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Amendement 132
Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 (nieuw)
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
(-1) Artikel 1 wordt vervangen door:
"Deze Richtlijn stelt een regeling op 
voor de handel in 
broeikasgasemissierechten binnen de 
Gemeenschap (hierna aangeduid als de 
"Gemeenschapsregeling") teneinde 
reducties van broeikasgasemissies op een 
kosteneffectieve en economisch efficiënte 
wijze te bevorderen waarbij innovatie in 
de hand wordt gewerkt en het 
concurrentievermogen wordt behouden en 
verbeterd."

Or. en

Motivering

Het ETS moet leiden tot koolstofarme vernieuwingen die in de EU gevestigde bedrijven een 
langdurige voorsprong geven op concurrenten buiten de EU. Waar het ETS leidt tot het risico 
van een weglekeffect, moet het concurrentievermogen van in de EU gevestigde bedrijven 
behouden blijven.

Amendement 133
Herbert Reul

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
Deze richtlijn voorziet tevens in een 
sterkere verlaging van de emissie van 
broeikasgassen teneinde bij te dragen tot 
het reductieniveau dat op 
wetenschappelijke gronden nodig wordt 
geacht om een gevaarlijke 
klimaatverandering te voorkomen.

Deze richtlijn voorziet tevens in een 
sterkere verlaging van de emissie van 
broeikasgassen teneinde bij te dragen tot 
het reductieniveau dat nodig wordt geacht 
om de afhankelijkheid van fossiele 
brandstoffen te verminderen, zodat de 
continuïteit van de energievoorziening in 
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de komende decennia kan worden 
gewaarborgd.

Or. de

Motivering

De klimaatverandering is één van de vele aspecten. Beslissend is echter het waarborgen van de 
continuïteit van de energievoorziening in de komende decennia. Samen met een duidelijk hogere 
efficiëntie bij de benutting van fossiele brandstoffen en de uitbreiding van andere 
energiebronnen, worden ook de broeikasgasemissies duurzaam verminderd.

Amendement 134
Patrick Louis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
(1 bis) Het volgende artikel moet worden 
ingevoegd:

"Artikel 1 bis
1. De Commissie zal de voorwaarden voor 
opneming van de LULUCF-activiteiten in 
de werkingssfeer van deze richtlijn 
onderzoeken in het licht van de tijdens de 
Conferentie op Bali gedane voorstellen en 
van de technische vorderingen. Zij zal 
uiterlijk eind 2008 een desbetreffend 
wetsvoorstel voorleggen aan het Europees 
Parlement en de Raad.
2. Dit voorstel zal met name betrekking 
hebben op de volledige opneming van de 
LULUCF-projecten in de 
"projectgebonden mechanismen" (JI en 
CDM) vastgesteld in het kader van het 
Protocol van Kyoto, inclusief het gebruik 
van de CER's en de ERU's uit 
projectactiviteiten in de 
Gemeenschapsregeling vóór de 
inwerkingtreding van een toekomstige 
internationale overeenkomst over 
klimaatverandering."

Or. fr
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Motivering

Sommige lidstaten verwijten de Europese Commissie dat ze haar keuze om de LULUCF-
activiteiten niet op te nemen in het EU-ETS, onvoldoende heeft verantwoord . De conclusies van 
de Europese Raad nodigen de Commissie uit om de mogelijkheden voor deze opneming te 
onderzoeken. Het Europees Parlement heeft de Commissie eveneens opgeroepen om deze 
mogelijkheid te onderzoeken.
Het opzetten van LULUCF-projecten in ontwikkelingslanden via het CDM zou een niet te 
verwaarlozen financieringsbron vormen, die tegelijk een garantie zou zijn voor de bescherming 
van de biodiversiteit en het herstel van aangetaste bossen.

Amendement 135
Ivo Belet

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
(1 bis) In artikel 2 moet het volgende lid
worden toegevoegd:
"2 bis. Deze Richtlijn is tevens van 
toepassing, voor zover uitdrukkelijk 
vermeld, op in Bijlage 2aa genoemde 
installaties."

Or. en

Motivering

Deze sectoren, waarbij de inkoop van elektriciteit een groot gedeelte van de productiekosten 
vormt, zijn nog niet opgenomen in het ETS-systeem. Deze sectoren moeten echter hun 
elektriciteit kopen bij leveranciers die wel in het ETS-systeem zijn opgenomen, en hun 
productiekosten zullen aanzienlijke toenemen. Om een onrechtstreeks weglekeffect te vermijden, 
zouden deze sectoren moeten worden gecompenseerd voor het dreigende verlies aan 
concurrentievermogen.

Amendement 136
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
(c) "broeikasgassen": de in bijlage II (c) "broeikasgassen": de in bijlage II 
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genoemde gassen en andere gasvormige 
bestanddelen van de atmosfeer, zowel 
natuurlijke als antropogene, die infrarode 
straling absorberen en weer uitstralen;

genoemde gassen;

Or. de

Motivering

De definitie van broeikasgassen is geldig binnen het kader van de richtlijn. Het is dus voldoende 
om te verwijzen naar de in de bijlage genoemde gassen. Daarom is enkel een aanpassing van 
bijlage II nodig, die een essentiële bepaling van de richtlijn vormt.

Amendement 137
Werner Langen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
(c) "broeikasgassen": de in bijlage II 
genoemde gassen en andere gasvormige 
bestanddelen van de atmosfeer, zowel 
natuurlijke als antropogene, die infrarode 
straling absorberen en weer uitstralen;

(c) "broeikasgassen" zijn de in bijlage II 
genoemde gassen en gassen die in het 
kader van toekomstige internationale 
regelingen als zodanig worden 
gedefinieerd;

Or. de

Motivering

De richtlijn moet betrekking hebben op de in het Protocol van Kyoto genoemde klimaatgassen. 
De voorgestelde formulering is zo breed, dat bijvoorbeeld waterdamp ook inbegrepen is.

Amendement 138
Angelika Niebler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
(c) "broeikasgassen": de in bijlage II 
genoemde gassen en andere gasvormige 
bestanddelen van de atmosfeer, zowel 
natuurlijke als antropogene, die infrarode 
straling absorberen en weer uitstralen;

(c) "broeikasgassen" zijn de in bijlage II 
genoemde gassen en gassen die in het 
kader van toekomstige internationale 
regelingen als zodanig worden 
gedefinieerd;
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Or. de

Motivering

Beperken tot klimaatgassen. De voorgestelde formulering is zo breed, dat bijvoorbeeld 
waterdamp ook inbegrepen is. Dit zou in de toekomst kunnen leiden tot een ondoelmatige 
reductienorm en een grote administratieve belasting.

Amendement 139
Eija-Riitta Korhola

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
(c) onder "broeikasgassen" wordt verstaan 
de in Bijlage II genoemde gassen en 
andere gasvormige bestanddelen van de 
atmosfeer, zowel natuurlijk als 
antropogeen, die infraroodstraling 
absorberen en weer afgeven;

(c) onder "broeikasgassen" wordt verstaan 
de in Bijlage II genoemde gassen en
gassen die in toekomstige internationale 
overeenkomsten aangemerkt worden als 
broeikasgassen;

Or. en

Motivering

De definitie van broeikasgassen in het voorstel is te breed en open voor interpretatie. Omwille 
van de consistentie wordt in het amendement voorgesteld om de definitie aan te passen aan het 
Protocol van Kyoto,om de effectiviteit van de inspanningsvermindering te verzekeren.

Amendement 140
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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

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

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

Or. fr

Motivering

Een gelijke behandeling is vereist van nieuwkomers die voor de eerste keer een vergunning voor 
broeikasgasemissie hebben verkregen en van degenen die een update van hun vergunning nodig 
hebben vanwege een aanzienlijke uitbreiding van of wijziging in hun activiteiten. Deze definitie, 
die is gebruikt in de eerste twee perioden van de quotarichtlijn (2005-2007 en 2008-2012, moet 
opnieuw worden gebruikt om ongelijke behandeling te voorkomen.

Amendement 141
Alejo Vidal-Quadras

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

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

(h) "nieuwkomer": een installatie die een of 
meer van de in bijlage I genoemde 
activiteiten uitvoert en die na indiening bij 
de Commissie van de in artikel 11, lid 1, 
bedoelde lijst een vergunning voor 
broeikasgasemissie heeft verkregen of 
waarvan de vergunning voor 
broeikasgasemissie is geactualiseerd naar 
aanleiding van een wijziging van de aard 
of werkwijze of een uitbreiding van de 
installatie of een aanzienlijke vergroting 
van de bezettingsgraad van de bestaande 
installatie;

Or. en

Motivering

De definitie van "nieuwkomer" moet worden aangepast zodat bedrijven hun productie zoveel 
mogelijk kunnen concentreren in hun meest efficiënte locaties binnen de EU. Daartoe is het 
essentieel om een eerlijke en consistente behandeling te verzekeren voor de drie mogelijke 
bedrijfsscenario's: werken met bestaande installaties,de capaciteit van bestaande installaties 
uitbreiden en nieuwe installaties ontwikkelen.
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Amendement 142
Werner Langen

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

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

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

Or. de

Motivering

De ontwerprichtlijn bevat geen regeling voor de juridische behandeling van
capaciteitsuitbreidingen van bestaande installaties (dus productievergrotingen). Dit gat in de 
regeling moet worden gedicht. Installaties waarvan de capaciteit is uitgebreid, moeten worden 
beschouwd als 'nieuwkomers' zoals bedoeld in de richtlijn.

Amendement 143
Angelika Niebler

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

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

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

Or. de

Motivering

De ontwerprichtlijn bevat geen regeling voor de juridische behandeling van 
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capaciteitsuitbreidingen van bestaande installaties (dus productievergrotingen). Deze lacune in 
de regeling moet worden gedicht. Installaties waarvan de capaciteit is uitgebreid, moeten 
worden beschouwd als 'nieuwkomers' zoals bedoeld in de richtlijn. Een onderscheid hierin is 
zakelijk niet gerechtvaardigd en zou leiden tot belemmeringen voor investeringen.

Amendement 144
Bernhard Rapkay, Matthias Groote

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
(b bis) Het volgende punt wordt 
toegevoegd:
"(j bis) "energie-intensief bedrijf": een 
bedrijf waar de aankoop van 
energieproducten en elektriciteit ten 
minste 3,0% van de productiewaarde 
uitmaakt, of de verschuldigde nationale 
energiebelasting ten minste 0,5% van de 
toegevoegde waarde bedraagt.
Onder de kosten van de aankoop van 
energieproducten en elektriciteit wordt 
verstaan de feitelijke kosten van de door 
het bedrijf aangekochte of gegenereerde 
energie. Hieronder vallen alleen de kosten 
van elektriciteit, verwarming en de 
energieproducten die worden gebruikt 
voor verwarmingsdoeleinden.
Onder productiewaarde wordt verstaan de 
omzet inclusief rechtstreeks aan de prijs 
van het product gekoppelde subsidies, 
vermeerderd of verminderd met de 
veranderingen in voorraden gereed 
product, onderhanden werk en goederen 
en diensten, ingekocht voor 
wederverkoop, en verminderd met de 
aankoop van goederen en diensten voor 
wederverkoop.
Onder toegevoegde waarde wordt verstaan 
de totale aan btw onderworpen omzet 
inclusief uitvoer, verminderd met de totale 
aan btw onderworpen inkoop inclusief 
invoer."

Or. de
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Motivering

Op grond van het subsidierecht en voor een grotere plannings- en investeringszekerheid voor 
ondernemingen is het nodig om al in deze richtlijn duidelijk te definiëren wat energie-intensieve 
industrieën zijn en op welke wijze de sectoren die een groot risico lopen op verschuiving in de 
CO2-emissies, een speciale behandeling moeten krijgen in het kader van de 
emissierechtenhandel.
Een definitie van energie-intensieve industrieën zoals in de Richtlijn 2003/96/EG over 
energieheffingen is daarom zinvol.

Amendement 145
Erika Mann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
[t)] "stookinstallatie": een stationaire 
technische eenheid waarin brandstoffen 
worden geoxideerd, waarbij warmte of 
mechanische energie of beide worden 
geproduceerd, en andere rechtstreeks 
daarmee verband houdende activiteiten 
worden uitgevoerd, met inbegrip van 
afvalgasreiniging;

[t)] "stookinstallatie": een stationaire 
technische eenheid waarin brandstoffen 
worden geoxideerd, waarbij warmte of 
mechanische energie of beide worden 
geproduceerd ten behoeve van de levering 
aan eindverbruikers buiten de 
stookinstallatie zelf;

Or. de

Amendement 146
Werner Langen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
[t)] "stookinstallatie": een stationaire 
technische eenheid waarin brandstoffen 
worden geoxideerd, waarbij warmte of
mechanische energie of beide worden
geproduceerd, en andere rechtstreeks
daarmee verband houdende activiteiten 
worden uitgevoerd, met inbegrip van 
afvalgasreiniging;

[t)] "stookinstallatie": een stationaire 
technische eenheid waarin brandstoffen 
worden geoxideerd, waarbij warmte en/of
mechanische energie of elektriciteit wordt
geproduceerd ten behoeve van de levering 
aan eindverbruikers buiten de 
stookinstallatie zelf;
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Or. de

Motivering

De definitie van „stookinstallatie“ moet volgens de titel van bijlage 1 van de richtlijn 
uitdrukkelijk en uitsluitend beperkt zijn tot elektriciteitscentrales en mag niet ook interne 
industriële stookinstallaties omvatten („de productie van stroom en warmte ten behoeve van 
levering aan andere verbruikers“).

Amendement 147
Esko Seppänen

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

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

[t)] "stookinstallatie": een stationaire 
technische eenheid waarin brandstoffen 
worden geoxideerd, waarbij warmte of 
mechanische energie of beide worden 
geproduceerd, en andere rechtstreeks 
daarmee verband houdende activiteiten 
worden uitgevoerd, met inbegrip van 
afvalgasreiniging, en uitgezonderd
recycling/terugwinning van metaal en 
metaalverbindingen;

Or. en

Motivering

De EU moet niet bestraffend optreden tegen recycling van metaal.

Amendement 148
Herbert Reul

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
[u)] "elektriciteitsopwekker": een 
installatie die op of na 1 januari 2005 
elektriciteit heeft geproduceerd om aan 
derden te worden verkocht en die alleen 

Schrappen
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onder de categorie "Levering van 
elektriciteit of warmte" in bijlage I valt.

Or. de

Motivering

Elke vorm van stroomopwekking moet gelijk behandeld worden om marktverstoringen te 
vermijden. Het grote aantal verschillende energieconcepten binnen afzonderlijke bedrijfstakken 
moet bewaard blijven.

Amendement 149
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
[u)] "elektriciteitsopwekker": een 
installatie die op of na 1 januari 2005 
elektriciteit heeft geproduceerd om aan 
derden te worden verkocht en die alleen 
onder de categorie "Levering van 
elektriciteit of warmte" in bijlage I valt.

[u)] "elektriciteitsopwekker": een 
installatie die, of een onderdeel van een 
installatie dat, op of na 1 januari 2005 
elektriciteit heeft geproduceerd om aan 
derden te worden verkocht en alleen onder 
de categorie "Levering van elektriciteit of 
warmte" in bijlage I valt. Niet als verkoop 
aan derden wordt beschouwd de levering 
van elektriciteit in het kader van een 
koopverplichting, behalve indien de 
verkoopprijs een aanpassingsmechanisme 
bevat dat het mogelijk maakt de prijs van 
de emissierechten door te berekenen in de 
verkoopprijs.

Or. fr

Motivering

De investeringen in warmtekrachtkoppelingen door de industrie om te voorzien in de eigen 
behoefte aan warmte en elektriciteit, gebeuren meestal in een "baseload"-modus en kunnen dus 
niet rendabel zijn als ze moeten concurreren met gecombineerde cycli of andere installaties voor 
elektriciteitsproductie. We mogen dus niet dezelfde toewijzingsregels toepassen op de activiteiten 
voor elektriciteitsproductie waarbij een koopverplichting geldt en gelijkaardige activiteiten 
waarbij geen koopverplichting geldt.
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Amendement 150
Paul Rübig

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
[(u)] "elektriciteitsopwekker": een 
installatie die op of na 1 januari 2005 
elektriciteit heeft geproduceerd om aan 
derden te worden verkocht en die alleen 
onder de categorie "Levering van 
elektriciteit of warmte" in bijlage I valt."

[u)] "Elektriciteitsopwekker": een 
installatie die op of na 1 januari 2005 
elektriciteit heeft geproduceerd om aan 
derden te worden verkocht, die 
voornamelijk levert aan de openbare 
elektriciteitsnetten, en die alleen onder de 
categorie "Levering van elektriciteit of 
warmte" in bijlage I valt.

Or. en

Motivering

De blootstelling aan internationale concurrentie dwingt ons om producenten voor eigen gebruik 
op te nemen in de vrije toewijzing. Andere bedrijven dan openbare elektriciteitsproducenten 
moeten de mogelijkheid hebben om hun eigen energievoorzieningen te gebruiken waarin al is 
geïnvesteerd. Daarom moet de definitie worden aangepast. Producenten voor eigen gebruik, 
zoals gedefinieerd in Richtlijn 96/92/EG van het Europees Parlement en van de Raad op 19 
december 1996 inzake gemeenschappelijke regels voor de interne elektriciteitsmarkt als “een 
natuurlijke of rechtspersoon die hoofdzakelijk voor eigen gebruik elektriciteit produceert”, 
mogen niet worden uitgesloten van vrije toewijzing.

Amendement 151
Alejo Vidal-Quadras

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
(u bis) Onder "bedrijfstakken waarin een 
significant risico op het weglekeffect 
bestaat" wordt verstaan bedrijfstakken die 
overeenkomstig de in artikel 10a, lid 9,
uiteengezette en in Bijlage 1a opgesomde 
criteria als zodanig worden aangemerkt.

Or. en
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Motivering

Een nadere toelichting van blootgestelde bedrijfstakken met verwijzing naar criteria en de 
nieuwe bijlage.

Amendement 152
Hannes Swoboda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
(u bis) Onder "bedrijfstakken waarin een 
significant risico op het weglekeffect 
bestaat" wordt verstaan bedrijfstakken die 
overeenkomstig de in artikel 10a, lid 9,
uiteengezette en in Bijlage 1a opgesomde 
criteria als zodanig worden aangemerkt.

Or. en

Motivering

Een nadere toelichting van blootgestelde bedrijfstakken met verwijzing naar criteria en de 
nieuwe bijlage.

Amendement 153
Werner Langen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
(u bis) "Elektriciteitsintensieve bedrijven"
zijn bedrijven zoals vermeld in bijlage II 
bis ter.

Or. de

Motivering

De definitie van elektriciteitsintensieve bedrijven moet zo duidelijk mogelijk worden afgebakend 
in bijlage 3 en moet dienen als grondslag voor de gratis toewijzing van certificaten.



PE409.397v01-00 16/99 AM\730636NL.doc

NL

Amendement 154
Patrick Louis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
(u bis) "Tijdelijke gecertificeerde 
emissiereductie" of "tCER", een eenheid 
die is verleend overeenkomstig artikel 12 
van het Protocol van Kyoto en de 
overeenkomstig het UNFCCC en het 
Protocol van Kyoto genomen besluiten 
voor een herbebossings- of 
bebossingsproject en die afloopt aan het 
einde van de verbintenisperiode op grond 
waarvan zij is verstrekt.

Or. fr

Motivering

Het risico van niet-permanentie in de bossen wordt behandeld in de CDM-procedure voor de 
creatie van tijdelijke kredieten;de modaliteiten zijn vastgelegd in 2003 tijdens de conferentie van 
de partijen in Milaan (Besluit 19/CP.9).

Amendement 155
Philippe Busquin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
(u bis) onder "geëxternaliseerde
installatie" wordt verstaan een installatie 
die eigendom is van en/of beheerd wordt
door een derde, en waarvan de functie
tevens kan worden vervuld door een in het 
productieprocédé van de betreffende 
bedrijfstak geïntegreerde interne 
productieactiviteit.

Or. en
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Motivering

De term ‘geëxternaliseerde installaties’ moet worden gedefinieerd om te voorkomen dat ze lijden 
onder verschillende toewijzingsmethoden en dus verschillende kosten, die hoger zijn dan die van 
interne productie in de sectoren waaraan ze leveren.

Amendement 156
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Angelika Niebler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
(u bis) onder "geëxternaliseerde 
installatie" wordt verstaan een installatie 
die eigendom is van of beheerd wordt door 
een derde, en waarvan de functie tevens
kan worden vervuld door een in het 
productieprocédé van de betreffende 
bedrijfstak geïntegreerde interne 
productieactiviteit.

Or. en

Motivering

De term ‘geëxternaliseerde installaties’ moet worden gedefinieerd om te voorkomen dat ze lijden 
onder verschillende toewijzingsmethoden en dus verschillende kosten, die hoger zijn dan die van 
interne productie in de sectoren waaraan ze leveren.

Amendement 157
Herbert Reul, Christian Ehler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
De bevoegde autoriteit toetst de 
vergunning voor broeikasgasemissie ten 
minste om de vijf jaar en brengt daarin de 
eventueel benodigde wijzigingen aan.

Schrappen

Or. de
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Motivering

De door de Commissie op meerdere plaatsen in het klimaat- en energiepakket gevraagde 
toetsing van de regels om de vijf jaar is een bureaucratisch gedrocht. De toetsing vindt al plaats 
op basis van de verslagen.

Amendement 158
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
De bevoegde autoriteit toetst de 
vergunning voor broeikasgasemissie ten 
minste om de vijf jaar en brengt daarin de 
eventueel benodigde wijziging aan.

De bevoegde autoriteit toetst de 
vergunning voor broeikasfasemissie ten 
minste om de vijf jaar en brengt daarin de 
eventueel benodigde wijzigingen aan 
overeenkomstig de meest recente 
wetenschappelijke bevindingen. 

Or. el

Motivering

Er zij op gewezen dat bij het toetsen van de vergunningen voor broeikasgasemissie evenals bij 
het indienen van wijzigingsvoorstellen de nieuwe wetenschappelijke bevindingen voor ogen 
gehouden dienen te worden.

Amendement 159
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
De hoeveelheid emissierechten die elk jaar 
met ingang van 2013 voor de hele 
Gemeenschap wordt verleend, neemt te 
beginnen met het punt halverwege de 
periode van 2008 tot 2012 lineair af. De 
hoeveelheid neemt af met een lineaire 
factor van 1,74%, vergeleken met de 

De hoeveelheid emissierechten die elk jaar 
met ingang van 2013 voor de hele 
Gemeenschap wordt verleend, neemt te 
beginnen met het punt halverwege de 
periode van 2008 tot 2012 lineair af. De 
hoeveelheid neemt af met een lineaire 
factor van 0,92%, vergeleken met de 
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gemiddelde jaarlijkse totale hoeveelheid 
emissierechten die door de lidstaten 
overeenkomstig de beschikkingen van de 
Commissie inzake hun nationale 
toewijzingsplannen voor de periode van 
2008 tot 2012 wordt verleend..

gemiddelde jaarlijkse totale hoeveelheid 
emissierechten die door de lidstaten 
overeenkomstig de beschikkingen van de 
Commissie inzake hun nationale 
toewijzingsplannen voor de periode van 
2008 tot 2012 wordt verleend.

Or. en

Motivering

De EU ETS-sector moet niet de onevenredig zware last krijgen van een reductie van 60% terwijl 
ze slechts een bijdrage van 40% levert aan de emissies. We dringen er daarom op aan de 
sectoren gelijkaardig, en liefst gelijk te behandelen. De niet-ETS-sector zou dan op basis van de 
emissies van 2005 een reductie van 13% moeten leveren voor de periode 2013 tot 2020, wat zou 
resulteren in dezelfde last voor het EU-ETS. Het weglekeffect is niet alleen een kwestie van 
gratis emissierechten maar ook een kwestie van de beschikbaarheid van emissierechten in de 
markt (liquiditeit).
Dit zou tevens resulteren in een amendement op het voorgestelde besluit om de lasten te delen.

Amendement 160
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
De hoeveelheid emissierechten die elk jaar 
met ingang van 2013 voor de hele 
Gemeenschap wordt verleend, neemt te 
beginnen met het punt halverwege de 
periode van 2008 tot 2012 lineair af. De 
hoeveelheid neemt af met een lineaire 
factor van 1,74%, vergeleken met de 
gemiddelde jaarlijkse totale hoeveelheid 
emissierechten die door de lidstaten 
overeenkomstig de beschikkingen van de 
Commissie inzake hun nationale 
toewijzingsplannen voor de periode van 
2008 tot 2012 wordt verleend.

De hoeveelheid emissierechten die elk jaar 
met ingang van 2013 voor de hele 
Gemeenschap wordt verleend, neemt te 
beginnen met het punt halverwege de 
periode van 2008 tot 2012 lineair af. De 
hoeveelheid neemt af met een lineaire 
constante factor van 1,10%, vergeleken 
met de gemiddelde jaarlijkse totale 
hoeveelheid emissierechten die door de 
lidstaten overeenkomstig de beschikkingen 
van de Commissie inzake hun nationale 
toewijzingsplannen voor de periode van 
2008 tot 2012 wordt verleend.

Or. de

Motivering

Het is niet duidelijk hoe de Commissie op 1,74% komt. De toepassing van het basisjaar 1990 
geeft een doelreductie van 20%, en bij inachtneming van de door de Commissie voorgestelde 
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verdeling van de reductieverplichting tussen de sectoren die onder het ETS vallen en de overige 
sectoren, en met opneming van Bulgarije en Roemenië, komen we uit op een doelreductie van 
1,10% per jaar voor de sectoren die onder het ETS vallen.

Amendement 161
Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
De hoeveelheid emissierechten die elk jaar 
met ingang van 2013 voor de hele 
Gemeenschap wordt verleend, neemt te 
beginnen met het punt halverwege de 
periode van 2008 tot 2012 lineair af. De 
hoeveelheid neemt af met een lineaire 
factor van 1,74%, vergeleken met de 
gemiddelde jaarlijkse totale hoeveelheid 
emissierechten die door de lidstaten 
overeenkomstig de beschikkingen van de 
Commissie inzake hun nationale 
toewijzingsplannen voor de periode van 
2008 tot 2012 wordt verleend.

De hoeveelheid emissierechten die elk jaar 
met ingang van 2013 voor de hele 
Gemeenschap wordt verleend, neemt te 
beginnen met het punt halverwege de 
periode van 2008 tot 2012 lineair af. De 
hoeveelheid neemt af met een lineaire 
factor van 2%, vergeleken met de 
gemiddelde jaarlijkse totale hoeveelheid 
emissierechten die door de lidstaten 
overeenkomstig de beschikkingen van de 
Commissie inzake hun nationale 
toewijzingsplannen voor de periode van 
2008 tot 2012 wordt verleend.

Or. en

Motivering

In Bali werd bepaald dat ontwikkelde landen hun broeikasgasemissies in 2020 zouden moeten 
hebben verminderd met 25% tot 40% in 2020 vergeleken met de waarden van 1990. Om dit doel 
te bereiken zou het EU-ETS moeten beginnen met een reductie van 25% in 2020 (vergeleken met 
de waarden van 2005), wat kan worden aangepast tot 30% in de context van een internationale 
overeenkomst na 2012. Dit betekent dat de lineaire factor moet worden aangepast tot 2% (1,74 x 
25/21). De stap van 25% tot 30% zou relatief gemakkelijk zijn vergeleken met de stap van 20 tot 
30%. Met een reductiedoel van 30% zou de lineaire factor 2,5 zijn, tenzij de Commissie aantoont 
dat een andere factor van toepassing is.

Amendement 162
Dragoş Florin David

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 9 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
De Commissie publiceert uiterlijk op 30 
juni 2010 de absolute hoeveelheid 
emissierechten voor 2013, die is gebaseerd 
op de totale hoeveelheden emissierechten 
die door de lidstaten overeenkomstig de 
beschikkingen van de Commissie inzake 
hun nationale toewijzingsplannen voor de 
periode van 2008 tot 2012 zijn verleend.

De Commissie publiceert uiterlijk op 31 
december 2010 de absolute hoeveelheid 
emissierechten voor 2013, die is gebaseerd 
op de totale hoeveelheden emissierechten 
die door de lidstaten overeenkomstig de 
beschikkingen van de Commissie inzake 
hun nationale toewijzingsplannen voor de 
periode van 2008 tot 2012 zijn verleend.

Or. en

Motivering

Om een passende mate van zekerheid en voorspelbaarheid te garanderen voor de industrie, zou 
de hoeveelheid emissierechten die door de lidstaten worden verleend inzake hun nationale 
toewijzingsplannen voor de periode 2008-2012 zo snel mogelijk bekend moeten worden. Daarom 
moet deze datum naar voren worden geschoven.

Amendement 163
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 9 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
De Commissie toetst de lineaire factor 
uiterlijk in 2025.

De Commissie toetst de lineaire factor 
uiterlijk in 2016.

Or. en

Motivering

De lineaire factor zou halverwege de derde handelsperiode moeten worden geëvalueerd in het 
licht van het beschikbare mitigatiepotentieel en de kosteneffectivteit.

Amendement 164
Herbert Reul, Christian Ehler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 9 a – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
3 bis. Mocht de hoeveelheid aanvullende 
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emissierechten die aan exploitanten werd 
verleend vanwege productiestijgingen 
overeenkomstig artikel 10a, lid 2, hoger 
uitvallen dan de hoeveelheid door 
exploitanten in die sector teruggegeven 
emissierechten vanwege verminderde 
reductie volgens de ex-post aanpassingen, 
dan worden de benchmarks voor deze 
specifieke sector in het jaar volgend op 
het jaar waarin de scheefgroei zich 
voordeed verminderd volgens de in artikel 
[23, lid 3,] bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing, op 
een wijze die een algehele emissiereductie 
in de zin van artikel 9 bewerkstelligt. 
Hiertoe delen de bevoegde instanties de 
Commissie vóór 30 april van elk jaar 
mede of de hoeveelheid emissierechten is 
overschreden.

Or. en

Motivering

De toewijzing van gratis emissierechten met ex-post aanpassingen voor werkelijke productie 
garandeert dat het CO2-reductiedoel wordt behaald en dat efficiënte groei mogelijk is, en 
voorkomt bovendien onverhoopte winsten (aangetoond in de ECOFYS-studie over de IFIEC-
methode). Bij productiestijgingen zouden ex-post aanpassingen kunnen leiden tot aanvullende 
emissierechten voor één jaar. Het behalen van het algemene doel moet echter worden 
gewaarborgd. Daarom zullen, indien de toegewezen emissierechten de planning overstijgen, de 
verschillende benchmarks naar beneden worden aangepast volgens een correctiemechanisme 
dat moet worden opgesteld in overeenstemming met artikel 23, lid 3.

Amendement 165
Esko Seppänen

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 9 a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
(6 bis) Het volgende artikel moet worden 
ingevoegd:

"Artikel 9 a bis
Aanpassing van elektriciteitsprijsvorming 
binnen de geharmoniseerde markt in de 
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hele Gemeenschap
De Commissie publiceert billijke regels 
voor de groothandelsprijzen in de 
geliberaliseerde en geharmoniseerde 
elektriciteitsmarkt om onverhoopte 
winsten voor producenten van kern- en 
waterkrachtenergie en speculatiewinsten 
voor financiële dienstverleners als gevolg 
van de effectisering van de emissierechten 
te voorkomen."

Or. en

Motivering

In de groothandel in elektriciteit is de prijsstelling gebaseerd op een leveringsprijs binnen de 
prijsvork. Deze prijsvorming omvat de kosten van de emissierechten, die de prijs van alle 
elektriciteit verhogen. Dit is de bron van de onverdiende en onverhoopte winsten voor de 
producenten van kern- en waterkrachtenergie, die deze emissierechten niet nodig hebben. Het 
systeem van prijsstelling in de groothandel in elektriciteit moet worden aangepast om 
onverhoopte winsten met emissievrije elektriciteitsgeneratoren te voorkomen, en zo de 
systematische fout van de marktprijsvorming te vermijden die vooral voordelig is voor de 
nucleaire industrie.

Amendement 166
Herbert Reul

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
Artikel 10 wordt geschrapt.

Or. en

Motivering

Auctioning within ETS means maximum cost for all consumers without additional benefits for 
CO2 reduction. It means nothing less than a new tax on CO2 to be paid by consumers. In order 
to save up to €55 bn per year for EU consumers and to keep power prices 20 – 30 €/MWh lower 
without questioning the effectiveness of ETS, it should not be based on auctioning. Free 
allocation based on benchmarks and actual production can provide for a cost efficient and 
ecologically effective instrument. 
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Amendement 167
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
1. Met ingang van 2013 veilen de lidstaten
alle emissierechten die niet 
overeenkomstig artikel 10 a gratis worden 
toegewezen.

1. Met ingang van 2013 veilt een 
communautair orgaan alle emissierechten 
die niet overeenkomstig artikel 10 a gratis 
worden toegewezen.

2. De totale hoeveelheid emissierechten 
die door elke lidstaat wordt geveild, 
bestaat uit:
(a) 90 % van de totale hoeveelheid te 
veilen emissierechten die over de lidstaten 
wordt verdeeld, waarbij elk aandeel 
identiek is aan het aandeel van de 
betrokken lidstaat in de geverifieerde 
emissie krachtens de 
Gemeenschapsregeling in 2005;
(b) 10 % van de totale hoeveelheid te 
veilen emissierechten die met het oog op 
solidariteit en groei binnen de 
Gemeenschap over bepaalde lidstaten 
wordt verdeeld, zodat de hoeveelheid 
emissierechten die deze lidstaten 
krachtens punt a) veilen, met de in bijlage 
II bis vermelde percentages wordt 
verhoogd.
Met het oog op punt a) wordt het aandeel 
van de lidstaten die in 2005 niet aan de 
Gemeenschapsregeling hebben 
deelgenomen, berekend aan de hand van 
hun geverifieerde emissie krachtens de 
Gemeenschapsregeling in 2007.
Indien nodig worden de in de eerste 
alinea, onder b), bedoelde percentages 
evenredig aangepast om te zorgen dat de 
herverdeling 10% bedraagt
3. Ten minste 20% van de inkomsten uit de 
in lid 2 bedoelde veiling van 
emissierechten, met inbegrip van alle 
inkomsten uit de in lid 2, onder b), 
bedoelde veilingen, zou moeten worden 

3. 100% van de inkomsten uit de veiling 
van emissierechten wordt door de 
Europese Unie gebruikt voor:
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gebruikt voor:

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

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

(b) de ontwikkeling van duurzame energie 
om te voldoen aan de toezegging van de 
Gemeenschap om tegen 2020 20% 
duurzame energie te gebruiken en om te 
voldoen aan de toezegging van de 
Gemeenschap om de energie-efficiëntie 
tegen 2020 met 20% op te voeren;

(b) de ontwikkeling van duurzame energie 
om te voldoen aan de toezegging van de 
Gemeenschap om tegen 2020 20% 
duurzame energie te gebruiken en om te 
voldoen aan de toezegging van de 
Gemeenschap om de energie-efficiëntie 
tegen 2020 met 20% op te voeren;

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

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

(c bis) de ontwikkeling van schone 
energiedragers;

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

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

(e) de vergemakkelijking van de 
aanpassing van ontwikkelingslanden aan 
de effecten van klimaatverandering;

(e) steun aan sommige lidstaten ter 
bevordering van de solidariteit en de groei 
in de Gemeenschap, binnen een limiet van 
10% van de inkomsten uit de veiling voor 
al deze lidstaten, de vergemakkelijking van 
de aanpassing van ontwikkelingslanden 
aan de effecten van klimaatverandering;

(f) de aanpak van maatschappelijke 
aspecten in huishoudens met een laag en 
gemiddeld inkomen, bijvoorbeeld door hun 
energie-efficiëntie en isolatie te verbeteren; 
en

(f) de aanpak van maatschappelijke 
aspecten in huishoudens met een laag en 
gemiddeld inkomen, bijvoorbeeld door hun 
energie-efficiëntie en isolatie te verbeteren; 
en

(g) de dekking van administratieve 
uitgaven voor het beheer van de 
Gemeenschapsregeling.

(g) de dekking van administratieve 
uitgaven voor het beheer van de 
Gemeenschapsregeling, binnen een limiet 
van [x% te bepalen] van de totale 
opbrengst van de veiling.
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4. De lidstaten nemen informatie over het 
gebruik van inkomsten voor elk van deze 
doelen op in hun krachtens Beschikking 
nr. 280/2004/EG ingediende verslagen.

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

5. Uiterlijk op 31 december 2010 stelt de 
Commissie een verordening vast over de 
tijdstippen, het beheer en andere aspecten 
van veilingen om te zorgen dat deze op een 
open, transparante en niet-discriminerende 
wijze worden uitgevoerd. De veilingen 
worden zodanig opgezet dat de 
exploitanten, en met name eventuele 
kleine en middelgrote ondernemingen die 
onder de Gemeenschapsregeling vallen, 
volledige toegang krijgen en dat andere 
deelnemers het verloop van de veiling niet 
ondermijnen. Deze maatregel, die bedoeld 
is om niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen door aanvulling 
daarvan, wordt vastgesteld volgens de in 
artikel [23, lid 3,] bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

5. Uiterlijk op 31 december 2009 stelt de 
Commissie een verordening vast volgens 
de in artikel [23, lid 3,] bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing over 
de tijdstippen, het beheer en andere 
aspecten van veilingen om te zorgen dat 
deze op een open, transparante en niet-
discriminerende wijze worden uitgevoerd.

Het veilingsysteem wordt zodanig opgezet 
dat een permanent liquide en 
transparante markt is gewaarborgd.
Om te garanderen dat deze doelstellingen 
worden bereikt, wordt de bovengenoemde 
regeling gebaseerd op de volgende 
beginselen:
- gebruik van een enkel systeem dat op 
afstand toegankelijk, eenvoudig (in één 
keer), efficiënt en tegen acceptabele 
kosten beschikbaar is en waarvan de 
integriteit wordt gewaarborgd door een 
enkele beheerder op communautair 
niveau;
- waarborging, tegen minimale kosten, 
van de toegang tot de veiling voor een 
deelnemer die bewijs levert van zijn 
solvabiliteit en houder is van een rekening 
die geopend is op het register voor de 
emissierechten;
- vaststelling binnen deze regeling van 
tijdstippen voor de veilingen in 
overeenstemming met de vervaldata voor 
inlevering van de emissierechten alsmede 
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met de financiële verplichtingen van de 
ondernemingen; deze tijdstippen sluiten 
één veiling voor de gehele periode uit.
De regeling bepaalt dat toezicht op deze 
markt wordt uitgeoefend door een 
bestaande of nog op te richten organisatie 
die ongeveer dezelfde taken dient te 
hebben als een orgaan dat toezicht houdt 
op de markten voor grondstoffen.

Or. fr

Motivering

De veilingen moeten worden opgezet op communautair niveau en niet lidstaat per lidstaat.

Het is noodzakelijk dat de EU kan investeren in technologieën voor energie en reductie van 
koolstofemissies, die essentieel zijn als voorbereiding op de reductie-inspanningen van nu tot 
2050. Het gebruik van de opbrengsten op communautair niveau laat toe om het Europese 
onderzoek goed te organiseren, met name in vergelijking met de Verenigde Staten en Japan.

Amendement 168
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
1. Met ingang van 2013 veilen de lidstaten 
alle emissierechten die niet 
overeenkomstig artikel 10 a gratis worden 
verleend.

1. Met ingang van 2013 veilen de lidstaten 
alle emissierechten.

Or. en

Motivering

De prijs van koolstof moet volledig in producten worden opgenomen, om de markt te sturen naar 
een meer klimaatvriendelijke consumptie. Gratis toewijzing vervormt het functioneren van het 
marktmechanisme, terwijl een volledige veiling een grote bureaucratie zou uitsparen en de beste 
presteerders zou belonen. Het weglekeffect en oneerlijke concurrentie voor Europese productie 
vanuit landen die niet deelnemen aan de uitgebreide internationale overeenkomst over 
klimaatverandering, moeten worden geneutraliseerd door importvereisten voor buitenlandse 
toewijzing.
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Amendement 169
Jerzy Buzek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
(a) 90% van de totale hoeveelheid te veilen 
emissierechten die over de lidstaten wordt 
verdeeld, waarbij elk aandeel identiek is 
aan het aandeel van de betrokken lidstaat in 
de geverifieerde emissie krachtens de 
Gemeenschapsregeling in 2005;

(a) 80% van de totale hoeveelheid te veilen 
emissierechten die over de lidstaten wordt 
verdeeld, waarbij elk aandeel identiek is 
aan het aandeel van de betrokken lidstaat in 
de geverifieerde emissie krachtens de 
Gemeenschapsregeling in 2008;

Or. en

Motivering

Het jaar 2008 is het eerste jaar met consistente EU ETS-gegevens die gelden voor alle 27 
lidstaten. Bovendien is vanaf 2008 de nieuwe installatiedefinitie van toepassing. 
Dit is een voorstel voor de introductie van een aanvullende 10% van de totale hoeveelheid 
emissierechten die worden geveild onder de lidstaten, op basis van de behaalde resultaten tussen 
het/de basisjaar/-jaren van het Protocol van Kyoto en het jaar 2008, het eerste jaar van de 
verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto. Deze aanpak biedt een juiste weerspiegeling van 
de Kyoto-resultaten van de afzonderlijke landen zoals vastgesteld in de conclusies van de 
Voorjaarsraad van 2007 en 2008.

Amendement 170
Jerzy Buzek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
(b bis) waarbij 10 % van de totale 
hoeveelheid te veilen emissierechten
onder de lidstaten wordt verdeeld al naar 
gelang de resultaten die ze tussen het 
basisjaar van het Kyoto-Protocol en het 
jaar 2008 hebben geboekt, teneinde 
rekening te houden met de inspanningen 
die ze zich tot aan de invoering van de 
Gemeenschapsregeling hebben getroost.

Or. en
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Motivering

Het jaar 2008 is het eerste jaar met consistente EU ETS-gegevens die gelden voor alle 27 
lidstaten. Bovendien is vanaf 2008 de nieuwe installatiedefinitie van toepassing. 

Dit is een voorstel voor de introductie van een aanvullende 10% van de totale hoeveelheid 
emissierechten die worden geveild onder de lidstaten, op basis van de behaalde resultaten tussen 
het/de basisjaar/-jaren van het Protocol van Kyoto en het jaar 2008, het eerste jaar van de 
verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto. Deze aanpak biedt een juiste weerspiegeling van 
de Kyoto-resultaten van de afzonderlijke landen zoals vastgesteld in de conclusies van de 
Voorjaarsraad van 2007 en 2008.

Amendement 171
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
Met het oog op punt b) met betrekking tot 
de emissierechten die met het oog op 
solidariteit en groei binnen de 
Gemeenschap over bepaalde lidstaten 
worden verdeeld, dient rekening 
gehouden te worden met criteria als de 
geografische bijzonderheden en nadelen 
van geografische gebieden, verafgelegen 
gebieden, berg- of insulaire gebieden.

Or. el

Amendement 172
Alyn Smith

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
Met het oog op punt b) moet de verdeling 
van emissierechten onder lidstaten onder 
meer worden gekoppeld aan een criterium 
dat betrekking heeft op het bestaan van 
specifieke geografische belemmeringen, 
zoals hun perifere of geïsoleerde ligging.
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Or. en

Motivering

De verdeling van de veilingopbrengsten moet bijdragen aan de doelstellingen van de 
Gemeenschap voor economische, sociale en territoriale cohesie, met speciale aandacht voor de 
perifere regio's.

Amendement 173
Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
2 bis. De Commissie verdeelt de 
opbrengsten van de veiling over de 
lidstaten proportioneel aan de uitgegeven 
emissierechten, rekening houdend met de 
verdeelsleutel als vastgelegd in Bijlage 
II bis.

Or. en

Motivering

Alle lidstaten krijgen een proportieel deel van de opbrengst van de veiling die in 
gemeenschapsverband wordt georganiseerd. Mocht worden besloten de veiling door lidstaten te 
laten houden dan is het goed om ervoor te zorgen dat alle lidstaten in gelijke mate delen in de 
opbrengsten.

Amendement 174
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

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

3. De inkomsten uit de in lid 2 bedoelde 
veiling van emissierechten, met inbegrip 
van alle inkomsten uit de in lid 2, onder b), 
bedoelde veilingen, moeten worden 
gebruikt voor:
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Or. en

Motivering

De opbrengst van veilingen van emissierechten moet worden gebruikt om de klimaatverandering 
aan te pakken, zowel in de vorm van mitigatie en adaptatie als van subsidies om te helpen met de 
financiering van de noodzakelijke investeringen, vooral voor huishoudens met een laag inkomen. 
Ten minste de helft van de opbrengst moet worden besteed aan de financiering van mitigatie, 
adaptatie, en vermeden ontbossing en degradatie in ontwikkelingslanden.

Amendement 175
Patrick Louis

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

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

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

Or. fr

Motivering

Het veilen van emissierechten moet bijdragen aan een financiële transfer van de vervuilende 
industrieën naar de ontwikkeling van activiteiten op het gebied van hernieuwbare energie, 
opslag van koolstof of vermijding van het vrijkomen van koolstof.
Een certificeringsproces dat de zes criteria van Helsinki omtrent duurzame ontwikkeling 
respecteert, met name het zesde criterium omtrent de socio-economische voordelen, moet de 
hoofdvoorwaarde zijn bij het continueren van de exploitatie van tropische bossen.
In de Europese Unie compenseert de bossector tussen 10 en 20 % van de broeikasgasemissies.

Amendement 176
Jerzy Buzek

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

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

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

Or. en

Motivering

Het wijzigen van de energiemix in de EU vereist tijd en moet worden gebaseerd op het principe 
van de kosteneffectiviteit. Kolen moeten in de toekomst worden gebruikt om de 
energievoorziening veilig te stellen. Hiertoe is aanvullende ondersteuning nodig om nieuwe 
technologieën te introduceren in de op steenkool gebaseerde energiesector.

Amendement 177
Dorette Corbey

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
(b) de ontwikkeling van duurzame energie
om te voldoen aan de toezegging van de 
Gemeenschap om tegen 2020 20% 
duurzame energie te gebruiken en om te 
voldoen aan de toezegging van de 
Gemeenschap om de energie-efficiëntie 
tegen 2020 met 20% op te voeren;

(b) de ontwikkeling van duurzame energie
om te voldoen aan de toezegging van de 
Gemeenschap om tegen 2020 20% 
duurzame energie te gebruiken en om te 
voldoen aan de toezegging van de 
Gemeenschap om de energie-efficiëntie 
tegen 2020 met 20% op te voeren,
waaronder investeringen in 
geconcentreerde zonne-energie in de 
Europese Unie of derde landen;

Or. en

Motivering

CO2-afvang en -opslag valt onder het amendement bij artikel 10, lid 3a, dat lidstaten verplicht 
om minstens 50% van de veilingopbrengsten terug te geven aan de betrokken bedrijven, op 
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voorwaarde dat deze bedrijven dit gebruiken voor koolstofarme technologieën zoals CO2-afvang 
en -opslag. Administratieve onkosten kunnen worden betaald uit de resterende opbrengsten van 
het emissiehandelssysteem.

Amendement 178
Dorette Corbey

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
(c) voor het afvangen en de geologische 
opslag van broeikasgassen, met name 
degene die afkomstig zijn van 
kolengestookte elektriciteitscentrales;

Schrappen

Or. en

Motivering

CO2-afvang en -opslag valt onder het amendement bij artikel 10, lid 3a, dat lidstaten verplicht 
om minstens 50% van de veilingopbrengsten terug te geven aan de betrokken bedrijven, op 
voorwaarde dat deze bedrijven dit gebruiken voor koolstofarme technologieën zoals CO2-afvang 
en -opslag. Administratieve onkosten kunnen worden betaald uit de resterende opbrengsten van 
het emissiehandelssysteem.

Amendement 179
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
(c) voor het afvangen en de geologische 
opslag van broeikasgassen, met name 
degene die afkomstig zijn van 
kolengestookte elektriciteitscentrales;

Schrappen

Or. en
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Motivering

De opbrengst van veilingen van emissierechten moet worden gebruikt om de klimaatverandering 
aan te pakken, zowel in de vorm van mitigatie en adaptatie als van subsidies om te helpen met de 
financiering van de noodzakelijke investeringen, vooral voor huishoudens met een laag inkomen. 
Ten minste de helft van de opbrengst moet worden besteed aan de financiering van mitigatie, 
adaptatie, en vermeden ontbossing en degradatie in ontwikkelingslanden.

Amendement 180
Jerzy Buzek

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
(c) voor het afvangen en de geologische 
opslag van broeikasgassen, met name 
degene die afkomstig zijn van 
kolengestookte elektriciteitscentrales;

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

Or. en

Motivering

Het wijzigen van de energiemix in de EU vereist tijd en moet worden gebaseerd op het principe 
van de kosteneffectiviteit. Kolen moeten in de toekomst worden gebruikt om de 
energievoorziening veilig te stellen. Hiertoe is aanvullende ondersteuning nodig om nieuwe 
technologieën te introduceren in de op steenkool gebaseerde energiesector.

Amendement 181
Jerzy Buzek

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
(c bis) voor modernisering van op 
steenkool gebaseerde stookinstallaties of 
hun vervanging door efficiëntere 
eenheden die minder CO2 uitstoten;
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Or. en

Motivering

Het wijzigen van de energiemix in de EU vereist tijd en moet worden gebaseerd op het principe 
van de kosteneffectiviteit. Kolen moeten in de toekomst worden gebruikt om de 
energievoorziening veilig te stellen. Hiertoe is aanvullende ondersteuning nodig om nieuwe 
technologieën te introduceren in de op steenkool gebaseerde energiesector.

Amendement 182
Miloslav Ransdorf

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
(c bis) voor onderzoek, ontwikkeling en 
toepassing van energieopslagtechnieken;

Or. en

Motivering

De veilinguitgaven zullen de mogelijkheden van bedrijven verkleinen om te investeren in 
klimaatvriendelijke technologieën en O & O. Daarom moeten de veilingopbrengsten worden 
gerecycleerd om deze nieuwe technologieën en de inspanningen op het gebied van O & O te 
betalen. De opbrengsten mogen niet worden gebruikt om algemene begrotingsproblemen op te 
lossen.

Amendement 183
Werner Langen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
(c bis) om verdere ontwikkeling van 
schone energiedragers, zoals waterstof, 
mogelijk te maken;

Or. en
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Motivering

In verband met de toewijzing van emissierechten merken we op dat de voorgestelde richtlijn 
momenteel rekening houdt met de impact op de energie-intensieve industrie van de concurrentie 
van industrieën van buiten de EU die niet dezelfde wettelijke verplichting hebben tot reductie 
van broeikasgasemissies ('weglekeffect').

Amendement 184
Patrick Louis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
(d) maatregelen om ontbossing te 
voorkomen, met name in de minst 
ontwikkelde landen;

(d) maatregelen om ontbossing te 
voorkomen, met name in de minst 
ontwikkelde landen, vooral door de 
ontwikkeling van de certificering, alsmede 
voor aanvullende maatregelen van de 
lidstaten of van hun regio's, teneinde de 
strijd tegen de klimaatopwarming in de 
bossen en het gebruik van hout te 
intensiveren en tegelijkertijd de andere 
functies van het bos in stand te houden;

Or. fr

Motivering

Het veilen van emissierechten moet bijdragen aan een financiële transfer van de vervuilende 
industrieën naar de ontwikkeling van activiteiten op het gebied van hernieuwbare energie, 
opslag van koolstof of vermijding van het vrijkomen van koolstof.

Een certificeringsproces dat de zes criteria van Helsinki omtrent duurzame ontwikkeling 
respecteert, met name het zesde criterium omtrent de socio-economische voordelen, moet de 
hoofdvoorwaarde zijn bij het continueren van de exploitatie van tropische bossen.

In de Europese Unie compenseert de bossector tussen 10 en 20 % van de broeikasgasemissies.
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Amendement 185
Dorette Corbey

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
(d) voor maatregelen om ontbossing te 
voorkomen, met name in de minst 
ontwikkelde landen;

(d) voor maatregelen om ontbossing of
bodemdegradatie te voorkomen of terug te 
draaien, met name in de minst ontwikkelde 
landen;

Or. en

Motivering

CO2-afvang en -opslag valt onder het amendement bij artikel 10, lid 3a dat lidstaten verplicht 
om minstens 50% van de veilingopbrengsten terug te geven aan de betrokken bedrijven, op 
voorwaarde dat deze bedrijven dit gebruiken voor koolstofarme technologieën zoals CO2-afvang 
en -opslag. Administratieve onkosten kunnen worden betaald uit de resterende opbrengsten van 
het emissiehandelssysteem.

Amendement 186
Nikolaos Vakalis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
(d bis) investeringen in 
ontwikkelingslanden die het Protocol van 
Kyoto hebben geratificeerd en de 
toekomstige internationale overeenkomst 
zullen ratificeren, dragen bij aan een 
verdere vermindering van de 
broeikasgassen, afgezien van de 20% die 
intern in de Europese Unie moet worden 
bereikt, en dragen aanzienlijk bij tot de 
totstandkoming van een economie met 
lage CO2-uitstoot in de 
ontwikkelingslanden. 

Or. el
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Motivering

Het is van kapitaal belang dat de inkomsten uit de veiling van rechten zo worden geïnvesteerd 
dat er economieën met een lage CO2-uitstoot ontstaan niet alleen binnen de grenzen van de 
Gemeenschap maar ook in de ontwikkelingslanden. De klimaatverandering kent immers geen 
grenzen en vereist collectieve inspanningen.

Amendement 187
Nikolaos Vakalis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
(f) de aanpak van de maatschappelijke 
aspecten in huishoudens met een laag en 
een gemiddeld inkomen, bijvoorbeeld door 
hun energie-efficiëntie en isolatie te 
verbeteren; en

(f) de aanpak van de maatschappelijke 
aspecten in huishoudens met een laag en 
gemiddeld inkomen, bijvoorbeeld door hun 
energie-efficiëntie en isolatie te verbeteren, 
subsidies te verlenen, te voorzien in 
speciale prijzen voor basisgoederen of 
andere financiële faciliteiten te bieden; 

Or. el

Motivering

Aangezien de veilingmethode zal worden toegepast in bedrijfstakken die de kostprijs van de 
vereiste rechten kunnen doorberekenen in de productprijs, is het belangrijk dat een deel van de 
veilinginkomsten wordt gebruikt om consumenten en huishoudens met een laag of gemiddeld 
inkomen te steunen. Zij zullen namelijk het zwaarst getroffen worden door de prijsverhogingen 
van basisgoederen.

Amendement 188
Nikolaos Vakalis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
(f bis) het opvangen van de gevolgen van 
de regeling inzake de handel in 
emissierechten voor de gebieden die 
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gebukt gaan onder ernstige geografische 
en demografische problemen, door extra 
maatregelen te treffen voor de 
ontwikkeling van een duurzaam 
energiebeleid; 

Or. el

Amendement 189
Alyn Smith

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
(f bis) om de gevolgen van de regeling 
voor de handel in emissierechten te 
verzachten voor gebieden die kampen met 
permanente en ernstige geografische en 
demografische belemmeringen, door ze 
aanvullende middelen te geven om een 
duurzaam energiebeleid te ontwikkelen;

Or. en

Motivering

De verdeling van de veilingopbrengsten moet bijdragen aan de doelstellingen van de 
Gemeenschap voor economische, sociale en territoriale cohesie, met speciale aandacht voor de 
perifere regio's.

Amendement 190
Nikolaos Vakalis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
(f ter) de verbetering van het 
concurrentievermogen van Europese 
bedrijven en de bevordering van 
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ondernemersactiviteiten ter bestrijding 
van de klimaatverandering, waarbij de 
nadruk moet worden gelegd op energie-
efficiëntie en meer financiële middelen 
beschikbaar moeten worden gesteld voor 
hernieuwbare energiebronnen, onderzoek
en ontwikkeling van lage-
emissietechnologieën en technische 
infrastructuurverbetering;

Or. el

Amendement 191
Dorette Corbey

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
(g) de dekking van administratieve 
uitgaven voor het beheer van de 
Gemeenschapsregeling.

Schrappen

Or. en

Motivering

CO2-afvang en -opslag valt onder het amendement bij artikel 10, lid 3a, dat lidstaten verplicht 
om minstens 50% van de veilingopbrengsten terug te geven aan de betrokken bedrijven, op 
voorwaarde dat deze bedrijven dit gebruiken voor koolstofarme technologieën zoals CO2-afvang 
en -opslag. Administratieve onkosten kunnen worden betaald uit de resterende opbrengsten van 
het emissiehandelssysteem.

Amendement 192
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
3 bis. Ten minste 50 % van de inkomsten 
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moeten worden gebruikt om 
broeikasgasreducties te financieren, 
ontbossing en degradatie tegen te gaan, 
en in te spelen op klimaatverandering in 
landen die niet worden genoemd in 
Bijlage I van het UNFCCC.

Or. en

Motivering

De opbrengst van veilingen van emissierechten moet worden gebruikt om de klimaatverandering 
aan te pakken, zowel in de vorm van mitigatie en adaptatie als van subsidies om te helpen met de 
financiering van de noodzakelijke investeringen, vooral voor huishoudens met een laag inkomen. 
Ten minste de helft van de opbrengst moet worden besteed aan de financiering van mitigatie, 
adaptatie, en vermeden ontbossing en degradatie in ontwikkelingslanden.

Amendement 193
Dorette Corbey

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
3 bis. Overeenkomstig de regels voor 
staatssteun inzake milieubescherming 
geven lidstaten ten minste 50% van de in 
lid 2 genoemde inkomsten uit het veilen 
van emissierechten, waaronder alle in 
punt b) daarvan genoemde inkomsten uit 
veilingen, terug aan de bedrijven op hun 
grondgebied die hebben deelgenomen aan 
de veiling, op voorwaarde dat het geld
wordt geïnvesteerd in koolstofarme 
technologieën, waaronder het afvangen 
en de geologische opslag van 
broeikasgassen. Aan 
elektriciteitsopwekkers zal geen teruggave
plaatsvinden, behalve voor elektriciteit die 
opgewekt wordt ten behoeve van
warmteverbruik door bedrijven of 
gewonnen wordt uit residuen van een 
industrieel procédé.

Or. en
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Motivering

Minstens 50 procent van de veilingopbrengsten moeten worden teruggegeven aan de bedrijven 
die deelnemen aan de veiling, op voorwaarde dat dit geld wordt gebruikt voor investeringen in 
koolstofarme technologieën. Lidstaten mogen volgens de regels voor overheidssteun steun 
bieden aan milieu-investeringen door bedrijven, maar omwille van een gelijke behandeling van 
bedrijven is het wenselijk dat lidstaten een gelijk aandeel van de veilingopbrengst geven aan de 
deelnemende bedrijven. De energiesector krijgt geen deel van de opbrengst, omdat zij de kosten 
gemakkelijk kunnen verhalen op hun klanten.

Amendement 194
Alyn Smith

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
3 bis. De Commissie ziet erop toe dat de 
tenuitvoerlegging van letters a), b), f) en 
f bis) van lid 3 bijdraagt aan de 
Gemeenschapsdoelstelling van 
economische, sociale en territoriale 
cohesie, en dat bij de tenuitvoerlegging 
van letter g), waar nodig, rekening wordt 
gehouden met de door regionale en lokale 
instanties gemaakte kosten.

Or. en

Motivering

De verdeling van de veilingopbrengsten moet bijdragen aan de doelstellingen van de 
Gemeenschap voor economische, sociale en territoriale cohesie, met speciale aandacht voor de 
perifere regio's.

Amendement 195
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
5. Uiterlijk op 31 december 2010 stelt de 
Commissie een verordening vast over de 
tijdstippen, het beheer en andere aspecten 
van veilingen om te zorgen dat deze op een 
open, transparante en niet-discriminerende 
wijze worden uitgevoerd. De veilingen 
worden zodanig opgezet dat de 
exploitanten, en met name eventuele kleine 
en middelgrote ondernemingen die onder 
de Gemeenschapsregeling vallen, volledige
toegang krijgen en dat andere deelnemers 
het verloop van de veiling niet 
ondermijnen. Deze maatregel, die bedoeld 
is om niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen door aanvulling 
daarvan, wordt vastgesteld volgens de in 
artikel [23, lid 3,] bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

5. Uiterlijk op 31 december 2009 stelt de 
Commissie een verordening vast over de 
tijdstippen, het beheer en andere aspecten 
van veilingen om te zorgen dat deze op een 
open, transparante en niet-discriminerende 
wijze worden uitgevoerd.

De Commissie raadpleegt alle 
belanghebbenden voordat zij die
verordening indient. De veilingen worden
als volgt opgezet en uitgevoerd:
(a) het doel van de veilingen is om 
emissierechten toe te wijzen aan de
exploitanten en/of tussenpersonen op de 
markt tegen een prijs die vastgesteld wordt 
door de markt en niet om zoveel mogelijk 
inkomsten te genereren of een vooraf 
bepaalde prijs te halen;
(b) op de markt wordt te allen tijde 
voldoende liquiditeit gehandhaafd, met 
name in 2013. Hiertoe moet het proces 
voorspelbaar zijn, vooral ten aanzien van 
het tijdstip en de volgorde van veilingen 
en de hoeveelheden die aangeboden 
worden;
(c) de veilingen moeten toegankelijk zijn 
voor elke geldige rekeninghouder binnen 
het emissiehandelssysteem van de EU die 
financieel kan garanderen dat biedingen 
gestand zullen worden gedaan;
(d) exploitanten, en met name eventuele 
kleine en middelgrote bedrijven die onder 
de Gemeenschapsregeling vallen, krijgen
eerlijke en gelijke toegang en mogen 
volwaardig participeren;
(e) participatie mag geen onredelijke 
financiële belasting met zich meebrengen
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voor exploitanten;
(f) alle deelnemers dienen op hetzelfde 
tijdstip toegang te hebben tot dezelfde 
informatie; en
(g) deelnemers mogen niet samenzweren
of anderszins handelen om het verloop 
van de veiling te ondermijnen. 
De in de eerste alinea genoemde
maatregel, die bedoeld is om niet-
essentiële onderdelen van deze richtlijn te 
wijzigen door aanvulling daarvan, wordt 
vastgesteld volgens de in artikel [23, lid 3,] 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. en

Motivering

Punt c is bedoeld om de definitie van veilingdeelnemers te verduidelijken, en vooral om te 
verzekeren dat de deelnemers de garantie vestrekken dat ze hun biedingen gestand zullen doen. 
Indien dit niet gebeurt, biedt dit gelegenheid tot speculatief gedrag.

Amendement 196
Dragoş Florin David

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
5. Uiterlijk op 31 december 2010 stelt de 
Commissie een verordening vast over de 
tijdstippen, het beheer en andere aspecten 
van veilingen om te zorgen dat deze op een 
open, transparante en niet-discriminerende 
wijze worden uitgevoerd. De veilingen 
worden zodanig opgezet dat de 
exploitanten, en met name eventuele kleine 
en middelgrote ondernemingen die onder 
de Gemeenschapsregeling vallen, volledige 
toegang krijgen en dat andere deelnemers 
het verloop van de veiling niet 
ondermijnen. Deze maatregel, die bedoeld 
is om niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen door aanvulling 
daarvan, wordt vastgesteld volgens de in 

5. Uiterlijk op 30 juni 2010 stelt de 
Commissie een verordening vast over de 
tijdstippen, het beheer en andere aspecten 
van veilingen om te zorgen dat deze op een 
open, transparante en niet-discriminerende 
wijze worden uitgevoerd. De veilingen 
worden zodanig opgezet dat de 
exploitanten, en met name eventuele kleine 
en middelgrote ondernemingen die onder 
de Gemeenschapsregeling vallen, volledige 
toegang krijgen en dat andere deelnemers 
het verloop van de veiling niet 
ondermijnen. Deze maatregel, die bedoeld 
is om niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen door aanvulling 
daarvan, wordt vastgesteld volgens de in 
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artikel [23, lid 3,] bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

artikel [23, lid 3,] bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Motivering

Om een passende mate van zekerheid te garanderen voor de industrie, zouden de veilingregels 
zo snel mogelijk bekend moeten worden. Daarom moet deze datum naar voren worden 
geschoven.

Amendement 197
Dorette Corbey

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
5 bis. De lidstaten en een door de 
Commissie aangewezen bevoegd orgaan 
mogen op de markt emissierechten kopen 
en verkopen om schommelingen van de 
steenkoolprijs zoveel mogelijk te 
beperken.

Or. en

Motivering

De steenkoolprijs kan stijgen of zakken, maar te grote schommelingen zouden schadelijk zijn 
voor de markt. Het is wenselijk om de schommelingen zoveel mogelijk te beperken. Dit kan 
gebeuren door de overheden of bijvoorbeeld door het ECB.

Amendement 198
Esko Seppänen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
5 bis. De Commissie publiceert vóór 31 
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december 2008 een duidelijke definitie 
van emissierechten, die de mogelijkheid
uitsluit dat deze op de financiële markten 
worden geëffectiseerd en dat, bij het 
veilen ervan, een voorkeurspositie wordt 
gegeven aan bieders die de emissierechten
zullen gebruiken voor het opwekken van
elektriciteit of het produceren van
industriële goederen.

Or. en

Motivering

Bij gebrek aan duidelijke regels zullen de emissierechten financiële producten worden. Als de 
veilingen en de secundaire markten openstaan voor alle bieders (inclusief institutionele 
beleggers, hedgefondsen, staatsfondsen, etc.) ontstaat het gevaar van puur speculatieve 
prijsvorming. Daarom moet er alleen toegang zijn tot de oorspronkelijke veilingprocedure voor 
de bieders die emissierechten nodig hebben in productieprocédés.

Amendement 199
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
Overgangsregels voor de hele 

Gemeenschap voor een geharmoniseerde 
gratis toewijzing

Verplichte inlevering van emissierechten

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

1. De Commissie stelt uiterlijk op 30 juni
2011 volledig geharmoniseerde
uitvoeringsmaatregelen voor de hele
Gemeenschap vast om de importeurs te
verplichten emissierechten in verband met
ingevoerde energie-intensieve goederen in
te leveren op een geharmoniseerde wijze
wanneer deze sectoren geen gratis
toewijzing binnen het communautaire
systeem ontvangen.

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

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

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

De in de eerste alinea bedoelde
maatregelen zorgen er voorzover mogelijk 
voor dat voor installaties uit de 
Gemeenschap die geen gratis toewijzing 
ontvangen en waarvoor het weglekeffect 
een significante risicofactor vormt en 
installaties uit derde landen een 
vergelijkbare uitgangspositie krijgen.

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

De Commissie toetst, zodra de 
Gemeenschap een internationale 
overeenkomst over klimaatverandering 
heeft gesloten die leidt tot verplichte 
beperkingen van de emissie van 
broeikasgassen die vergelijkbaar zijn met 
die van de Gemeenschap, deze maatregelen 
om ervoor te zorgen dat een verplichte 
inlevering van emissierechten (AIR) 
alleen plaatsvindt wanneer dit in het licht 
van die overeenkomst volledig 
gerechtvaardigd is.

2. Onverminderd lid 3 wordt er geen 
gratis toewijzing gegeven aan 
elektriciteitsopwekkers, installaties voor 
het afvangen van broeikasgassen of 
pijpleidingen voor het vervoer of 
opslagplaatsen voor broeikasgassen.

2. Met ingang van 2013 is de AIR van 
toepassing op goederen waarvan 
overeenkomstig lid 5 is vastgesteld dat het 
weglekeffect een significante risicofactor 
vormt of die aan internationale 
concurrentie onderhevig zijn, totdat voor 
andere landen en administratieve 
entiteiten bindende en verifieerbare 
maatregelen ter vermindering van de 
broeikasgasemissies gelden. Importeurs 
dienen emissierechten in te leveren 
indien:
(a) de Commissie volgens de in artikel 23, 
lid 2, genoemde procedure, heeft 
vastgesteld dat het land of de
administratieve entiteit waar goederen
zijn geproduceerd geen bindende en
verifieerbare maatregelen ter
vermindering van de broeikasgasemissies
heeft genomen; en
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(b) een werkwijze voor dergelijke 
goederen is vastgesteld overeenkomstig 
lid 3.
De AIR is niet van toepassing op goederen 
die geproduceerd zijn in landen of 
administratieve entiteiten die aan het EU-
ETS zijn gekoppeld overeenkomstig 
artikel 26.

3. Aan elektriciteitsopwekkers kan een 
gratis toewijzing worden gegeven voor de 
productie van warmte via hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling, zoals 
gedefinieerd in Richtlijn 2004/8/EG, voor 
economisch aantoonbare vraag om te 
zorgen dat er sprake is van gelijke 
behandeling ten opzichte van andere 
warmteproducenten. In elk jaar na 2013 
wordt de totale toewijzing aan deze 
installaties voor de productie van die 
warmte aangepast met de in artikel 9 
bedoelde lineaire factor.

3. De Commissie berekent het gemiddelde 
niveau van de broeikasgasemissies die 
voortvloeien uit de productie van 
individuele goederen of categorieën van 
goederen in de hele Gemeenschap, 
rekening houdend met de gegevens uit 
onafhankelijk geverifieerde verslagen uit 
hoofde van artikel 14 en alle relevante 
emissies waarop het EU-ETS van 
toepassing is. De Commissie stelt 
overeenkomstig de in artikel 23, lid 2, 
genoemde procedure werkwijzen vast voor 
de berekening van een AIR die van 
toepassing is op goederen en categorieën 
van goederen waarbij het weglekeffect een 
significante risicofactor vormt of die aan 
internationale concurrentie onderhevig 
zijn, die gelijkwaardig is aan het 
gemiddelde niveau van 
broeikasgasemissies die voortkomen uit de 
productie van individuele goederen in de 
hele Gemeenschap vermenigvuldigd met 
het tonnage van de ingevoerde goederen.

4. De maximale hoeveelheid 
emissierechten die de basis vormt voor de 
berekening van toewijzingen aan 
installaties die in 2013 activiteiten 
uitvoeren en in de periode van 2008 tot 
2012 een gratis toewijzing hebben 
ontvangen, is als percentage van de 
jaarlijkse totale hoeveelheid voor de hele 
Gemeenschap niet hoger dan het 
percentage van de corresponderende 
emissie door deze installaties in de periode 
van 2005 tot 2007. Waar nodig wordt een 
correctiefactor toegepast.

4. Om de vaststelling van werkwijzen 
overeenkomstig lid 3 te vergemakkelijken 
kan de Commissie in haar uit hoofde van 
artikelen 14 en 15 goedgekeurde 
verordeningen eisen specificeren voor de 
rapportage door exploitanten over de 
productie van goederen en voor een 
onafhankelijke verificatie van deze 
informatie.

5. De maximale hoeveelheid 
emissierechten die de basis vormt voor de 
berekening van toewijzingen aan 
installaties die pas met ingang van 2013 

5. Importeurs van goederen waarop lid 1 
van toepassing is, dienen een schriftelijke 
verklaring inzake deze invoer af te leggen. 
In de schriftelijke verklaring wordt 
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in de Gemeenschapsregeling worden 
opgenomen, is in 2013 niet hoger dan de 
totale geverifieerde emissie van deze 
installaties in de periode van 2005 tot 
2007. In elk volgend jaar wordt de totale 
toewijzing aan deze installaties aangepast 
met de in artikel 9 bedoelde lineaire 
factor.

bevestigd dat een voldoende aantal 
emissierechten, zoals vastgesteld 
overeenkomstig lid 3, zijn ingeleverd in 
het communautair register met betrekking 
tot de goederen die worden ingevoerd, 
overeenkomstig de in de verordeningen 
van de Commissie vast te stellen 
specifieke administratieve procedures.

6. Vijf procent van de overeenkomstig de 
artikelen 9 en 9 bis over de periode van 
2013 tot 2020 vastgestelde hoeveelheid 
emissierechten voor de hele Gemeenschap 
wordt gereserveerd voor nieuwkomers als 
de maximale hoeveelheid die 
overeenkomstig de krachtens lid 1 van dit 
artikel vastgestelde regels aan 
nieuwkomers kan worden toegewezen.

6. Aan de AIR kan worden voldaan door 
EU-emissierechten of door emissierechten 
uit een regeling voor de handel in 
emissierechten van een derde land, 
waarvan erkend is dat ze even strikt is als 
de communautaire regeling.

De toewijzingen worden aangepast met de 
in artikel 9 bedoelde lineaire factor.
Voor elektriciteitsopwekking door 
nieuwkomers wordt geen gratis toewijzing 
gegeven.
7. Met inachtneming van artikel 10 bis is 
de hoeveelheid emissierechten die 
krachtens de leden 3 tot en met 6 van dit 
artikel [en lid 2 van artikel 3 quater] 
gratis wordt toegewezen, 80% van de 
hoeveelheid die overeenkomstig de in lid 1 
bedoelde maatregelen wordt vastgesteld 
en wordt de gratis toewijzing vervolgens 
elk jaar met gelijke hoeveelheden 
verlaagd, zodat er in 2020 geen sprake 
meer is van gratis toewijzing.

7. Alle bepalingen en 
uitvoeringsmaatregelen met betrekking tot 
AIR worden uiterlijk op 1 januari 2012 
goedgekeurd en uitgevoerd

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

9. Uiterlijk op 30 juni 2010 en vervolgens 
om de drie jaar stelt de Commissie vast 
welke de in lid 8 bedoelde bedrijfstakken 
zijn.

9. Uiterlijk op 30 juni 2010 en vervolgens 
elk jaar stelt de Commissie, met 
inachtneming van de door de betrokken 
partijen ingediende bewijsstukken, vast 
welke de in lid 2 bedoelde bedrijfstakken 
en goederen zijn.

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

essentiële onderdelen van deze richtlijn te 
wijzigen door aanvulling daarvan, wordt 
vastgesteld volgens de in artikel [23, lid 3,] 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

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

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

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

(a) de mate waarin veiling tot een 
aanzienlijke stijging van de 
productiekosten heeft geleid;

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en
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Motivering

De prijs van koolstof moet volledig in producten worden opgenomen, om de markt te sturen naar 
een meer klimaatvriendelijke consumptie. Gratis toewijzing vervormt het functioneren van het 
marktmechanisme, terwijl een volledige veiling een grote bureaucratie zou uitsparen en de beste 
presteerders zou belonen. Het weglekeffect en oneerlijke concurrentie voor Europese productie 
vanuit landen die niet deelnemen aan de uitgebreide internationale overeenkomst over 
klimaatverandering, moeten worden geneutraliseerd door importvereisten voor buitenlandse 
toewijzing.

Amendement 200
Hannes Swoboda

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

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

1. De Commissie stelt uiterlijk op 30 juni 
2010 volledig geharmoniseerde 
uitvoeringsmaatregelen voor de hele 
Gemeenschap vast.

Or. en

Motivering

Afvalgassen die ontstaan uit productieprocédés, moeten onmiddellijk na hun ontstaan worden 
gebruikt. Om een efficiënte winning te verzekeren moeten we maximale flexibiliteit toestaan voor 
het gebruik van deze gassen. Het gebruik van afvalgassen vanuit productieprocédés voor het 
opwekken van elektriciteit draagt bij aan de bescherming van hulpbronnen en de reductie van 
CO2-emissies. Elektriciteit die onder deze omstandigheden wordt geproduceerd, moet worden 
uitgesloten van de veiling. CO2-afvang en -opslag is niet gekoppeld aan een benchmark.

Amendement 201
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10a – lid 1 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
1. De Commissie stelt uiterlijk op 30 juni 
2011 volledig geharmoniseerde 
uitvoeringsmaatregelen voor de hele 
Gemeenschap vast om de in de leden 2 tot 
en met 6 en 8 bedoelde emissierechten op 
een geharmoniseerde wijze toe te wijzen.

1. De Commissie stelt uiterlijk op 30 juni 
2010 volledig geharmoniseerde 
uitvoeringsmaatregelen voor de hele 
Gemeenschap vast om de in de leden 2 tot 
en met 6 en 8 bedoelde emissierechten op 
een geharmoniseerde wijze toe te wijzen.

Voor de sectoren of bedrijfstakken die 
gevoelig zijn voor het CO2-weglekeffect, 
bedraagt het aandeel van de gratis 
toegewezen emissierechten 100% zolang 
een internationaal verdrag niet als 
bevredigend wordt beschouwd, volgens de 
in artikel 28, lid 1, van deze richtlijn 
genoemde criteria.

Or. fr

Motivering

De overgangsregels voor de toewijzing van gratis quota kunnen zonder problemen 1 jaar naar 
voren worden geschoven.

Het zou passend zijn om in de tekst van de richtlijn te bevestigen dat de industriële sectoren en 
vestigingen die blootstaan aan het CO2-weglekeffect, het doel moeten zijn van de gratis 
toewijzingen zolang er geen bevredigend internationaal akkoord is bereikt. Deze toewijzing is 
onmisbaar om de geplande investeringen in de EU te waarborgen.

Amendement 202
Werner Langen

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

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

1. De Commissie stelt uiterlijk in juni 
2010 aanvullende volledig 
geharmoniseerde uitvoeringsmaatregelen 
voor de hele Gemeenschap vast om de in 
de leden 2 tot en met 6, 8 en 8 bis bedoelde 
emissierechten op een geharmoniseerde 
wijze toe te wijzen .

Or. de
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Motivering

Alle belangrijke regelingen moeten in de richtlijn zelf worden vastgelegd, om de rechtszekerheid 
te waarborgen.

Amendement 203
Herbert Reul

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

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

1. Met ingang van 2013 wijzen lidstaten 
alle emissierechten gratis toe voor de 
gehele periode. De Commissie stelt 
uiterlijk op 30 juni 2009 volledig 
geharmoniseerde uitvoeringsmaatregelen 
voor de hele Gemeenschap vast om de in 
de leden 2 en 3 bedoelde emissierechten op 
een geharmoniseerde wijze toe te wijzen.

Or. en

Motivering

Het veilen van de toewijzingen is onnodig voor het bereiken van het EU CO2-reductiedoel; het 
zou leiden tot grote prijsverhogingen voor energie, het concurrentievermogen van de industrie 
beschadigen en de koopkracht van consumenten aantasten. Gratis toewijzing gekoppeld aan EU-
brede benchmarks met ex-post aanpassingen (met inachtneming van de werkelijke productie) is 
een betere optie.

Het veilen van CO2-emissierechten voor elektriciteitsopwekking vormt een onnodig grote 
belasting voor consumenten. Een mechanisme voor gratis toewijzing op basis van benchmarks 
en werkelijke productie vormt een meer efficiënt ETS.

Amendement 204
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10a – lid 1 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
1. De Commissie stelt uiterlijk op 30 juni 
2011 volledig geharmoniseerde 
uitvoeringsmaatregelen voor de hele 
Gemeenschap vast om de in de leden 2 tot 
en met 6 en 8 bedoelde emissierechten op
een geharmoniseerde wijze toe te wijzen.

1. De Commissie stelt uiterlijk op 30 juni 
2010 volledig geharmoniseerde 
uitvoeringsmaatregelen voor de hele 
Gemeenschap vast.

Or. en

Motivering

De amendementen benadrukken het gebruik van benchmarks en belangrijke kenmerken hiervan: 
een geharmoniseerd benchmarking-concept dat zich kan richten op sectorspecifieke 
omstandigheden, een dwingende aansporing om de prestaties te verbeteren, een consultatie van 
betrokken industrieën. Alternatieve productieprocédés kunnen alleen worden gebruikt als 
benchmarks, als deze algemeen toepasselijk zijn. De verwijzing naar mogelijke kandidaten in 
bijlage III van de bestaande Richtlijn moet bewaard blijven om het technologische karakter van 
de benchmarks te verduidelijken.

Amendement 205
Eija-Riitta Korhola

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

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

1. De Commissie stelt uiterlijk op 30 juni 
2010 volledig geharmoniseerde 
uitvoeringsmaatregelen voor de hele 
Gemeenschap vast om de emissierechten 
op een geharmoniseerde wijze toe te 
wijzen.

Or. en

Motivering

De verwijzing naar leden 2 t/m 6 en 8 biedt geen extra duidelijkheid, aangezien de derde alinea 
van lid 1 al voorziet in een geharmoniseerd benchmarksysteem. Omwille van de 
planningszekerheid zouden er halverwege 2010 afspraken moeten worden gemaakt over 
benchmarksystemen.
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Amendement 206
Paul Rübig

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

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

De Commissie stelt uiterlijk op 30 juni 
2010 volledig geharmoniseerde 
uitvoeringsmaatregelen voor de hele 
Gemeenschap vast om de in de leden 2 tot 
en met 6 en 8 bedoelde emissierechten op 
een geharmoniseerde wijze toe te wijzen.
Wanneer een afvalgas dat vrijkomt bij 
een productieprocédé wordt gebruikt als 
brandstof of procesgas, worden 
emissierechten toegewezen aan de 
exploitant van de afvalgasproducerende 
installatie volgens dezelfde 
toewijzingsprincipes als die welke worden 
gehanteerd voor deze installatie.

Or. en

Motivering

De toewijzingsprincipes voor gratis emissierechten moeten op tijd bekend zijn om duidelijkheid 
te bieden omtrent de toekomstige situatie, zodat investeringen niet worden verhinderd. Het 
gebruik van afvalgassen van productieprocédés draagt bij aan de bescherming van hulpbronnen 
en de reductie van emissies. Elektriciteit die onder deze omstandigheden wordt geproduceerd, 
moet worden uitgesloten van veilingen en moet op dezelfde manier worden behandeld als de 
installatie voor afvalgasverwerking, omdat deze hoofdzakelijk intern wordt gebruikt.

Amendement 207
Dragoş Florin David

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
1. De Commissie stelt uiterlijk op 30 juni 
2011 volledig geharmoniseerde 
uitvoeringsmaatregelen voor de hele 
Gemeenschap vast om de in de leden 2 tot 
en met 6 en 8 bedoelde emissierechten op 

1. De Commissie stelt uiterlijk op 30 
december 2010 volledig geharmoniseerde 
uitvoeringsmaatregelen voor de hele 
Gemeenschap vast om de in de leden 2 tot 
en met 6 en 8 bedoelde emissierechten op 
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een geharmoniseerde wijze toe te wijzen. een geharmoniseerde wijze toe te wijzen.

Or. en

Motivering

De datum waarop de Commissie de regels voor de gratis toewijzing van emissierechten moet 
hebben vastgesteld, moet naar voren worden gebracht. Ook moeten de bepalingen in dit artikel 
worden gekoppeld aan de uiterste datum die wordt genoemd in artikel 11, lid 1. Volgens dit 
artikel moet elke lidstaat aan de Commissie een lijst overhandigen met de installaties en hun 
gratis emissierechten. Het is noodzakelijk voor de lidstaten om gesprekken te voeren met de 
exploitanten van de installaties op deze lijst, en daarom is de voorgestelde periode onvoldoende.

Amendement 208
Jerzy Buzek

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

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

1. De Commissie stelt uiterlijk op 30 
december 2010 volledig geharmoniseerde
uitvoeringsmaatregelen voor de hele 
Gemeenschap vast om de in de leden 2 tot 
en met 6 en 8 bedoelde emissierechten op 
een geharmoniseerde wijze toe te wijzen.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk om zo snel mogelijk over dit instrument te beschikken, maar het is noodzakelijk 
om een betrouwbare timing te bepalen.

Amendement 209
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10a – lid 1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
Deze maatregelen, die bedoeld zijn om 
niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen door aanvulling 
daarvan, worden vastgesteld volgens de in 
artikel [23, lid 3,] bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Deze maatregelen, die bedoeld zijn om 
niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen door aanvulling 
daarvan, worden vastgesteld volgens de in 
artikel [23, lid 3,] bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.
De definitie van bedrijfstakken waarop de 
richtlijn van toepassing is vormt echter 
een cruciaal aspect en dient derhalve het 
voorwerp van een verordening te zijn.

Or. en

Motivering

Het veilen van de toewijzingen is onnodig voor het bereiken van het EU CO2-reductiedoel; het 
zou leiden tot grote prijsverhogingen voor energie, het concurrentievermogen van de industrie 
beschadigen en de koopkracht van consumenten aantasten. Gratis toewijzing gekoppeld aan EU-
brede benchmarks met ex-post aanpassingen (met inachtneming van de werkelijke productie) is 
een betere optie.

Het veilen van CO2-emissierechten voor elektriciteitsopwekking vormt een onnodig grote 
belasting voor consumenten. Een mechanisme voor gratis toewijzing op basis van benchmarks 
en werkelijke productie vormt een meer efficiënt ETS.

Amendement 210
Hannes Swoboda

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

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

Deze maatregelen, die bedoeld zijn om 
niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen door aanvulling 
daarvan, worden vastgesteld volgens de in 
artikel [23, lid 3,] bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.
De Commissie raadpleegt de sociale 
partners van de betreffende bedrijfstakken 
bij het definiëren van de grondslagen voor 
het vaststellen van benchmarks in deze 
bedrijfstakken.
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Or. en

Motivering

Afvalgassen die ontstaan uit productieprocédés, moeten onmiddellijk na hun ontstaan worden 
gebruikt. Om een efficiënte winning te verzekeren moeten we maximale flexibiliteit toestaan voor 
het gebruik van deze gassen. Het gebruik van afvalgassen vanuit productieprocédés voor het 
opwekken van elektriciteit draagt bij aan de bescherming van hulpbronnen en de reductie van 
CO2-emissies. Elektriciteit die onder deze omstandigheden wordt geproduceerd, moet worden 
uitgesloten van de veiling. CO2-afvang en -opslag is niet gekoppeld aan een benchmark.

Amendement 211
Alejo Vidal-Quadras

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

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

Deze maatregelen, die bedoeld zijn om 
niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen door aanvulling 
daarvan, worden vastgesteld volgens de in 
artikel [23, lid 3,] bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing. Bij 
het definiëren van de grondslagen voor 
het vaststellen van benchmarks in 
afzonderlijke bedrijfstakken raadpleegt de 
Commissie de betreffende bedrijfstakken.

Or. en

Motivering

De amendementen benadrukken het gebruik van benchmarks en belangrijke kenmerken hiervan: 
een geharmoniseerd benchmarking-concept dat zich kan richten op sectorspecifieke 
omstandigheden, een dwingende aansporing om de prestaties te verbeteren, een consultatie van 
betrokken industrieën. Alternatieve productieprocédés kunnen alleen worden gebruikt als 
benchmarks, als deze algemeen toepasselijk zijn. De verwijzing naar mogelijke kandidaten in 
bijlage III van de bestaande Richtlijn moet bewaard blijven om het technologische karakter van 
de benchmarks te verduidelijken.
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Amendement 212
Werner Langen

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

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

De in de eerste alinea bedoelde 
maatregelen zorgen er voorzover mogelijk 
voor dat de toewijzing gebeurt op een 
wijze die broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken en emissiebeperking stimuleert 
door rekening te houden met de meest 
efficiënte technieken, en niet aanzet tot een 
toename van de emissie. 

Or. de

Motivering

Alle belangrijke regelingen moeten in de richtlijn zelf worden vastgelegd, om de rechtszekerheid 
te waarborgen.

Amendement 213
Dragoş Florin David

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
De in de eerste alinea bedoelde
maatregelen zorgen er voorzover mogelijk 
voor dat de toewijzing gebeurt op een 
wijze die broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken en emissiebeperking stimuleert 
door rekening te houden met de meest 
efficiënte technieken,
vervangingsproducten, alternatieve 

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

productieprocédés, het gebruik van 
biomassa en het afvangen en de opslag van 
broeikasgassen, en niet aanzet tot een 
toename van de emissie.

Or. en

Motivering

De datum waarop de Commissie de regels voor de gratis toewijzing van emissierechten moet 
hebben vastgesteld, moet naar voren worden gebracht. Ook moeten de bepalingen in dit artikel 
worden gekoppeld aan de uiterste datum die wordt genoemd in artikel 11, lid 1. Volgens dit 
artikel moet elke lidstaat aan de Commissie een lijst overhandigen met de installaties en hun 
gratis emissierechten. Het is noodzakelijk voor de lidstaten om gesprekken te voeren met de 
exploitanten van de installaties op deze lijst, en daarom is de voorgestelde periode onvoldoende.

Amendement 214
Alejo Vidal-Quadras

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

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

De in de eerste alinea bedoelde
maatregelen zorgen er voorzover mogelijk 
voor dat de toewijzing gebeurt op een 
wijze die broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken en emissiebeperking stimuleert 
door het gebruik van benchmarks. 
Onverminderd bedrijfstakspecifieke 
criteria wordt rekening gehouden met de 
meest efficiënte technieken, 
vervangingsproducten, algemeen 
toepasbare alternatieve productieprocédés, 
het gebruik van biomassa en de 
mogelijkheden, waaronder de technische 
mogelijkheden, om emissies te reduceren. 
De maatregelen moeten aanzetten tot het
terugdringen van specifieke emissies. Er 
wordt geen gratis toewijzing gegeven voor 
elektriciteitsopwekking.

Or. en
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Motivering

De amendementen benadrukken het gebruik van benchmarks en belangrijke kenmerken hiervan: 
een geharmoniseerd benchmarking-concept dat zich kan richten op sectorspecifieke 
omstandigheden, een dwingende aansporing om de prestaties te verbeteren, een consultatie van 
betrokken industrieën. Alternatieve productieprocédés kunnen alleen worden gebruikt als 
benchmarks, als deze algemeen toepasselijk zijn. De verwijzing naar mogelijke kandidaten in 
bijlage III van de bestaande Richtlijn moet bewaard blijven om het technologische karakter van 
de benchmarks te verduidelijken.

Amendement 215
Hannes Swoboda

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

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

De in de eerste alinea bedoelde
maatregelen zorgen er voorzover mogelijk 
voor dat de toewijzing gebeurt op een 
wijze die broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken en emissiebeperking stimuleert
door het gebruik van benchmarks.
Onverminderd bedrijfstakspecifieke 
criteria wordt rekening gehouden met de 
meest efficiënte technieken, 
vervangingsproducten, algemeen 
toepasbare alternatieve productieprocédés, 
het gebruik van biomassa en de 
mogelijkheden, waaronder de technische 
mogelijkheden, om emissies te reduceren. 
De maatregelen moeten aanzetten tot het
terugdringen van specifieke emissies. Er 
wordt geen gratis toewijzing gegeven voor 
elektriciteitsopwekking, met uitzondering 
van elektriciteit die opgewekt wordt uit 
afvalgassen die vrijkomen bij industriële 
productieprocédés.
Wanneer een afvalgas dat vrijkomt bij een 
productieprocédé wordt gebruikt als 
brandstof of procesgas, worden 
emissierechten toegewezen aan de 
exploitant van de afvalgasproducerende 
installatie volgens dezelfde 
toewijzingsprincipes als die welke worden 
gehanteerd voor deze installatie.
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Or. en

Motivering

Afvalgassen die ontstaan uit productieprocédés, moeten onmiddellijk na hun ontstaan worden 
gebruikt. Om een efficiënte winning te verzekeren moeten we maximale flexibiliteit toestaan voor 
het gebruik van deze gassen. Het gebruik van afvalgassen vanuit productieprocédés voor het 
opwekken van elektriciteit draagt bij aan de bescherming van hulpbronnen en de reductie van 
CO2-emissies. Elektriciteit die onder deze omstandigheden wordt geproduceerd, moet worden 
uitgesloten van de veiling. CO2-afvang en -opslag is niet gekoppeld aan een benchmark.

Amendement 216
Fiona Hall, Stephen Hughes, Martin Callanan

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

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

De in de eerste alinea bedoelde 
maatregelen stellen geharmoniseerde 
benchmarks vast voor
broeikasgasemissies en energie-efficiëntie 
voor installaties in elke bedrijfstak die 
gratis toewijzingen krijgen. Deze sectorale 
benchmarks zijn gebaseerd op de beste 
broeikasgas- en energie-efficiënte
technieken en technologieën die op de 
markt verkrijgbaar zijn, waaronder
vervangingsproducten, alternatieve 
productieprocédés, het gebruik van 
biomassa, warmtekrachtkoppeling en het 
afvangen en de opslag van broeikasgassen. 
Gratis toewijzingen aan installaties 
mogen niet hoger uitvallen dan het niveau 
dat wordt voorgeschreven door de 
betreffende sectorale benchmark, zodat de 
meest efficiënte exploitanten worden 
beloond. Over het algemeen zetten de in 
de eerste alinea bedoelde maatregelen niet 
aan tot een toename van de emissie. Er 
wordt geen gratis toewijzing gegeven voor 
elektriciteitsopwekking voor verkoop aan 
derden; gratis toewijzing wordt gegeven 
voor zelfopwekking van elektriciteit als 
een bijproduct van industriële procédés of 
overeenkomstig artikel 10a, leden 7 en 8,
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behalve wanneer deze elektriciteit bestemd 
is voor verkoop aan derden.

Or. en

Motivering

Alle sectoren moeten zichzelf zo snel mogelijk voorbereiden op een koolstofarme economie. 
Daarom moeten gratis emissierechten niet worden toegewezen op een historische basis, 
waarmee bestaande bedrijven en technologieën worden beloond, maar op basis van de beste 
technologieën. Een dergelijke toewijzing beloont energie-efficiënte bedrijven die hebben 
geïnvesteerd in milieuvriendelijke productieprocédés. Elektriciteit die is opgewekt met energie 
die een bijproduct is van industriële processen of die intern wordt opgewekt voor het industriële 
proces en niet voor de markt, moet buiten het veilingsysteem blijven om het affakkelen van 
afvalgassen te ontmoedigen en het risico van het weglekeffect te creëren voor sectoren.

Amendement 217
Paul Rübig

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

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

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

Or. en

Motivering

Het technologisch potentieel van reductie moet door de Commissie worden erkend in de 
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toewijzingsprocedure, omdat belangrijke emissies in bepaalde sectoren niet kunnen worden 
verminderd (procesemissies). Procesemissies hebben hetzelfde effect op klimaatverandering als 
energie-emissies. In het geval van gratis emissierechten (weglekeffect) vormen de procesemissies 
een essentiële kostenfactor. Daarom moet het technologisch potentieel voor de reductie van 
emissies worden erkend volgens de huidige bijlage III van Richtlijn 2003/87/EG lid 3.

Amendement 218
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

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

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

Or. fr

Motivering

De overgangsregels voor de toewijzing van gratis quota kunnen zonder problemen 1 jaar naar 
voren worden geschoven.

Het zou passend zijn om in de tekst van de richtlijn te bevestigen dat de industriële sectoren en 
vestigingen die blootstaan aan het CO2-weglekeffect, het doel moeten zijn van de gratis 
toewijzingen zolang er geen bevredigend internationaal akkoord is bereikt. Deze toewijzing is 
onmisbaar om de geplande investeringen in de EU te waarborgen.
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Amendement 219
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10a – lid 1 – alinea's 3 en 4

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

De in de eerste alinea bedoelde 
maatregelen zorgen er voorzover mogelijk 
voor dat de toewijzing gebeurt op een 
wijze die broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken en emissiebeperking stimuleert 
door rekening te houden met de meest 
efficiënte technieken, en niet aanzet tot een 
toename van de emissie.

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

Or. en

Motivering

Het veilen van de toewijzingen is onnodig voor het bereiken van het EU CO2-reductiedoel; het 
zou leiden tot grote prijsverhogingen voor energie, het concurrentievermogen van de industrie 
beschadigen en de koopkracht van consumenten aantasten. Gratis toewijzing gekoppeld aan EU-
brede benchmarks met ex-post aanpassingen (met inachtneming van de werkelijke productie) is 
een betere optie.

Het veilen van CO2-emissierechten voor elektriciteitsopwekking vormt een onnodig grote 
belasting voor consumenten. Een mechanisme voor gratis toewijzing op basis van benchmarks 
en werkelijke productie vormt een meer efficiënt ETS.
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Amendement 220
Miloslav Ransdorf

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

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

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

Or. en

Motivering

Het veilingproces zal de grootste wereldwijd actieve veiling vormen die ooit is gehouden. Het is 
essentieel dat er ten alle tijde een liquide markt voor toewijzingen wordt onderhouden en dat 
mogelijke marktmislukkingen worden vermeden. Daarom is een gewenningsperiode nodig voor 
een ordelijke overgang van de elektriciteitsmarkt naar een volledige veiling, om de negatieve 
effecten voor de opwekkingscapaciteit en de elektriciteitsprijzen te beperken en de nationale 
industrieën te behoeden voor verstoringen van de Europese markt vanwege de energieprijzen.

Amendement 221
Erika Mann

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

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

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

1) installaties voor 
warmtekrachtkoppeling
2) energiewinning uit afvalproducten van 
industriële productieprocessen.

Or. de

Motivering

Warmtekrachtkoppeling is een economische wijze om primaire energie tegelijkertijd in 
elektriciteit en in warmte om te zetten. Deze zaken worden door veel lidstaten bewust 
gestimuleerd. Om deze installaties niet te veel te belasten en om nieuwe installaties te 
bevorderen, moet het volledig veilen beperkt blijven tot installaties voor pure 
elektriciteitsopwekking van de energie-industrie.

Amendement 222
Alejo Vidal-Quadras

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
De in de eerste alinea bedoelde 
maatregelen zorgen er voorzover mogelijk 
voor dat de toewijzing gebeurt op een 
wijze die broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken en emissiebeperking stimuleert 
door rekening te houden met de meest 
efficiënte technieken,
vervangingsproducten, alternatieve 
productieprocédés, het gebruik van 
biomassa en het afvangen en de opslag van 

De in de eerste alinea bedoelde 
maatregelen zorgen er voorzover mogelijk 
voor dat de toewijzing, zowel voor directe 
als indirecte emissies, gebeurt op een wijze 
die broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken, zoals hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling, en 
emissiebeperking stimuleert door rekening 
te houden met de meest efficiënte 
technieken, vervangingsproducten, 
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broeikasgassen, en niet aanzet tot een 
toename van de emissie. Er wordt geen 
gratis toewijzing gegeven voor 
elektriciteitsopwekking.

alternatieve productieprocédés, het gebruik 
van biomassa en het afvangen en de opslag 
van broeikasgassen, en niet aanzet tot een 
toename van de emissie. Er wordt geen 
gratis toewijzing gegeven voor 
elektriciteitsopwekking, behalve voor 
elektriciteit die opgewekt wordt ten 
behoeve van warmteverbruik door 
bedrijven of uit residuen van een 
industrieel procédé, op voorwaarde dat 
het voor eigen gebruik van de exploitant 
is; voor beide vormen gelden dezelfde 
toewijzingsprincipes als die welke 
gehanteerd worden voor de in Bijlage I 
genoemde industriële activiteit.
Wanneer een afvalgas dat vrijkomt 
bij een productieprocédé wordt 
gebruikt als brandstof of procesgas, 
worden emissierechten aan de 
exploitant van de installatie die het 
afvalgas voortbrengt toegewezen 
volgens dezelfde toewijzingsprincipes 
als die welke worden gehanteerd voor 
deze installatie.

Or. en

Motivering

Hoogrenderende warmtekrachtkoppeling biedt een zeer grote potentiële CO2-besparing, maar 
om deze te kunnen realiseren is het vereist dat het ETS het specifieke [karakter] van 
warmtekrachtkoppeling in overweging neemt bij de toewijzingsprinicipes voor emissierechten.

Amendement 223
Eija-Riitta Korhola

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
De in de eerste alinea bedoelde
maatregelen zorgen er voorzover mogelijk
voor dat de toewijzing gebeurt op een 
wijze die broeikasgas- en energie-
efficiënte technieken en emissiebeperking

De in de eerste alinea bedoelde
maatregelen brengen geharmoniseerde 
benchmarks tot stand voor
broeikasgasemissies en energie-efficiëntie 
voor installaties in elke bedrijfstak die 
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stimuleert door rekening te houden met de 
meest efficiënte technieken,
vervangingsproducten, alternatieve 
productieprocédés, het gebruik van 
biomassa en het afvangen en de opslag van 
broeikasgassen, en niet aanzet tot een 
toename van de emissie. Er wordt geen 
gratis toewijzing gegeven voor 
elektriciteitsopwekking.

gratis toewijzingen krijgt. Deze sectorale 
benchmarks zijn gebaseerd op de beste 
broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken en technologieën die op de 
markt verkrijgbaar zijn, waaronder
vervangingsproducten, alternatieve 
productieprocédés, het gebruik van 
biomassa, warmtekrachtkoppeling en het 
afvangen en de opslag van broeikasgassen. 
Gratis toewijzingen aan installaties 
mogen niet hoger uitvallen dan het niveau 
dat wordt voorgeschreven door de 
betreffende sectorale benchmark, zodat de 
meest efficiënte exploitanten worden 
beloond. Over het algemeen zetten de in 
de eerste alinea bedoelde maatregelen niet 
aan tot een toename van de emissie per 
productie-eenheid. Er wordt geen gratis 
toewijzing gegeven voor 
elektriciteitsopwekking.
Bij het definiëren van de grondslagen 
voor het vaststellen van benchmarks in 
afzonderlijke bedrijfstakken raadpleegt de 
Commissie de betreffende bedrijfstakken.

Or. en

Motivering

Amendement 27 van de rapporteur wordt algemeen ondersteund. Dit amendement, dat 
voortbouwt op de aanpak van de rapporteur, voegt enkele extra aspecten toe (onderstreept): 

- een essentieel criterium voor benchmarks zoals momenteel vastgelegd in bijlage III lid 3 
van de bestaande richtlijn

- de verduidelijking dat een toename van emissies per productie-eenheid moet worden 
voorkomen, terwijl tegelijk groei op basis van koolstofefficiënte technologie moet worden 
gestimuleerd

- de betrokken sectoren moeten worden geraadpleegd
De vrijstelling van de bepaling “Er wordt geen gratis toewijzing gegeven voor 
elektriciteitsopwekking voor verkoop aan derden” die is voorgesteld door de rapporteur, gaat in 
de goede richting maar is niet opgenomen in dit amendement omdat amendementen xx een meer 
gedetailleerde aanpak voorstellen.

Amendement 224
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10a – lid 1 – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
De in de eerste alinea bedoelde
maatregelen zorgen er voorzover mogelijk 
voor dat de toewijzing gebeurt op een 
wijze die broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken en emissiebeperking stimuleert 
door rekening te houden met de meest 
efficiënte technieken,
vervangingsproducten, alternatieve 
productieprocédés, het gebruik van 
biomassa en het afvangen en de opslag van 
broeikasgassen, en niet aanzet tot een 
toename van de emissie. Er wordt geen 
gratis toewijzing gegeven voor 
elektriciteitsopwekking.

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

Or. en

Motivering

De ontwikkeling van warmtekrachtkoppeling is een verklaarde doelstelling van de EU. Net als 
voor andere hier vernoemde technologieën moeten de toewijzingsregels waarborgen dat de 
handel in emissierechten een stimulans vormt voor de ontwikkeling van technologieën die het 
grootste potentieel hebben voor koolstofreductie, in het bijzonder warmtekrachtkoppeling. Dit 
amendement zorgt voor consistentie met andere bepalingen in het voorstel waarin 
warmtekrachtkoppeling wordt behandeld.

Amendement 225
Philippe Busquin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
De in de eerste alinea bedoelde
maatregelen zorgen er voorzover mogelijk 
voor dat de toewijzing gebeurt op een 
wijze die broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken en emissiebeperking stimuleert 
door rekening te houden met de meest 
efficiënte technieken,
vervangingsproducten, alternatieve 
productieprocédés, het gebruik van 

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

biomassa en het afvangen en de opslag van 
broeikasgassen, en niet aanzet tot een 
toename van de emissie. Er wordt geen 
gratis toewijzing gegeven voor 
elektriciteitsopwekking, met uitzondering 
van elektriciteit die opgewekt wordt uit 
afvalgassen die vrijkomen bij industriële 
productieprocédés.
Wanneer een afvalgas dat vrijkomt bij een 
productieprocédé wordt gebruikt als 
brandstof of procesgas, worden 
emissierechten aan de exploitant van de 
installatie die het afvalgas voortbrengt 
toegewezen volgens dezelfde 
toewijzingsprincipes als die welke worden 
gehanteerd voor deze installatie.

Or. en

Motivering

Het gebruik van afvalgassen van productieprocédés voor de opwekking van elektriciteit draagt 
bij aan de bescherming van hulpbronnen en de reductie van CO2-emissies. Elektriciteit die 
onder deze speciale omstandigheden is geproduceerd, moet buiten de veiling worden gehouden. 
Het voortgezette duurzame gebruik van deze onvermijdelijke gassen kan het beste worden 
gegarandeerd als de producent van deze onvermijdelijke gassen de bijbehorende emissierechten 
ontvangt en als dit gebeurt volgens dezelfde toewijzingsprincipes als wordt toegepast op de 
installaties van de producent van deze onvermijdelijke gassen.

Amendement 226
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
De in de eerste alinea bedoelde
maatregelen zorgen er voorzover mogelijk 
voor dat de toewijzing gebeurt op een 
wijze die broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken en emissiebeperking stimuleert 
door rekening te houden met de meest 
efficiënte technieken,
vervangingsproducten, alternatieve 
productieprocédés, het gebruik van 
biomassa en het afvangen en de opslag van 
broeikasgassen, en niet aanzet tot een 

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

toename van de emissie. Er wordt geen 
gratis toewijzing gegeven voor 
elektriciteitsopwekking, behalve voor 
elektriciteit die opgewekt wordt in verband 
met warmteverbruik door bedrijven of uit 
residuen van een industrieel procédé, op 
voorwaarde dat het voor eigen gebruik 
van de exploitant is; voor beide vormen 
gelden dezelfde toewijzingsprincipes als 
die welke gehanteerd worden voor de in 
Bijlage I genoemde bedrijvigheid.

Wanneer een afvalgas dat vrijkomt 
bij een productieprocédé echter wordt 
gebruikt als brandstof, worden alle 
emissierechten gratis toegewezen aan 
de exploitant van de installatie die het 
afvalgas voortbrengt volgens dezelfde 
toewijzingsprincipes als die welke 
worden gehanteerd voor deze 
installatie.

Or. en

Motivering

Warmte en elektriciteit die worden geproduceerd in industriële processen en elektriciteit op 
basis van residuen zijn milieuvriendelijke oplossingen voor de energievoorziening van deze 
industriële processen.

CO2 vanuit het gebruik van afvalgassen is onverbrekelijk verbonden met de installaties die deze 
gassen produceren en moet daarom aan de opwekkingsinstallatie worden toegeschreven. Dit 
komt overeen met punt 92 van COM (2003)830. Het vergemakkelijkt ook het instellen van 
benchmarks, waarvan de toepassing zorgt voor verminderd koolstofverbruik en dus opwekking 
van afvalgassen. In tegenstelling hiermee zou een veiling een onnodige last vormen voor deze 
installaties en het efficiënte gebruik van afvalgas ontmoedigen.

Amendement 227
Dorette Corbey

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
De in de eerste alinea bedoelde
maatregelen zorgen er voorzover mogelijk 
voor dat de toewijzing gebeurt op een 
wijze die broeikasgas- en energie-efficiënte 

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

technieken en emissiebeperking stimuleert 
door rekening te houden met de meest 
efficiënte technieken,
vervangingsproducten, alternatieve 
productieprocédés, het gebruik van 
biomassa en het afvangen en de opslag van 
broeikasgassen, en niet aanzet tot een 
toename van de emissie. Er wordt geen 
gratis toewijzing gegeven voor 
elektriciteitsopwekking, behalve voor 
elektriciteit die opgewekt wordt ten 
behoeve van warmteverbruik door 
bedrijven of uit residuen van een 
industrieel procédé; beide vormen worden 
toegewezen op grond van dezelfde, in 
alinea 1 en lid 7 genoemde 
uitvoeringsmaatregelen als die welke 
worden gehanteerd voor het industriële 
hoofdprocédé.

Or. en

Motivering

In de afgelopen jaren heeft de industrie geïnvesteerd in hoogrenderende warmtekrachtkoppeling 
en hergebruik van industriële afvalproducten. Het huidige voorstel gaat ervan uit dat alle 
elektriciteit moet worden behandeld volgens dezelfde toewijzingsprincipes, omdat er maar één 
elektriciteitsmarkt zou zijn. Dit is een misvatting. Warmte en elektriciteit die worden 
geproduceerd in industriële processen, zijn gemaakt ten behoeve van die processen. De 
industriële energieproductie moet worden toegewezen volgens de regels die voor die sector 
gelden, aangezien ze een essentieel onderdeel van die sector vormen.

Amendement 228
Robert Goebbels

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
Wanneer een gas dat onvermijdelijk
vrijkomt bij een productieprocédé wordt 
gebruikt als een brandstof, worden 
emissierechten toegewezen aan de 
exploitant van de installatie die het 
onvermijdbare gas genereert volgens 
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dezelfde toewijzingsprincipes als die welke 
worden gehanteerd voor deze installatie.

Or. en

Motivering

Afvang en hergebruik van gassen die onvermijdelijk vrijkomen in een productieprocédé, 
vergroten de efficiëntie van de hulpbron en dragen zo bij tot een algemene reductie van CO2-
emissies.

Amendement 229
Paul Rübig

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
De Commissie toetst deze maatregelen, 
zodra de Gemeenschap een internationale 
overeenkomst over klimaatverandering 
heeft gesloten die leidt tot verplichte 
beperkingen van de emissie van 
broeikasgassen die vergelijkbaar zijn met 
die van de Gemeenschap, om ervoor te 
zorgen dat gratis toewijzing alleen 
plaatsvindt wanneer dit in het licht van die 
overeenkomst volledig gerechtvaardigd is.

De Commissie toetst deze maatregelen, 
zodra de Gemeenschap een internationale 
overeenkomst over klimaatverandering 
heeft gesloten die leidt tot verplichte 
beperkingen van de emissie van 
broeikasgassen die vergelijkbaar zijn met 
die van de Gemeenschap voor de 
daaropvolgende periode die aanvangt in
2021, om ervoor te zorgen dat gratis 
toewijzing alleen plaatsvindt wanneer dit 
in het licht van die overeenkomst volledig 
gerechtvaardigd is.

Or. en

Motivering

De toewijzingsregels (ingestelde drempels zowel als gratis toewijzing) moeten niet worden 
gewijzigd tijdens een lopende handelsperiode. Dit zou elke berekening en strategie voor 
risicobeheer van investeerders ondermijnen. Planningszekerheid is essentieel. Het ex ante 
principe voor het vaststellen van “de regels van het spel” moet ongewijzigd blijven binnen een 
periode.
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Amendement 230
Philippe Busquin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
1 bis. Installaties, al dan niet 
geëxternaliseerd, worden gelijk behandeld 
ten aanzien van emissierechten.

Or. en

Motivering

Om geen prikkels te creëren in het huidige voorstel die leiden tot marktverstoringen en tot meer 
emissies, is het essentieel dat de tekst van de richtlijn de “outsourcing” van activiteiten in vele 
sectoren weerspiegelt.

Amendement 231
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Angelika Niebler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
1 bis. Installaties, al dan niet 
geëxternaliseerd, worden gelijk behandeld 
ten aanzien van emissierechten.

Or. en

Motivering

Om geen prikkels te creëren in het huidige voorstel die leiden tot marktverstoringen en tot meer 
emissies, is het essentieel dat de tekst van de richtlijn de “outsourcing” van activiteiten in vele 
sectoren weerspiegelt.
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Amendement 232
Erika Mann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
1 bis. Aan sectoren waar naar behoren 
kan worden gemotiveerd dat het risico op 
het weglekeffect niet op een andere wijze 
kan worden voorkomen en waar 
elektriciteit een groot deel van de 
productiekosten uitmaakt en efficiënt 
opgewekt wordt, wordt een maximale 
hoeveelheid emissierechten toegewezen
voor het doorberekenen van CO2-kosten 
in elektriciteitsprijzen. Deze toewijzing is 
gebaseerd op het gemiddelde jaarlijkse 
elektriciteitsverbruik van deze installaties 
en de verwachte doorberekening van CO2-
kosten van gangbare 
elektriciteitsopwekking volgens de 
beginselen van marginale prijsstelling,
komt bovenop een eventuele gratis 
toewijzing voor directe emissies en laat de 
totale hoeveelheid emissierechten 
overeenkomstig artikel 9 onverlet.

Or. en

Motivering

Het CO2-prijssignaal bij elektriciteit zal vooral gevolgen hebben voor elektriciteitsintensieve 
productieprocédés. Indien deze internationale concurrentie ondervinden vanwege de indirecte 
CO2-emissies, ontstaat het gevaar van verminderd concurrentievermogen zonder enig 
milieuvoordeel.

Amendement 233
Philippe Busquin

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10a – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
1 bis. Aan sectoren waar naar behoren 
kan worden gemotiveerd dat het risico op 
het weglekeffect niet op een andere wijze 
kan worden voorkomen en waar 
elektriciteit een groot deel van de 
productiekosten uitmaakt en efficiënt 
opgewekt wordt, wordt een maximale 
hoeveelheid emissierechten toegewezen 
voor het doorberekenen van CO2-kosten 
in elektriciteitsprijzen. Deze toewijzing is 
gebaseerd op het gemiddelde jaarlijkse 
elektriciteitsverbruik van deze installaties 
en de verwachte doorberekening van CO2-
kosten van gangbare 
elektriciteitsopwekking volgens de 
beginselen van marginale prijsstelling, 
komt bovenop een eventuele gratis 
toewijzing voor directe emissies en laat de 
totale hoeveelheid emissierechten 
overeenkomstig artikel 9 onverlet.

Or. en

Motivering

Het CO2-prijssignaal bij elektriciteit zal vooral gevolgen hebben voor elektriciteitsintensieve 
productieprocédés. Indien deze internationale concurrentie ondervinden vanwege de indirecte 
CO2-emissies, ontstaat het gevaar van verminderd concurrentievermogen zonder enig 
milieuvoordeel.

Amendement 234
Miloslav Ransdorf

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10a – leden 2 en 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
2. Onverminderd lid 3 wordt er geen 
gratis toewijzing gegeven aan 
elektriciteitsopwekkers, installaties voor 
het afvangen van broeikasgassen of 
pijpleidingen voor het vervoer of 
opslagplaatsen voor broeikasgassen.

Schrappen
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3. Aan elektriciteitsopwekkers kan een 
gratis toewijzing worden gegeven voor de 
productie van warmte via hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling, zoals 
gedefinieerd in Richtlijn 2004/8/EG, voor 
economisch aantoonbare vraag om te 
zorgen dat er sprake is van gelijke 
behandeling ten opzichte van andere 
warmteproducenten. In elk jaar na 2013 
wordt de totale toewijzing aan deze 
installaties voor de productie van die 
warmte aangepast met de in artikel 9 
bedoelde lineaire factor.

Or. en

Motivering

Het veilingproces zal de grootste wereldwijd actieve veiling vormen die ooit is gehouden. Het is 
essentieel dat er ten alle tijde een liquide markt voor toewijzingen wordt onderhouden en dat 
mogelijke marktmislukkingen worden vermeden. Daarom is een gewenningsperiode nodig voor 
een ordelijke overgang van de elektriciteitsmarkt naar een volledige veiling, om de negatieve 
effecten voor de opwekkingscapaciteit en de elektriciteitsprijzen te beperken en de nationale 
industrieën te behoeden voor verstoringen van de Europese markt vanwege de energieprijzen.

Amendement 235
Angelika Niebler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
2. Onverminderd lid 3 wordt er geen gratis 
toewijzing gegeven aan 
elektriciteitsopwekkers, installaties voor 
het afvangen van broeikasgassen of 
pijpleidingen voor het vervoer of 
opslagplaatsen voor broeikasgassen.

2. Onverminderd lid 3 wordt er geen gratis 
toewijzing gegeven aan elektriciteit die 
niet in installaties voor 
warmtekrachtkoppeling wordt opgewekt, 
installaties voor het afvangen van 
broeikasgassen of pijpleidingen voor het 
vervoer of opslagplaatsen voor 
broeikasgassen.

Or. de
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Motivering

Niet-gratis toewijzingen moeten beperkt blijven tot elektriciteitsopwekking die niet plaatsvindt 
via warmtekrachtkoppeling, om deze meest efficiënte vorm van elektriciteitsopwekking niet extra 
te belasten en om de stimuleringsmechanismen voor warmtekrachtkoppeling in diverse landen 
niet tegen te werken.

Amendement 236
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
2. Onverminderd lid 3 wordt er geen 
gratis toewijzing gegeven aan 
elektriciteitsopwekkers, installaties voor 
het afvangen van broeikasgassen of 
pijpleidingen voor het vervoer of 
opslagplaatsen voor broeikasgassen.

2. Installaties krijgen het aantal 
emissierechten toegewezen dat 
overeenkomt met het rekenkundige
product van het verwachte gemiddelde 
jaarlijkse productievolume, de betreffende 
benchmark van de installatie, evenals het 
aantal kalenderjaren binnen de 
toewijzingsperiode sinds inbedrijfstelling. 
Mocht het productievolume in een 
kalenderjaar afwijken van de verwachte 
gemiddelde jaarlijkse productie, geeft de 
exploitant, bij een productiedaling, vóór 
30 april van het jaar daarna aan de 
betreffende instantie het aantal 
emissierechten terug dat voortvloeit uit de 
vermenigvuldiging van het 
productievolume met de aan de installatie 
toegewezen benchmark. Bij een 
productiestijging wijst de betreffende 
autoriteit, op verzoek en vóór 30 april van 
het jaar daarna, aanvullende 
emissierechten toe op basis van dezelfde 
berekening. De benchmarks worden 
vastgesteld in overeenstemming met de in
artikel [23, lid 3,] genoemde 
regelgevingsprocedure met toetsing. Ze 
houden rekening met het technische 
reductiepotentieel van de betreffende 
installaties. Technisch onvermijdbare 
procesemissies worden niet in 
aanmerking genomen bij het vaststellen 
van de benchmark. Hetzelfde geldt voor 
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onvermijdbare afvalgassen. Wanneer een 
afvalgas wordt gebruikt als een brandstof, 
worden emissierechten toegewezen aan de 
exploitant van de afvalgasproducerende 
installatie volgens dezelfde 
toewijzingsprincipes als die welke worden 
gehanteerd voor deze Richtlijn.

Or. en

Motivering

Toewijzingen moeten gratis zijn volgens het EU-brede benchmark, met ex-post aanpassingen 
volgens de werkelijke productie. Deze toewijzingsmethode zorgt voor een effectief instrument 
tegen de klimaatverandering, tegen efficiënte kosten voor de hele economie. Dit 
toewijzingsmodel wordt geïmplementeerd in het nieuwe lid 2.

Amendement 237
Erika Mann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
2.Onverminderd lid 3 wordt er geen gratis 
toewijzing gegeven aan 
elektriciteitsopwekkers, installaties voor 
het afvangen van broeikasgassen of 
pijpleidingen voor het vervoer of 
opslagplaatsen voor broeikasgassen .

2. Onverminderd lid 3 wordt er geen gratis 
toewijzing gegeven aan installaties voor 
elektriciteitsopwekking – met uitzondering 
van installaties voor 
warmtekrachtkoppeling –, installaties voor 
het afvangen van broeikasgassen of 
pijpleidingen voor het vervoer of 
opslagplaatsen voor broeikasgassen.

Or. de

Motivering

Zie de motivering bij Art. 1- punt 8 - punt 1.
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Amendement 238
Fiona Hall, Stephen Hughes, Martin Callanan

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
2. Onverminderd lid 3 wordt er geen gratis 
toewijzing gegeven aan 
elektriciteitsopwekkers, installaties voor 
het afvangen van broeikasgassen of 
pijpleidingen voor het vervoer of 
opslagplaatsen voor broeikasgassen.

2. Onverminderd lid 3 wordt er geen gratis 
toewijzing gegeven aan 
elektriciteitsopwekkers, behalve in het 
geval van zelfopwekking van elektriciteit 
als een bijproduct van industriële 
procédés of overeenkomstig artikel 10a, 
leden 7 en 8, installaties voor het afvangen 
van broeikasgassen of pijpleidingen voor 
het vervoer of opslagplaatsen voor 
broeikasgassen.

Or. en

Motivering

Om te verduidelijken dat zelfvoorziening door energie-intensieve industrieën niet moet worden 
behandeld zoals elektriciteitsopwekking voor het net; deze moet anders worden behandeld omdat 
de concurrentiële situatie voor het eindgebruik totaal verschillend is van die van een 
nutsvoorziening.

Amendement 239
Werner Langen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
2. Onverminderd lid 3 wordt er geen gratis 
toewijzing gegeven aan 
elektriciteitsopwekkers, installaties voor 
het afvangen van broeikasgassen of 
pijpleidingen voor het vervoer of 
opslagplaatsen voor broeikasgassen .

2. Onverminderd lid 3 wordt er geen gratis 
toewijzing gegeven aan elektriciteit die 
niet in installaties voor 
warmtekrachtkoppeling wordt opgewekt, 
installaties voor het afvangen van 
broeikasgassen of pijpleidingen voor het 
vervoer of opslagplaatsen voor 
broeikasgassen.

Or. de
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Motivering

Gratis toewijzingen moeten beperkt blijven tot elektriciteitsopwekking die plaatsvindt via 
warmtekrachtkoppeling, om de stimuleringsmechanismen voor warmtekrachtkoppeling in 
diverse landen niet tegen te werken.

Amendement 240
Dragoş Florin David

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
2. Onverminderd lid 3 wordt er geen gratis 
toewijzing gegeven aan
elektriciteitsopwekkers, installaties voor 
het afvangen van broeikasgassen of 
pijpleidingen voor het vervoer of 
opslagplaatsen voor broeikasgassen.

2. Onverminderd lid 3 wordt er geen gratis 
toewijzing gegeven aan installaties voor 
het afvangen van broeikasgassen of 
pijpleidingen voor het vervoer of 
opslagplaatsen voor broeikasgassen.

Or. en

Motivering

De geleidelijke invoering van het veilingsysteem in de energiesector zoals voorgesteld voor 
andere sectoren,beginnend met 80% gratis toewijzingen in 2013 om de volledige veiling van 
100% pas te bereiken in 2020, zal zorgen voor verbetering in de energie-efficiëntie en 
aanpassing van de elektriciteitsproductie aan hogere eisen, aangestuurd door de nieuwe IPPC-
richtlijn.

Amendement 241
Jerzy Buzek

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
2. Onverminderd lid 3 wordt er geen gratis 
toewijzing gegeven aan
elektriciteitsopwekkers, installaties voor
het afvangen van broeikasgassen of 

2. Onverminderd lid 3 wordt er geen gratis 
toewijzing gegeven aan installaties voor 
het afvangen van broeikasgassen of 
pijpleidingen voor het vervoer of 
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pijpleidingen voor het vervoer of 
opslagplaatsen voor broeikasgassen.

opslagplaatsen voor broeikasgassen.

Or. en

Motivering

De geleidelijke invoering van het veilingsysteem in de energiesector zoals voorgesteld voor 
andere sectoren, is noodzakelijk, beginnend met 80% gratis toewijzingen in 2013 om de 
volledige veiling van 100% pas te bereiken in 2020. De belangrijkste reden hiervoor is dat de 
EU-energiemarkt niet volledig is gefuseerd. Bestaande geïsoleerde markten verhinderen de 
doorgave van capaciteit die nodig is om de gevolgen van een veiling van 100% van de 
elektriciteitsopwekking te neutraliseren. Verder zal het geleidelijke veilingsysteem zorgen voor 
verbetering in de energie-efficiëntie en aanpassing van de elektriciteitsproductie aan hogere 
eisen, aangestuurd door de nieuwe IPPC-richtlijn.

Amendement 242
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
2 bis. Mochten voor bepaalde producten 
of procédés geen benchmarks zijn 
vastgesteld in overeenstemming met de in
artikel [23, lid 3,] bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing, dan 
krijgt de betreffende installatie 
emissierechten toegewezen volgens de 
jaarlijkse gemiddelde toewijzing voor de 
tweede handelsperiode van het Europees 
systeem van verhandelbare emissierechten
(EU-ETS), aangepast met de in artikel 9 
bedoelde lineaire factor. Het technische 
reductiepotentieel van de betreffende 
fabrieken wordt daarbij in aanmerking
genomen.
In het geval dat de producten of procédés 
niet onder de tweede handelsperiode van 
het EU-ETS vallen, is behoud van 
verkregen rechten ("grandfathering") 
van toepassing.

Or. en
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Motivering

Men mag veronderstellen dat benchmarks voorlopig nog niet algemeen kunnen worden 
vastgelegd voor alle producten en processen. Dit kan het geval zijn voor zeer gedifferentieerde 
producten die zorgen voor een klein gedeelte van de emissies onder het ETS. Dergelijke 
bedrijven moeten hun CO2-toewijzingen krijgen volgens een “grandfathering”-aanpak.

Amendement 243
Angelika Niebler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
3. Aan elektriciteitsopwekkers kan een 
gratis toewijzing worden gegeven voor de 
productie van warmte via hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling, zoals 
gedefinieerd in Richtlijn 2004/8/EG, voor 
economisch aantoonbare vraag om te 
zorgen dat er sprake is van gelijke 
behandeling ten opzichte van andere 
warmteproducenten. In elk jaar na 2013 
wordt de totale toewijzing aan deze 
installaties voor de productie van die 
warmte aangepast met de in artikel 9 
bedoelde lineaire factor.

3. Installaties voor 
warmtekrachtkoppeling, zoals 
gedefinieerd in Richtlijn 2004/8/EG,
krijgen gratis emissierechten op basis van 
geharmoniseerde benchmarks voor de 
hele Gemeenschap. Deze worden in het 
kader van een geharmoniseerde 
procedure vastgesteld en gecontroleerd.

Or. de

Motivering

Elektriciteitsopwekking in installaties voor warmtekrachtkoppeling betreft de meest efficiënte 
vorm van energieopwekking. In vele lidstaten worden installaties voor warmtekrachtkoppeling 
daarom gestimuleerd. Deze stimulansen worden door de voorgestelde belasting in de vorm van 
de in punt 3 genoemde regeling diametraal tegengewerkt.

Amendement 244
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10a – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
3. Aan elektriciteitsopwekkers kan een 
gratis toewijzing worden gegeven voor de 
productie van warmte via hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling, zoals 
gedefinieerd in Richtlijn 2004/8/EG, voor 
economisch aantoonbare vraag om te 
zorgen dat er sprake is van gelijke 
behandeling ten opzichte van andere 
warmteproducenten. In elk jaar na 2013 
wordt de totale toewijzing aan deze 
installaties voor de productie van die 
warmte aangepast met de in artikel 9 
bedoelde lineaire factor.

3. Warmte die wordt gebruikt door het 
bedrijfsleven, al dan niet opgewekt in 
combinatie met elektriciteit, krijgt een 
gratis toewijzing al naar gelang het 
percentage gratis emissierechten dat aan 
de betreffende bedrijfstakken wordt 
toegewezen.

Warmte die op grond van de Richtsnoeren 
inzake staatssteun voor 
milieubescherming wordt gebruikt voor 
stadsverwarming, al dan niet opgewekt in 
combinatie met elektriciteit, krijgt een 
gratis toewijzing om te zorgen dat er 
sprake is van gelijke behandeling ten 
opzichte van andere warmteproducenten 
die niet onder het EU-ETS vallen.

Or. en

Motivering

Er moeten goede en duidelijke regels zijn voor warmteproductie. Deze tekst zorgt dat er geen 
discriminatie is tussen “geëxternaliseerde” warmtekrachtkoppeling en “interne” productie voor 
de industriële sector.

Stadsverwarming is een belangrijke methode om emissies te verminderen, maar de belangrijkste 
concurrentie hiervan komt van afzonderlijke boilers die fossiele brandstof gebruiken en die niet 
onder het EU-ETS vallen. Om perverse economische prikkels te vermijden die de emissies 
vermeerderen, moeten installaties voor stadsverwarming in aanmerking komen voor gratis 
toewijzingen.

Amendement 245
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10a – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
3. Aan elektriciteitsopwekkers kan een 
gratis toewijzing worden gegeven voor de 
productie van warmte via hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling, zoals 
gedefinieerd in Richtlijn 2004/8/EG, voor 
economisch aantoonbare vraag om te 
zorgen dat er sprake is van gelijke 
behandeling ten opzichte van andere 
warmteproducenten. In elk jaar na 2013 
wordt de totale toewijzing aan deze 
installaties voor de productie van die 
warmte aangepast met de in artikel 9 
bedoelde lineaire factor.

3. Installaties voor 
warmtekrachtkoppeling, zoals 
gedefinieerd in Richtlijn 2004/8/EG,
krijgen gratis emissierechten op basis van 
geharmoniseerde benchmarks voor de 
hele Gemeenschap. Deze worden in het 
kader van een geharmoniseerde 
procedure vastgesteld en gecontroleerd.

Or. de

Motivering

Elektriciteitsopwekking in installaties voor warmtekrachtkoppeling betreft de meest efficiënte 
vorm van energieopwekking. In vele lidstaten worden installaties voor warmtekrachtkoppeling 
daarom gestimuleerd. Deze stimulansen worden door de voorgestelde belasting in de vorm van 
de in punt 3 genoemde regeling diametraal tegengewerkt.

Amendement 246
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
3. Aan elektriciteitsopwekkers kan een 
gratis toewijzing worden gegeven voor de 
productie van warmte via hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling, zoals 
gedefinieerd in Richtlijn 2004/8/EG, voor 
economisch aantoonbare vraag om te 
zorgen dat er sprake is van gelijke 
behandeling ten opzichte van andere 
warmteproducenten. In elk jaar na 2013 
wordt de totale toewijzing aan deze 
installaties voor de productie van die 
warmte aangepast met de in artikel 9 
bedoelde lineaire factor.

3. Aan producenten van warmte en 
elektriciteit via hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling, zoals 
gedefinieerd in Richtlijn 2004/8/EG,
wordt, zonder tijdslimiet, een gratis 
toewijzing gegeven op basis van 
benchmarks.
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Or. en

Motivering

Warmtekrachtkoppeling is een hoeksteem van klimaatbescherming. Onderhoud en uitbreiding 
van hoogrenderende warmtekrachtkoppeling is vereist en wordt ondersteund door Richtlijn 
2004/8/EG. Het zou contraproductief zijn om extra lasten te introduceren als gevolg van het 
veilingsysteem. In vele gevallen zou de promotie door lidstaten van installaties voor 
warmtekrachtkoppeling niet de gewenste resultaten opleveren, de productie van bestaande 
installaties voor warmtekrachtkoppeling zou verminderen en toekomstige uitbreidingen zouden 
niet plaatsvinden. Indien het veilingsysteem het belangrijkste toewijzingsmechanisme moet 
worden voor elektriciteitsopwekkers, vormt het buiten de veiling houden van 
warmtekrachtkoppeling een steun voor de klimaatbescherming.

Amendement 247
Erika Mann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
3. Aan elektriciteitsopwekkers kan een 
gratis toewijzing worden gegeven voor de 
productie van warmte via hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling, zoals gedefinieerd 
in Richtlijn 2004/8/EG, voor economisch 
aantoonbare vraag om te zorgen dat er 
sprake is van gelijke behandeling ten 
opzichte van andere warmteproducenten. 
In elk jaar na 2013 wordt de totale 
toewijzing aan deze installaties voor de 
productie van die warmte aangepast met 
de in artikel 9 bedoelde lineaire facto.

3. Installaties voor energieopwekking 
waarbij gebruik wordt gemaakt van 
warmtekrachtkoppeling, zoals gedefinieerd 
in Richtlijn 2004/8/EG, krijgen gratis 
emissierechten op basis van 
geharmoniseerde benchmarks voor de 
hele Gemeenschap.

Or. de

Motivering

Zie de motivering bij Art. 1- punt 8 - punt 1.
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Amendement 248
Dragoş Florin David

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
3. Aan elektriciteitsopwekkers kan een 
gratis toewijzing worden gegeven voor de 
productie van warmte via hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling, zoals gedefinieerd 
in Richtlijn 2004/8/EG, voor economisch 
aantoonbare vraag om te zorgen dat er
sprake is van gelijke behandeling ten 
opzichte van andere warmteproducenten. 
In elk jaar na 2013 wordt de totale 
toewijzing aan deze installaties voor de 
productie van die warmte aangepast met de 
in artikel 9 bedoelde lineaire factor.

3. Aan elektriciteitsopwekkers wordt een 
gratis toewijzing gegeven voor de 
productie van warmte via hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling, zoals gedefinieerd 
in Richtlijn 2004/8/EG, voor economisch 
aantoonbare vraag om te zorgen dat er 
sprake is van gelijke behandeling ten 
opzichte van andere warmteproducenten.
Een gratis toewijzing wordt eveneens 
gegeven voor warmtekrachtkoppeling die 
warmte en elektriciteit produceert voor 
stadsverwarmingssystemen en voor 
elektriciteit die door die installatie wordt 
opgewekt voor eigen verbruik. In elk jaar 
na 2013 wordt de totale toewijzing aan 
deze installaties voor de productie van die 
warmte aangepast met de in artikel 9 
bedoelde lineaire factor.

Or. en

Motivering

De tekst moet duidelijk zijn bij het aangeven van de situaties die geschikt zijn voor gratis 
toewijzing. Verder moeten de installaties voor warmtekrachtkoppeling die energie leveren voor 
stadsverwarming worden ondersteund door de overheden, omdat ze ook het duurzame gebruik 
van hulpbronnen en het gevecht tegen klimaatverandering ondersteunen en een publieke service 
bieden die betaalbaar is voor de meerderheid van de bevolking.

Amendement 249
Jerzy Buzek

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
3. Aan elektriciteitsopwekkers kan een 3. Aan warmtekrachtinstallaties wordt op 
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gratis toewijzing worden gegeven voor de 
productie van warmte via hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling, zoals gedefinieerd 
in Richtlijn 2004/8/EG, voor economisch 
aantoonbare vraag om te zorgen dat er 
sprake is van gelijke behandeling ten 
opzichte van andere warmteproducenten. 
In elk jaar na 2013 wordt de totale 
toewijzing aan deze installaties voor de 
productie van die warmte aangepast met 
de in artikel 9 bedoelde lineaire factor.

grond van een benchmarkmethode een 
gratis toewijzing gegeven voor de 
productie van warmte via hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling, zoals gedefinieerd 
in Richtlijn 2004/8/EG en aan 
producenten van stadsverwarming voor 
economisch aantoonbare vraag om te 
zorgen dat er sprake is van gelijke 
behandeling ten opzichte van andere 
warmteproducenten.

Or. en

Motivering

In sommige landen wordt meer dan 50% van de vraag naar warmte geleverd door 
stadsverwarming, die in veel lidstaten belangrijk is. Elke verplichting die aan deze sector wordt 
opgelegd om emissierechten te kopen, kan leiden tot een verhoging van de prijzen voor 
verwarming, wat ongewenste sociale en milieugevolgen heeft. Het risico bestaat dat huishoudens 
duurder geworden verwarming via een netwerk zouden vervangen door afzonderlijke 
verbranding van steenkolen, wat aan minder strenge emissiecontrole is onderworpen.

Amendement 250
Dorette Corbey

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
3. Aan elektriciteitsopwekkers kan een 
gratis toewijzing worden gegeven voor de 
productie van warmte via hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling, zoals gedefinieerd 
in Richtlijn 2004/8/EG, voor economisch 
aantoonbare vraag om te zorgen dat er 
sprake is van gelijke behandeling ten 
opzichte van andere warmteproducenten. 
In elk jaar na 2013 wordt de totale 
toewijzing aan deze installaties voor de 
productie van die warmte aangepast met de 
in artikel 9 bedoelde lineaire factor.

3. Een gratis toewijzing wordt gegeven 
voor de productie van aan bedrijfstakken 
of andere afnemers geleverde warmte via 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling, 
zoals gedefinieerd in Richtlijn 2004/8/EG, 
voor economisch aantoonbare vraag om te 
zorgen dat er sprake is van gelijke 
behandeling ten opzichte van andere 
warmteproducenten. In elk jaar na 2013 
wordt de totale toewijzing aan deze 
installaties voor de productie van die 
warmte aangepast met de in artikel 9 
bedoelde lineaire factor.

Or. en
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Motivering

Om te vermijden dat de verschillende lidstaten verschillende systemen gebruiken voor de 
toewijzing van warmteproductie, moet de nieuwe richtlijn algemene geharmoniseerde EU-regels 
vaststellen voor gratis toewijzing aan warmteproductie, wat kan worden beschouwd als een 
vorm van ondersteuning voor hoogrenderende warmtekrachtkoppeling.

Amendement 251
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
3. Aan elektriciteitsopwekkers kan een 
gratis toewijzing worden gegeven voor de 
productie van warmte via hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling, zoals gedefinieerd 
in Richtlijn 2004/8/EG, voor economisch 
aantoonbare vraag om te zorgen dat er 
sprake is van gelijke behandeling ten 
opzichte van andere warmteproducenten. 
In elk jaar na 2013 wordt de totale 
toewijzing aan deze installaties voor de 
productie van die warmte aangepast met de 
in artikel 9 bedoelde lineaire factor.

3. Een gratis toewijzing wordt gegeven 
voor de productie van aan bedrijfstakken 
of andere afnemers geleverde warmte via 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling, 
zoals gedefinieerd in Richtlijn 2004/8/EG, 
voor economisch aantoonbare vraag om te 
zorgen dat er sprake is van gelijke 
behandeling ten opzichte van andere 
warmteproducenten. In elk jaar na 2013 
wordt de totale toewijzing aan deze 
installaties voor de productie van die 
warmte aangepast met de in artikel 9 
bedoelde lineaire factor.

Or. en

Motivering

Warmte die efficiënt wordt geproduceerd via warmtekrachtkoppeling heeft onafhankelijk van de
bron milieuvoordelen en moet daarom worden aangemoedigd.

Amendement 252
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10a – leden 4 en 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
4. De maximale hoeveelheid 
emissierechten die de basis vormt voor de 
berekening van toewijzingen aan 
installaties die in 2013 activiteiten 
uitvoeren en in de periode van 2008 tot 
2012 een gratis toewijzing hebben 
ontvangen, is als percentage van de 
jaarlijkse totale hoeveelheid voor de hele 
Gemeenschap niet hoger dan het 
percentage van de corresponderende 
emissie door deze installaties in de periode 
van 2005 tot 2007. Waar nodig wordt een 
correctiefactor toegepast.

Schrappen

5. De maximale hoeveelheid 
emissierechten die de basis vormt voor de 
berekening van toewijzingen aan 
installaties die pas met ingang van 2013 
in de Gemeenschapsregeling worden 
opgenomen, is in 2013 niet hoger dan de 
totale geverifieerde emissie van deze 
installaties in de periode van 2005 tot 
2007. In elk volgend jaar wordt de totale 
toewijzing aan deze installaties aangepast 
met de in artikel 9 bedoelde lineaire 
factor.

Or. en

Motivering

Het is niet duidelijk of de installaties waarnaar wordt verwezen, betrekking hebben op elke 
afzonderlijke installatie of op een soort groepering van installaties. Het is ook niet duidelijk 
waarop de correctiefactor zal worden toegepast en met welk doel. Om het risico van een 
koolstoflek adequaat aan te pakken, moet de hoeveelheid emissierechten zoals berekend via de 
toepassing voor benchmarks volledig worden toegewezen. De combinatie van leden 1 en 7 van 
Artikel 10a zorgt hiervoor, en dus zijn leden 4 en 5 van Artikel 10a niet essentieel.

Amendement 253
Philippe Busquin

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10a – leden 4 en 5



PE409.397v01-00 92/99 AM\730636NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
4. De maximale hoeveelheid 
emissierechten die de basis vormt voor de 
berekening van toewijzingen aan 
installaties die in 2013 activiteiten 
uitvoeren en in de periode van 2008 tot 
2012 een gratis toewijzing hebben 
ontvangen, is als percentage van de 
jaarlijkse totale hoeveelheid voor de hele 
Gemeenschap niet hoger dan het 
percentage van de corresponderende 
emissie door deze installaties in de periode 
van 2005 tot 2007. Waar nodig wordt een 
correctiefactor toegepast.

4. De maximale hoeveelheid 
emissierechten die de basis vormt voor de 
berekening van toewijzingen aan 
installaties die in 2013 activiteiten 
uitvoeren en in de periode van 2008 tot 
2012 een gratis toewijzing hebben 
ontvangen, is als percentage van de 
jaarlijkse totale hoeveelheid voor de hele 
Gemeenschap niet hoger dan het 
percentage van de corresponderende 
emissie door deze installaties in de periode 
van 2005 tot 2007. Waar nodig wordt een 
correctiefactor toegepast om te voldoen 
aan de overeenkomstig leden 1 tot en met 
3 vastgestelde hoeveelheden en zonder de 
in artikel 9 bedoelde totale hoeveelheid 
emissierechten te wijzigen.

5. De maximale hoeveelheid 
emissierechten die de basis vormt voor de 
berekening van toewijzingen aan 
installaties die pas met ingang van 2013 in 
de Gemeenschapsregeling worden 
opgenomen, is in 2013 niet hoger dan de 
totale geverifieerde emissie van deze 
installaties in de periode van 2005 tot 
2007. In elk volgend jaar wordt de totale 
toewijzing aan deze installaties aangepast 
met de in artikel 9 bedoelde lineaire factor.

5. De maximale hoeveelheid 
emissierechten die de basis vormt voor de 
berekening van toewijzingen aan 
installaties die pas met ingang van 2013 in 
de Gemeenschapsregeling worden 
opgenomen, is in 2013 niet hoger dan de 
totale geverifieerde emissie van deze 
installaties in de periode van 2005 tot 
2007. In elk volgend jaar wordt de totale 
toewijzing aan deze installaties aangepast 
met de in artikel 9 bedoelde lineaire factor.
Waar nodig wordt een correctiefactor 
toegepast om te voldoen aan de 
overeenkomstig leden 1 tot en met 3 
vastgestelde hoeveelheden en zonder de in 
artikel 9 bedoelde totale hoeveelheid 
emissierechten te wijzigen.

Or. en

Motivering

Om de middelen te rechtvaardigen die zijn besteed aan het maken van benchmarks en gezien het 
ambitieuze karakter daarvan, is het noodzakelijk om de toewijzingen te baseren op de 
toewijzingsvolumes zoals deze zijn berekend via de toepassing van deze benchmarks. 
Overschrijdingen van de sectordrempel zoals aangegeven in deze alinea's kunnen worden 
goedgemaakt vanuit veilingvolumes, net zoals overschotten kunnen worden overgedragen naar 
het veilingvolume. In het eerste geval wordt een vermindering van de emissierechten voor de 
veiling goedgemaakt door een vermindering van de vraag, en daarom kan men aannemen dat de 
prijzen van de emissierechten niet zullen stijgen. Verduidelijken dat de ETS-drempel wordt 
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gerespecteerd.

Amendement 254
Paul Rübig

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
4. De maximale hoeveelheid 
emissierechten die de basis vormt voor de 
berekening van toewijzingen aan 
installaties die in 2013 activiteiten 
uitvoeren en in de periode van 2008 tot 
2012 een gratis toewijzing hebben 
ontvangen, is als percentage van de 
jaarlijkse totale hoeveelheid voor de hele 
Gemeenschap niet hoger dan het 
percentage van de corresponderende 
emissie door deze installaties in de periode 
van 2005 tot 2007. Waar nodig wordt een 
correctiefactor toegepast.

4. De maximale hoeveelheid 
emissierechten die de basis vormt voor de 
berekening van toewijzingen aan 
installaties die in 2013 activiteiten 
uitvoeren en in de periode van 2008 tot 
2012 een gratis toewijzing hebben 
ontvangen, is als percentage van de 
jaarlijkse totale hoeveelheid voor de hele 
Gemeenschap niet hoger dan het 
percentage van de corresponderende 
emissie door deze installaties in de periode 
van 2005 tot 2007. Waar nodig wordt een 
correctiefactor toegepast om te voldoen 
aan de overeenkomstig leden 1 tot en met 
3 vastgestelde hoeveelheden en zonder de 
in artikel 9 bedoelde totale hoeveelheid 
emissierechten te wijzigen.

Or. en

Motivering

Benchmarking moet de belangrijkste toewijzingsmethode worden. Alleen als er geen benchmarks 
zijn ontwikkeld, mogen de historische emissies een barrière vormen voor vrije toewijzing.

Amendement 255
Werner Langen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
4. De maximale hoeveelheid 4. De maximale hoeveelheid 
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emissierechten die de basis vormt voor de 
berekening van toewijzingen aan 
installaties die in 2013 activiteiten 
uitvoeren en in de periode van 2008 tot 
2012 een gratis toewijzing hebben 
ontvangen, is als percentage van de 
jaarlijkse totale hoeveelheid voor de hele 
Gemeenschap niet hoger dan het 
percentage van de corresponderende 
emissie door deze installaties in de periode 
van 2005 tot 2007. Waar nodig wordt een 
correctiefactor toegepast.

emissierechten die de basis vormt voor de 
berekening van toewijzingen voor directe 
emissies aan installaties die in 2013 
activiteiten uitvoeren en in de periode van 
2008 tot 2012 een gratis toewijzing hebben 
ontvangen, is als percentage van de 
jaarlijkse totale hoeveelheid voor de hele 
Gemeenschap niet hoger dan het 
percentage van de corresponderende 
emissie door deze installaties in de periode 
van 2005 tot 2007. Waar nodig wordt een 
correctiefactor toegepast.

De maximale hoeveelheid emissierechten 
die de basis vormt voor de berekening van 
toewijzingen voor indirecte emissies aan 
installaties die in 2013 activiteiten 
uitvoeren, is als percentage van de 
jaarlijkse totale hoeveelheid voor de hele 
Gemeenschap niet hoger dan het 
percentage van de corresponderende 
emissie door Europese 
elektriciteitsopwekkers binnen de 
Gemeenschap in de periode van 2005 tot
2007. Waar nodig wordt een 
correctiefactor toegepast.

Or. en

Motivering

Zowel de productie van elektriciteit als van warmte via industriële installaties voor 
warmtekrachtkoppeling voor industrieel gebruik moeten gratis emissierechten krijgen, in lijn met 
de EU-doelstellingen om deze efficiënte technologie niet te ontmoedigen ('WKK-richtlijn'): 
daarom moet punt 3 worden geamendeerd.

Amendement 256
Dragoş Florin David

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
4. De maximale hoeveelheid 
emissierechten die de basis vormt voor de 
berekening van toewijzingen aan 

4. De maximale hoeveelheid 
emissierechten die de basis vormt voor de 
berekening van toewijzingen aan 
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installaties die in 2013 activiteiten 
uitvoeren en in de periode van 2008 tot 
2012 een gratis toewijzing hebben 
ontvangen, is als percentage van de 
jaarlijkse totale hoeveelheid voor de hele 
Gemeenschap niet hoger dan het 
percentage van de corresponderende 
emissie door deze installaties in de periode 
van 2005 tot 2007. Waar nodig wordt een 
correctiefactor toegepast.

installaties die in 2013 activiteiten 
uitvoeren en in de periode van 2008 tot 
2012 een gratis toewijzing hebben 
ontvangen, is als percentage van de 
jaarlijkse totale hoeveelheid voor de hele 
Gemeenschap niet hoger dan het 
percentage van de corresponderende 
geverifieerde emissie in de periode van 
2005 tot 2007. Waar nodig wordt een 
correctiefactor toegepast.

Or. en

Amendement 257
Erika Mann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
4. De maximale hoeveelheid 
emissierechten die de basis vormt voor de 
berekening van toewijzingen aan 
installaties die in 2013 activiteiten 
uitvoeren en in de periode van 2008 tot 
2012 een gratis toewijzing hebben 
ontvangen, is als percentage van de 
jaarlijkse totale hoeveelheid voor de hele 
Gemeenschap niet hoger dan het 
percentage van de corresponderende 
emissie door deze installaties in de periode 
van 2005 tot 2007. Waar nodig wordt een 
correctiefactor toegepast.

4. De maximale hoeveelheid 
emissierechten die de basis vormt voor de 
berekening van toewijzingen aan 
installaties die in 2013 activiteiten 
uitvoeren en in de periode van 2008 tot 
2012 een gratis toewijzing hebben 
ontvangen, is als percentage van de 
jaarlijkse totale hoeveelheid voor de hele 
Gemeenschap niet hoger dan het 
percentage van de corresponderende 
emissie door deze installaties in de periode 
van 2005 tot 2007. Waar nodig wordt een 
correctiefactor toegepast om te voldoen 
aan de overeenkomstig leden 1 tot en met 
3 vastgestelde hoeveelheden en zonder de 
in artikel 9 bedoelde totale hoeveelheid 
emissierechten te wijzigen.

Or. en

Motivering

Om de middelen te rechtvaardigen die zijn besteed aan het maken van benchmarks en gezien het 
ambitieuze karakter daarvan, is het noodzakelijk om de toewijzingen te baseren op de 
toewijzingsvolumes zoals deze zijn berekend via de toepassing van deze benchmarks. 
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Overschrijdingen van de sectordrempel zoals aangegeven in deze alinea's kunnen worden 
goedgemaakt vanuit veilingvolumes, net zoals overschotten kunnen worden overgedragen naar 
het veilingvolume.

Amendement 258
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10a – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
5. De maximale hoeveelheid 
emissierechten die de basis vormt voor de 
berekening van toewijzingen aan 
installaties die pas met ingang van 2013 in 
de Gemeenschapsregeling worden 
opgenomen, is in 2013 niet hoger dan de 
totale geverifieerde emissie van deze 
installaties in de periode van 2005 tot 
2007. In elk volgend jaar wordt de totale 
toewijzing aan deze installaties aangepast 
met de in artikel 9 bedoelde lineaire factor.

5. De maximale hoeveelheid 
emissierechten die de basis vormt voor de 
berekening van toewijzingen aan 
installaties die pas met ingang van 2013 in 
de Gemeenschapsregeling worden 
opgenomen, is in 2013 niet hoger dan de 
totale geverifieerde emissie van deze 
installaties in de periode van 2005 tot 
2007. In elk volgend jaar wordt de totale 
toewijzing aan deze installaties aangepast 
met de in artikel 9 bedoelde lineaire factor.
Waar nodig wordt een correctiefactor 
toegepast, om te voldoen aan de 
overeenkomstig leden 1 tot en met 3
vastgestelde hoeveelheden en zonder de 
in artikel 9 bedoelde totale hoeveelheid 
emissierechten te wijzigen.

Or. en

Motivering

De correctie moet worden toegepast om een bovengrens in te stellen voor vrije toewijzing op het 
benchmarkniveau.

Amendement 259
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10a – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
5. De maximale hoeveelheid 
emissierechten die de basis vormt voor de 
berekening van toewijzingen aan 
installaties die pas met ingang van 2013 in 
de Gemeenschapsregeling worden 
opgenomen, is in 2013 niet hoger dan de 
totale geverifieerde emissie van deze 
installaties in de periode van 2005 tot 
2007. In elk volgend jaar wordt de totale 
toewijzing aan deze installaties aangepast 
met de in artikel 9 bedoelde lineaire factor.

5. De maximale hoeveelheid 
emissierechten die de basis vormt voor de 
berekening van toewijzingen voor directe 
emissies aan installaties die pas met ingang 
van 2013 in de Gemeenschapsregeling 
worden opgenomen, is in 2013 niet hoger 
dan de totale geverifieerde emissie van 
deze installaties in de periode van 2005 tot 
2007. In elk volgend jaar wordt de totale 
toewijzing aan deze installaties aangepast 
met de in artikel 9 bedoelde lineaire factor.

De maximale hoeveelheid emissierechten 
die de basis vormt voor de berekening van 
toewijzingen voor indirecte emissies aan 
installaties die in 2013 activiteiten 
uitvoeren, is als percentage van de 
jaarlijkse totale hoeveelheid voor de hele 
Gemeenschap niet hoger dan het 
percentage van de corresponderende 
emissie door Europese 
elektriciteitsopwekkers binnen de 
Gemeenschap in de periode van 2005 tot 
2007. Waar nodig wordt een 
correctiefactor toegepast.

Or. en

Motivering

Zowel de productie van elektriciteit als van warmte via industriële installaties voor 
warmtekrachtkoppeling voor industrieel gebruik moeten gratis emissierechten krijgen, in lijn met 
de EU-doelstellingen om deze efficiënte technologie niet te ontmoedigen ('WKK-richtlijn'): 
daarom moet punt 3 worden geamendeerd.

Amendement 260
Erika Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10a – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
5. De maximale hoeveelheid 
emissierechten die de basis vormt voor de 

5. De maximale hoeveelheid 
emissierechten die de basis vormt voor de 
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berekening van toewijzingen aan 
installaties die pas met ingang van 2013 in 
de Gemeenschapsregeling worden 
opgenomen, is in 2013 niet hoger dan de 
totale geverifieerde emissie van deze 
installaties in de periode van 2005 tot 
2007. In elk volgend jaar wordt de totale 
toewijzing aan deze installaties aangepast 
met de in artikel 9 bedoelde lineaire factor.

berekening van toewijzingen aan 
installaties die pas met ingang van 2013 in 
de Gemeenschapsregeling worden 
opgenomen, is in 2013 niet hoger dan de 
totale geverifieerde emissie van deze 
installaties in de periode van 2005 tot 
2007. In elk volgend jaar wordt de totale 
toewijzing aan deze installaties aangepast 
met de in artikel 9 bedoelde lineaire factor.
Waar nodig wordt een correctiefactor 
toegepast om te voldoen aan de 
overeenkomstig leden 1 tot en met 3
vastgestelde hoeveelheden en zonder de in 
artikel 9 bedoelde totale hoeveelheid 
emissierechten te wijzigen.

Or. en

Motivering

Om de middelen te rechtvaardigen die zijn besteed aan het maken van benchmarks en gezien het 
ambitieuze karakter daarvan, is het noodzakelijk om de toewijzingen te baseren op de 
toewijzingsvolumes zoals deze zijn berekend via de toepassing van deze benchmarks. 
Overschrijdingen van de sectordrempel zoals aangegeven in deze alinea's kunnen worden 
goedgemaakt vanuit veilingvolumes, net zoals overschotten kunnen worden overgedragen naar 
het veilingvolume.

Amendement 261
Jerzy Buzek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10a – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
5. De maximale hoeveelheid 
emissierechten die de basis vormt voor de 
berekening van toewijzingen aan 
installaties die pas met ingang van 2013 in 
de Gemeenschapsregeling worden 
opgenomen, is in 2013 niet hoger dan de 
totale geverifieerde emissie van deze 
installaties in de periode van 2005 tot 
2007. In elk volgend jaar wordt de totale 
toewijzing aan deze installaties aangepast 
met de in artikel 9 bedoelde lineaire factor.

5. De maximale hoeveelheid
emissierechten die de basis vormt voor de 
berekening van toewijzingen aan 
installaties die pas met ingang van 2013 in 
de Gemeenschapsregeling worden 
opgenomen, is in 2013 niet hoger dan de 
totale historische emissie van deze 
installaties in 2008 of de gemiddelde 
emissie van deze installaties in de periode 
van 2008 tot 2010. In elk jaar daarna wordt 
de totale toewijzing aan deze installaties 
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aangepast met de in artikel 9 bedoelde 
lineaire factor.

Or. en

Motivering

In vele gevallen zijn er geen historische emissiegegevens beschikbaar van 2005-2007 en in de 
Gemeenschapsregeling van 2013 is geen verplichting opgenomen om dergelijke gegevens voor 
alle installaties op te slaan, daarom kunnen pas geverifieerde gegevens worden verstrekt vanaf 
2008.
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