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Amendement
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het Raamverdrag van de Verenigde 
Naties inzake klimaatverandering 
(UNFCCC), dat namens de Europese 
Gemeenschap is goedgekeurd bij Besluit 
94/69/EG van de Raad van 15 december 
1993 betreffende het sluiten van het 
Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering, heeft als 
uiteindelijke doelstelling de concentraties 
van broeikasgassen in de atmosfeer te 
stabiliseren op een niveau waarop een 
gevaarlijke antropogene verstoring van het 
klimaatsysteem wordt voorkomen. Om 
deze doelstelling te halen mag de algehele 
stijging van het mondiale jaarlijkse 
gemiddelde van de oppervlaktetemperatuur 
niet hoger uitkomen dan 2°C boven het 
pre-industriële niveau. Uit het meest 
recente evaluatieverslag van het IPCC 
(Intergovernmental Panel on Climate 
Change) blijkt dat om dit te bereiken de 
mondiale emissie van broeikasgassen na 
2020 niet verder mag stijgen. Dit betekent 
dat de activiteiten van de Gemeenschap 
moeten worden opgevoerd, dat de 
ontwikkelde landen snel bij de 
emissiebeperking moeten worden 
betrokken en dat de deelname van 
ontwikkelingslanden aan dit proces moet 
worden gestimuleerd.

(2) Het Raamverdrag van de Verenigde 
Naties inzake klimaatverandering 
(UNFCCC), dat namens de Europese 
Gemeenschap is goedgekeurd bij Besluit 
94/69/EG van de Raad van 15 december 
1993 betreffende het sluiten van het 
Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering, heeft als 
uiteindelijke doelstelling de concentraties 
van broeikasgassen in de atmosfeer te 
stabiliseren op een niveau waarop een 
gevaarlijke antropogene verstoring van het 
klimaatsysteem wordt voorkomen. Om 
deze doelstelling te halen mag de algehele 
stijging van het mondiale jaarlijkse 
gemiddelde van de oppervlaktetemperatuur 
niet hoger uitkomen dan 2°C boven het 
pre-industriële niveau. Uit het meest 
recente evaluatieverslag van het IPCC 
(Intergovernmental Panel on Climate 
Change) blijkt dat om dit te bereiken de 
mondiale emissie van broeikasgassen na 
2020 niet verder mag stijgen. Dit betekent 
dat de activiteiten van de Gemeenschap 
moeten worden opgevoerd, dat de 
ontwikkelde en nieuw-geïndustrialiseerde
landen snel bij de emissiebeperking moeten 
worden betrokken en dat de deelname van 
ontwikkelingslanden aan dit proces moet 
worden gestimuleerd.

Or. en

Motivering

Aangezien het aandeel van nieuw-geïndustrialiseerde landen in de emissie aanhoudend stijgt, 
moet het doel zijn hun deelneming te garanderen, niet alleen hen aan te moedigen om deel te 
nemen.



PE407.871v01-00 4/97 AM\728287NL.doc

NL

Amendement
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het Raamverdrag van de Verenigde 
Naties inzake klimaatverandering 
(UNFCCC), dat namens de Europese 
Gemeenschap is goedgekeurd bij Besluit 
94/69/EG van de Raad van 15 december 
1993 betreffende het sluiten van het 
Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering, heeft als 
uiteindelijke doelstelling de concentraties 
van broeikasgassen in de atmosfeer te 
stabiliseren op een niveau waarop een 
gevaarlijke antropogene verstoring van het 
klimaatsysteem wordt voorkomen. Om 
deze doelstelling te halen mag de algehele 
stijging van het mondiale jaarlijkse 
gemiddelde van de oppervlaktetemperatuur 
niet hoger uitkomen dan 2°C boven het 
pre-industriële niveau. Uit het meest 
recente evaluatieverslag van het IPCC 
(Intergovernmental Panel on Climate 
Change) blijkt dat om dit te bereiken de 
mondiale emissie van broeikasgassen na 
2020 niet verder mag stijgen. Dit betekent 
dat de activiteiten van de Gemeenschap 
moeten worden opgevoerd, dat de 
ontwikkelde landen snel bij de 
emissiebeperking moeten worden 
betrokken en dat de deelname van 
ontwikkelingslanden aan dit proces moet 
worden gestimuleerd.

(2) Het Raamverdrag van de Verenigde 
Naties inzake klimaatverandering 
(UNFCCC), dat namens de Europese 
Gemeenschap is goedgekeurd bij Besluit 
94/69/EG van de Raad van 15 december 
1993 betreffende het sluiten van het 
Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering, heeft als 
uiteindelijke doelstelling de concentraties 
van broeikasgassen in de atmosfeer te 
stabiliseren op een niveau waarop een 
gevaarlijke antropogene verstoring van het 
klimaatsysteem wordt voorkomen. Om 
deze doelstelling te halen mag de algehele 
stijging van het mondiale jaarlijkse 
gemiddelde van de oppervlaktetemperatuur 
niet hoger uitkomen dan 2°C boven het 
pre-industriële niveau. Uit het meest 
recente evaluatieverslag van het IPCC 
(Intergovernmental Panel on Climate 
Change) blijkt dat om dit te bereiken de 
mondiale emissie van broeikasgassen na 
2020 niet verder mag stijgen. Dit betekent 
dat de activiteiten van de Gemeenschap 
moeten worden opgevoerd, dat de 
ontwikkelde landen snel bij de 
emissiebeperking moeten worden 
betrokken en dat de ontwikkelingslanden 
aan dit proces moeten deelnemen.

Or. en

Motivering

Het doel moet zijn ervoor te zorgen dat de ontwikkelingslanden deelnemen, niet alleen hen 
aan te moedigen om deel te nemen.
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Amendement
Rebecca Harms, Satu Hassi

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 
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.

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 
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, met 
inbegrip van de internationale luchtvaart 
en het internationaal zeevervoer. De 
emissie van het internationaal zeevervoer 
dient te worden opgenomen in de EU-
regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten (EU-ETS) 
tegen 2015 of dient op een andere manier 
deel uit te maken van de door het
Europees Parlement en de Raad 
voorgestelde beslissing inzake de 
inspanningen van de lidstaten om hun 
broeikasgasuitstoot te beperken, zodat de 
Gemeenschap haar verbintenissen om de 
broeikasgasemissies te verlagen kan 
nakomen tot 2020.

Or. en
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Amendement
Esko Seppänen

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Aangezien de prijs van emissievrije 
elektriciteit wordt vermeerderd met de 
prijs van emissierechten, zorgt de EU-
ETS voor een markante stijging van alle 
elektriciteitsprijzen. Bovendien worden de 
kosten van CO2-emissie doorberekend aan 
de Europese industrie via de 
energieprijzen.

Or. en

Motivering

Deze problemen zijn te wijten aan het marktmechanisme voor de bepaling van de 
groothandelselektriciteitsprijzen.

Amendement
Esko Seppänen

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) Door het mechanisme voor de 
bepaling van de 
groothandelselektriciteitsprijzen zal deze 
Richtlijn een nieuwe start betekenen voor 
investeringen in emissievrije nucleaire 
installaties.

Or. en

Motivering

Het prijsbepalingsmechanisme van elektriciteit begunstigt emissievrije 
elektriciteitstopwekking. De prijs van alle elektriciteit wordt in de praktijk verhoogd met de 
prijs van de emissierechten, onafhankelijk van de productiekosten en ongeacht of er 
emissierechten gebruikt worden voor de elektriciteitsopwekking.
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Amendement
Esko Seppänen

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 quater) Om financieel misbruik te 
voorkomen, moet effectisering van de 
emissierechten van de EU-ETS op de 
financiële markten uitgesloten worden. 
Anders zal speculatie zorgen voor grote 
problemen bij de prijsbepaling van de 
rechten en elektriciteit.

Or. en

Motivering

Als de emissierechten geëffectiseerd worden, is er geen lering getrokken uit de recente 
problemen op de hypotheekmarkt in de VS, waar subprimeleningen samen met andere effecten 
werden gebundeld tot risicopakketten. Als de emissierechten vrij kunnen worden omgezet in 
financiële producten, zullen de marktkrachten ze voor speculatiedoeleinden gebruiken om 
schaarsheid en financiële winst te creëren, dit ten nadele van zowel de gezinnen als de 
bedrijven die de elektriciteit verbruiken.

Amendement
Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Als bijdrage tot de verwezenlijking van 
deze doelstellingen op lange termijn dient 
er een voorspelbare route te worden 
uitgestippeld voor de beperking van de 
emissie van installaties die onder de 
Gemeenschapsregeling vallen. Om de 
toezegging van de Gemeenschap om de 
emissie van broeikasgassen met ten minste 
20% ten opzichte van 1990 te verlagen, op 
een kosteneffectieve wijze te realiseren, 
moeten de voor deze installaties 
toegekende emissierechten tegen 2020 

(4) Als bijdrage tot de verwezenlijking van 
deze doelstellingen op lange termijn dient 
er een voorspelbare route te worden 
uitgestippeld voor de beperking van de 
emissie van installaties die onder de 
Gemeenschapsregeling vallen. Om de 
toezegging van de Gemeenschap om de 
emissie van broeikasgassen met ten minste 
20% ten opzichte van 1990 te verlagen, op 
een kosteneffectieve wijze te realiseren, 
moeten de voor deze installaties 
toegekende emissierechten tegen 2020 
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21% lager liggen dan hun emissieniveau 
van 2005.

21% lager liggen dan hun emissieniveau 
van 2005. Om de stap van 20% naar 30% 
te verkleinen is het nuttig nu al de stap te 
maken naar 25% emissiereductie in het 
EU ETS.

Or. en

Amendement
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Als bijdrage tot de verwezenlijking van 
deze doelstellingen op lange termijn dient 
er een voorspelbare route te worden 
uitgestippeld voor de beperking van de 
emissie van installaties die onder de 
Gemeenschapsregeling vallen. Om de 
toezegging van de Gemeenschap om de 
emissie van broeikasgassen met ten minste 
20% ten opzichte van 1990 te verlagen, op 
een kosteneffectieve wijze te realiseren, 
moeten de voor deze installaties 
toegekende emissierechten tegen 2020 
21% lager liggen dan hun emissieniveau 
van 2005.

(4) Als bijdrage tot de verwezenlijking van 
deze doelstellingen op lange termijn dient 
er een voorspelbare route te worden 
uitgestippeld voor de beperking van de 
emissie van installaties die onder de 
Gemeenschapsregeling vallen. Om de 
toezegging van de Gemeenschap om de 
emissie van broeikasgassen met ten minste 
20% ten opzichte van 1990 te verlagen, op
een kosteneffectieve wijze te realiseren, 
moeten de voor deze installaties 
toegekende emissierechten tegen 2020 
21% lager liggen dan hun emissieniveau 
van 2005, en bijgevolg meer dan 30% 
lager dan hun niveau van 1990.

Or. en

Motivering

Doorgaans wordt 1990 als referentiejaar gebruikt. Daarom moet het benaderende percentage 
van de CO2-verlaging die door de EU-ETS in 2020 bereikt zal zijn, ook uitgedrukt worden in 
vergelijking met 1990. Dit is van bijzonder belang voor de internationale onderhandelingen 
waarin de EU moet aantonen wat ze bereikt heeft sinds 1990. 30% is het percentage dat de 
Europese Commissie opgegeven heeft tijdens de zitting van het Europees Parlement op 
15 mei 2008.
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Amendement
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Als bijdrage tot de verwezenlijking van 
deze doelstellingen op lange termijn dient 
er een voorspelbare route te worden 
uitgestippeld voor de beperking van de 
emissie van installaties die onder de 
Gemeenschapsregeling vallen. Om de 
toezegging van de Gemeenschap om de 
emissie van broeikasgassen met ten minste 
20% ten opzichte van 1990 te verlagen, op 
een kosteneffectieve wijze te realiseren, 
moeten de voor deze installaties 
toegekende emissierechten tegen 2020 
21% lager liggen dan hun emissieniveau 
van 2005.

(4) Als bijdrage tot de verwezenlijking van 
deze doelstellingen op lange termijn dient 
er een voorspelbare route te worden 
uitgestippeld voor de beperking van de 
emissie van installaties die onder de 
Gemeenschapsregeling vallen. Om de 
toezegging van de Gemeenschap om de 
emissie van broeikasgassen met ten minste 
20% ten opzichte van het internationaal 
erkende Kyoto-referentiejaar 1990 te 
verlagen, op een kosteneffectieve wijze te 
realiseren, moeten de voor deze installaties 
toegekende emissierechten tegen 2020 
15% lager liggen dan hun emissieniveau 
van 2005.

Or. de

Motivering

Op basis van een vermindering van 20% in vergelijking met 1990 zou de totaal toegestane 
emissie 4,65 miljard ton bedragen. Tegen 2020 zouden sectoren die niet vallen onder de 
EU-ETS, een vermindering moeten realiseren van 2,67 miljard ton. Uit de berekening blijkt 
ook – in tegenstelling tot de bewering van de Commissie – dat van de sectoren die wel vallen 
onder de EU-ETS, een reductie van 15% in vergelijking met 2005 moet worden verlangd.

Amendement
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Om de zekerheid en voorspelbaarheid 
van de Gemeenschapsregeling te 
bevorderen dienen er bepalingen te worden 
vastgesteld om de bijdrage van de 
Gemeenschapsregeling op te voeren 
teneinde tot een algehele beperking van 
meer dan 20% te komen, met name gelet 

(5) Om de zekerheid en voorspelbaarheid 
van de Gemeenschapsregeling te 
bevorderen dienen er bepalingen te worden 
vastgesteld om de bijdrage van de 
Gemeenschapsregeling op te voeren 
teneinde tot een algehele beperking van 
meer dan 20% te komen, met name gelet 
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op de doelstelling van de Europese Raad 
voor een beperking met 30% tegen 2020, 
die op wetenschappelijke gronden 
noodzakelijk wordt geacht om een
gevaarlijke klimaatverandering te 
voorkomen.

op de doelstelling van de Europese Raad 
voor een beperking met 30% tegen 2020, 
die op wetenschappelijke gronden 
noodzakelijk wordt geacht om de
gevaarlijke gevolgen van 
klimaatverandering te voorkomen, op 
voorwaarde dat andere ontwikkelde 
landen zich verbinden tot vergelijkbare 
emissieverlagingen en economisch meer 
ontwikkelde ontwikkelingslanden 
bijdragen in verhouding tot hun 
verantwoordelijkheden en capaciteiten. Er 
moet worden gezorgd voor een eerlijke 
verdeling van de last tussen de 
Gemeenschapsregeling en andere 
sectoren van de economie, gebaseerd op 
wetenschappelijk bewijs.

Or. en

Motivering

Een verdere vermindering door de EU moet in overeenstemming zijn met gelijkwaardige 
maatregelen van landen waarnaar een weglekeffect zou kunnen plaatsvinden.

Amendement
Werner Langen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Vooral energie-intensieve
bedrijfstakken moeten van de veiling van 
emissierechten worden vrijgesteld. Deze 
regel dient van toepassing te blijven tot 
minstens 2020 en, afhankelijk van een 
internationale overeenkomst, ook daarna
blijven gelden. De omvang van de gratis 
toewijzing mag echter niet worden 
beperkt, maar moet 100% bedragen. Van 
de verplichte vrijstelling van energie-
intensieve bedrijfstakken mag slechts 
worden afgezien indien een internationale 
vervolgovereenkomst voor Kyoto gelijke 
concurrentievoorwaarden voor de 
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industriële productie wereldwijd 
waarborgt.

Or. de

Motivering

De energie-intensieve bedrijfstakken hebben nood aan een betrouwbare basis om hun 
investeringen te plannen en zodoende eerlijke kansen in de internationale concurrentie te 
hebben.

Amendement
Patrick Louis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Staande bomen, alsmede hout en 
zijn derivaten, vormen een zeer 
belangrijke bron van koolstofvastlegging 
en -opslag. Bovendien kan het 
broeikaseffect bestreden worden door 
werkhout te gebruiken ter vervanging van 
fossiele energie. Ten slotte zijn bossen 
echte natuurlijke koolstofreservoirs, maar 
deze koolstof komt vrij in de atmosfeer 
wanneer de bossen worden gerooid en 
afgebrand; daarom is het belangrijk 
mechanismen ter bescherming van de 
bossen in te voeren om de opwarming van 
de aarde tegen te gaan.

Or. fr

Motivering

Verandering in landgebruik (bijv. ontbossing in tropische gebieden) zou verantwoordelijk zijn 
voor 20% van de mondiale broeikasgasuitstoot. De jaarlijkse broeikasgasuitstoot van de 
ontbossing alleen bedraagt 6 miljard ton CO2-equivalent. 

In Frankrijk alleen vertegenwoordigt de opslag 15,6 miljoen ton koolstof en houdt hij 10% 
van de broeikasgasuitstoot vast. De vervanging wordt geschat op 14 miljoen ton koolstof. 
Zonder bossen en hout zou Frankrijk 108 miljoen ton, met andere woorden 20%, meer 
koolstof uitstoten.
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Amendement
Werner Langen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 ter) Installaties met een jaarlijkse CO2-
emissie van minder dan 25 000 ton vallen 
niet onder deze richtlijn.

Or. de

Motivering

Installaties die minder dan 25 000 ton CO2 per jaar uitstoten, dragen slechts in geringe mate 
bij aan de totale industriële CO2-emissie en moeten daarom uitgesloten worden van het 
toepassingsgebied van de richtlijn. Dit zal de bureaucratische last voor het MKB ook 
aanzienlijk verkleinen.

Amendement
Patrick Louis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 ter) Gezien de uitstekende 
mogelijkheden van de bosbouwsector om 
de opwarming van de aarde tegen te gaan, 
dienen er stimulansen te worden 
ingevoerd om deze sector te valoriseren en 
te ontwikkelen, met inachtneming van de 
andere functies die bossen vervullen.

Or. fr

Motivering

Het IPCC-rapport van 2007 stelt dat een strategie voor duurzaam bosbeheer gericht op de 
handhaving of vergroting van de koolstofopslag, met instandhouding van de productie van 
werkhout, vezelhout of energiehout, op de lange termijn het grootste langdurige 
reductievoordeel zal opleveren. Er wordt ook herinnerd aan de resolutie van het Europees 
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Parlement van 15 november 2007, waarin het de Commissie verzoekt om bepaalde 
bosbouwgerelateerde activiteiten op te nemen in de EU-ETS. 

Amendement
Patrick Louis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Richtlijn 2003/87/EG en Richtlijn 
2004/101/EG houdende wijziging van 
Richtlijn 2003/87/EG moeten worden in 
overeenstemming gebracht met de 
maatregelen die zijn vastgelegd in het 
Protocol van Kyoto betreffende 
activiteiten met betrekking tot 
landgebruik, verandering in landgebruik 
en bosbouw (LULUCF).

Or. fr

Motivering

Het Protocol van Kyoto legt gekwantificeerde doelstellingen inzake broeikasgasuitstoot vast 
voor de geïndustrialiseerde landen die worden genoemd in bijlage B. In verscheidene 
artikelen is sprake van LULUCF-activiteiten (van het Engels: land-use, land-use change and 
forestry), d.w.z. bebossing, herbebossing, ontbossing, bosbeheer, beheer van 
landbouwgronden, beheer van weidegronden en herbeplanting. 

Amendement
Patrick Louis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 ter) De EU-ETS moet volledig worden 
gekoppeld aan de  “projectmechanismen “
van het Protocol van Kyoto door 
LULUCF-activiteiten op te nemen in het 
toepassingsgebied van Richtlijn 
2003/87/EG en Richtlijn 2004/101/EG 
houdende wijziging van Richtlijn 
2003/87/EG.
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Or. fr

Motivering

Richtlijn 2004/101/EG van 27 oktober 2004 houdende wijziging van Richtlijn 2003/87/EG 
sluit activiteiten inzake bosbouw en landbouw uit van haar toepassingsgebied.

De bosbouwsector en verscheidene milieuorganisaties zijn voorstander van de opname van 
LULUCF-activiteiten in de EU-ETS. Ze benadrukken de doorslaggevende invloed van deze 
activiteiten op de klimaatverandering. Immers, ontbossing is verantwoordelijk voor 20% van 
de mondiale broeikasgasuitstoot. De opname van deze activiteiten zou tevens een manier zijn 
om duurzame ontwikkeling te bevorderen in niet-geïndustrialiseerde landen.

Amendement
Patrick Louis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 8 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 quater) De Commissie dient de 
modaliteiten om LULUCF-activiteiten op 
te nemen in het toepassingsgebied van 
Richtlijn 2003/87/EG en Richtlijn 
2004/101/EG houdende wijziging van 
Richtlijn 2003/87/EG te onderzoeken in 
het licht van de voorstellen die zijn 
gedaan tijdens de Conferentie van Bali en 
de technische vooruitgang. Ze dient een 
wetgevingsvoorstel ter zake in te dienen 
bij het Europees Parlement en de Raad 
tegen uiterlijk eind 2008.

Or. fr

Motivering

Bepaalde lidstaten verwijten de Commissie dat ze haar beslissing de LULUCF-activiteiten uit 
te sluiten niet voldoende gemotiveerd heeft en betreuren deze beslissing aangezien de 
conclusies van de Europese Raad van 9 maart 2007 en de resolutie van het Europees 
Parlement van 15 november 2007 over de Klimaatconferentie van Bali de Commissie hebben 
opgeroepen om de opname van de LULUCF-activiteiten in de EU-ETS te bestuderen. De 
opname van deze activiteiten in de ontwikkelingslanden zou een niet-verwaarloosbare bron 
van financiën vormen, die de bescherming van de biodiversiteit en het herstel van 
beschadigde bossen zou kunnen waarborgen. 
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Amendement
Herbert Reul, Christian Ehler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Wanneer er gelijkwaardige 
maatregelen voor de beperking van de 
emissie van broeikasgassen, met name 
belastingheffing, zijn ingevoerd voor 
kleine installaties waarvan de emissie niet 
hoger ligt dan een drempelwaarde van 
10 000 ton CO2 per jaar, dient er een 
procedure te zijn waarmee de lidstaten 
deze kleine installaties van de regeling 
voor de handel in emissierechten kunnen 
uitsluiten zolang deze maatregelen worden 
toegepast. Met het oog op administratieve 
eenvoud biedt deze drempelwaarde relatief 
gezien de maximale winst qua verlaging 
van administratieve kosten per ton die van 
de regeling wordt uitgesloten. Omdat er 
een einde komt aan de vijfjaarlijkse 
toewijzingsperioden en om de zekerheid en 
voorspelbaarheid op te voeren, dienen er 
bepalingen te worden vastgesteld voor de 
frequentie van de herziening van 
emissievergunningen voor broeikasgassen.

Wanneer er gelijkwaardige maatregelen 
voor de beperking van de emissie van 
broeikasgassen, met name belastingheffing, 
zijn ingevoerd voor kleine installaties 
waarvan de emissie niet hoger ligt dan een 
drempelwaarde van 25 000 ton CO2 per 
jaar, dient er een procedure te zijn 
waarmee de lidstaten deze kleine 
installaties van de regeling voor de handel 
in emissierechten kunnen uitsluiten zolang 
deze maatregelen worden toegepast. Met 
het oog op administratieve eenvoud biedt 
deze drempelwaarde relatief gezien de 
maximale winst qua verlaging van 
administratieve kosten per ton die van de 
regeling wordt uitgesloten. Omdat er een 
einde komt aan de vijfjaarlijkse 
toewijzingsperioden en om de zekerheid en 
voorspelbaarheid op te voeren, dienen er 
bepalingen te worden vastgesteld voor de 
frequentie van de herziening van 
emissievergunningen voor broeikasgassen.

Or. de

Motivering

De bureaucratische kosten en meerkosten voor het midden- en kleinbedrijf dienen zo laag 
mogelijk te worden gehouden. Dit rechtvaardigt de verhoging van de grens voor kleine 
installaties tot 25 000 ton CO2 per jaar, voor zover deze installaties door andere maatregelen 
emissiereducties realiseren.
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Amendement
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De hoeveelheid emissierechten voor 
de hele Gemeenschap, berekend vanaf 
halverwege de periode van 2008 tot 2012, 
dient op een lineaire wijze te worden 
verlaagd om ervoor te zorgen dat de 
regeling voor de handel in emissierechten 
in de loop der tijd een geleidelijke en 
voorspelbare emissiebeperking oplevert. 
De jaarlijkse verlaging van de 
emissierechten dient gelijk te zijn aan 
1,74% van de emissierechten die krachtens
de beschikkingen van de Commissie inzake 
de nationale toewijzingsplannen van de 
lidstaten voor de periode van 2008 tot 2012 
door de lidstaten worden verleend, zodat de 
Gemeenschapsregeling een 
kosteneffectieve bijdrage levert tot de 
verwezenlijking van de toezegging van de 
Gemeenschap om de algehele emissie 
tegen 2020 met ten minste 20% te 
verlagen.

(11) De hoeveelheid emissierechten voor 
de hele Gemeenschap, berekend vanaf 
halverwege de periode van 2008 tot 2012, 
dient op een lineaire wijze te worden 
verlaagd om ervoor te zorgen dat de 
regeling voor de handel in emissierechten 
in de loop der tijd een geleidelijke en 
voorspelbare emissiebeperking oplevert. 
De jaarlijkse verlaging van de 
emissierechten dient gelijk te zijn aan een 
constante reductiefactor van 1,10% van de 
emissierechten die krachtens de 
beschikkingen van de Commissie inzake de 
nationale toewijzingsplannen van de 
lidstaten voor de periode van 2008 tot 2012 
door de lidstaten worden verleend, zodat de 
Gemeenschapsregeling een 
kosteneffectieve bijdrage levert tot de 
verwezenlijking van de toezegging van de 
Gemeenschap om de algehele emissie 
tegen 2020 met ten minste 20% te 
verlagen.

Or. de

Motivering

Op basis van een vermindering van 20% in vergelijking met 1990 zou de totaal toegestane 
emissie 4,65 miljard ton bedragen. Tegen 2020 zouden sectoren die niet vallen onder de 
EU-ETS, een vermindering moeten realiseren van 2,67 miljard ton. Uit de berekening blijkt 
ook – in tegenstelling tot de bewering van de Commissie – dat van de sectoren die wel vallen 
onder de EU-ETS, een reductie van 15% in vergelijking met 2005 moet worden verlangd. De 
jaarlijkse vermindering verandert dienovereenkomstig.
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Amendement
Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De hoeveelheid emissierechten voor 
de hele Gemeenschap, berekend vanaf 
halverwege de periode van 2008 tot 2012, 
dient op een lineaire wijze te worden 
verlaagd om ervoor te zorgen dat de 
regeling voor de handel in emissierechten 
in de loop der tijd een geleidelijke en 
voorspelbare emissiebeperking oplevert. 
De jaarlijkse verlaging van de 
emissierechten dient gelijk te zijn aan 
1,74% van de emissierechten die krachtens 
de beschikkingen van de Commissie inzake 
de nationale toewijzingsplannen van de 
lidstaten voor de periode van 2008 tot 2012 
door de lidstaten worden verleend, zodat de 
Gemeenschapsregeling een 
kosteneffectieve bijdrage levert tot de 
verwezenlijking van de toezegging van de 
Gemeenschap om de algehele emissie 
tegen 2020 met ten minste 20% te 
verlagen.

(11) De hoeveelheid emissierechten voor 
de hele Gemeenschap, berekend vanaf 
halverwege de periode van 2008 tot 2012, 
dient op een lineaire wijze te worden 
verlaagd om ervoor te zorgen dat de 
regeling voor de handel in emissierechten 
in de loop der tijd een geleidelijke en 
voorspelbare emissiebeperking oplevert. 
De jaarlijkse verlaging van de 
emissierechten dient gelijk te zijn aan 2%
van de emissierechten die krachtens de 
beschikkingen van de Commissie inzake de 
nationale toewijzingsplannen van de 
lidstaten voor de periode van 2008 tot 2012 
door de lidstaten worden verleend, zodat de 
Gemeenschapsregeling een 
kosteneffectieve bijdrage levert tot de 
verwezenlijking van de toezegging van de 
Gemeenschap om de algehele emissie 
tegen 2020 met ten minste 25% te 
verlagen.

Or. en

Motivering

In Bali werd bepaald dat de ontwikkelde landen hun broeikasgasemissies met 25% moesten 
verlagen tot 40% tegen 2020 in vergelijking met de niveaus van 1990. Om dit doel te 
verwezenlijken, moet de EU-ETS beginnen met een verlaging van 25% tegen 2020 (in 
vergelijking met de niveaus van 2005), die kan worden aangepast tot 30% in het kader van 
een internationale overeenkomst voor de periode na 2012. Dit betekent dat de lineaire factor 
moet worden gecorrigeerd in 2% (1,74 x 25/21). De stap van 25% naar 30% zou relatief 
gemakkelijk zijn in vergelijking met de stap van 20% naar 30%. Voor een vermindering met 
30% moet de lineaire factor 2,5 zijn, tenzij de Commissie aantoont dat er een andere factor 
moet worden toegepast.
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Amendement
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Deze bijdrage komt overeen met een 
emissiebeperking in 2020 in de
Gemeenschapsregeling tot 21% onder de 
gerapporteerde niveaus van 2005, inclusief 
het effect van de uitgebreide werkingssfeer 
voor de periode van 2008 tot 2012 ten 
opzichte van de periode van 2005 tot 2007 
en de emissiecijfers van 2005 voor de 
handelssector die zijn gebruikt voor de 
beoordeling van het Bulgaarse en 
Roemeense nationale toewijzingsplan voor 
de periode van 2008 tot 2012, hetgeen leidt 
tot een verlening van ten hoogste 1 720 
miljoen emissierechten in het jaar 2020. 
De exacte emissiehoeveelheden zullen 
worden berekend zodra de lidstaten de 
emissierechten krachtens de beschikkingen 
van de Commissie inzake hun nationale 
toewijzingsplannen voor de periode van 
2008 tot 2012 hebben verleend, aangezien 
de goedkeuring van de toewijzing aan 
bepaalde installaties afhankelijk is gesteld 
van de staving en verificatie van hun 
emissie. Zodra de emissierechten voor de 
periode van 2008 tot 2012 zijn verleend, 
zal de Commissie de hoeveelheid voor de 
hele Gemeenschap publiceren. De 
hoeveelheid voor de hele Gemeenschap 
dient te worden aangepast in verband met 
installaties die gedurende de periode van 
2008 tot 2012 of vanaf 2013 in de 
Gemeenschapsregeling worden 
opgenomen.

(12) Deze bijdrage komt overeen met een 
emissiebeperking in 2020 in de 
Gemeenschapsregeling tot 15% onder de 
gerapporteerde niveaus van 2005, wat 
overeenstemt met een vermindering van 
xx% in vergelijking met 1990, inclusief het 
effect van de uitgebreide werkingssfeer 
voor de periode van 2008 tot 2012 ten 
opzichte van de periode van 2005 tot 2007 
en de emissiecijfers van 2005 voor de 
handelssector die zijn gebruikt voor de 
beoordeling van het Bulgaarse en 
Roemeense nationale toewijzingsplan voor 
de periode van 2008 tot 2012, hetgeen in 
het jaar 2020 leidt tot een verlening van
1 850 miljoen emissierechten aan 
installaties die toewijzingen ontvangen 
voor de periode van 2008 tot 2012, en
circa 130 miljoen emissierechten voor 
bedrijfstakken en gassen die pas vanaf 
2013 zijn opgenomen De exacte 
emissiehoeveelheden en de procentuele 
reductiefactor zullen worden berekend 
zodra de lidstaten de emissierechten 
krachtens de beschikkingen van de 
Commissie inzake hun nationale 
toewijzingsplannen voor de periode van 
2008 tot 2012 hebben verleend, aangezien 
de goedkeuring van de toewijzing aan 
bepaalde installaties afhankelijk is gesteld 
van de staving en verificatie van hun 
emissie. Zodra de emissierechten voor de 
periode van 2008 tot 2012 zijn verleend, 
zal de Commissie de hoeveelheid voor de 
hele Gemeenschap publiceren. De 
hoeveelheid voor de hele Gemeenschap 
dient te worden aangepast in verband met 
installaties die gedurende de periode van 
2008 tot 2012 of vanaf 2013 in de 
Gemeenschapsregeling worden 
opgenomen.
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Or. de

Motivering

Ten behoeve van de transparantie moeten de cijfers eveneens worden uitgedrukt in 
vergelijking met de niveaus van 1990. De Commissie wordt verzocht hiervoor te zorgen. 
Tegelijkertijd worden de cijfers hier aangepast aan de resultaten van andere berekeningen.

Amendement
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Deze bijdrage komt overeen met een 
emissiebeperking in 2020 in de 
Gemeenschapsregeling tot 21% onder de 
gerapporteerde niveaus van 2005, inclusief 
het effect van de uitgebreide werkingssfeer 
voor de periode van 2008 tot 2012 ten 
opzichte van de periode van 2005 tot 2007 
en de emissiecijfers van 2005 voor de 
handelssector die zijn gebruikt voor de 
beoordeling van het Bulgaarse en 
Roemeense nationale toewijzingsplan voor 
de periode van 2008 tot 2012, hetgeen leidt 
tot een verlening van ten hoogste 1720 
miljoen emissierechten in het jaar 2020. De 
exacte emissiehoeveelheden zullen worden 
berekend zodra de lidstaten de 
emissierechten krachtens de beschikkingen 
van de Commissie inzake hun nationale 
toewijzingsplannen voor de periode van 
2008 tot 2012 hebben verleend, aangezien 
de goedkeuring van de toewijzing aan 
bepaalde installaties afhankelijk is gesteld 
van de staving en verificatie van hun 
emissie. Zodra de emissierechten voor de 
periode van 2008 tot 2012 zijn verleend, 
zal de Commissie de hoeveelheid voor de 
hele Gemeenschap publiceren. De 
hoeveelheid voor de hele Gemeenschap 
dient te worden aangepast in verband met 
installaties die gedurende de periode van 
2008 tot 2012 of vanaf 2013 in de 
Gemeenschapsregeling worden 

(12) Deze bijdrage komt overeen met een 
emissiebeperking in 2020 in de 
Gemeenschapsregeling tot 21% onder de 
gerapporteerde niveaus van 2005, wat 
meer dan 30% lager is dan de niveaus van 
1990, inclusief het effect van de 
uitgebreide werkingssfeer voor de periode 
van 2008 tot 2012 ten opzichte van de 
periode van 2005 tot 2007 en de 
emissiecijfers van 2005 voor de 
handelssector die zijn gebruikt voor de 
beoordeling van het Bulgaarse en 
Roemeense nationale toewijzingsplan voor 
de periode van 2008 tot 2012, hetgeen leidt 
tot een verlening van ten hoogste 1720 
miljoen emissierechten in het jaar 2020. De 
exacte emissiehoeveelheden zullen worden 
berekend zodra de lidstaten de 
emissierechten krachtens de beschikkingen 
van de Commissie inzake hun nationale 
toewijzingsplannen voor de periode van 
2008 tot 2012 hebben verleend, aangezien 
de goedkeuring van de toewijzing aan 
bepaalde installaties afhankelijk is gesteld 
van de staving en verificatie van hun 
emissie. Zodra de emissierechten voor de 
periode van 2008 tot 2012 zijn verleend, 
zal de Commissie de hoeveelheid voor de 
hele Gemeenschap publiceren. De 
hoeveelheid voor de hele Gemeenschap 
dient te worden aangepast in verband met 
installaties die gedurende de periode van 
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opgenomen. 2008 tot 2012 of vanaf 2013 in de 
Gemeenschapsregeling worden 
opgenomen.

Or. en

Motivering

Doorgaans wordt 1990 als referentiejaar gebruikt. Daarom moet het benaderende percentage 
van de CO2-verlaging die door de EU-ETS in 2020 bereikt zal zijn, ook uitgedrukt worden in 
vergelijking met 1990. Dit is van bijzonder belang voor de internationale onderhandelingen 
waarin de EU moet aantonen wat ze bereikt heeft sinds 1990. 30% is het percentage dat de 
Europese Commissie opgegeven heeft tijdens de zitting van het Europees Parlement op 
15 mei 2008.

Amendement
Herbert Reul, Christian Ehler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Vanwege de extra bijdrage die de 
Europese economie moet leveren, is het 
onder andere noodzakelijk dat de herziene 
Gemeenschapsregeling met een optimale 
economische efficiëntie en op basis van 
volledig binnen de Gemeenschap 
geharmoniseerde toewijzingsvoorwaarden 
functioneert. Veiling dient derhalve het
basisbeginsel voor toewijzing te zijn, 
aangezien dit het eenvoudigste systeem is 
en algemeen als economisch het meest 
efficiënt wordt beschouwd. Dit moet ook 
een eind maken aan onverhoopte winsten 
en nieuwkomers en sneller dan gemiddeld 
groeiende economieën in dezelfde 
concurrentiepositie brengen als bestaande 
installaties.

(13) Vanwege de extra bijdrage die de 
Europese economie moet leveren, is het 
onder andere noodzakelijk dat de herziene 
Gemeenschapsregeling met een optimale 
economische efficiëntie en op basis van 
volledig binnen de Gemeenschap 
geharmoniseerde toewijzingsvoorwaarden 
functioneert. Gratis toewijzing op basis 
van benchmarks en de werkelijke 
productie is economisch het meest
efficiënte systeem dat stimulansen kan 
bieden voor koolstofarme technologieën 
en voor de verwezenlijking van de 
beoogde vermindering. Dit moet ook een 
eind maken aan onverhoopte winsten en 
nieuwkomers en sneller dan gemiddeld 
groeiende economieën in dezelfde 
concurrentiepositie brengen als bestaande 
installaties.

Or. en
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Motivering

Om een efficiënte regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten met een gunstige 
kosten-batenverhouding op te zetten die echt helpt de beoogde verminderingen te 
verwezenlijken tegen een zo laag mogelijke kostprijs, is veilen niet de beste keuze. Toewijzing 
op basis van benchmarks en werkelijke productie is dan een beter systeem, dat ecologische 
doeltreffendheid biedt voor een minimale kostprijs, zoals bewezen door de actuele studie van 
ECOFYS voor IFIEC.

Amendement
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Vanwege de extra bijdrage die de 
Europese economie moet leveren, is het 
onder andere noodzakelijk dat de herziene 
Gemeenschapsregeling met een optimale 
economische efficiëntie en op basis van 
volledig binnen de Gemeenschap 
geharmoniseerde toewijzingsvoorwaarden 
functioneert. Veiling dient derhalve het 
basisbeginsel voor toewijzing te zijn, 
aangezien dit het eenvoudigste systeem is 
en algemeen als economisch het meest 
efficiënt wordt beschouwd. Dit moet ook 
een eind maken aan onverhoopte winsten 
en nieuwkomers en sneller dan gemiddeld 
groeiende economieën in dezelfde 
concurrentiepositie brengen als bestaande 
installaties.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. fr

Motivering

Dit amendement voorziet in de noodzaak aan voorspelbaarheid.
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Amendement
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Alle lidstaten zullen fors moeten 
investeren om de koolstofintensiteit van 
hun economie tegen 2020 te verlagen en 
lidstaten waar het inkomen per hoofd van 
de bevolking nog aanzienlijk lager ligt 
dan het communautair gemiddelde en 
waarvan de economie bezig is de rijkere 
lidstaten in te halen, zullen hard moeten 
werken aan een verbetering van hun 
energie-efficiëntie. Aangezien het de 
bedoeling is om verstoring van de 
concurrentie binnen de Gemeenschap te 
elimineren en te zorgen voor een optimale 
economische efficiëntie bij de overgang 
van de EU-economie naar een 
koolstofarme economie, zou het onjuist 
zijn bedrijfstakken in de verschillende 
lidstaten bij de Gemeenschapsregeling 
verschillend te behandelen. Daarom 
moeten er andere mechanismen worden 
ontwikkeld om de lidstaten met een 
relatief lager inkomen per hoofd van de 
bevolking en hogere groeivooruitzichten 
in hun activiteiten te steunen. Van de 
totale hoeveelheid emissierechten die 
wordt geveild, dient 90% onder de 
lidstaten te worden verdeeld aan de hand 
van hun relatieve aandeel in de emissie in 
de Gemeenschapsregeling van 2005. Van 
deze hoeveelheid dient 10% met het oog 
op solidariteit en groei in de 
Gemeenschap ten behoeve van die 
lidstaten te worden verdeeld om met het 
oog op emissiebeperking en aanpassing 
aan de effecten van klimaatverandering te 
worden gebruikt. Bij de verdeling van 
deze 10% dient rekening te worden 
gehouden met het inkomen per hoofd van 
de bevolking in het jaar 2005 en de 
groeivooruitzichten van de lidstaten en 
dient het aandeel van lidstaten met een 
laag inkomen per hoofd van de bevolking 

Schrappen
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en hoge groeivooruitzichten groter te zijn. 
Lidstaten met een gemiddeld inkomen per 
hoofd van de bevolking dat meer dan 20% 
hoger ligt dan het gemiddelde in de 
Gemeenschap, moeten een bijdrage tot 
deze verdeling leveren, behalve wanneer 
de directe kosten van het in SEC(2008) 85 
geraamde totaalpakket meer dan 0,7% 
van het BBP bedragen.

Or. en

Amendement
Alyn Smith

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Alle lidstaten zullen fors moeten 
investeren om de koolstofintensiteit van 
hun economie tegen 2020 te verlagen en 
lidstaten waar het inkomen per hoofd van 
de bevolking nog aanzienlijk lager ligt dan 
het communautair gemiddelde en waarvan 
de economie bezig is de rijkere lidstaten in 
te halen, zullen hard moeten werken aan 
een verbetering van hun energie-efficiëntie. 
Aangezien het de bedoeling is om 
verstoring van de concurrentie binnen de 
Gemeenschap te elimineren en te zorgen 
voor een optimale economische efficiëntie 
bij de overgang van de EU-economie naar 
een koolstofarme economie, zou het onjuist 
zijn bedrijfstakken in de verschillende 
lidstaten bij de Gemeenschapsregeling 
verschillend te behandelen. Daarom 
moeten er andere mechanismen worden 
ontwikkeld om de lidstaten met een relatief 
lager inkomen per hoofd van de bevolking 
en hogere groeivooruitzichten in hun 
activiteiten te steunen. Van de totale 
hoeveelheid emissierechten die wordt 
geveild, dient 90% onder de lidstaten te 
worden verdeeld aan de hand van hun 
relatieve aandeel in de emissie in de 
Gemeenschapsregeling van 2005. Van deze 

(14) Alle lidstaten zullen fors moeten 
investeren om de koolstofintensiteit van 
hun economie tegen 2020 te verlagen en 
lidstaten waar het inkomen per hoofd van 
de bevolking nog aanzienlijk lager ligt dan 
het communautair gemiddelde en waarvan 
de economie bezig is de rijkere lidstaten in 
te halen, zullen hard moeten werken aan 
een verbetering van hun energie-efficiëntie. 
Aangezien het de bedoeling is om 
verstoring van de concurrentie binnen de 
Gemeenschap te elimineren en te zorgen 
voor een optimale economische efficiëntie 
bij de overgang van de EU-economie naar 
een koolstofarme economie, zou het onjuist 
zijn bedrijfstakken in de verschillende 
lidstaten bij de Gemeenschapsregeling 
verschillend te behandelen. Daarom 
moeten er andere mechanismen worden 
ontwikkeld om de lidstaten met een relatief 
lager inkomen per hoofd van de bevolking 
en hogere groeivooruitzichten in hun 
activiteiten te steunen. Van de totale 
hoeveelheid emissierechten die wordt 
geveild, dient 90% onder de lidstaten te 
worden verdeeld aan de hand van hun 
relatieve aandeel in de emissie in de 
Gemeenschapsregeling van 2005. Van deze 
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hoeveelheid dient 10% met het oog op 
solidariteit en groei in de Gemeenschap ten 
behoeve van die lidstaten te worden 
verdeeld om met het oog op 
emissiebeperking en aanpassing aan de 
effecten van klimaatverandering te worden 
gebruikt. Bij de verdeling van deze 10% 
dient rekening te worden gehouden met het 
inkomen per hoofd van de bevolking in het 
jaar 2005 en de groeivooruitzichten van de 
lidstaten en dient het aandeel van lidstaten 
met een laag inkomen per hoofd van de 
bevolking en hoge groeivooruitzichten 
groter te zijn. Lidstaten met een gemiddeld 
inkomen per hoofd van de bevolking dat 
meer dan 20% hoger ligt dan het 
gemiddelde in de Gemeenschap, moeten 
een bijdrage tot deze verdeling leveren, 
behalve wanneer de directe kosten van het 
in SEC(2008) 85 geraamde totaalpakket 
meer dan 0,7% van het BBP bedragen.

hoeveelheid dient 10% met het oog op 
solidariteit en groei in de Gemeenschap ten 
behoeve van die lidstaten te worden 
verdeeld om met het oog op 
emissiebeperking en aanpassing aan de 
effecten van klimaatverandering te worden 
gebruikt. Bij de verdeling van deze 10% 
dient rekening te worden gehouden met het 
inkomen per hoofd van de bevolking in het 
jaar 2005 en de groeivooruitzichten van de 
lidstaten en dient het aandeel van lidstaten 
met een laag inkomen per hoofd van de 
bevolking en hoge groeivooruitzichten 
groter te zijn. Er moet ook rekening mee 
worden gehouden dat sommige lidstaten 
te kampen hebben met specifieke 
geografische beperkingen, bijvoorbeeld 
door het afgelegen en insulaire karakter 
van hun grondgebied. Lidstaten met een 
gemiddeld inkomen per hoofd van de 
bevolking dat meer dan 20% hoger ligt dan 
het gemiddelde in de Gemeenschap, 
moeten een bijdrage tot deze verdeling 
leveren, behalve wanneer de directe kosten 
van het in SEC(2008) 85 geraamde 
totaalpakket meer dan 0,7% van het BBP 
bedragen.

Or. en

Motivering

Bij de verdeling van de veilinginkomsten dient rekening te worden gehouden met de 
Gemeenschapsdoelstelling van economische, sociale en territoriale samenhang.

Amendement
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Alle lidstaten zullen fors moeten 
investeren om de koolstofintensiteit van 
hun economie tegen 2020 te verlagen en 
lidstaten waar het inkomen per hoofd van 
de bevolking nog aanzienlijk lager ligt dan 

(14) Alle lidstaten zullen fors moeten 
investeren om de koolstofintensiteit van 
hun economie tegen 2020 te verlagen en 
lidstaten waar het inkomen per hoofd van 
de bevolking nog aanzienlijk lager ligt dan 
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het communautair gemiddelde en waarvan 
de economie bezig is de rijkere lidstaten in 
te halen, zullen hard moeten werken aan 
een verbetering van hun energie-efficiëntie. 
Aangezien het de bedoeling is om 
verstoring van de concurrentie binnen de 
Gemeenschap te elimineren en te zorgen 
voor een optimale economische efficiëntie 
bij de overgang van de EU-economie naar 
een koolstofarme economie, zou het onjuist 
zijn bedrijfstakken in de verschillende 
lidstaten bij de Gemeenschapsregeling 
verschillend te behandelen. Daarom 
moeten er andere mechanismen worden 
ontwikkeld om de lidstaten met een relatief 
lager inkomen per hoofd van de bevolking 
en hogere groeivooruitzichten in hun 
activiteiten te steunen. Van de totale 
hoeveelheid emissierechten die wordt 
geveild, dient 90% onder de lidstaten te 
worden verdeeld aan de hand van hun 
relatieve aandeel in de emissie in de 
Gemeenschapsregeling van 2005. Van deze 
hoeveelheid dient 10% met het oog op 
solidariteit en groei in de Gemeenschap ten 
behoeve van die lidstaten te worden 
verdeeld om met het oog op 
emissiebeperking en aanpassing aan de 
effecten van klimaatverandering te worden 
gebruikt. Bij de verdeling van deze 10% 
dient rekening te worden gehouden met het 
inkomen per hoofd van de bevolking in het 
jaar 2005 en de groeivooruitzichten van de 
lidstaten en dient het aandeel van lidstaten 
met een laag inkomen per hoofd van de 
bevolking en hoge groeivooruitzichten 
groter te zijn. Lidstaten met een gemiddeld 
inkomen per hoofd van de bevolking dat 
meer dan 20% hoger ligt dan het 
gemiddelde in de Gemeenschap, moeten 
een bijdrage tot deze verdeling leveren, 
behalve wanneer de directe kosten van het 
in SEC(2008) 85 geraamde totaalpakket 
meer dan 0,7% van het BBP bedragen.

het communautair gemiddelde en waarvan 
de economie bezig is de rijkere lidstaten in 
te halen, zullen hard moeten werken aan 
een verbetering van hun energie-efficiëntie. 
Aangezien het de bedoeling is om 
verstoring van de concurrentie binnen de 
Gemeenschap te elimineren en te zorgen 
voor een optimale economische efficiëntie 
bij de overgang van de EU-economie naar 
een koolstofarme economie, zou het onjuist 
zijn bedrijfstakken in de verschillende 
lidstaten bij de Gemeenschapsregeling 
verschillend te behandelen. Daarom 
moeten er andere mechanismen worden 
ontwikkeld om de lidstaten met een relatief 
lager inkomen per hoofd van de bevolking 
en hogere groeivooruitzichten in hun 
activiteiten te steunen. Van de totale 
hoeveelheid emissierechten die wordt 
geveild, dient 90% onder de lidstaten te 
worden verdeeld aan de hand van hun 
relatieve aandeel in de emissie in de 
Gemeenschapsregeling van 2005. Van deze 
hoeveelheid dient 10% met het oog op 
solidariteit en groei in de Gemeenschap ten 
behoeve van die lidstaten te worden 
verdeeld om met het oog op 
emissiebeperking en aanpassing aan de 
effecten van klimaatverandering te worden 
gebruikt. Bij de verdeling van deze 10% 
dient rekening te worden gehouden met het 
inkomen per hoofd van de bevolking in het 
jaar 2005 en de groeivooruitzichten van de 
lidstaten en dient het aandeel van lidstaten 
met een laag inkomen per hoofd van de 
bevolking en hoge groeivooruitzichten 
groter te zijn. Er moet ook rekening 
worden gehouden met de geografische 
kenmerken en nadelen van bepaalde 
delen van Europa, bijvoorbeeld van 
afgelegen, berg- en eilandgebieden.
Lidstaten met een gemiddeld inkomen per 
hoofd van de bevolking dat meer dan 20% 
hoger ligt dan het gemiddelde in de 
Gemeenschap, moeten een bijdrage tot 
deze verdeling leveren, behalve wanneer 
de directe kosten van het in SEC(2008) 85 
geraamde totaalpakket meer dan 0,7% van 
het BBP bedragen.
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Or. el

Amendement
Herbert Reul

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 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 

Schrappen
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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 
staatssteun-procedures die 
overeenkomstig de artikelen 87 en 88 van 
het Verdrag kunnen worden ingeleid, 
onverlet.

Or. en

Amendement
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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 
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 

(15) Gezien de forse inspanningen die 
verbonden zijn aan de bestrijding van 
klimaatverandering en de aanpassing aan 
de onvermijdelijke effecten daarvan, zou 
100% van de opbrengsten van de veiling 
van emissierechten moeten worden 
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 
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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
staatssteun-procedures die 
overeenkomstig de artikelen 87 en 88 van 
het Verdrag kunnen worden ingeleid, 
onverlet.

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. Daarnaast 
dienen de inkomsten uit de veiling van 
emissierechten te worden gebruikt voor de 
administratieve uitgaven voor het beheer 
van de Gemeenschapsregeling.

Or. fr

Motivering

De EU moet meer kunnen investeren in energietechnologieën en CO2-emissiereductie, die van 
essentieel belang zijn voor de voorbereiding van de reductie-inspanningen van nu tot 2050. 
Door de opbrengsten voor 100% aan te wenden op Gemeenschapsniveau, zou het Europese 
onderzoek goed georganiseerd kunnen worden in vergelijking met de Verenigde Staten en met 
name Japan.
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Amendement
Nikolaos Vakalis

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 
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 

(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 
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, voor de aanpak van 
maatschappelijke aspecten zoals een 
mogelijke stijging van de 
elektriciteitsprijzen en de prijs van andere 
elementaire handelsproducten in 
huishoudens met een laag en gemiddeld 
inkomen, voor investeringen in
ontwikkelingslanden met het oog op een 
verdere emissieverlaging en het creëren 
van een emissiearme economie en voor 
maatregelen om de concurrentiekracht 
van Europese ondernemingen te 
verbeteren en maatregelen van 
ondernemingen ter bestrijding van de 
klimaatverandering aan te moedigen, 
door de nadruk te leggen op energie-
efficiëntie en meer geld ter beschikking te 
stellen voor hernieuwbare 
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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 
staatssteun-procedures die 
overeenkomstig de artikelen 87 en 88 van 
het Verdrag kunnen worden ingeleid, 
onverlet.

energiebronnen, onderzoek en 
ontwikkeling van emissiearme 
technologieën, verbeteringen van de 
technische infrastructuur en maatregelen 
om de invloed van de regeling voor de 
handel in broeikasgasemissierechten te 
verkleinen in gebieden die worden 
geconfronteerd met ernstige geografische 
en demografische problemen, en 
tegelijkertijd bijkomende maatregelen te 
nemen voor de ontwikkeling van een 
beleid inzake duurzame energie..

Or. el

Amendement
Alejo Vidal-Quadras

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 
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 

(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 
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 
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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 
staatssteun-procedures die overeenkomstig 
de artikelen 87 en 88 van het Verdrag 
kunnen worden ingeleid, onverlet.

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 
staatssteun-procedures die overeenkomstig 
de artikelen 87 en 88 van het Verdrag 
kunnen worden ingeleid, onverlet. 
Opbrengsten van de veiling van 
emissierechten met het oog op de 
voorkoming van ontbossing en op andere 
projecten en activiteiten voor duurzame 
bosbouw moeten een aanvulling vormen 
op doeltreffende marktinstrumenten, 
bijvoorbeeld exploitanten van installaties 
de mogelijkheid bieden om 
koolstofkredieten uit bosbouw te 
gebruiken in de EU-ETS.

Or. en

Motivering

Marktinstrumenten, zoals koolstofkredieten uit bosbouw, zijn de doeltreffendste manier om te 
zorgen voor de nodige stimulansen en investeringen voor ontwikkelingslanden om ontbossing 
tegen te gaan en te starten met projecten en activiteiten voor duurzame herbebossing en 
bebossing.
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Amendement
Alyn Smith

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 
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 

(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 
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, en om de 
invloed af te zwakken van de regeling van 
de handel in emissierechten op 
grondgebieden die te kampen hebben met 
permanente en ernstige geografische en 
demografische beperkingen, door deze 
aanvullende middelen te geven om een 
beleid voor duurzame energie te 
ontwikkelen. 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 
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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 
staatssteun-procedures die overeenkomstig 
de artikelen 87 en 88 van het Verdrag 
kunnen worden ingeleid, onverlet.

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 
staatssteun-procedures die overeenkomstig 
de artikelen 87 en 88 van het Verdrag 
kunnen worden ingeleid, onverlet.

Or. en

Motivering

Bij de verdeling van de veilinginkomsten dient rekening te worden gehouden met de 
Gemeenschapsdoelstelling van economische, sociale en territoriale samenhang.

Amendement
Dorette Corbey

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 
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 

(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 
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 
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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 
staatssteun-procedures die overeenkomstig 
de artikelen 87 en 88 van het Verdrag 
kunnen worden ingeleid, onverlet.

Gemeenschap om de energie-efficiëntie 
tegen 2020 met 20% op te voeren, 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. Om 
innovatie te bevorderen zouden lidstaten 
ten minste 50% van de opbrengsten van 
de veilingen moeten terugsluizen naar de 
deelnemende bedrijven ten behoeve van 
investeringen in schone technologieën 
inclusief technologieën voor het afvangen 
en de geologische opslag van 
broeikasgassen. 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 staatssteun-
procedures die overeenkomstig de artikelen 
87 en 88 van het Verdrag kunnen worden 
ingeleid, onverlet.

Or. nl

Motivering

De opbrengsten van de veilingen moeten voor minstens de helft terugvloeien naar de 
deelnemende bedrijven op voorwaarde dat deze de gelden investeren in schone technologieën 
of technologieën inclusief CCS.
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Amendement
Rebecca Harms, Satu Hassi

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 
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 

(15) Gezien de forse inspanningen die 
verbonden zijn aan de bestrijding van 
klimaatverandering en de aanpassing aan 
de onvermijdelijke effecten daarvan, 
zouden de opbrengsten van de veiling van 
emissierechten moeten worden 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, 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. Minstens 
50% van de inkomsten moet gebruikt 
worden om bij te dragen aan de vereiste 
klimaatinspanningen in 
ontwikkelingslanden. 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 
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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 
staatssteun-procedures die overeenkomstig 
de artikelen 87 en 88 van het Verdrag 
kunnen worden ingeleid, onverlet.

geformuleerde verplichting om bepaalde 
nationale maatregelen aan te melden. De 
richtlijn laat het resultaat van toekomstige 
staatssteun-procedures die overeenkomstig 
de artikelen 87 en 88 van het Verdrag 
kunnen worden ingeleid, onverlet.

Or. en

Amendement
Miloslav Ransdorf

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.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Het veilingsproces zal de grootste mondiale lopende veiling zijn die ooit werd gehouden. Het 
is van kritiek belang dat er te allen tijde een liquide markt voor emissierechten is en dat een 
slechte werking van de markt wordt voorkomen. Er is bijgevolg een geleidelijke invoering 
nodig om een vlotte overgang van de elektriciteitsmarkt naar volledige veiling te bevorderen, 
teneinde negatieve gevolgen voor de opwekkingscapaciteit en de elektriciteitsprijzen te 
beperken, om te voorkomen dat de energieprijzen leiden tot een verstoring van de intra-
Europese markt voor de nationale sectoren.

Amendement
Herbert Reul, Christian Ehler

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) Handel in emissierechten is een 
instrument dat zou moeten helpen de 
beoogde CO2-vermindering te 
verwezenlijken tegen een minimale 
kostprijs. Gratis toewijzing op basis van 
benchmarks en werkelijke productie biedt 
de nodige stimulansen voor 
efficiëntieverbeteringen. De kosten die 
voor deelnemende installaties en ook 
indirect voor de consumenten verbonden
zijn met de EU-ETS kunnen daardoor 
worden beperkt tot de financiële 
behoeften om de CO2 emissies te verlagen 
tot de vastgelegde doelstelling. De CO2-
emissies die onder het plafond blijven, 
brengen geen kosten voor de 
Gemeenschap met zich, maar zullen dat 
wel doen zodra de reductiedoelstelling 
aangepast wordt ze niet meer onder het 
plafond vallen. Een dergelijke beperking 
vormt helemaal geen gevaar voor de 
doelstellingen van het beleid inzake 
klimaatverandering. De verwezenlijking 
van de beoogde CO2-vermindering kan 
worden gewaarborgd door de benchmark 
correct te bepalen. De neerwaartse 
aanpassing van de benchmarks in latere 
jaren biedt de zekerheid dat de algemeen 
beoogde vermindering werkelijk wordt 
gerealiseerd. Bijgevolg dient gratis 
toewijzing op basis van benchmarks en 
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werkelijke productie met ingang van 2013 
regel te zijn voor alle sectoren en de 
gehele periode.

Or. en

Motivering

Om een efficiënte regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten met een gunstige 
kosten-batenverhouding op te zetten die echt helpt de beoogde verminderingen te 
verwezenlijken tegen een zo laag mogelijke kostprijs, is veilen niet de beste keuze. Toewijzing 
op basis van benchmarks en werkelijke productie is dan een beter systeem, dat ecologische 
doeltreffendheid biedt voor een minimale kostprijs, zoals bewezen door de actuele studie van 
ECOFYS voor IFIEC.

Amendement
Rebecca Harms, Satu Hassi

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 alle sectoren
met ingang van 2013 regel dient te zijn dat 
uitsluitend wordt geveild, in combinatie
met een verplichte inlevering van 
emissierechten bij import (AIR), rekening 
houdend onder andere met het feit dat
deze de hogere kosten van CO2 kunnen
doorberekenen, voor het geval dat een 
brede internationale overeenkomst voor 
de periode na 2012 wordt uitgesteld. 

Or. en
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Motivering

De prijs van koolstof moet volledig worden doorberekend in de producten, om de markt te 
sturen in de richting van een meer klimaatvriendelijke consumptie. Gratis toewijzing verstoort 
de werking van het marktmechanisme terwijl volledige veiling een grote bureaucratie 
uitspaart en de beste presteerders beloont. Het weglekeffect en oneerlijke concurrentie met 
Europese producenten uit landen die niet gebonden zijn aan een brede internationale 
overeenkomst inzake klimaatverandering, moeten worden geneutraliseerd door de verplichte 
inlevering van emissierechten bij import.

Amendement
Lena Ek

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. Er zullen 
gratis emissierechten worden gegeven 
voor de productie van warmte via 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling, 
zoals gedefinieerd in Richtlijn 2004/8/EG, 
voor de economisch te rechtvaardigen 
warmtebehoefte en warmte die wordt 
geleverd aan efficiënte 
stadsverwarmingsinstallaties die in 
aanmerking komen op grond van de 
richtsnoeren inzake overheidssteun voor 
milieubescherming, om te zorgen voor 
gelijke behandeling met andere 
warmteproducenten die niet vallen onder 
de EU-ETS.

Or. en
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Motivering

De markt voor warmte wordt gekenmerkt door concurrentie en het grootste gedeelte ervan, 
zijnde individuele ketels die op fossiele brandstoffen werken, valt niet onder de regeling voor 
de handel in emissierechten. Installaties voor stadsverwarming kunnen geen kosten 
doorberekenen aan klanten, maar zijn wel de meest efficiënte koolstoftechnologie. Om een 
emissiestijging in dat deel van de warmtemarkt dat niet onder de EU-ETS valt, moeten de 
installaties behandeld worden op dezelfde manier als de industrie op markten met het risico 
van een weglekeffect.

Amendement
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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.

Or. en

Motivering

Warmteproductie mag niet  “terloops “ worden behandeld in dezelfde bepalingen als 
elektriciteitsopwekking. Dat leidt tot tegenspraak en concurrentieverstoring.
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Amendement
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Voor al of niet in 
warmtekrachtkoppeling geproduceerde 
warmte die wordt geleverd aan de 
industrie dienen er gratis emissierechten 
te worden gegeven overeenkomstig het 
aandeel van de gratis emissierechten die 
worden toegewezen aan de betreffende 
industriële sectoren. Er dienen gratis 
emissierechten te worden gegeven voor al 
of niet in warmtekrachtkoppeling 
geproduceerde warmte die wordt geleverd 
voor stadsverwarmingsinstallaties die in 
aanmerking komen op grond van de 
richtsnoeren inzake overheidssteun voor 
milieubescherming teneinde te zorgen 
voor gelijke behandeling met andere 
warmteproducenten die niet vallen onder 
de Gemeenschapsregeling.

Or. en

Motivering

De warmteproductie moet eigen en duidelijke regels hebben. De tekst zou het mogelijk maken 
geen onderscheid te maken tussen  “externe “ warmtekrachtkoppeling en  “interne “
productie die is ingedeeld in de industriële sector.

Stadsverwarming is een belangrijk middel om de emissies te beperken, maar de belangrijkste 
concurrentie komt van individuele ketels die op fossiele brandstoffen werken en niet onder de 
EU-ETS vallen. Om nadelige economische stimulansen ter verhoging van de emissies te 
voorkomen, moeten de stadsverwarmingsinstallaties in aanmerking komen voor gratis 
emissierechten.
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Amendement
Herbert Reul

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.

Schrappen

Or. en

Amendement
Rebecca Harms, Satu Hassi

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 

Schrappen
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meer is van gratis toewijzing.

Or. en

Motivering

De prijs van koolstof moet volledig worden doorberekend in de producten, om de markt te 
sturen in de richting van een meer klimaatvriendelijke consumptie. Gratis toewijzing verstoort 
de werking van het marktmechanisme terwijl volledige veiling een grote bureaucratie 
uitspaart en de beste presteerders beloont. Het weglekeffect en oneerlijke concurrentie met 
Europese producenten uit landen die niet gebonden zijn aan een brede internationale 
overeenkomst inzake klimaatverandering, moet worden geneutraliseerd door de verplichte 
inlevering van emissierechten bij import.

Amendement
Paul Rübig

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, bij 
gebrek aan een geratificeerde 
internationale overeenkomst, dient een 
overgangsregeling te worden vastgesteld 
waarvoor de gratis toewijzing 100% 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.

Or. en

Motivering

De voorgestelde richtlijn is er momenteel op gericht de negatieve gevolgen voor het milieu 
van veiling bij gebrek aan een internationale overeenkomst te verzachten, maar is niet geheel 
voorzien op de negatieve gevolgen voor de economie die zich kunnen voordoen indien een 
belangrijke internationale overeenkomst geen gelijk speelveld creëert voor ondernemingen in 
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concurrerende landen.

Amendement
Miloslav Ransdorf

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) Een overgangsregeling dient 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.

Or. en

Motivering

Het veilingsproces zal de grootste mondiale lopende veiling zijn die ooit werd gehouden. Het 
is van kritiek belang dat er te allen tijde een liquide markt voor emissierechten is en dat een 
slechte werking van de markt wordt voorkomen. Er is bijgevolg een geleidelijke invoering 
nodig om een vlotte overgang van de elektriciteitsmarkt naar volledige veiling te bevorderen, 
teneinde negatieve gevolgen voor de opwekkingscapaciteit en de elektriciteitsprijzen te 
beperken, om te voorkomen dat de energieprijzen leiden tot een verstoring van de intra-
Europese markt voor de nationale sectoren.
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Amendement
Rebecca Harms, Satu Hassi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om concurrentieverstoring binnen de 
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.

Schrappen

Or. en

Motivering

De prijs van koolstof moet volledig worden doorberekend in de producten, om de markt te 
sturen in de richting van een meer klimaatvriendelijke consumptie. Gratis toewijzing verstoort 
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de werking van het marktmechanisme terwijl volledige veiling een grote bureaucratie 
uitspaart en de beste presteerders beloont. Het weglekeffect en oneerlijke concurrentie met 
Europese producenten uit landen die niet gebonden zijn aan een brede internationale 
overeenkomst inzake klimaatverandering, moet worden geneutraliseerd door de verplichte 
inlevering van emissierechten bij import.

Amendement
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om concurrentieverstoring binnen de 
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, 

(18) Bij gebrek aan een internationale 
overeenkomst die zorgt voor gelijke 
behandeling van de betrokken sectoren,
dienen de gratis toewijzingen volgens 
geharmoniseerde regels voor de hele 
Gemeenschap (“benchmarks” genoemd) 
aan installaties te worden verstrekt. Deze 
benchmarks moeten worden opgesteld 
voor elke sector die onder de EU-ETS 
valt. Zij dienen gebaseerd te zijn op de 
beste broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken, de mogelijkheden, met 
inbegrip van de technische mogelijkheden 
om de emissie te beperken, en de 
technologieën die op de markt 
beschikbaar zijn, en dienen rekening te 
houden met vervangingsproducten, 
alternatieve productieprocédés, het gebruik 
van biomassa, duurzame energie, 
warmtekrachtkoppeling en het afvangen 
en de opslag van broeikasgassen. Om 
ervoor te zorgen dat alle exploitanten 
worden gestimuleerd om de beste prestatie 
in hun sector te evenaren, moeten de 
gratis toewijzingen aan afzonderlijke 
installaties geschieden op een niveau dat 
niet hoger is dan aangegeven door de 
passende benchmark. Over het algemeen 
mogen de regels voor de gratis toewijzing 
van emissierechten 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 
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dienen te worden geveild. 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. De Commissie 
dient alle betrokkenen te raadplegen 
voordat de benchmarks worden 
vastgesteld.

Or. en

Motivering

Amendement 8 van de rapporteur wordt over het algemeen ondersteund. Dit amendement 
voegt enkele elementen toe: 
- een verwijzing naar een internationale overeenkomst, ter vervanging van de inleiding;
- een essentieel criterium voor benchmarks als momenteel vastgelegd in bijlage III, 
paragraaf 3 van de bestaande richtlijn;
- een verduidelijking dat het hier om gratis toewijzing gaat.

Amendement
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om concurrentieverstoring binnen de 
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 

(18) Om concurrentieverstoring binnen de 
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 
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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.

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, met uitzondering van 
elektriciteit die wordt geproduceerd uit 
afvalgassen en elektriciteit die wordt 
geproduceerd in verband met industrieel 
warmteverbruik of uit resten van 
industriële processen, beide voor het eigen 
verbruik van de exploitant van de 
installatie. Emissierechten die in 2020 in 
de reserve voor nieuwkomers resteren, 
dienen te worden geveild.

Or. en

Motivering

CO2 van het gebruik van afvalgassen is onlosmakelijk verbonden met de installaties die deze 
gassen produceren. Veiling zou deze installaties ten onrechte belasten en efficiënt 
afvalgasgebruik ontmoedigen, terwijl dit toch bijdraagt aan het behoud van natuurlijke 
hulpbronnen. 

De veiling van elektriciteit en de mogelijke gratis toewijzing voor warmte in de voorgestelde 
regeling resulteert in verschillende toewijzingen voor installaties die hetzelfde product
produceren en bijgevolg een niet-harmonieuze regeling. Elektriciteit en warmte die worden 
geproduceerd in verband met industriële processen, worden geproduceerd om te voorzien in 
de behoeften van deze industriële processen.
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Amendement
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om concurrentieverstoring binnen de 
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.

(18) Om concurrentieverstoring binnen de 
Gemeenschap tot een minimum te 
beperken dienen de gratis toewijzingen
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. Deze regels mogen niet 
aanzetten tot een toename van de emissie
van inefficiënte installaties.

Or. en



PE407.871v01-00 50/97 AM\728287NL.doc

NL

Motivering

Het belangrijkste toewijzingsmechanisme moet voor alle sectoren benchmarks op basis van 
de werkelijke productie zijn. Derhalve is er geen bijkomende bepaling met betrekking tot 
nieuwkomers enz. nodig en kan deze bepaling worden geschrapt. Toewijzing op basis van 
benchmarks en werkelijke productie laat ruimte voor groei van efficiënte opwekkers ten
nadele van inefficiënte opwekkers en ten voordele van de doelstelling van het algemene 
klimaatbeleid.

Amendement
Miloslav Ransdorf

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om concurrentieverstoring binnen de 
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 

(18) Om concurrentieverstoring binnen de 
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. 
Emissierechten die in 2020 in de reserve 
voor nieuwkomers resteren, dienen te 
worden geveild.
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nieuwkomers. Emissierechten die in 2020 
in de reserve voor nieuwkomers resteren, 
dienen te worden geveild.

Or. en

Motivering

Het veilingsproces zal de grootste mondiale lopende veiling zijn die ooit werd gehouden. Het 
is van kritiek belang dat er te allen tijde een liquide markt voor emissierechten is en dat een 
slechte werking van de markt wordt voorkomen. Er is bijgevolg een geleidelijke invoering 
nodig om een vlotte overgang van de elektriciteitsmarkt naar volledige veiling te bevorderen, 
teneinde negatieve gevolgen voor de opwekkingscapaciteit en de elektriciteitsprijzen te 
beperken, om te voorkomen dat de energieprijzen leiden tot een verstoring van de intra-
Europese markt voor de nationale sectoren.

Amendement
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om concurrentieverstoring binnen de 
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 

(18) Om concurrentieverstoring binnen de 
Gemeenschap tot een minimum te 
beperken dienen, bij gebrek aan een 
internationale overeenkomst die zorgt 
voor gelijke behandeling van de betrokken 
sectoren, de gratis toewijzingen volgens 
geharmoniseerde regels voor de hele 
Gemeenschap (“benchmarks”) aan 
installaties te worden verstrekt. 
Onverminderd sectorspecifieke criteria
dienen deze regels rekening te houden met 
de meest broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken, vervangingsproducten, 
algemeen toepasbare alternatieve 
productieprocédés, het gebruik van 
biomassa, duurzame energie en de 
mogelijkheden, met inbegrip van de 
technische mogelijkheden om de emissie 
te beperken. Deze regels zouden moeten
aanzetten tot een afname van de specifieke
emissie en moeten ervoor zorgen dat een 
groeiend percentage van deze 
emissierechten wordt geveild. De 
toewijzingen moeten vóór de 
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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.

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 
ook 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. Alvorens de 
principes te omschrijven voor het 
vastleggen van de benchmarks in 
individuele sectoren, dient de Commissie 
de betrokken sectoren te raadplegen.

Or. en

Motivering

Verduidelijking dat  “overgangstoewijzing “ verwijst naar een internationale overeenkomst 
die zorgt voor een gelijk speelveld (om het weglekeffect te voorkomen). Het amendement 
benadrukt het gebruik van benchmarks en belangrijke kenmerken van de benchmarks.

Amendement
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om concurrentieverstoring binnen de 
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 

(18) Om concurrentieverstoring binnen de 
Gemeenschap tot een minimum te 
beperken dienen de gratis 
overgangstoewijzingen volgens 
geharmoniseerde regels voor de hele 
Gemeenschap (“benchmarks”) aan 
installaties te worden verstrekt. 
Onverminderd sectorspecifieke criteria 
dienen deze regels rekening te houden met 
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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.

de meest broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken, vervangingsproducten, 
algemeen toepasbare alternatieve 
productieprocédés, het gebruik van 
biomassa, duurzame energie en de 
mogelijkheden, met inbegrip van de 
technische mogelijkheden om de emissie 
te beperken. Deze regels zouden moeten
aanzetten tot een afname van de specifieke
emissie. De toewijzingen op basis van 
benchmarks moeten 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 
ook 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 wordt geproduceerd uit 
afvalgassen van industriële 
productieprocessen. Emissierechten die in 
2020 in de reserve voor nieuwkomers 
resteren, dienen te worden geveild. 
Alvorens de principes te omschrijven voor 
het vastleggen van de benchmarks in 
individuele sectoren, dient de Commissie 
de sociale partners van de betrokken 
sectoren te raadplegen.

Or. en

Motivering

Afvalgassen van productieprocessen moeten worden gebruikt onmiddellijk na hun ontstaan. 
Om het efficiënte gebruik van deze gassen te waarborgen, moet er maximale flexibiliteit voor 
de nuttige toepassing ervan worden geboden. Het gebruik van afvalgassen van 
productieprocessen voor de opwekking van elektriciteit draagt bij aan het behoud van 
natuurlijke hulpbronnen en de beperking van de CO2-emissie. Elektriciteit die wordt 
geproduceerd in deze bijzondere omstandigheden, moet worden uitgesloten van veiling.
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Amendement
Jerzy Buzek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om concurrentieverstoring binnen de 
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.

(18) Om concurrentieverstoring binnen de 
Gemeenschap tot een minimum te 
beperken dienen de gratis 
overgangstoewijzingen volgens 
geharmoniseerde regels voor de hele 
Gemeenschap, bijvoorbeeld, maar niet 
beperkt tot het vastleggen van 
sectorgebonden benchmarks, aan 
installaties te worden verstrekt. Deze regels 
dienen het proces voor de bepaling van de 
sectorgebonden benchmarks duidelijk te 
omschrijven, indien nodig rekening 
houdend 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. 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 ook 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. Alvorens de 
principes te omschrijven voor het 
vastleggen van de benchmarks in 
individuele sectoren, dient de Commissie
de betrokken sectoren te raadplegen.



AM\728287NL.doc 55/97 PE407.871v01-00

NL

Or. en

Motivering

De principes voor het bepalen van de benchmarks moet worden overeengekomen met de 
betrokken sectoren en een weerspiegeling zijn van de huidige emissie en technische 
mogelijkheden tot emissiebeperking binnen die sector.

Amendement
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om concurrentieverstoring binnen de 
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 

(18) Om concurrentieverstoring binnen de 
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. 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.
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nieuwkomers. Emissierechten die in 2020 
in de reserve voor nieuwkomers resteren, 
dienen te worden geveild.

Or. en

Motivering

De voorgestelde richtlijn is er momenteel op gericht de negatieve gevolgen voor het milieu 
van veiling bij gebrek aan een internationale overeenkomst te verzachten, maar is niet geheel 
voorzien op de negatieve gevolgen voor de economie die zich kunnen voordoen indien een 
belangrijke internationale overeenkomst geen gelijk speelveld creëert voor ondernemingen in 
concurrerende landen.

Amendement
Philippe Busquin

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om concurrentieverstoring binnen de 
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 

(18) Om concurrentieverstoring binnen de 
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 
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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.

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 wordt geproduceerd uit 
afvalgassen van industriële 
productieprocessen. Emissierechten die in 
2020 in de reserve voor nieuwkomers 
resteren, dienen te worden geveild.

Or. en

Motivering

Afvalgassen van productieprocessen moeten worden gebruikt onmiddellijk na hun ontstaan. 
Om het efficiënte gebruik van deze gassen te waarborgen, moet er maximale flexibiliteit voor 
de nuttige toepassing ervan worden geboden. Het gebruik van afvalgassen van 
productieprocessen voor de opwekking van elektriciteit draagt bij aan het behoud van 
natuurlijke hulpbronnen en de beperking van de CO2-emissie. Elektriciteit die wordt 
geproduceerd in deze bijzondere omstandigheden, moet worden uitgesloten van veiling.

Amendement
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om concurrentieverstoring binnen de 
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 

(18) Om concurrentieverstoring binnen de 
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, schone 
energiedragers zoals waterstof en het 
afvangen en de opslag van broeikasgassen. 
Deze regels mogen niet aanzetten tot een 
toename van de emissie en moeten ervoor 
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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.

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, warmte en 
industriële gassen 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.

Or. en

Motivering

Waterstof wordt momenteel door beleidsbeslissers ontwikkeld voor stationair 
(gedecentraliseerde elektriciteitsproductie) en niet-stationair gebruik in heel de EU als de 
schone energiedrager bij uitstek. Het gebruik ervan is sterk gerechtvaardigd uit ecologische 
overwegingen aangezien de CO2-emissie gedurende de hele levenscyclus,“van bron tot 
gebruikspunt”, volgens analyses vergelijkbaar, zo niet beter is dan die van andere 
brandstoffen.

Amendement
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om concurrentieverstoring binnen de 
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 

(18) Om concurrentieverstoring binnen de 
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 
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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.

broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken, met inbegrip van 
warmtekrachtkoppeling,
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.

Or. en

Motivering

De ontwikkeling van WKK is een verklaarde doelstelling van de EU. Samen met andere hier 
vermelde technologieën dienen de toewijzingsregels ervoor te zorgen dat de emissiehandel de 
ontwikkeling bevordert van technologieën die een grotere CO2-beperking mogelijk maken, 
inzonderheid WKK. Dit amendement zorgt voor consistentie met andere bepalingen van de 
het voorstel die betrekking hebben op WKK.
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Amendement
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om concurrentieverstoring binnen de 
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.

(18) Om concurrentieverstoring binnen de 
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 industriële
warmte en gassen 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.

Or. fr

Motivering

Het is beter alle utiliteiten op te nemen.



AM\728287NL.doc 61/97 PE407.871v01-00

NL

Amendement
Herbert Reul, Christian Ehler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Zeer efficiënte 
warmtekrachtkoppeling dient, als een van 
de hoekstenen van het beleid inzake 
klimaatverandering, in ieder geval 
bijzonder gesteund te worden door de 
mechanismen die worden ingevoerd door 
middel van deze richtlijn.

Or. en

Motivering

WKK kan mogelijk in zeer belangrijke mate bijdragen aan de beoogde CO2-vermindering. De 
EU-ETS moet hiermee rekening houden en WKK behoorlijk steunen.

Amendement
Rebecca Harms, Satu Hassi

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 

(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 
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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 
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.

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. Voor het 
geval dat er nog geen internationale 
overeenkomst inzake klimaatverandering 
is gesloten die beperkingen van de 
broeikasgasuitstoot oplegt in landen met 
een kritieke productiemassa in een sector 
die valt onder de EU-ETS en geen gratis 
toewijzing vergelijkbaar met deze van de 
EU, krijgt, moet worden voorkomen dat 
broeikasgasuitstoot plaatsvindt buiten de 
Gemeenschap, met als gevolg dat de 
maatregelen van de Gemeenschap 
ondermijnd worden door een 
“weglekeffect”. Daartoe dienen 
bepalingen te worden goedgekeurd die 
van toepassing zijn op de import van 
goederen die anders deze maatregel 
zouden ondermijnen. Deze bepalingen 
dienen een neutraal effect te hebben. Om 
voorbereid te zijn op een dergelijk geval 
dat de milieu-integriteit en de baten van 
maatregelen van de Gemeenschap kan
ondermijnen, moet er een doeltreffende 
koolstofcompensatie in de vorm van 
verplichte inlevering van emissierechten 
bij import worden ingevoerd voor de 
import in de Gemeenschap van energie-
intensieve goederen. De vaststelling van 
deze bedrijfstakken en deeltakken en de 
vereiste maatregelen zal opnieuw worden 
beoordeeld om ervoor te zorgen dat er waar 
nodig maatregelen worden genomen en 
overcompensatie wordt voorkomen. Deze
bepalingen dienen aan 
goederenimporteurs verplichtingen op te 
leggen die vergelijkbaar zijn met de 
verplichtingen die gelden voor installaties 
binnen de EU die geen gratis toewijzing 
ontvangen en waarvan aangetoond is dat 
ze blootgesteld zijn aan een significant 
risico van een weglekeffect of 
internationale concurrentie vanuit derde 
landen die niet onderworpen zijn aan 
bindende en verifieerbare maatregelen om 
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de broeikasgasuitstoot te beperken in het 
kader van het internationale 
klimaatbeleid voor de periode na 2012.

Or. en

Amendement
Herbert Reul, Christian Ehler

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 
opnieuw worden beoordeeld om ervoor te 
zorgen dat er waar nodig maatregelen 
worden genomen en overcompensatie 

(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 voor bedrijfstakken of 
deeltakken die aan de desbetreffende 
criteria voldoen, eveneens het beginsel van 
gratis toewijzing op basis van een 
benchmark toepassen.
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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.

Or. de

Motivering

Ook hier is de benchmarkaanpak op basis van de beste beschikbare technologie de 
doeltreffendste en goedkoopste oplossing.

Amendement
Paul Rübig

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 

(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 be- en verwerkende 
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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 
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.

industrieën 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
en dat verlies van concurrentievermogen
zal de Gemeenschap 100 % gratis 
emissierechten toewijzen aan de onder de 
Gemeenschapsregeling vallende 
installaties die niet hoofdzakelijk 
elektriciteit produceren. Voor de be- en 
verwerkende industrieën 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.

Or. en

Motivering

De voorgestelde richtlijn is er momenteel op gericht de negatieve gevolgen voor het milieu 
van veiling bij gebrek aan een internationale overeenkomst te verzachten, maar is niet geheel 
voorzien op de negatieve gevolgen voor de economie die zich kunnen voordoen indien een 
belangrijke internationale overeenkomst geen gelijk speelveld creëert voor ondernemingen in 
concurrerende landen.
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Amendement
Hannes Swoboda

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 
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 

(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, 
afhankelijk van het risico van een 
weglekeffect. Gezien de mogelijkheid van 
een aanzienlijk verlies van marktaandeel 
aan installaties buiten de Gemeenschap 
die geen vergelijkbare maatregelen nemen 
om de emissie te beperken, dient er een 
lijst van alle energie-intensieve industriële 
sectoren die blootgesteld zijn aan het 
risico van een weglekeffect, als bijlage bij 
deze richtlijn te worden gevoegd. De 
Gemeenschap zal emissierechten gratis 
blijven toewijzen aan bedrijfstakken of 
deeltakken die voldoen aan de criteria
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maatregelen rekening worden gehouden 
met het elektriciteitsverbruik bij het 
productieproces, zonder dat de totale 
hoeveelheid emissierechten wordt 
gewijzigd.

voor het risico van een weglekeffect. De 
vaststelling van deze bedrijfstakken en 
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.

Or. en

Motivering

De invoering van een lijst van bedrijfstakken die gevoelig kunnen zijn voor het weglekeffect, 
zal zorgen voor duidelijkheid en meer rechtszekerheid. Als er een risico van een weglekeffect 
vastgesteld is, gebeurt de toewijzing op basis van de benchmarks, maar de toewijzing zal 
gratis zijn voor maximaal 100% van de emissierechten op basis van de benchmarks, 
afhankelijk van de grootte van het risico.

Amendement
Alejo Vidal-Quadras

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 

(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 
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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 
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.

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. Gezien de mogelijkheid van 
een aanzienlijk verlies van marktaandeel 
aan installaties buiten de Gemeenschap 
die geen vergelijkbare maatregelen nemen 
om de emissie te beperken, dient er een 
lijst van alle energie-intensieve industriële 
sectoren die blootgesteld zijn aan het 
risico van een weglekeffect, als bijlage bij 
deze richtlijn te worden gevoegd. De 
Gemeenschap zal alle emissierechten 
gratis blijven toewijzen aan bedrijfstakken 
en deeltakken die voldoen aan de criteria 
voor het risico van een weglekeffect. De 
vaststelling van deze bedrijfstakken en 
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.

Or. en
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Motivering

De invoering van een lijst van sectoren die gevoelig kunnen zijn voor het weglekeffect, zal 
zorgen voor duidelijkheid en meer rechtszekerheid. Als er een risico van een weglekeffect 
vastgesteld is, gebeurt de toewijzing op basis van de benchmarks, maar gratis voor 100% van 
de emissierechten die bepaald zijn op basis van deze benchmarks.

Amendement
Werner Langen

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 
opnieuw worden beoordeeld om ervoor te 
zorgen dat er waar nodig maatregelen 

(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, deeltakken en delen van 
installaties, met inbegrip van de levering 
van warmte of industriële gassen 
daaraan, die in het bezit zijn van of 
geëxploiteerd worden door derden 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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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.

Or. en

Motivering

Er dient te worden voorkomen dat de interne markt verstoord wordt door een toewijzing van 
emissierechten die zou leiden tot een verschuiving van de productie van sectoren die 
gespecialiseerd zijn in het produceren van industriële gassen naar verbruikers van dergelijke 
gassen, met een stijging van de CO2-emissie tot gevolg. Er dient te worden erkend dat het 
doel van de EU-ETS is de emissie van broeikasgassen te beperken en dat de verstoring van 
actuele methodes om industriële gassen te genereren op een energie-efficiëntie manier het 
omgekeerde gevolg kan hebben. 

Amendement
Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Philippe Busquin, Hannes Swoboda

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 

(20) Om de efficiëntie te garanderen van 
de EU-ETS en te voorkomen dat de 
Europese beperkingen de industrie ertoe 
aanzetten te verhuizen naar landen met 
minder strenge milieubeperkingen -
waardoor de mondiale emissie niet zou 
dalen - moet er voor energie-intensieve 
bedrijfstakken en deeltakken die 
blootgesteld zijn aan internationale 
concurrentie, een efficiënte regeling 
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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 
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.

worden opgezet teneinde installaties uit de 
Gemeenschap en installaties uit derde 
landen een vergelijkbare uitgangspositie te 
geven, onder andere door aan importeurs 
verplichtingen op te leggen die 
vergelijkbaar zijn met deze die rusten op 
installaties in de Europese Unie via de 
verplichte inlevering van emissierechten. 
Dit mechanisme zal alleen worden 
gebruikt ten opzichte van landen die na 
een internationale overeenkomst, als het 
gaat om ontwikkelde landen, geen 
verbintenissen zijn aangegaan die 
vergelijkbaar zijn met deze van de 
Europese Unie wat betreft de reductie van 
de uitstoot van broeikasgassen of, als het 
gaat om opkomende landen, geen nieuwe 
gepaste maatregelen hebben ingevoerd die 
meetbaar, rapporteerbaar en verifieerbaar 
zijn overeenkomstig het stappenplan dat is 
goedgekeurd tijdens de Conferentie van 
Bali. De Commissie dient op basis van 
zeer specifieke criteria een lijst op te 
stellen van de bedrijfstakken die het risico 
lopen van een weglekeffect, zodat het 
risico van een weglekeffect correct wordt 
ingeschat en eventuele overcompensatie 
wordt voorkomen. Het mechanisme voor 
aanpassing aan de grenzen dient in 
overeenstemming te zijn met 
internationale verplichtingen van de 
Gemeenschap, inzonderheid wat betreft de 
WTO.

Or. fr

Motivering

De Europese Unie moet aan landen die niet graag een internationale overeenkomst aangaan, 
een signaal geven dat de weigering om een dergelijke overeenkomst te ratificeren, gevolgen 
zal hebben voor de importeurs van hun producten in Europa.
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Amendement
Herbert Reul, Christian Ehler

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 
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 

(20) De Commissie dient derhalve uiterlijk 
in juni 2010 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 2009 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.
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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.

Or. de

Motivering

Het risico van een weglekeffect wordt tot een minimum beperkt door de invoering van een 
benchmarkmodel. Het is echter moeilijk te begrijpen waarom de identificatie van de 
bedrijfstakken pas midden 2010 moet gebeuren, aangezien de vereiste investeringen daardoor 
alleen maar later zullen worden uitgevoerd. Een jaar moet volstaan voor de Commissie om 
een beslissing te nemen.

Amendement
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

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 

(20) De Commissie zal derhalve uiterlijk in 
juni 2011 de situatie evalueren, alle 
relevante maatschappelijke partners te 
raadplegen en in het licht van de resultaten 
van de internationale onderhandelingen een 
analytisch verslag, waarin de situatie 
wordt beoordeeld met bijzondere aandacht 
voor energie-intensieve bedrijfstakken 
waarvoor het weglekeffect een significante 
risicofactor vormt. Dat verslag moet 
vergezeld zijn van passende voorstellen 
die dienen te voorzien in een aanpassing 
van het aandeel van de emissierechten die 
gratis worden toegewezen en als 
aanvullende maatregel een effectieve 
koolstofcompensatie-regeling 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 



PE407.871v01-00 74/97 AM\728287NL.doc

NL

risicofactor vormt, zouden een grotere 
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.

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.

Or. en

Motivering

Er zal een evaluatie worden gemaakt van alle sectoren, maar met bijzondere nadruk op 
sectoren die risico lopen. Er dient ook te worden gepreciseerd dat de 
koolstofcompensatieregeling dient ter aanvulling van andere primaire maatregelen. Er 
moeten ook voorstellen beschikbaar zijn om iets te doen aan gestegen lasten, bijvoorbeeld 
gestegen kosten als gevolg van hoge elektriciteitsprijzen.

Amendement
Paul Rübig

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 

(20) De Commissie dient derhalve uiterlijk 
in juni 2011 de situatie te evalueren, alle 
relevante maatschappelijke partners te 
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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 
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.

raadplegen en in het licht van de resultaten 
van de internationale onderhandelingen een 
verslag met eventuele voorstellen in te 
dienen. 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. Er dient ook 
rekening te worden gehouden met de 
zekere voorziening van de Europese Unie 
met grondstoffen. Tevens moeten ze in 
overeenstemming zijn met de 
internationale verplichtingen van de 
Gemeenschap, met inbegrip van de WTO-
overeenkomst.

Or. en
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Motivering

De voorgestelde richtlijn is er momenteel op gericht de negatieve gevolgen voor het milieu 
van veiling bij gebrek aan een internationale overeenkomst te verzachten, maar is niet geheel 
voorzien op de negatieve gevolgen voor de economie die zich kunnen voordoen indien een 
belangrijke internationale overeenkomst geen gelijk speelveld creëert voor ondernemingen in 
concurrerende landen.

Amendement
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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 
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 

(20) De Commissie dient derhalve uiterlijk 
in juni 2010 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 moeten de energie-
intensieve bedrijfstakken of deeltakken die 
wellicht gevoelig kunnen zijn voor het 
weglekeffect, worden opgesomd in de 
tekst van de richtlijn. Het is van essentieel 
belang dat deze lijst kan worden 
aangevuld, zodat alle industriële 
bedrijfstakken en deeltakken die 
blootgesteld zijn aan dit risico, ten laatste 
op 30 juni 2009 geïdentificeerd zijn. Deze 
lijst zou later kunnen worden herzien of 
aangevuld - op basis van dezelfde criteria 
- om rekening te houden met 
veranderingen in de mondiale situatie. De
Commissie dient in haar analyse uit te gaan 
van een beoordeling in hoeverre het 
moeilijk 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 
gratis toewijzing kunnen krijgen of er zou 
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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.

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. De vergelijkbare 
verplichtingen die zijn aangegaan tussen 
ontwikkelde landen en de bijdragen van 
ontwikkelingslanden, inzonderheid de 
economisch meer ontwikkelde 
ontwikkelingslanden, moeten meetbaar, 
verifieerbaar en rapporteerbaar zijn. De 
meet- en verificatiemethoden moeten 
erkend zijn op internationaal niveau.

Or. fr

Motivering

Aangezien de internationale overeenkomst er moet komen in december 2009, moet de 
herziening van de communautaire bepalingen niet uitgesteld worden tot 2011. Om de 
investeringen veilig te stellen, moet zo snel mogelijk worden bepaald welke bedrijfstakken 
blootgesteld zijn aan het risico van een weglekeffect. 

Het is belangrijk dat de lijst geactualiseerd kan worden, om rekening te kunnen houden met 
belangrijke ontwikkelingen op mondiaal niveau op het gebied van klimaatverandering. De 
actualisering mag echter niet unilateraal op Europees niveau gestart worden zonder dat er 
zich een belangrijke internationale ontwikkeling heeft voorgedaan.
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Amendement
Rebecca Harms, Satu Hassi

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 
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 

(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. De verplichte 
inlevering van emissierechten bij import 
dient aan importeurs eisen op te leggen die 
niet minder gunstig zijn dan de eisen die 
voor installaties binnen de EU gelden, wat 
betreft de inlevering van emissierechten. 
De regeling zou 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. 
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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.

Or. en

Amendement
Werner Langen

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 
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 

(20) De Commissie dient derhalve uiterlijk 
in juni 2010 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 6 maanden na de datum van
inwerkingtreding van deze richtlijn 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 en het indirecte effect van 
doorberekening CO2-uitgaven in 
elektriciteitsprijzen 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, zal voor directe en, 
indien van toepassing, indirecte emissie
een grotere gratis toewijzing krijgen. Voor 
sommige sectoren zou er een effectieve 
koolstofcompensatie-regeling kunnen 
worden ingevoerd teneinde installaties uit 
de Gemeenschap waarvoor het 
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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.

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.

Or. en

Motivering

Het is nodig dat de industrie zo vroeg mogelijk duidelijkheid heeft over welke bedrijfstakken 
of deeltakken onder deze verbintenis vallen en welke maatregelen er mogelijk worden 
genomen, zodat de toekomstige werking of sluiting van de betrokken fabrieken voorbereid kan 
worden. De maatregelen dienen rekening te houden met zowel het directe als het indirecte 
effect van de doorberekening van de CO2-kosten om iets te doen aan het ernstige risico van 
een weglekeffect. De koolstofcompensatieregeling zal niet geschikt zijn voor alle 
bedrijfstakken.

Amendement
Angelika Niebler

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 

(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 
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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 
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.

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 
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. Er dient ook 
rekening te worden gehouden met de 
kwestie van de zekere voorziening van de 
Europese Unie met grondstoffen. Tevens 
moeten ze in overeenstemming zijn met de 
internationale verplichtingen van de 
Gemeenschap, met inbegrip van de WTO-
overeenkomst.

Or. de
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Motivering

De toegang tot grondstoffen wordt een steeds belangrijker factor in de succesvolle 
economische ontwikkeling en is bijgevolg van groot strategisch belang. Een zware kostenlast, 
wat de veiling van emissierechten zou betekenen voor sommige sectoren, zou leiden tot de 
stopzetting van de binnenlandse productie en het inkopen uit derde landen. Daardoor zou de 
importafhankelijkheid toenemen. Het zou ook leiden tot de verplaatsing van de productie naar 
derde landen met grondstoffen.

Amendement
Hannes Swoboda

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 
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 

(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 
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 
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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.

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. Er dient ook 
rekening te worden gehouden met de 
kwestie van de zekere voorziening van de 
Europese Unie met grondstoffen. Tevens 
moeten ze in overeenstemming zijn met de 
internationale verplichtingen van de 
Gemeenschap, met inbegrip van de WTO-
overeenkomst.

Or. de

Motivering

De toegang tot grondstoffen wordt een steeds belangrijker factor in de succesvolle 
economische ontwikkeling en is bijgevolg van groot strategisch belang. Een zware kostenlast, 
wat de veiling van emissierechten zou betekenen voor sommige sectoren, zou leiden tot de 
stopzetting van de binnenlandse productie en het inkopen uit derde landen. Daardoor zou de 
importafhankelijkheid toenemen. Het zou ook leiden tot de verplaatsing van de productie naar 
derde landen met grondstoffen.

Amendement
Philippe Busquin

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) Er mag geen onnodige 
concurrentieverstoring tot stand gebracht 
worden tussen installaties, ongeacht of ze 
zijn geëxternaliseerd zijn of niet.

Or. en
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Motivering

Er dient te worden voorkomen dat de interne markt verstoord wordt door een toewijzing van 
emissierechten die zou leiden tot een verschuiving van de productie van externe installaties 
naar interne installaties met een stijging van de CO2-emissie tot gevolg. Het doel van de EU-
ETS is de emissie van broeikasgassen te beperken en de verstoring van de actuele 
productiemethodes waarbij op een energie-efficiëntie manier wordt uitbesteed, zou het 
omgekeerde gevolg kunnen hebben.

Amendement
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) Er mag geen onnodige 
concurrentieverstoring tot stand gebracht 
worden tussen installaties, ongeacht of ze 
zijn geëxternaliseerd zijn of niet. 

Or. en

Motivering

Het huidige voorstel mag geen stimulansen creëren die leiden tot verstoring van de markt en 
tevens een stijging van de emissie. Het is van essentieel belang dat de tekst van de richtlijn 
reflecteert dat vele sectoren activiteiten  “uitbesteden “. Er dient te worden voorkomen dat de 
interne markt verstoord wordt door een toewijzing van emissierechten die zou leiden tot een 
verschuiving van de productie van externe naar interne installaties met een stijging van de 
CO2-emissie tot gevolg. Het doel van de regeling is de emissie te beperken en de verstoring 
van de actuele productiemethodes waarbij op een energie-efficiëntie manier wordt uitbesteed, 
zou het omgekeerde gevolg kunnen hebben. 

  

Amendement
Rebecca Harms, Satu Hassi

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 
met derde landen worden gesloten om te 

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. Zodra de 
Gemeenschap een bevredigende 
internationale overeenkomst sluit, dient de 
toegang tot kredieten uit projecten in derde 
landen tegelijk met de stijging van het 
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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.

emissiebeperkingsniveau dat via de 
Gemeenschapsregeling moet worden 
gehaald, te worden opgevoerd.

Or. en

Motivering

De voorwaarden voor compensatiecredits moeten worden vastgelegd in het kader van de VN 
en een brede internationale overeenkomst voor de periode na 2012.

Amendement
Herbert Reul, Christian Ehler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Met het oog op de voorspelbaarheid 
dienen de exploitanten zekerheid te krijgen 
over hun mogelijkheden na 2012 om CER's 
en ERU's te gebruiken tot het restant van 
het niveau dat zij in de periode van 2008 
tot 2012 mochten gebruiken, uit 
projecttypes die in de periode van 2008 tot 
2012 door alle lidstaten in de 
Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd. Aangezien de overdracht 
door de lidstaten van CER's en ERU's 
waarover exploitanten beschikken, tussen 
verbintenisperioden uit hoofde van 
internationale overeenkomsten (
“opsparen” van CER's en ERU's) niet vóór 
2015 kan gebeuren, en alleen als de 

(22) Met het oog op de voorspelbaarheid 
dienen de exploitanten zekerheid te krijgen 
over hun mogelijkheden na 2012 om CER's 
en ERU's te gebruiken tot het restant van 
het niveau dat zij in de periode van 2008 
tot 2012 mochten gebruiken, uit 
projecttypes die in de periode van 2008 tot 
2012 door alle lidstaten in de 
Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd. Bovendien moeten de 
exploitanten de mogelijkheid hebben 
jaarlijks emissierechten uit flexibele 
projectmechanismen (CER's en ERU's) of 
andere goedgekeurde credits van derde 
landen te gebruiken tot maximaal 50% 
van de reductie in vergelijking met de 



AM\728287NL.doc 87/97 PE407.871v01-00

NL

lidstaten ervoor kiezen het opsparen van 
deze CER's en ERU's toe te staan binnen 
de context van beperkte rechten om 
dergelijke kredieten op te sparen, dient 
deze zekerheid te worden gegeven door de 
lidstaten ertoe te verplichten exploitanten 
toe te staan deze CER's en ERU's die zijn 
verleend voor emissiebeperkingen vóór 
2012, in te wisselen voor emissierechten 
die met ingang van 2013 geldig zijn. 
Aangezien de lidstaten echter niet verplicht 
moeten worden om CER's en ERU's te 
accepteren waarvan het niet zeker is dat ze 
deze met het oog op hun bestaande 
internationale verplichtingen zullen kunnen 
gebruiken, dient deze verplichting niet 
verder te gaan dan 31 december 2014. De 
exploitanten dienen dezelfde zekerheid te 
krijgen voor dergelijke CER's die 
afkomstig zijn van projecten die vóór 2013 
zijn vastgesteld met het oog op 
emissiebeperking met ingang van 2013.

toewijzing voor de periode van 2012 tot 
2018. Aangezien de overdracht door de 
lidstaten van CER's en ERU's waarover 
exploitanten beschikken, tussen 
verbintenisperioden uit hoofde van 
internationale overeenkomsten (
“opsparen” van CER's en ERU's) niet vóór 
2015 kan gebeuren, en alleen als de 
lidstaten ervoor kiezen het opsparen van 
deze CER's en ERU's toe te staan binnen 
de context van beperkte rechten om 
dergelijke kredieten op te sparen, dient 
deze zekerheid te worden gegeven door de 
lidstaten ertoe te verplichten exploitanten 
toe te staan deze CER's en ERU's die zijn 
verleend voor emissiebeperkingen vóór 
2012, in te wisselen voor emissierechten 
die met ingang van 2013 geldig zijn. 
Aangezien de lidstaten echter niet verplicht 
moeten worden om CER's en ERU's te 
accepteren waarvan het niet zeker is dat ze 
deze met het oog op hun bestaande 
internationale verplichtingen zullen kunnen 
gebruiken, dient deze verplichting niet 
verder te gaan dan 31 december 2014. De 
exploitanten dienen dezelfde zekerheid te 
krijgen voor dergelijke CER's die 
afkomstig zijn van projecten die vóór 2013 
zijn vastgesteld met het oog op 
emissiebeperking met ingang van 2013.

Or. de

Motivering

Meer flexibiliteit ten behoeve van een betere kosten-batenverhouding.

Amendement
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Met het oog op de voorspelbaarheid 
dienen de exploitanten zekerheid te krijgen 
over hun mogelijkheden na 2012 om CER's 
en ERU's te gebruiken tot het restant van 
het niveau dat zij in de periode van 2008 

(22) Met het oog op de voorspelbaarheid 
dienen de exploitanten zekerheid te krijgen 
over hun mogelijkheden na 2012 om CER's 
en ERU's te gebruiken tot 25 % van hun 
emissie in het betreffende jaar, uit 
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tot 2012 mochten gebruiken, uit 
projecttypes die in de periode van 2008 tot 
2012 door alle lidstaten in de 
Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd. Aangezien de overdracht 
door de lidstaten van CER's en ERU's 
waarover exploitanten beschikken, tussen 
verbintenisperioden uit hoofde van 
internationale overeenkomsten (
“opsparen” van CER's en ERU's) niet vóór 
2015 kan gebeuren, en alleen als de 
lidstaten ervoor kiezen het opsparen van 
deze CER's en ERU's toe te staan binnen 
de context van beperkte rechten om 
dergelijke kredieten op te sparen, dient 
deze zekerheid te worden gegeven door de 
lidstaten ertoe te verplichten exploitanten 
toe te staan deze CER's en ERU's die zijn 
verleend voor emissiebeperkingen vóór 
2012, in te wisselen voor emissierechten 
die met ingang van 2013 geldig zijn. 
Aangezien de lidstaten echter niet verplicht 
moeten worden om CER's en ERU's te 
accepteren waarvan het niet zeker is dat ze 
deze met het oog op hun bestaande 
internationale verplichtingen zullen kunnen 
gebruiken, dient deze verplichting niet 
verder te gaan dan 31 december 2014. De 
exploitanten dienen dezelfde zekerheid te 
krijgen voor dergelijke CER's die 
afkomstig zijn van projecten die vóór 2013 
zijn vastgesteld met het oog op 
emissiebeperking met ingang van 2013.

projecttypes die in de periode van 2008 tot 
2012 door alle lidstaten in de 
Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd. Aangezien de overdracht 
door de lidstaten van CER's en ERU's 
waarover exploitanten beschikken, tussen 
verbintenisperioden uit hoofde van 
internationale overeenkomsten (
“opsparen” van CER's en ERU's) niet vóór 
2015 kan gebeuren, en alleen als de 
lidstaten ervoor kiezen het opsparen van 
deze CER's en ERU's toe te staan binnen 
de context van beperkte rechten om 
dergelijke kredieten op te sparen, dient 
deze zekerheid te worden gegeven door de 
lidstaten ertoe te verplichten exploitanten 
toe te staan deze CER's en ERU's die zijn 
verleend voor emissiebeperkingen vóór 
2012, in te wisselen voor emissierechten 
die met ingang van 2013 geldig zijn. 
Aangezien de lidstaten echter niet verplicht 
moeten worden om CER's en ERU's te 
accepteren waarvan het niet zeker is dat ze 
deze met het oog op hun bestaande 
internationale verplichtingen zullen kunnen 
gebruiken, dient deze verplichting niet 
verder te gaan dan 31 december 2014. De 
exploitanten dienen dezelfde zekerheid te 
krijgen voor dergelijke CER's die 
afkomstig zijn van projecten die vóór 2013 
zijn vastgesteld met het oog op 
emissiebeperking met ingang van 2013.

Or. en

Motivering

Het vastpinnen van de toegelaten JI/CDM-certificaten op de volumes die toegelaten zijn 
tijdens de tweede handelsperiode, is niet in overeenstemming met de 
harmoniseringsinspanningen, aangezien de verschillende lidstaten in de tweede 
handelsperiode verschillende percentages hebben toegestaan. De voortzetting van deze 
percentages na de tweede handelsperiode zal leiden tot een voortgezette ongelijke 
behandeling van exploitanten. Derhalve is de instelling van een algemeen plafond dat 
tegelijkertijd ongelijke behandeling wegwerkt en geen afbreuk doet aan toegekende rechten, 
aan te bevelen, teneinde te voorkomen dat benadeelde exploitanten gerechtelijke stappen 
ondernemen.
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Amendement
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Met het oog op de voorspelbaarheid 
dienen de exploitanten zekerheid te krijgen 
over hun mogelijkheden na 2012 om CER's 
en ERU's te gebruiken tot het restant van 
het niveau dat zij in de periode van 2008 
tot 2012 mochten gebruiken, uit 
projecttypes die in de periode van 2008 tot
2012 door alle lidstaten in de 
Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd. Aangezien de overdracht 
door de lidstaten van CER's en ERU's 
waarover exploitanten beschikken, tussen 
verbintenisperioden uit hoofde van 
internationale overeenkomsten (
“opsparen” van CER's en ERU's) niet vóór 
2015 kan gebeuren, en alleen als de 
lidstaten ervoor kiezen het opsparen van 
deze CER's en ERU's toe te staan binnen 
de context van beperkte rechten om 
dergelijke kredieten op te sparen, dient 
deze zekerheid te worden gegeven door de 
lidstaten ertoe te verplichten exploitanten 
toe te staan deze CER's en ERU's die zijn 
verleend voor emissiebeperkingen vóór 
2012, in te wisselen voor emissierechten 
die met ingang van 2013 geldig zijn. 
Aangezien de lidstaten echter niet verplicht 
moeten worden om CER's en ERU's te 
accepteren waarvan het niet zeker is dat ze 
deze met het oog op hun bestaande 
internationale verplichtingen zullen kunnen 
gebruiken, dient deze verplichting niet 
verder te gaan dan 31 december 2014. De 
exploitanten dienen dezelfde zekerheid te 
krijgen voor dergelijke CER's die 
afkomstig zijn van projecten die vóór 2013 
zijn vastgesteld met het oog op 
emissiebeperking met ingang van 2013.

(22) Met het oog op de voorspelbaarheid 
dienen de exploitanten zekerheid te krijgen 
over hun mogelijkheden om na 2012 CER's 
en ERU's en andere credits voor
emissiereducties te gebruiken tot 10,5 % 
van hun jaarlijkse uitstoot, uit 
projecttypes die door minstens één lidstaat 
in de Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd tot en met 2012. Aangezien 
de overdracht door de lidstaten van CER's 
en ERU's waarover exploitanten 
beschikken, tussen verbintenisperioden uit 
hoofde van internationale overeenkomsten 
( “opsparen” van CER's en ERU's) niet 
vóór 2015 kan gebeuren, en alleen als de 
lidstaten ervoor kiezen het opsparen van 
deze CER's en ERU's toe te staan binnen 
de context van beperkte rechten om 
dergelijke kredieten op te sparen, dient 
deze zekerheid te worden gegeven door de 
lidstaten ertoe te verplichten exploitanten 
toe te staan deze CER's en ERU's die zijn 
verleend voor emissiebeperkingen vóór 
2012, in te wisselen voor emissierechten 
die met ingang van 2013 geldig zijn. 
Aangezien de lidstaten echter niet verplicht 
moeten worden om CER's en ERU's te 
accepteren waarvan het niet zeker is dat ze 
deze met het oog op hun bestaande 
internationale verplichtingen zullen kunnen 
gebruiken, dient deze verplichting niet 
verder te gaan dan 31 december 2014. De 
exploitanten dienen dezelfde zekerheid te 
krijgen voor dergelijke CER's die 
afkomstig zijn van projecten die vóór 2013 
zijn vastgesteld met het oog op 
emissiebeperking met ingang van 2013. 

Or. en
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Motivering

CDM- en JI-credits zijn een efficiënte manier met een gunstige kosten-batenverhouding om de 
CO2-emissie te beperken en er tegelijkertijd voor te zorgen dat ontwikkelingslanden toegang 
hebben tot betere technologieën. Om te zorgen voor optimale flexibiliteit dienen de lidstaten 
de projecttypes die al in een van de andere lidstaten erkend zijn, wederzijds te erkennen.

Amendement
Rebecca Harms, Satu Hassi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Met het oog op de voorspelbaarheid 
dienen de exploitanten zekerheid te krijgen 
over hun mogelijkheden na 2012 om CER's 
en ERU's te gebruiken tot het restant van 
het niveau dat zij in de periode van 2008 
tot 2012 mochten gebruiken, uit 
projecttypes die in de periode van 2008 tot 
2012 door alle lidstaten in de 
Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd. Aangezien de overdracht 
door de lidstaten van CER's en ERU's 
waarover exploitanten beschikken, tussen 
verbintenisperioden uit hoofde van 
internationale overeenkomsten (
“opsparen” van CER's en ERU's) niet vóór 
2015 kan gebeuren, en alleen als de 
lidstaten ervoor kiezen het opsparen van 
deze CER's en ERU's toe te staan binnen 
de context van beperkte rechten om 
dergelijke kredieten op te sparen, dient 
deze zekerheid te worden gegeven door de 
lidstaten ertoe te verplichten exploitanten 
toe te staan deze CER's en ERU's die zijn 
verleend voor emissiebeperkingen vóór 
2012, in te wisselen voor emissierechten 
die met ingang van 2013 geldig zijn. 
Aangezien de lidstaten echter niet verplicht 
moeten worden om CER's en ERU's te 
accepteren waarvan het niet zeker is dat ze 
deze met het oog op hun bestaande 
internationale verplichtingen zullen kunnen 
gebruiken, dient deze verplichting niet 
verder te gaan dan 31 december 2014. De 
exploitanten dienen dezelfde zekerheid te 

(22) Met het oog op de voorspelbaarheid 
dienen de exploitanten zekerheid te krijgen 
over hun mogelijkheden na 2012 om CER's 
en ERU's te gebruiken tot het restant van 
het niveau dat zij in de periode van 2008 
tot 2012 mochten gebruiken, uit 
projecttypes die in de periode van 2008 tot 
2012 door alle lidstaten in de 
Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd. Aangezien de overdracht 
door de lidstaten van CER's en ERU's 
waarover exploitanten beschikken, tussen 
verbintenisperioden uit hoofde van 
internationale overeenkomsten (
“opsparen” van CER's en ERU's) niet vóór 
2015 kan gebeuren, en alleen als de 
lidstaten ervoor kiezen het opsparen van 
deze CER's en ERU's toe te staan binnen 
de context van beperkte rechten om 
dergelijke kredieten op te sparen, dient 
deze zekerheid te worden gegeven door de 
lidstaten ertoe te verplichten exploitanten 
toe te staan deze CER's en ERU's die zijn 
verleend voor emissiebeperkingen vóór 
2012, in te wisselen voor emissierechten 
die met ingang van 2013 geldig zijn. 
Aangezien de lidstaten echter niet verplicht 
moeten worden om CER's en ERU's te 
accepteren waarvan het niet zeker is dat ze 
deze met het oog op hun bestaande 
internationale verplichtingen zullen kunnen 
gebruiken, dient deze verplichting niet 
verder te gaan dan 31 december 2014. De 
exploitanten dienen dezelfde zekerheid te 
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krijgen voor dergelijke CER's die 
afkomstig zijn van projecten die vóór 2013 
zijn vastgesteld met het oog op 
emissiebeperking met ingang van 2013.

krijgen voor dergelijke CER's die 
afkomstig zijn van energie uit 
hernieuwbare bronnen en 
efficiëntieprojecten aan de vraagzijde die 
vóór 2013 zijn vastgesteld met het oog op 
emissiebeperking met ingang van 2013 met 
uitzondering van CER's van grote 
waterkrachtprojecten.

Or. en

Motivering

Het gebruik van externe compensaties moet beperkt worden tot credits die werkelijk 
aanvullend zijn en bijdragen aan de duurzame ontwikkeling in de gastlanden. Met name het 
gebruik van CER's en ERU's van sectoren waarvan vastgesteld is dat ze blootgesteld zijn aan 
het risico van een weglekeffect en internationale mededinging, moet verboden worden in de 
EU-regeling na 2012.

Amendement
Rebecca Harms, Satu Hassi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Wanneer de sluiting van een 
internationale overeenkomst vertraging 
oploopt, dient de mogelijkheid te worden 
gecreëerd dat kredieten uit kwalitatief 
hoogwaardige projecten via 
overeenkomsten met derde landen in de 
Gemeenschapsregeling worden gebruikt. 
Dergelijke overeenkomsten, die bilateraal 
of multilateraal kunnen zijn, zouden het 
mogelijk kunnen maken dat de erkenning 
van projecten die tot 2012 ERU's hebben 
opgeleverd maar dit niet langer binnen 
het Kyoto-kader kunnen doen, in de 
Gemeenschapsregeling gehandhaafd 
blijft.

Schrappen

Or. en
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Motivering

De voorwaarden voor compensatiecredits moeten worden vastgelegd in het kader van de VN 
en een brede internationale overeenkomst voor de periode na 2012.

Amendement
Herbert Reul, Christian Ehler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Om te verduidelijken dat alle soorten 
stookketels, branders, turbines, 
verwarmingstoestellen, ovens, verbranders, 
droogovens, drogers, motoren, fakkels en 
thermische of katalytische naverbranders 
onder deze richtlijn vallen, dient er een 
definitie van stookinstallatie te worden 
toegevoegd.

(28) Om te verduidelijken dat alle soorten 
stookketels, branders, turbines, 
verwarmingstoestellen, ovens, verbranders, 
droogovens, drogers, motoren, fakkels en 
thermische of katalytische naverbranders 
onder deze richtlijn vallen, dient er een 
definitie van stookinstallatie 
overeenkomstig de definitie in 
Richtlijn 96/61/EG van de Raad van 
24 september 1996 inzake geïntegreerde 
preventie en bestrijding van 
verontreiniging te worden toegevoegd.

Or. de

Motivering

Het begrip  “stookinstallatie “ moet worden gedefinieerd overeenkomst de IPPC-Richtlijn 
96/61/EG om de uniformiteit van de terminologie te garanderen en de wetgeving inzake 
vergunningen af te stemmen op de wetgeving inzake handel in emissierechten.

Amendement
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Om te verduidelijken dat alle soorten 
stookketels, branders, turbines, 
verwarmingstoestellen, ovens, verbranders, 
droogovens, drogers, motoren, fakkels en 
thermische of katalytische naverbranders
onder deze richtlijn vallen, dient er een 

(28) Om te verduidelijken dat alle soorten 
stookketels, branders, turbines, 
verwarmingstoestellen, ovens, verbranders, 
droogovens, drogers, motoren onder deze 
richtlijn vallen, dient er een definitie van 
stookinstallatie te worden toegevoegd.
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definitie van stookinstallatie te worden 
toegevoegd.

Or. en

Motivering

Intermitterend procesaffakkeling is nodig voor de veiligheid van het proces in het begin- en 
eindstadium. Het zou weliswaar wenselijk zijn dit type emissie te verlagen (bijv: kosten aan 
verloren materiaal bij een ethyleenkraker geschat op 400 tot 600 euro per ton CO2), maar dit 
is technisch niet haalbaar. Bovendien is het niet duidelijk of er uitrusting bestaat om 
intermitterende affakkeling met de vereiste nauwkeurigheid te bewaken.

Amendement
Herbert Reul

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 
Gemeenschapsregeling te evalueren.]

Schrappen

Or. de



PE407.871v01-00 94/97 AM\728287NL.doc

NL

Motivering

De luchtvaart hoeft niet apart vermeld te worden. Voor zover de luchtvaart deel uitmaakt van 
de EU-ETS, dient het benchmarkmodel te worden toegepast op de luchtvaart, en eventueel 
ook op het zeevervoer, aangezien dit de meeste efficiënte technologie bevordert zonder veel 
extra kosten met zich te brengen en daardoor de mededinging te verstoren.

Amendement
Rebecca Harms, Satu Hassi

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 
Gemeenschapsregeling te evalueren.]

(33) [Wat de benadering van toewijzing 
betreft, dient de luchtvaart gelijk te worden 
behandeld als de elektriciteitsopwekkers. 
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 
Gemeenschapsregeling te evalueren.]

Or. en

Motivering

De luchtvaart moet behandeld worden op dezelfde manier als de elektriciteitssector, 
aangezien de luchtvaartsector eveneens het merendeel van zijn kosten kan doorberekenen aan 
de consument en de opname ervan in de handelsregeling met gratis toewijzing bijgevolg zou 
leiden tot onverhoopte winsten voor de sector ten koste van de consument zonder enig 
ecologisch voordeel.
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Amendement
Miloslav Ransdorf

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 
Gemeenschapsregeling te evalueren.]

(33) [Wat de benadering van toewijzing 
betreft, dient de luchtvaart gratis 
overgangstoewijzingen te krijgen. 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 
Gemeenschapsregeling te evalueren.]

Or. en

Motivering

Het veilingsproces zal de grootste mondiale lopende veiling zijn die ooit werd gehouden. Het 
is van kritiek belang dat er te allen tijde een liquide markt voor emissierechten is en dat een 
slechte werking van de markt wordt voorkomen. Er is bijgevolg een geleidelijke invoering 
nodig om een vlotte overgang van de elektriciteitsmarkt naar volledige veiling te bevorderen, 
teneinde negatieve gevolgen voor de opwekkingscapaciteit en de elektriciteitsprijzen te 
beperken, om te voorkomen dat de energieprijzen leiden tot een verstoring van de intra-
Europese markt voor de nationale sectoren.



PE407.871v01-00 96/97 AM\728287NL.doc

NL

Amendement
Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 33 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33bis) Het is van belang de regeling in de 
toekomst uit te breiden tot andere grote 
uitstoters van broeikasgassen, met name 
in de vervoerssector, zoals 
scheepsexploitanten. Daartoe dient de 
Commissie zo spoedig mogelijk passende 
wijzigingen in te dienen, vergezeld van 
een effectbeoordeling, met het oog op de 
opname van de scheepvaart in de 
Gemeenschapsregeling tegen 2013 en de 
vaststelling van een datum voor de 
opname van het vrachtvervoer over de 
weg.

Or. nl

Motivering

Vrachtverkeer over de weg en scheepvaart moeten worden opgenomen in het ETS.

Amendement
Herbert Reul, Christian Ehler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) De voor de uitvoering van deze 
richtlijn vereiste maatregelen dienen te 
worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 
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. Met name dient 
de Commissie de bevoegdheid te krijgen 
maatregelen vast te stellen voor de veiling 
van emissierechten, voor de toewijzing van 
overgangsemissierechten voor de hele 
Gemeenschap, voor de bewaking, 

(34) De voor de uitvoering van deze 
richtlijn vereiste maatregelen dienen te 
worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 
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. Met name dient 
de Commissie de bevoegdheid te krijgen 
maatregelen vast te stellen voor de veiling 
van emissierechten in het kader van het 
benchmarkmodel, voor de bewaking, 
rapportage en verificatie van emissies, voor 
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rapportage en verificatie van emissies, voor 
de accreditatie van verificateurs en voor de 
invoering van geharmoniseerde regels voor 
projecten. Aangezien dit maatregelen van 
algemene strekking zijn die bedoeld zijn 
om niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen en deze richtlijn aan te 
vullen door de toevoeging of wijziging van 
nieuwe niet-essentiële onderdelen, dienen 
ze te worden vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG.

de accreditatie van verificateurs en voor de 
invoering van geharmoniseerde regels voor 
projecten. Aangezien dit maatregelen van 
algemene strekking zijn die bedoeld zijn 
om niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen en deze richtlijn aan te 
vullen door de toevoeging of wijziging van 
nieuwe niet-essentiële onderdelen, dienen 
ze te worden vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG.

Or. de

Motivering

Er is geen gratis overgangstoewijzing van emissierechten, aangezien het benchmarkmodel 
ook moet worden ingevoerd voor energie-intensieve bedrijfstakken. Veiling zal derhalve 
alleen plaatsvinden in het kader van het benchmarkmodel, op voorwaarde dat de installatie in 
kwestie onder de benchmark blijft.
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