doel alle nieuwe 
residentiële en commerciële gebouwen 
tegen 2020 koolstofvrij te maken;
2. Indien voorgestelde vormen van 
communautair beleid en maatregelen een 
significante invloed kunnen hebben op 
het halen van doelstellingen ten aanzien 
van de beperking van emissies van 
broeikasgassen waartoe de Gemeenschap 
en haar lidstaten zich hebben verplicht, 
dient de beoordeling door de Commissie 
van de gevolgen op regelgevingsgebied 
van elk voorstel een kwantificering te 
omvatten van de eventuele impact op de 
emissies van broeikasgassen van de 
Gemeenschap, en op die van elke lidstaat.
3. De Commissie legt dit verslag vóór 
eind 2009 voor aan het Europees 
Parlement en de Raad. De Commissie 
doet in 2010 aangepaste 
wetgevingsvoorstellen die ervoor moeten 
zorgen dat de communautaire doelstelling
op het gebied van energie-efficiency voor 
2020, die in maart 2007 door de Europese 
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Raad werd vastgesteld, wordt gehaald.

Amendement 18

Voorstel voor een beschikking
Artikel 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 ter
Handhavingsmechanisme

Indien een lidstaat zijn verplichtingen 
krachtens deze beschikking inzake de 
vermindering van de totale hoeveelheid 
broeikasgasemissies niet nakomt, kan de 
Commissie in overeenstemming met 
artikel 226 van het EG-Verdrag actie 
ondernemen tegen deze lidstaat wegens 
niet-naleving van een verplichting 
krachtens het EG-Verdrag, en kan de 
Commissie volgens artikel 243 van het 
EG-Verdrag om tijdelijke maatregelen 
vragen of volgens artikel 62 bis van het 
reglement voor de procesvoering van het 
Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen om een versnelde 
procedure verzoeken.

Amendement 19

Voorstel voor een beschikking
Artikel 5 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 quater
Nieuwe communautaire kredieten voor 

koolstofarme en energie-efficiënte 
technologieën

1. Een deel van de inkomsten afkomstig 
van de veiling van rechten in het kader 
van de EU-regeling voor de handel in 
broeikasgasuitstootrechten, beschreven in 
artikel 10 van Richtlijn 2003/87/EG, gaat 
naar een EU-fonds voor:
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a) de aanmoediging en het gebruik van 
koolstofarme en energie-efficiënte 
maatregelen in residentiële en 
commerciële gebouwen;
b) de aanmoediging en het gebruik van 
koolstofarme vervoerstechnologieën en -
praktijken.
2. Het fonds heeft tot doel zoveel mogelijk 
particuliere middelen aan te trekken.
3. De Commissie dient uiterlijk tegen 
30 juni 2010 specifieke voorstellen in voor 
de grootte, werking en doelstellingen van 
een dergelijk fonds.

Amendement 20

Voorstel voor een beschikking
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Met ingang van de sluiting door de 
Gemeenschap van een internationale 
overeenkomst inzake klimaatverandering 
die tot verplichte
broeikasgasemissiereducties ter hoogte 
van 30% leidt, dient de Commissie een 
aangepast voorstel in voor de wijziging 
van onderhavige beschikking alsook een 
effectbeoordeling. Het voorstel omvat:

2. Vanaf het jaar dat volgt op de sluiting 
van de in lid 1 bedoelde overeenkomst,
moeten de broeikasgasemissies van de 
Gemeenschap uit bronnen die in 2020 
overeenkomstig artikel 3, lid 1, niet onder 
Richtlijn 2003/87/EG vallen, verder 
worden verlaagd met een even grote
hoeveelheid als de totale extra reductie
van broeikasgasemissies door de 
Gemeenschap uit alle bronnen waartoe de 
internationale overeenkomst de 
Gemeenschap verplicht, vermenigvuldigd 
met het aandeel van de totale 
broeikasgasemissiereducties van de 
Gemeenschap voor het jaar 2020 waaraan 

a) bepalingen die ervoor zorgen dat de 
broeikasgasemissies van de Gemeenschap 
uit bronnen die in 2020 overeenkomstig 
artikel 3, lid 1, niet onder Richtlijn 
2003/87/EG vallen, verder worden 
verlaagd met een hoeveelheid die in 
combinatie met extra reducties verwacht 
uit bronnen die onder Richtlijn 
2003/87/EG vallen, voldoende is om de 
verbintenissen van de Gemeenschap 
onder de internationale overeenkomst te 
bereiken.
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de lidstaten bijdragen door de reducties 
van broeikasgasemissies uit bronnen die 
overeenkomstig artikel 3 niet onder 
Richtlijn 2003/87/EG vallen.
3. Elke lidstaat draagt bij aan de extra 
reductie-inspanning van de Gemeenschap 
naar de mate waarin hij bijdraagt aan de 
totale uitstoot van de Gemeenschap 
afkomstig uit bronnen die overeenkomstig 
artikel 3 niet onder Richtlijn 2003/87/EG 
vallen voor het jaar 2020.
De Commissie wijzigt de bijlage om de 
emissieplafonds aan te passen 
overeenkomstig het bepaalde in de eerste
alinea. Die maatregel, die niet-essentiële 
onderdelen van deze beschikking beoogt 
te wijzigen, wordt vastgesteld volgens de 
in artikel 9, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing;

b) bepalingen ter wijziging van de bijlage 
om de emissieplafonds voor elke lidstaat
aan te passen overeenkomstig de 
bijkomende reducties voorzien onder
letter a;

4. De lidstaten mogen het gebruik van de 
in artikel 4, lid 4, bedoelde 
broeikasgascredits van derde landen die de
in lid 1 van dit artikel bedoelde
overeenkomst hebben geratificeerd, in 
overeenstemming met lid 5, verhogen met 
ten hoogste 50% van de extra reductie die 
overeenkomstig lid 2 plaatsvindt.

c) bepalingen ter wijziging van de regels 
inzake het gebruik van de in artikel 4, lid 4, 
bedoelde broeikasgascredits van derde 
landen die de overeenkomst hebben 
geratificeerd.

Elke lidstaat mag het ongebruikte deel 
van die hoeveelheid aan een andere 
lidstaat overdragen.
5. De Commissie keurt maatregelen goed 
om te voorzien in het gebruik door de 
lidstaten van aanvullende soorten 
projectcredits of, eventueel, in het gebruik 
door de lidstaten van andere 
mechanismen die in het kader van de 
internationale overeenkomst zijn 
ingesteld. 
Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze beschikking beogen 
te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in artikel 9, 
lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.
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