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Amendement 262
Angelika Niebler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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. Nieuwe marktdeelnemers krijgen  een 
quotum  toegewezen uit het budget dat 
bestemd is voor verkoop bij opbod. De 
toewijzing geschiedt in overeenstemning 
met de beschikbare voorraad.

De toewijzingen worden aangepast met de 
in artikel 9 bedoelde lineaire factor.

Voor elektriciteitsopwekking door 
nieuwkomers wordt geen gratis toewijzing 
gegeven.

Or. de

Motivering

Eine separate Neuanlagenreserve ist nicht erforderlich, da die Mitgliedstaaten ohnehin über 
ein Zertifikatebudget für die Auktion verfügen, aus dem heraus eine Zuteilung an neue 
Marktteilnehmer erfolgen kann. Das Budget für Neuanlagen sollte zudem nicht begrenzt 
werden, da gerade Neuanlagen Effizienzsteigerungen gewährleisten. Entsprechende 
Investitionen sollten deshalb und auch aus industriepolitischer Sicht nicht durch eine 
Belastung aufgrund eines Kaufzwanges von Zertifikaten behindert werden.

Amendement 263
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10a – lid 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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. . Nieuwe marktdeelnemers krijgen  een 
quotum  toegewezen uit het budget dat 
bestemd is voor verkoop bij opbod. De 
toewijzing geschiedt in overeenstemning 
met de beschikbare voorraad.

De toewijzingen worden aangepast met de 
in artikel 9 bedoelde lineaire factor.
Voor elektriciteitsopwekking door 
nieuwkomers wordt geen gratis toewijzing 
gegeven.

Or. de

Motivering

Eine separate Neuanlagenreserve ist nicht erforderlich, da die Mitgliedstaaten ohnehin über 
ein Zertifikatebudget für die Auktion verfügen, aus dem heraus eine Zuteilung an neue 
Marktteilnehmer erfolgen kann. Das Budget für Neuanlagen sollte zudem nicht begrenzt 
werden, da gerade Neuanlagen Effizienzsteigerungen gewährleisten. Entsprechende 
Investitionen sollten deshalb nicht durch eine Belastung aufgrund eines Kaufzwanges von 
Zertifikaten behindert werden.

Amendement 264
Paul Rübig

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 

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 om liquiditeit te 
verstrekken voor nieuwkomers en voor 
marktsituaties die aanleiding geven tot 
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artikel vastgestelde regels aan 
nieuwkomers kan worden toegewezen.

buitensporig hoge of lage koolstofprijzen.
De maximale hoeveelheid die 
overeenkomstig de krachtens lid 1 
vastgestelde regels aan nieuwkomers kan 
worden toegewezen.

Or. en

Motivering

The reserve delivers liquidity (allowances) for new entrants. For the whole carbon market it 
is essential to have instruments which allow reactions to extraordinary market situations. We 
urge to use a part of the reserve for increasing liquidity in the event of a critically high 
carbon price. In the event of too low carbon prices the liquidity should be reduced (this 
measure should be inserted in the auctioning rules). We suggest a price margin between 20 
and 50 Euro. Liquidity measures should be dealt with by the auctioning rules referred to in 
Art. 10.

Amendement 265
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10a – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De toewijzingen worden aangepast met de 
in artikel 9 bedoelde lineaire factor.

De toewijzingen worden aangepast met de 
in artikel 9 bedoelde lineaire factor,
behalve in geval van zeer efficiënte  
installaties voor gezamenlijke opwekking 
van warmte en elektriciteit zoals 
gedefinieerd in  Richtlijn 2004/8/EC.

Or. en

Motivering

In order for the EU to meet the ambitious overall ETS emission cap, growth in the number of 
combined heat and power installation will be necessary as they displace significant amounts 
of separate thermal production and hence avoid between 10 and 30% CO2 emissions. It is 
important that investment in new installations be encouraged and be treated the same way as 
existing schemes.
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Amendement 266
Hannes Swoboda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor elektriciteitsopwekking door 
nieuwkomers wordt geen gratis toewijzing
gegeven.

Voor elektriciteitsopwekking door 
nieuwkomers wordt geen gratis toewijzing 
gegeven, met uitzondering van elektriciteit 
die wordt geproduceerd uit afvalgassen 
van industriële productieprocessen.
Indien een afvalgas dat  afkomstig is van 
een productieproces als brandstof wordt 
gebruikt, moeten de toewijzingen 
geschieden aan de exploitant van de 
installatie die het afvalgas heeft 
geproduceerd en wel volgens dezelfde 
toewijzingsbeginselen als die welke op 
deze installatie van toegepassing zijn.

Or. en

Motivering

Waste gases resulting from production processes have to be used immediately after their 
generation. To ensure their efficient recovery maximum flexibility for the use of these gases 
must be allowed. The use of waste gases from production processes for the generation of 
electricity contributes to the conservation of resources and reduction of CO2 emissions.
Electricity produced under these special circumstances, should be excluded from auctioning.

Amendement 267
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10a – lid 6 – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor elektriciteitsopwekking door 
nieuwkomers wordt geen gratis toewijzing 
gegeven.

Voor opwekkers van elektriciteit wordt 
geen gratis toewijzing gegeven.

.

Or. en

Motivering

On-site electricity production of industry must be kept with free allowances, because CO2 
costs of autoproducers will be an essential part of the Carbon Costs which will influence the 
carbon leakage question.

Amendement 268
Miloslav Ransdorf

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor elektriciteitsopwekking door 
nieuwkomers wordt geen gratis toewijzing 
gegeven.

schrappen

Or. en

Motivering

Without incentives there will not be sufficient drive for new investments. As a result, old and 
less efficient installations will run longer, with a higher CO2 emissions. Policy makers cannot 
afford to put the billions of investments for announced projects into jeopardy. (The recent 
study published by DENA and several cancellations of new power plant projects announced 
give clear evidence to this fact.).
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Amendement 269
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor elektriciteitsopwekking door 
nieuwkomers wordt geen gratis toewijzing 
gegeven.

schrappen

Or. en

Motivering

Auctioning CO2 allowances to electricity generation forms an unnecessary significant cost 
burden for consumers. A free of charge allocation mechanism based on benchmarks and 
actual production forms a more efficient ETS.

Amendement 270
Dragoş Florin David

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor elektriciteitsopwekking door 
nieuwkomers wordt geen gratis toewijzing 
gegeven.

schrappen

Or. en
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Amendement 271
Jerzy Buzek

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor elektriciteitsopwekking door 
nieuwkomers wordt geen gratis toewijzing 
gegeven.

schrappen

Or. en

Motivering

The gradual introduction of auctioning in the energy sector, as proposed for other sectors is 
necessary, starting from 80% free allocation in 2013 to achieving 100%l auctioning just in 
2020. The main reasoning for this is that the EU energy market is not fully merged. Existing 
isolated markets will prevent the transmission of capacity necessary to neutralise the impact 
of 100% auctioning in electricity generation. Moreover the gradual auctioning will allow 
improving the energy efficiency and adapt electricity production to higher demands driven by 
new IPPC Richtlijn.

Amendement 272
Dorette Corbey

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor elektriciteitsopwekking door 
nieuwkomers wordt geen gratis toewijzing 
gegeven.

Voor elektriciteitsopwekking door 
nieuwkomers wordt geen gratis toewijzing 
gegeven, met uitzondering van elektriciteit 
die geproduceerd wordt in samenhang 
met industriële warmteproductie of met 
afvalproducten van een industrieel 
procédé; in deze beide gevallen vindt de 
toewijzing plaats op grond van dezelfde 
toepassingsmaatregelen als die welke 
gelden voor het industriële hoofdprocédé, 
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zoals vermeld in lid 1, eerste streepje, en 
lid 7.

Or. en

Amendement 273
Philippe Busquin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor elektriciteitsopwekking door 
nieuwkomers wordt geen gratis toewijzing 
gegeven.

Voor elektriciteitsopwekking door 
nieuwkomers wordt geen gratis toewijzing 
gegeven, met uitzondering van elektriciteit 
die geproduceerd wordtuit afvalgassen 
afkomstig van een  industrieel proces.

Wanneer een afvalgas van een 
productieprocédé als brandstof wordt 
gebruikt , moeten de toewijzingen worden 
gegeven aan de exploitant van de 
installatie die het afvalgas heeft 
geproduceerd volgens dezelfde 
toewijzingsbeginselen als die welke op 
deze installatie van toepassing zijn.

Or. en

Motivering

The use of waste gases from production processes for the generation of electricity contributes 
to the conservation of resources and reduction of CO2 emissions. Electricity produced under 
these special circumstances should be excluded from auctioning. The continued sustainable 
use of such unavoidable gases can best be guaranteed, if the producer of these unavoidable 
gases receives the correlated allowances and if this is done by the same allocation 
methodology as applied to the respective installations of the producer of these unavoidable 
gases.
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Amendement 274
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 6 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor elektriciteitsopwekking door 
nieuwkomers wordt geen gratis toewijzing 
gegeven.

Voor elektriciteitsopwekking door 
nieuwkomers wordt geen gratis toewijzing 
gegeven, met uitzondering van elektriciteit 
die geproduceerd wordt in samenhang 
met industriële warmtegebruik of met 
afvalproducten van een industrieel proces, 
mits dit geschiedt voor de particuliere 
consumptie van de exploitant;  in deze 
beide gevallen vindt de toewijzing plaats 
op grond van dezelfde 
toepassingsmaatregelen als die welke 
gelden voor deze industriële activiteit, 
zoals genoemd in Bijlage 1.

Wanneer echter een afvalgas van een 
productieproces als brandstof wordt 
gebruikt, moeten de toewijzingen 
gratis  worden verleend aan de 
exploitant van de installatie die het 
afvalgas heeft geproduceerd volgens 
dezelfde toewijzingsbeginselen als die 
welke op deze installatie van 
toepassing zijn.

Or. en

Motivering

Power and heat produced in connection with industrial processes and residue-based 
electricity are environment friendly energy supply solutions for these industrial processes.

CO2 from the use of waste gases is inseparably linked to the installations producing these 
gases and thus must be assigned to the generating installation. This corresponds with punt 92 
of COM (2003)830. It also facilitates setting benchmarks, whose application reduces carbon 
use and thus waste gas generation. Contrary to this, auctioning would unduly burden these 
installations and discourage efficient waste gas use.
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Amendement 275
Robert Goebbels

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor elektriciteitsopwekking door 
nieuwkomers wordt geen gratis toewijzing 
gegeven.

Voor elektriciteitsopwekking door 
nieuwkomers wordt geen gratis toewijzing 
gegeven. Verkoop bij opbod is niet van 
toepassing op elektriciteit die 
geproduceerd wordt met gebruikmaking 
van onvermijdbare residuen en 
afvalgassen afkomstig van 
productieprocessen, met het doel om de 
overeenkomstige hoeveelheid elektriciteit 
te gebruiken binnen de installatie die deze 
gassen heeft opgewekt.

Or. en

Motivering

If materials coming into existence unavoidably from production processes are not wasted but 
put to use for the generation of electricity, this contributes to the conservation of resources 
and reduction of CO2 emissions. Electricity produced under these special circumstances and 
if used on-site shall be exempt from auctioning.

Amendement 276
Erika Mann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor elektriciteitsopwekking door 
nieuwkomers wordt geen gratis toewijzing 
gegeven.

Voor elektriciteitsopwekking door 
nieuwkomers, die

1. niet door energie-warmtekoppeling en
2. niet door energiewinning uit 



AM\730913NL.doc 13/100 PE409.410v01-00

NL

afvalproducten van industriële 
productieprocessen plaats vindt,
wordt geen gratis toewijzing gegeven.

Or. de

Motivering

Siehe Motivering Art. 1- punt 1

Amendement 277
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op 30 juni 2010 publiceert de 
Commissie de geharmoniseerde 
toewijzingsregels voor nieuwkomers en de 
regels die welke beantwoorden aan een 
optimalisering  van het industriële 
apparaat - pooling, sluitingen, 
overplaatsingen binnen de EU - welke zijn 
opgesteld en goedgekeurd volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing 
volgens artikel 23, lid 3.

Or. fr

Motivering

Les règles d'attribution des allocations aux nouveaux entrants, de même que les règles 
concernant les fermetures, les transferts de quotas d’un site fermé vers un nouveau site au 
sein de l’UE et les dispositions concernant le « pooling » doivent être établies au niveau 
communautaire en même temps que les règles d'attribution des allocations gratuites aux 
installations existantes.
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Amendement 278
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10a – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6a. Installaties met een productie die met 
meer dan 18% per jaar toeneemt tussen de 
referentiejaren waarvan de productiedata 
als basis dienden voor de toewijzing en het 
tweede kalenderjaar van de lopende 
commerciële periode kunnen een 
aanvraag doen voor een toewijzing uit de 
reserve genoemd  in  lid 6.

Or. en

Motivering

Newly built installations (those built before the submission in Art. 11) will face the problem 
that they will exist in the reference years for the allocation (benchmarking) process and will 
be covered by the submission in Art. 11, but they will follow a run-up-plan to increase the 
production steadily. In order to enable fair free allocation on a clear legal basis for these 
installations a rule (according to the common position for the aircraft operators in the ETS) 
should be included for installations, too.

Amendement 279
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10a – leden 7 en 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

7. Tot dat er een onternationale 
overeenkomst komt en met inachtneming 
van artikel 10 bis is de hoeveelheid 
emissierechten die gratis wordt toegewezen 
aan installaties die niet vallen onder lid 2 
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bedoelde maatregelen wordt vastgesteld en 
wordt de gratis toewijzing vervolgens elk 
jaar met gelijke hoeveelheden verlaagd, 
zodat er in 2020 geen sprake meer is van 
gratis toewijzing.

in 2013 en elk der daaropvolgende jaren, 
100% van de hoeveelheid die 
overeenkomstig de in lid 1 bedoelde 
maatregelen wordt vastgesteld, zonder dat 
de  totale hoeveelheid van toewijzingen 
overeenkomstig artikel 9 hierdoor wordt 
gewijzigd.

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.

Or. en

Motivering

Manufacturing industry generally is exposed to fierce international competition.  Auctioning 
is imposing incalculable risks to these industries and the whole EU economy, whilst not 
contributing to the environmental objectives of the Richtlijn. The cap is set at 21% and will be 
achieved with or without auctioning, by steadily reducing the available amount of allowances.
Therefore, manufacturing industry should receive free allowances based on benchmarks until 
an international agreement is in force that provides for a level playing field between 
competitors on a global scale.

Amendement 280
Angelika Niebler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Met inachtneming van artikel 10 bis is 
de hoeveelheid emissierechten die 
krachtens de leden 3 tot en met 6 van dit 
artikel [en lid 2 van artikel 3 quater] 
gratis wordt toegewezen, 80% van de 
hoeveelheid die overeenkomstig de in lid 1 
bedoelde maatregelen wordt vastgesteld 
en wordt de gratis toewijzing vervolgens 
elk jaar met gelijke hoeveelheden 

7. Voor de in Bijlage 1 van de Richtlijn 
genoemde installaties worden voor geheel 
Europa geldende uniforme benchmarks 
vastgesteld. Deze worden in het kader van 
een geharmoniseerde procedure 
goedgekeurd en gecontrolleerd. Op grond 
van deze benchmarks krijgen de 
installaties voor 100% een kostenloze  
toewijzing. Uitgezonderd van deze 
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verlaagd, zodat er in 2020 geen sprake 
meer is van gratis toewijzing.

kostenloze toewijzing zijn installaties die 
bij hun productieproces geen stroom-
warmtekoppeling toepassen.

Or. de

Motivering

Belastungen, die sich aus einem auf Europa begrenzten Emissionshandel ergeben können 
aufgrund des internationalen Wettbewerbsdrucks nicht über die Produkte weitergegeben 
werden. Ihre Wettbewerbsfähigkeit würde deshalb gefährdet und eine 
Produktionsverlagerung in Ländern ohne entsprechende Belastungen aus 
Klimaschutzregelungen wäre die Folge. Eine Minimierung der Belastung durch eine 
dauerhafte kostenlose Zuteilung, auf Basis ambitionierter Benchmarks, die zudem die 
technischen Möglichkeiten berücksichtigen ist daher erforderlich.

Amendement 281
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

schrappen

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 
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€/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.

Amendement 282
Werner Langen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Met inachtneming van artikel 10 bis is 
de hoeveelheid emissierechten die 
krachtens de leden 3 tot en met 6 van dit 
artikel [en lid 2 van artikel 3 quater] 
gratis wordt toegewezen, 80% van de 
hoeveelheid die overeenkomstig de in lid 1 
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. Voor de in Bijlage 1 van de Richtlijn 
genoemde installaties worden voor geheel 
Europa geldende uniforme benchmarks 
vastgesteld. Deze worden in het kader van 
een geharmoniseerde procedure 
goedgekeurd en gecontrolleerd. Op grond 
van deze benchmarkskrijgen de 
installaties voor 100% een kostenloze  
toewijzing. Na 2013 wordt de totale 
toewijzing aan dergelijke installaties 
jaarlijks aangepast aan de hand van de 
lineaire coëfficiënt overeenkomstig artikel 
9. Uitgezonderd van deze kostenloze 
toewijzing zijn installaties die bij hun 
productieproces geen stroom-
warmtekoppeling toepassen.

Or. de

Motivering

Industrielle Produktionsanlagen sind permanent gezwungen ihre Energieeffizienz zu 
optimieren, um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können. Belastungen, die sich aus 
einem auf Europa begrenzten Emissionshandel ergeben können aufgrund des internationalen 
Wettbewerbsdrucks nicht über die Produkte weitergegeben werden.
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Amendement 283
Dominique Vlasto

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Met inachtneming van artikel 10 
bis is de hoeveelheid emissierechten 
die krachtens de leden 3 tot en met 6 
van dit artikel [en lid 2 van artikel 3 
quater] gratis wordt toegewezen, 80% 
van de hoeveelheid die 
overeenkomstig de in lid 1 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. Voor de installaties genoemd in Bijlage 
2aa, zullen voor de gehele Gemeenschap 
geldende prestatie-benchmarks worden 
vastgesteld aan de hand van een 
geharmoniseerde procedure. De 
toekenning van de gratis toewijzingen zal 
op deze benchmarks gebaseerd zijn.

Or. en

Motivering

The allocation allowances according to ambitious performance benchmarks free of charge 
ensures the reaching of the emission targets as does auctioning, at much lower costs. Best 
performers will be rewarded and not disadvantaged in comparison to international 
competitors: EU industry’s competitiveness can be safeguarded until an international 
agreement is reached. Companies will base their decisions in investing in CO2 reduction 
projects or using CO2 allowances to meet one’s obligations depending on the market price.

Amendement 284
Esko Seppänen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Met inachtneming van artikel 10 bis is 
de hoeveelheid emissierechten die 

7. Voor de installaties genoemd in Bijlage 
2aa, zullen voor de gehele Gemeenschap 
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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.

geldende prestatie-benchmarks worden 
vastgesteld aan de hand van een 
geharmoniseerde procedure. De 
toekenning van de gratis toewijzingen zal 
op deze benchmarks gebaseerd zijn.

Or. en

Motivering

The allocation allowances according to ambitious performance benchmarks free of charge 
ensures the reaching of the emission targets as does auctioning –but at much lower costs.

Amendement 285
Paul Rübig

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Met inachtneming van artikel 10 bis 
is de hoeveelheid emissierechten die 
krachtens de leden 3 tot en met 6 van 
dit artikel [en lid 2 van artikel 3 
quater] gratis wordt toegewezen, 80%
van de hoeveelheid die 
overeenkomstig de in lid 1 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. 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, 100% 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 nog sprake is van een 
gratis toewijzing van 79%.

Or. en

Motivering

International competition is a problem for any ETS industry. Only electricity generators seem 
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not to be exposed to international competition. Therefore we urge to keep a free share of 
allocation until the end of the period. The reduction of the free share should not exceed the 
linar factor of Art. 9 which leads to a reduction of 21 %.

Amendement 286
Erika Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8

Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10a – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Met inachtneming van artikel 10 bis is 
de hoeveelheid emissierechten die 
krachtens de leden 3 tot en met 6 van dit 
artikel [en lid 2 van artikel 3 quater] gratis 
wordt toegewezen, 80% van de 
hoeveelheid die overeenkomstig de in lid 1 
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. 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, 100% van de 
hoeveelheid die overeenkomstig de in lid 1 
bedoelde maatregelen wordt vastgesteld en 
wordt de gratis toewijzing vervolgens elk 
jaar verlaagd aan de hand van de lineaire 
coëfficiënt overeenkomstig artikel 9.

Or. de

Motivering

Effizienzsteigerungen der Produktionsanlagen waren & sind permanentes Bestreben der 
Industrie. selbstverpflichtende Maßnahmen konnten CO2-Emissionen bereits reduzieren. Um 
den Industriestandort Europa nicht zu gefährden, sollte eine wirtschaftlich vertretbare 
Reduzierung der kostenfreien Menge gewählt werden. Da der lineare Koeffizient gemäß 
Artikel 9 in sich ein sehr ambitioniertes Reduktionsziel ist, bleiben Anreize zur weiteren 
Reduktion von Emissionen & Möglichkeiten für neue Investitionen.



AM\730913NL.doc 21/100 PE409.410v01-00

NL

Amendement 287
Dominique Vlasto

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10a – leden 8 en 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

8. In 2013 en in elk daaropvolgend 
jaar tot de inwerkingtreding van een 
internationale overeenkomst die 
maatregelen omvat vergelijkbaar met die 
genoemd in artikel 28, wordt  aan 
installaties in bedrijfstakken zoals bedoeld 
in Bijlage 2aa  aan de hand van de 
lineaire coëfficiënt overeenkomstig artikel 
9  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.

Elke 5 jaar daarna zal de Commissie de 
gratis toewijzingen voor de bedrijfstakken 
genoemd in Bijlage 2aa herzien aan de 
hand van de criteria vastgesteld in artikel 
28.

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.

Elk bindend sectorieel akkoord dat leidt 
tot verminderingen van de totale emissies 
van de orde van grootte die vereist is om 
de klimaatverandering effectief tegen te 
gaan, dat controleerbaar en verifieerbaar 
is en onderworpen is aan bindende 
nalevingsregelingen moet ook in 
overweging worden genomen bij de 
herziening van de maatregelen die 
passend zijn voor de bedrijfstakken 
bedoeld in Bijlage 2aa.

.

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 
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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;

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;

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.

Or. en

Motivering

Para (8) and (9) propose highly complex procedures. Energy-intensive sectors have 
meanwhile provided the Commission with evidence on their exposure to international 
competition and on their risk of carbon leakage.
Since measures for allocation are being determined with the Amendement for para (7), both 
para (8) and (9) original texts become obsolete and are replaced.



AM\730913NL.doc 23/100 PE409.410v01-00

NL

Amendement 288
Esko Seppänen

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10a – leden 8 en 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

8. In 2013 en in elk daaropvolgend jaar tot 
de inwerkingtreding van een 
internationale overeenkomst die 
maatregelen omvat vergelijkbaar met die 
genoemd in artikel 28, wordt  aan 
installaties in bedrijfstakken zoals bedoeld 
in Bijlage 2aa  aan de hand van de 
lineaire coëfficiënt overeenkomstig artikel 
9 gratis emissierechten toegewezen tot 
maximaal 100% van de overeenkomstig de 
leden 2 tot en met 6 vastgestelde 
hoeveelheid.

Elke 5 jaar daarna zal de Commissie de 
gratis toewijzingen voor de bedrijfstakken 
genoemd in Bijlage 2aa herzien aan de 
hand van de criteria vastgesteld in artikel 
28..

Elk bindend sectorieel akkoord dat leidt 
tot verminderingen van de totale emissies 
van de orde van grootte die vereist is om 
de klimaatverandering effectief tegen te 
gaan, dat controleerbaar en verifieerbaar 
is en onderworpen is aan bindende 
nalevingsregelingen moet ook in 
overweging worden genomen bij de 
herziening van de maatregelen die 
passend zijn voor de bedrijfstakken 
bedoeld in Bijlage 2aa.

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

Deze maatregel, die bedoeld is om niet-
essentiële onderdelen van deze richtlijn te 
wijzigen door aanvulling daarvan, wordt 
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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:

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

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;

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.

Or. en



AM\730913NL.doc 25/100 PE409.410v01-00

NL

Motivering

Until an international agreement with acceptance of a global carbon price is established, 
allocation for EU manufacturing industry within the EU ETS must remain free of charge.

Binding sectoral agreements need to be considered when reviewing the measure.

Amendement 289
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

schrappen

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.

Amendement 290
Angelika Niebler

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

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

schrappen

Or. de

Motivering

In konsequenter Fortführung der in Ziffer 7 vorgegebenen Zuteilungsregelungen sind diese 
Regelungen nicht mehr notwendig.

Amendement 291
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

schrappen

Or. fr

Motivering

Amendement de coordination.
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Amendement 292
Werner Langen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

schrappen

Or. de

Motivering

In konsequenter Fortführung der in Ziffer 7 vorgegebenen Zuteilungsregelungen sind diese 
Regelungen nicht mehr notwendig.

Amendement 293
Paul Rübig

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

8. In 2013 en in elk daarop volgend jaar tot 
2020 wordt, zolang er nog geen 
geratificeerde internationale 
overeenkomst is die gelijke 
concurrentievoorwaarden schept voor 
installaties die niet in de eerste plaats 
elektrische stroom produceren, voor deze 
installaties overeenkomstig de leden 1 tot 
en met 6  de hoeveelheid emissierechten 
vastgesteld die gratis aan hen worden 



PE409.410v01-00 28/100 AM\730913NL.doc

NL

toegewezen.

Dit is ook van toepassing op installaties 
die niet duidelijk aan één bepaalde 
bedrijfstak kunnen worden toegeschreven.

Or. en

Motivering

Auctioning of allowances for the manufacturing sector would have negative economic and 
social consequences as companies will be burdened by costs linked to auctioning and by the 
considerable burden imposed on energy-intensive, and particularly electro-intensive, 
industries through the impact on the electricity price. Also, relocation of production to 
outside the EU will result in higher emissions, notably when this takes place in less 
environmentally efficient facilities (‘carbon leakage’). The focus must be put on the negative 
economic consequences of auctioning for the EU.

Amendement 294
Hannes Swoboda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

8. In 2013 and in each subsequent year up 
to 2020, installations in sectors which are 
exposed to a significant risk of carbon 
leakage shall be allocated allowances free 
of charge up to 100 percent of the quantity 
determined in accordance with lids 2 to 6.

8. Met inachtneming  van het bepaalde in 
artikel 10 ter, worden in 2013 en in elk 
daaropvolgend jaar aan installaties in 
bedrijfstakken waar een significant risico 
op het weglekeffect bestaat, gratis 
emissierechten toegewezen tot maximaal 
100% van de overeenkomstig de leden 1 
tot en met 3 vastgestelde hoeveelheid, 
zonder dat dit tot een verandering van de 
overeenkomstig artikel 9 toegewezen 
hoeveelheden leidt. Dit geldt ook voor 
installaties die niet tot een specifieke 
bedrjfstak kunnen worden gerekend.

Or. en
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Motivering

The eligibility to free allowances shall not hinge on a certain year but on the risk of carbon 
leakage. If risk of carbon leakage is established all allowances as calculated according to the 
benchmarks shall be free.

Clarification that allocation according to benchmarks must be in compliance with the ETS 
sector cap.

Amendement 295
Philippe Busquin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

8. Met inachtneming  van het bepaalde i 
artikel 10 ter, worden  in 2013 en in elk 
daaropvolgend jaar aan installaties in 
bedrijfstakken waar een significant risico 
op het weglekeffect bestaat,alle 
emissierechten gratis toegewezen tot 
maximaal de overeenkomstig de leden 1 
tot en met 3 vastgestelde hoeveelheid, 
zonder  dat de totale toegewezen 
hoeveelheid overeenkomstig artikel 9 
hierdoor wordt veranderd..

Or. en

Motivering

The eligibility to free allowances shall not hinge on a certain year but on the risk of carbon 
leakage. If risk of carbon leakage is established all allowances as calculated according to the 
benchmarks shall be free.

Clarification that allocation according to benchmarks must be in compliance with the ETS 
sector cap.
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Amendement 296
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

schrappen

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.
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;
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;
d) het effect van klimaatverandering 
en het energiebeleid dat buiten de EU in 
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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.

Or. en

Motivering

Artikel 10a lid 9 is an essential part of measures against carbon leakage and should therefore 
be moved to Artikel 10b.

Amendement 297
Paul Rübig

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

schrappen

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.
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 
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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;
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;
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.

Or. en

Motivering

Deletion of lid 9 follows from Amendement to Artikel 10a(8)..

Amendement 298
Herbert Reul

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

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

schrappen

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.
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;
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;
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 
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de effecten op de rentabiliteit van de 
betrokken installaties worden gebruikt.

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.

Amendement 299
Werner Langen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

schrappen

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

Or. de

Motivering

In konsequenter Fortführung der in Ziffer 7 vorgegebenen Zuteilungsregelungen sind diese 
Regelungen nicht mehr notwendig.

Amendement 300
Angelika Niebler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

schrappen
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zijn.
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.
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;
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;
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.

Or. de



AM\730913NL.doc 37/100 PE409.410v01-00

NL

Motivering

In konsequenter Fortführung der in Ziffer 7 vorgegebenen Zuteilungsregelungen sind diese 
Regelungen nicht mehr notwendig.

Amendement 301
Alejo Vidal-Quadras

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 
om de vier  jaar onderwerpt de Commissie 
bijlage 1 bis aan een herziening. De 
resultaten van deze herziening worden ten 
uitvoer gelegd in 2020 en elke vier jaar 
daarna.

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.

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. Alle relevante sociale partners 
moeten worden geraadpleegd.

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 lid 8  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  een soortgelijke 
bedrijfstak, of onderdeel daarvan, die 
opereert vanuit derde landen, die niet 
vergelijkbare beperkingen ten aanzien 
van de emissies opleggen, 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 zou leiden;

b) de mate waarin individuele 
installaties in de betrokken bedrijfstak 

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

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 huidige en voor de toekomst 
geplande 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

Motivering

In line with the explanatory memorandum (p.8) and recital n(20) with the view to ensuring the 
same footing between operators in and outside the Community.

Risk of carbon leakage occurs when producers inside and outside EU-27 are not subject to 
the same carbon constraints while the proposal of the Commission restrains the analysis of 
carbon leakage risk to the comparison with the less carbon efficient installations outside the 
Community without taking into account the CO2 due to transportation from outside Europe.

Amendement 302                                                                                                                                                                                                           
Philippe Busquin

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10a – lid 9 – alinea's 1 t/m 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 2016 en vervolgens 
om de vier  jaar onderwerpt de Commissie 
bijlage 1 bis aan een herziening. De 
resultaten van deze herziening worden ten 
uitvoer gelegd in 2020 en elke vier jaar 
daarna.

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.

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.Alle relevante sociale partners 
moeten worden geraadpleegd.

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 lid 8  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  een soortgelijke 
bedrijfstak, of onderdeel daarvan, die 
opereert vanuit derde landen, die niet 
vergelijkbare beperkingen ten aanzien 
van de emissies opleggen, 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 zou leiden;

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.
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Or. en

Motivering

The list of industries exposed to carbon leakage should be reviewed in 2016 and the results 
implemented in 2020, if necessary. This procedure provides for maximum planning security 
and gives certainty on avoidance of carbon leakage.

The disaggregation of sectors shall be avoided, since this will lead to administrative problems 
for implementation. In determining the eligible sectors the question of carbon efficiency is not 
relevant but the regulative framework of their operations, by which efficiency is affected.

Amendement 303
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10a – lid 9 – alinea's 1 t/m 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op 
30 juni 2010, en vervolgens om de drie jaar 
stelt de Commissie vast welke de in lid 8 
bedoelde bedrijfstakken zijn.

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.

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 na raadpleging van de betrokken 
bedrijfstakken.

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 en het indirecte 
effect van doorberekening van CO2-
kosten in de stroomprijzen kan 
doorberekenen in de productprijzen zonder 
een significant verlies van 
concurrentievermogen ten opzichte van 
minder koolstofefficiënte installaties buiten 
de Gemeenschap, waarbij zij rekening 



AM\730913NL.doc 41/100 PE409.410v01-00

NL

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 zou leiden;

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.

Or. en

Motivering

The sectors concerned need to have as early as possible certainty and there is no need to 
revise this again already after 3 years. The only reason for reconsidering which sectors 
would quality for measures would be the adoption of a relevant international agreement, with 
similar constraints for industry. The decision making process should be transparent and done 
in consultation with the sectors concerned and take also the indirect impact of CO2 cost pass-
through into power prices into account. Loss of market share is only one possible criteria to 
measure loss of competitiveness.

Amendement 304
Hannes Swoboda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

9. Uiterlijk op 30 juni 2010 en vervolgens 
om de drie jaar stelt de Commissie vast 
welke de in lid 8 bedoelde bedrijfstakken 
zijn. Alle betrokken sociale partners 
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zijn. moeten worden geraadpleegd.

Or. en

Motivering

The social partners have to be involved in order to create a fair system.

Amendement 305
Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Philippe Busquin, Hannes Swoboda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

9. Uiterlijk op 30 juni 2009 stelt de 
Commissie vast welke de in lid 8 bedoelde 
bedrijfstakken zijn en welk percentage van 
de gratis quota de installaties van deze 
bedrijfstakken zullen ontvangen.

Or. fr

Motivering

Il faudrait lever au plus tôt les incertitudes actuelles pesant sur les décisions d'investissements 
des secteurs concernés.

Amendement 306
Erika Mann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

9. Uiterlijk op 30 juni 2009 en vervolgens 
om de vijf jaar stelt de Commissie vast 
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welke de in lid 8 bedoelde bedrijfstakken 
zijn.

welke de in lid 8 bedoelde bedrijfstakken 
zijn.

Or. de

Motivering

Investitions- & Planungssicherheit für energieintensive Industrien und Teilsektoren, kann 
erreicht werden, wenn frühzeitig festgelegt wird, welche Sektoren 100%-ige kostenlose 
Zuteilung erhalten. Der Status „Energieintensiv“ sollte dann nur alle fünf Jahre überprüft 
werden. Um Wettbewerbsnachteile zu eliminieren, muss dieser Status Bestand haben, solange 
es kein internationales Abkommen gibt, welches gleiche Reduktionsziele beinhaltet wie vom 
EU-Emissionshandelssystem vorgesehen.

Amendement 307
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Bij de in 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 of 
binnen de Gemeenschap, waarbij zij 
rekening houdt met de volgende aspecten:

Or. en

Motivering

When the Commission is drafting the harmonized Community-wide rules in relation to 
allocation of allowances, that consideration must also be given to the need to ensure that any 
allocation of allowances to different industries does not cause a distortion of competition in 
the internal market. Any such rules should be carefully drafted so that they avoid any 
perverse incentive that would cause distortion and a net increase of greenhouse emissions due 
to a relocation of industrial gases production or a substitution of energy-efficient gases 
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production units by internal smaller and less efficient production units.

Amendement 308
Nikolaos Vakalis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) de marktstructuur, de relevante 
geografische en productmarkt, zoals de 
nabuurschap van landen en markten 
waar de betrokken bedrijfstak niet aan 
beperkende maatregelen onderworpen is 
of waar de installaties niet voldoen aan 
voorschriften met betrekking tot lage 
CO2-emissies, en de mate waarin de 
bedrijfstakken aan internationale 
concurrentie onderhevig zijn;

Or. el

Motivering

Aιτιολόγηση

Υπάρχουν κλάδοι οι οποίοι έχουν αδυναμία να μετακυλήσουν το κόστος των απαιτούμενων 
δικαιωμάτων στις τιμές των προϊόντων, χωρίς σημαντική υποχώρηση του μεριδίου αγοράς προς 
όφελος εξωκοινοτικών εγκαταστάσεων χαμηλότερης αποδοτικότητας ως προς τον άνθρακα που 
βρίσκονται σε γειτονικές χώρες. Είναι λοιπόν ανάγκη οι κλάδοι αυτοί να τύχουν δωρεάν 
παροχής δικαιωμάτων, λόγω της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας τους.

Amendement 309
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10a – lid 9 – alinea 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij haar onderzoek overeenkomstig lid 1 
houdt de Commissie ook rekening met de 
noodzaak de grondstofvoorziening van de 
Gemeenschap veilig te stellen.

Or. de

Motivering

Der Zugang zu Rohstoffen wird zunehmend zum Hauptfaktor erfolgreicher wirtschaftlicher 
Entwicklung und ist damit von großer strategischer Bedeutung. Eine massive 
Kostenbelastung, wie sie eine Auktionierung von Emissionszertifikaten für einige Branchen 
darstellt wird zur Einstellung der Eigenproduktion und zum Zukauf aus Drittländern führen.
Dadurch steigt die Importabhängigkeit.

Auch wird sie zu einer Verlagerung der Produktion in Drittländer mit Rohstoffen führen.

Amendement 310
Christian Ehler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij haar onderzoek overeenkomstig lid 1 
houdt de Commissie ook rekening met de 
noodzaak de grondstofvoorziening van de 
Gemeenschap veilig te stellen.
Grondstoffen zijn een belangrijke factor 
voor een succesvolle economische 
ontwikkeling in de Gemeenschap en de 
veiligstelling op lange termijn van de 
grondstofvoorziening is daaroom van de 
allergrootste betekenis.

Or. de
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Motivering

Der Zugang zu Rohstoffen wird zunehmend zum Hauptfaktor erfolgreicher wirtschaftlicher 
Entwicklung und ist damit von großer strategischer Bedeutung. Eine massive 
Kostenbelastung, wie sie eine Auktionierung von Emissionszertifikaten für einige Branchen 
darstellt wird zur Einstellung der Eigenproduktion und zum Zukauf aus Drittländern führen.
Dadurch steigt die Importabhängigkeit.

Auch wird sie zu einer Verlagerung der Produktion in Drittländer mit Rohstoffen führen.

Amendement 311
Herbert Reul

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 ter vervalt.

Or. de

Motivering

Diese Problematik wird durch die Einführung des Benchmark-Modells größtenteils 
ausgeräumt. Angesichts der stark gestiegenen Energiepreise unterstützt der Benchmark 
zusätzlich die Investitionstätigkeit in effizientere Technologie, was widerum einen 
Wettbewerbsvorteil darstellt.

Amendement 312
Paul Rübig

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk in juni 2011 dient de Commissie 
in het licht van de resultaten van de 
internationale onderhandelingen en de 

Exploitanten van stroomintensieve 
installaties in de zin van artikel 3(ua) 
ontvangen voor 100% gratis een 
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mate waarin deze leiden tot een mondiale 
beperking van de emissie van 
broeikasgassen, na raadpleging van alle 
betrokken maatschappelijke partners, een 
analytisch verslag bij het Europees 
Parlement en de Raad in met een 
beoordeling van de situatie ten aanzien 
van energie-intensieve bedrijfstakken of 
deeltakken waarvan is vastgesteld dat het 
weglekeffect een significante risicofactor 
vormt. Tegelijk hiermee worden eventueel 
adequate voorstellen ingediend, zoals 
bijvoorbeeld:

hoeveelheid emissierechten toegewezen 
die op grond van hun jaarlijkse 
elektriciteisverbruik (gemiddelde over de 
jaren 2008 t/m 2011) berekend wordt, 
vermenigvuldigd met een binnen de 
Gemeenschap geldende CO2-
emissiefactor.

Deze toewijzing wordt gebaseerd op 
benchmarks voor efficiënt energiegebruik 
(hoeveelheid elektriciteit per eenheid 
vervaardigd product).

– een aanpassing van het percentage 
emissierechten dat krachtens artikel 10 a 
gratis door deze bedrijfstakken of 
deeltakken wordt ontvangen;
– de opneming in de 
Gemeenschapsregeling van importeurs 
van producten die worden geproduceerd 
door de overeenkomstig artikel 10 a 
vastgestelde bedrijfstakken of deeltakken.
Bij de beoordeling welke maatregelen in 
aanmerking komen, wordt ook rekening 
gehouden met bindende sectorale 
overeenkomsten die leiden tot een 
mondiale emissiebeperking die een 
omvang heeft die nodig is om 
klimaatverandering effectief aan te 
pakken, die te bewaken en te verifiëren 
zijn en waarvoor verplichte 
handhavingsregelingen bestaan."

Or. en

Motivering

In the event of full auctioning, as proposed for energy suppliers, the arising costs will be fully 
passed through to the users of electricity. This means a heavy extra burden for industrial 
installations consuming electricity and especially for electricity-intensive industrial 
installations, whose international competitiveness will be jeopardised. In order to maintain 
their international competitiveness and to prevent their relocation (carbon leakage), free 
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allocations for the CO2 emissions arising from the intensive use of electricity needs to be 
provided for these installations.

Amendement 313
Angelika Niebler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Maatregelen om bepaalde energie-
intensieve bedrijfstakken bij een eventueel 
CO2-weglekeffect te ondersteunen

Maatregelen om bepaalde energie-
intensieve bedrijfstakken bij een eventueel 
CO2-weglekeffect te ondersteunen

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

Exploitanten van stroomintensieve 
installaties in de zin van artikel 3(ua) 
ontvangen voor 100% gratis een 
hoeveelheid emissierechten toegewezen 
die op grond van hun jaarlijkse 
elektriciteisverbruik (gemiddelde over de 
jaren 2008 t/m 2011)berekend wordt,  
vermenigvuldigd met een binnen de 
Gemeenschap geldende CO2-
emissiefactor..

– een aanpassing van het percentage 
emissierechten dat krachtens artikel 10 a 
gratis door deze bedrijfstakken of 
deeltakken wordt ontvangen;
- de opneming in de 
Gemeenschapsregeling van importeurs 
van producten die worden geproduceerd 
door de overeenkomstig artikel 10 a 
vastgestelde bedrijfstakken of deeltakken.
Bij de beoordeling welke maatregelen in 
aanmerking komen, wordt ook rekening 
gehouden met bindende sectorale 
overeenkomsten die leiden tot een 
mondiale emissiebeperking die een 



AM\730913NL.doc 49/100 PE409.410v01-00

NL

omvang heeft die nodig is om 
klimaatverandering effectief aan te 
pakken, die te bewaken en te verifiëren 
zijn en waarvoor verplichte 
handhavingsregelingen bestaan."

Or. de

Motivering

Die Belastung der vollständigen Auktion muss letztendlich der Stromverbraucher tragen, die  
Kosten vollständig auf den Strompreis angerechnet werden. Dies bedeutet in besonderer 
Weise eine erhebliche Zusatzbelastung  der Anlagen der stromintensiven Industrie, deren 
internationale Wettbewerbsfähigkeit damit bedroht ist. Um die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und einer Abwanderung vorzubeugen ist für diese Anlagen 
eine kostenlose Zuteilung von Zertifikaten vorzusehen, um die Belastungen aus den erhöhten 
Strompreisen zu kompensieren.

Amendement 314
Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Philippe Busquin, Hannes Swoboda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Maatregelen om bepaalde energie-
intensieve bedrijfstakken bij een eventueel 

CO2-weglekeffect te ondersteunen

Verplichting voor de importeurs tot 
restitutie van quota

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

1.Met ingang van 1 januari 2013 zijn de 
importeurs van goederen die zijn 
vastgesteld onder de voorwaarden 
genoemd in lid 2 hieronder en waarvoor 
een methodologie is vastgesteld onder de 
voorwaarden genoemd in lid 3 verplicht 
om de quota te restitueren, resp. 
gemachtigd om deze gratis te ontvangen,   
volgens de voorwaarden genoemd in lid 3.
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bijvoorbeeld:
- een aanpassing van het percentage 
emissierechten dat krachtens artikel 10 a 
gratis door deze bedrijfstakken of 
deeltakken wordt ontvangen;

2. De producten waarop de bepalingen 
van lid 1 van toepassing zijn, zijn die 
welkehet  risico hebben van 
eenweglekeffect en die afkomstig zijn uit 
landen die, voor zover het ontwikkelde 
landen betreft, geen verplichtingen 
betreffende de vermindering van 
broeiskasgassen op zich hebben genomen  
die vergelijkbaar zijn aan die van de 
Europese Unie en, voor zover het 
opkomende landen betreft, nog niet 
passende nieuwe maatregelen genomen, 
die meetbaar, communiceerbaar en 
controleerbaar zijn.
In het licht van het resultaat van de 
internationale onderhandelingen stelt de 
Commissie, optredend volgens de 
procedure genoemd in artikel 23, lid 2, 
uiterlijk op 30 juni 2010 de lijst vast van 
de landen  van oorsprong op wie deze 
bepalingen van toepassing zullen zijn.

– de opneming in de 
Gemeenschapsregeling van importeurs 
van producten die worden geproduceerd 
door de overeenkomstig artikel 10 a 
vastgestelde bedrijfstakken of deeltakken.

Eveneens in het kader van de procedure 
genoemd in artikel 23, lid 2, stelt de 
Commissie de lijst vast van de 
bedrijfstakken en producten waarop deze 
bepalingen van toepassing zijn, aan de 
hand van een evaluatie van het risico van 
het weglekeffect, daarbij uitgaande van de 
bedrijfstakken genoemd in artikel 10bis, 
lid 8, en de hieronder genoemde criteria:

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

(a) het effect op de productiekosten van 
het systeem voor de uitwisseling van quota 
in termen van marginale kosten (met 
inbegrip van de kosten via een 
gelegenheidskost) in het geval van een 
toewijzing die gratis is, of van gemiddelde 
kost in het geval van een verkoop bij 
opbod;

(b) de mate waarin de installaties van de 
betrokken bedrijfstak de mogelijkheid 
hebben om hun emissieniveau te 
verminderen, bij voorbeeld door 
gebruikmaking van de best presterende 
technologieën;
(c) de structuur van de markt, de 
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geografische markt en de markt van de 
betrokken producten, alsook de mate 
waarin de bedrijfstak blootgesteld is aan 
de internationale concurrentie;
(d) de weerslag van de 
klimaatverandering en het energiebeleid 
dat buiten de Europese Unie wordt 
gevoerd of overwogen ten aanzien van de 
betrokken bedrijfstakken;
(e) de te verwachten ontwikkeling van de 
wereldwijde en regionale vraag voor elke 
bedrijfstak,
(f) de prijs van het vervoer van de 
goederen voor de bedrijfstak
(g) de omvang van de investeringskosten 
bij de bouw van een nieuwe productie-
eenheid in de betrokken bedrijfstak.
De bepalingen genoemd in lid 1 zijn niet 
van toepassing  op de import van 
goederen die geproduceerd zijn in de 
landen of regio's die gebonden zijn aan 
het Europese systeem voor de uitwisseling 
van emissiequota in toepassing van artikel 
25 van de onderhavige richtlijn.
3. De hoeveelheid van de quota die de 
importeurs moeten restitueren is 
equivalent aan het verschil tussen:
- enerzijds de gemiddelde emissie van 
broeikasgassen bij de productie van één 
ton van deze goederen in de gehele 
Gemeenschap, vermenigvuldigd met het 
tonnage van de geïmporteerde goederen.
In de tweede berekening kan de 
gemiddelde emissie worden vervangen 
door een gunstiger emissiefactor indien de 
importeur het bewijs kan leveren, via een 
audit opgesteld door een door de 
Europese Unie geaccrediteerde 
verificatie-eenheid, dat het proces dat  bij 
de productie van zijn goederen werd 
toegepast minder broeikasgassen uitstoot 
dan het Europese gemiddelde ;

- en anderzijds, de gemiddelde 
hoeveelheid van quota die gratis worden 
toegekend voor de productie van deze 
goederen over de gehele Gemeenschap.
Het verschil tussen het eerste en het 
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tweede agregaat is, indien het positief 
uitvalt, gelijk aan de omvang van de quota 
die de importeurs verplicht zijn te 
restitueren en, indien het negatief uitvalt, 
gelijk aan deomvang van de  quota die zij 
gratis kunnen ontvangen.
Om de gemiddelde hoeveelheid 
broeiskasgassen vast te stellen die het 
gevolg zijn van de productie over de 
gehele Gemeenschap van de verschillende 
goederen of categorieën van goederen, 
houdt de Commissie, optredend in het 
kader  van de procedure genoemd in 
artikel 23, lid 2, rekening met  de 
emissiedeclaraties die gecontroleerd zijn 
onder de voorwaarden genoemd in artikel 
14.
4. Om de opstelling te vergemakkelijken 
van de wijze van berekening van de 
importrestituties overeenkomstig lid 3, 
kan de Commissie aan de exploitanten 
opleggen declaraties te verstrekken 
betreffende de wijze van productie van 
deze producten, alsmede onafhankelijke 
controles op deze declaraties, in het kader 
van de richtsnoeren die zijn goedgekeurd 
overeenkomstig artikel 14 en artikel 15.
Deze verplichtingen kunnen de declaratie 
omvatten van de emissieniveau's die 
gedekt worden door het systeem van de 
Europese Unie voor de uitwisseling van 
de quota die verband houden met de 
vervaardiging van elk product of elke 
categorie producten.

5.In een verordening  die is goedgekeurd 
in het kader van de procedure gnoemd in 
artikel 23, lid 2 worden de voorwaarden 
vastgesteld voor de restitutie of gratis 
toewijzing van quota voor de importeurs.
In deze verordening worden ook de 
voorwaarden vastgesteld waaronder de 
door onderhavig artikel betroffen 
importeur een verklaring aflegt over de 
restitutie van quota die noodzakelijk is 
gezien  de hoeveelheid geïmporteerde 
goederen.
6. Aan de totale omvang van de quota die 
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de leden overeenkomstig artikel 10 bij 
opbod kunnen verkopen worden de quota 
toegevoegd die door de importeurs zijn 
gerestitueerd om te voldoen aan hun 
verplichting genoemd in lid 1, terwijl 
daarvan wordt afgetrokkken de quota die 
in toepassing van hetzelfde lid van de 
importeurs zijn ontvangen. Deze 
verschillen worden onder de lidstaten 
verdeeld volgens de regels vastgesteld in 
artikel 10, lid 2.
7. De extra inkomsten uit verkopen bij 
opbod die voortvloeien uit de restitutie van 
quota door de importeurs wordt onder de 
lidstaten verdeeld volgens de regels 
genoemd in lid 6. 50% van de deze 
extrainkomsten wordt door de lidstaten 
teruggestort in het wereldfonds voor de 
aanpassing.
8. Om te voldoen aan zijn in lid 1 
genoemde restitutieverplichting, kan de 
importeur gebruik maken van quota, ERU 
en CER tot aan het percentage dat door 
de exploitanten in de loop van het 
voorgaande jaar werd gebruikt, of van 
quota afkomstig van een systeem voor de 
uitwisseling van emissierechten dat 
erkend wordt als zijnde van een 
strengheid die equivalent is als het 
systeem van de Gemeenschap.
9. Uiterlijk in juni 2010 dient de 
Commissie in het licht van de resultaten 
van de internationale onderhandelingen en 
de mate waarin deze leiden tot een 
mondiale beperking van de emissie van 
broeikasgassen, na raadpleging van alle 
betrokken maatschappelijke partners, een 
analytisch verslag bij het Europees 
Parlement en de Raad in met een 
beoordeling van de situatie ten aanzien van 
energie-intensieve bedrijfstakken of 
deeltakken waarvan is vastgesteld dat het 
weglekeffect een significante risicofactor 
vormt. Tegelijk hiermee worden eventueel 
adequate voorstellen ingediend zoals 
ondermeer een aanpassing van het 
percentage emissierechten dat krachtens 
artikel 10 a gratis door deze bedrijfstakken 
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of deeltakken wordt ontvangen;
Dit verslag vermeldt eveneens de 
vorderingen die geboekt zijn met de 
uitvoeringsmaatregelen mewt betrekking 
tot de invoering van een 
grensaanpassingsmechanisme, zoals 
bedoeld in de leden 1 t/m 8.
Bij de beoordeling welke maatregelen in 
aanmerking komen, wordt ook rekening 
gehouden met bindende sectorale 
overeenkomsten die leiden tot een 
mondiale emissiebeperking die een 
omvang heeft die nodig is om 
klimaatverandering effectief aan te pakken, 
die te bewaken en te verifiëren zijn en 
waarvoor verplichte 
handhavingsregelingen bestaan."

Or. fr

Motivering

Afin de donner aux acteurs économiques une certitude pour l'après-Kyoto il faut définir dès 
maintenant les modalités mettant en place un éventuel mécanisme d'ajustement aux frontières, 
qui, en incluant les importateurs européens de produits en provenance de pays restant en 
dehors d'un accord internationale, mettrait à égalité ces importateurs avec les opérateurs 
européens.

Amendement 315
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk in juni 2011 dient de Commissie 
in het licht van de resultaten van de 
internationale onderhandelingen en de 
mate waarin deze leiden tot een mondiale 
beperking van de emissie van 
broeikasgassen, na raadpleging van alle 
betrokken maatschappelijke partners, een 

1. Installaties in energie-intensieve 
bedrijfstakken of deeltakken, waar de 
installaties elektriciteit verbruiken onder 
de voorwaarden die zijn vastgesteld in 
artikel 2, lid 4, b), 3de en 4de streepje van 
Richtlĳn 2003/96/EG van de Raad van 27 
oktober 2003 tot herstructurering van de 
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analytisch verslag bij het Europees 
Parlement en de Raad in met een 
beoordeling van de situatie ten aanzien 
van energie-intensieve bedrijfstakken of 
deeltakken waarvan is vastgesteld dat het 
weglekeffect een significante risicofactor 
vormt. Tegelijk hiermee worden eventueel 
adequate voorstellen ingediend, zoals 
bijvoorbeeld:

communautaire regeling voor de belasting 
van energieproducten en elektriciteit 
genieten compensatie voor de 
koolstofkosten die vervat zitten in de prijs 
van de elektriciteit die zij kopen, in de 
vorm van gratis toewijzingen genaamd 
"compensatietoewijzingen voor indirecte 
emissies". Deze bepaling is van 
toepassing bij ontstentenis van een 
bevredigend internationaal akkoord in de 
zin van artikel 28, lid 1, dat op dit type 
installaties van toepassing is.

– een aanpassing van het percentage 
emissierechten dat krachtens artikel 10 a 
gratis door deze bedrijfstakken of 
deeltakken wordt ontvangen;

De brutohoogte van deze 
compensatietoewijzingen voor indirecte 
emissies is gelijk aan het product van het 
jaarlijkse elektriciteitsverbruik van de 
installaties in kwestie en de gemiddelde 
hoeveelheid koolstofemissies in de 
Europese Unie bij marginale 
elektriciteitsopwekking (met kolen), 
namelijk 0,9 t/MWh. Het jaarlijkse 
elektriciteitsverbruik is het gemiddelde 
geverifieerde elektriciteitsverbruik in de 
laatste drie jaren.

– de opneming in de 
Gemeenschapsregeling van importeurs 
van producten die worden geproduceerd 
door de overeenkomstig artikel 10 a 
vastgestelde bedrijfstakken of deeltakken.

De nettohoogte van de 
compensatietoewijzingen voor indirecte 
emissies wordt voor elke installatie 
berekend door op de brutohoogte een 
correctiecoëfficiënt toe te passen die 
overeenkomt met de afwijking van de 
referentie-energieprestatie voor ieder 
industrieel proces in kwestie.
De compensatietoewijzingen voor 
indirecte emissies worden voor elke 
lidstaat afgetrokken van het volume van 
toewijzingen dat wordt geveild voor 
elektriciteitsproducenten.
2. Vanaf 1 januari 2013 zijn importeurs 
en exporteurs van de producten die zijn 
bepaald overeenkomstig de voorwaarden 
in onderstaand lid 3 en waarvoor een 
methodologie is vastgesteld 
overeenkomstig de voorwaarden in lid 4 
respectievelijk verplicht emissierechten in 
te leveren of gemachtigd gratis 
emissierechten te ontvangen volgens de 
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procedures in lid 4.
De producten waarvoor de bepalingen van 
lid 2 worden toegepast, zijn degene die 
een risico vertonen van weglekken van 
CO2 en afkomstig zijn uit landen die, in 
het geval van ontwikkelde landen, geen 
engagement zijn aangegaan dat 
vergelijkbaar is met dat van de Europese 
Unie wat de vermindering van de 
broeikasgasemissies betreft en, in het 
geval van de economisch meest 
gevorderde ontwikkelingslanden, geen 
adequate nieuwe acties hebben 
ondernomen die worden gemeten, 
gecontroleerd en aangemeld 
overeenkomstig internationaal erkende 
methoden.
3. Om de vaststelling van de methode voor 
de berekening van de inlevering van 
emissierechten bij import overeenkomstig 
lid 4 te vergemakkelijken kan de 
Commissie producenten verplichten over 
de productie van de producten in kwestie 
te rapporteren en onafhankelijke 
verificatie van deze rapportage vereisen 
overeenkomstig de krachtens de artikelen 
14 en 15 goedgekeurde richtsnoeren. Deze 
verplichtingen kunnen rapportage 
omvatten over het niveau van de bij de 
productie van elk product of elke 
categorie van producten ontstane emissies 
die onder de EU-regeling voor de handel 
in emissierechten vallen.
4. De voorwaarden voor de inlevering of 
gratis toewijzing van emissierechten voor 
importeurs worden met een volgens de in 
artikel 23, lid 2, vastgestelde procedure 
goedgekeurde verordening bepaald. In 
deze verordening wordt ook vastgesteld 
onder welke voorwaarden de importeurs 
op wie dit artikel van toepassing is, de 
inlevering van emissierechten aangeven 
die, gelet op de hoeveelheid geïmporteerde 
goederen, nodig is.
5. De totale hoeveelheid emissierechten 
die het gemachtigde communautaire 
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orgaan overeenkomstig artikel 10 mag 
veilen, wordt vermeerderd met de 
hoeveelheid emissierechten die door 
importeurs zijn ingeleverd om aan de 
vereiste in lid 2 te voldoen en verminderd 
met de hoeveelheid emissierechten die 
door exporteurs overeenkomstig het 
genoemde lid is ontvangen.
6. De extra veilingsinkomsten als gevolg 
van de verplichtingen voor importeurs om 
emissierechten in te leveren worden 
gestort in een onderzoeks- en 
ontwikkelingsfonds voor energie en de 
strijd tegen de klimaatverandering van de 
EU.
7. Om aan hun verplichtingen inzake 
inlevering overeenkomstig lid 2 te voldoen 
kunnen importeurs gebruik maken van 
emissierechten, ERU's en CER's tot het 
percentage dat het voorgaande jaar door 
exploitanten is gebruikt of van 
emissierechten uit de regeling voor de 
handel in emissierechten van een derde 
land waarvoor is erkend dat er 
beperkingen gelden van een niveau dat 
vergelijkbaar is met dat van de 
beperkingen in het kader van de 
communautaire regeling.
8. Uiterlijk op 30 juni 2010 stelt de 
Commissie volgens de procedure in artikel 
23, lid 2, bepalingen vast om de 
exporteurs van de producten die zijn 
vastgesteld in bovenstaand punt 2, toe te 
staan gratis emissierechten te ontvangen 
uit het communautaire register voor 
communautaire export, voor export uit de 
Europese Gemeenschap vanaf 1 januari 
2013. Hiertoe wordt een 
emissierechtenreserve ingesteld met een 
volume van x% (x<2) van de totale 
hoeveelheid emissierechten in de 
Gemeenschap.
9. Uiterlijk op 30 juni 2009 voert de 
Commissie een onderzoek uit naar de 
juridische kwesties waarmee rekening 
moet worden gehouden om ervoor te 
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zorgen dat dit instrument verenigbaar is 
met het internationale handelsrecht. 
Indien wenselijk stelt de Commissie ook 
een plan en een tijdschema op om met de 
andere betrokken landen in dialoog te 
treden en te bespreken hoe de 
geïdentificeerde problemen zo 
bevredigend mogelijk kunnen worden 
aangepakt.
10. Uiterlijk in juni 2010 dient de 
Commissie in het licht van de resultaten 
van de internationale onderhandelingen 
en de mate waarin deze leiden tot een 
mondiale beperking van de emissie van 
broeikasgassen, na raadpleging van alle 
betrokken maatschappelijke partners, een 
analytisch verslag bij het Europees 
Parlement en de Raad in met een 
beoordeling van de situatie ten aanzien 
van energie-intensieve bedrijfstakken of
deeltakken waarvan is vastgesteld dat het 
weglekeffect een significante risicofactor 
vormt. Dit verslag gaat vergezeld van 
adequate voorstellen voor een aanpassing 
van het percentage emissierechten dat 
krachtens artikel 10 a gratis door deze 
bedrijfstakken of deeltakken wordt 
ontvangen. 
In het verslag wordt ook de vooruitgang 
beschreven met betrekking tot de 
uitvoeringsmaatregelen voor de instelling 
van het mechanisme voor aanpassing aan 
de grenzen waarin is voorzien in lid 2 tot 
10.

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

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

Or. fr
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Amendement 316
Werner Langen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Maatregelen om bepaalde energie-
intensieve bedrijfstakken bij een eventueel 
CO2-weglekeffect te ondersteunen

Maatregelen om bedrijven met een hoog 
elektriciteitsverbruik te ondersteunen

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

Exploitanten van installaties met een hoog 
elektriciteitsverbruik overeenkomstig de
definitie in artikel 3, u bis), ontvangen een 
toewijzing van gratis emissierechten op 
basis van de hoeveelheid CO2 die wordt 
uitgestoten bij de productie van de 
elektriciteit die zij verbruiken. Deze 
toewijzing wordt bepaald op basis van 
benchmarks.

– een aanpassing van het percentage 
emissierechten dat krachtens artikel 10 a 
gratis door deze bedrijfstakken of 
deeltakken wordt ontvangen;
– de opneming in de 
Gemeenschapsregeling van importeurs 
van producten die worden geproduceerd 
door de overeenkomstig artikel 10 a 
vastgestelde bedrijfstakken of deeltakken. 
Bij de beoordeling welke maatregelen in 
aanmerking komen, wordt ook rekening 
gehouden met bindende sectorale 
overeenkomsten die leiden tot een 
mondiale emissiebeperking die een 
omvang heeft die nodig is om 
klimaatverandering effectief aan te 
pakken, die te bewaken en te verifiëren 
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zijn en waarvoor verplichte 
handhavingsregelingen bestaan.

Or. de

Motivering

De elektriciteitsleveranciers rekenen de volledige kosten als gevolg van de voorgestelde 
volledige veiling voor elektriciteitsproductie door in de vorm van hogere elektriciteitsprijzen. 
Gevolg hiervan is dat de last uiteindelijk wordt gedragen door de elektriciteitsverbruiker. Dit 
leidt tot een aanzienlijke extra belasting voor industriële installaties die elektriciteit 
verbruiken, met name installaties in bedrijfstakken met een hoog elektriciteitsverbruik, 
aangezien dit het concurrentievermogen van die bedrijfstakken op de internationale markt 
schaadt.

Amendement 317
Alejo Vidal-Quadras

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Uiterlijk in juni 2010 dient de Commissie 
in het licht van de resultaten van de 
internationale onderhandelingen en de 
mate waarin deze leiden tot een mondiale 
beperking van de emissie van 
broeikasgassen, na raadpleging van alle 
betrokken maatschappelijke partners, een 
analytisch verslag bij het Europees 
Parlement en de Raad in met een 
beoordeling van de situatie ten aanzien van 
energie-intensieve bedrijfstakken of 
deeltakken waarvan is vastgesteld dat het 
weglekeffect een significante risicofactor 
vormt. Tegelijk hiermee worden eventueel 
adequate voorstellen ingediend, zoals 
bijvoorbeeld:

– een aanpassing van het percentage 
emissierechten dat krachtens artikel 10 a 
gratis door deze bedrijfstakken of 
deeltakken wordt ontvangen;

– een aanpassing van het percentage 
emissierechten dat krachtens artikel 10 a 
gratis door deze bedrijfstakken of 
deeltakken wordt ontvangen;
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– de opneming in de 
Gemeenschapsregeling van importeurs van 
producten die worden geproduceerd door 
de overeenkomstig artikel 10 a vastgestelde 
bedrijfstakken of deeltakken.

– een aanpassing van de hoeveelheid 
emissierechten die gratis wordt ontvangen 
als compensatie voor het indirecte effect 
van de kosten van CO2 die gevolgen voor 
de elektriciteitsprijzen hebben voor de 
sectoren waarvan overeenkomstig artikel 
10 a is vastgesteld dat zij bijzonder door 
deze kosten worden getroffen.

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

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

Or. en

Motivering

De sectoren in kwestie moeten zo spoedig mogelijk zekerheid hebben over de toekomstige 
impact van de regeling voor de handel in emissierechten op hun operaties, om besluiten over 
toekomstige investeringen te kunnen nemen. Bij de beoordeling moet ook rekening worden 
gehouden met de doorrekening van de CO2-kosten in de elektriciteitsprijzen voor de sectoren 
die hogere indirecte dan directe emissies hebben en om deze reden bijzonder de gevolgen van 
de elektriciteitsprijzen ondergaan.

Amendement 318
Philippe Busquin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk in juni 2011 dient de Commissie 
in het licht van de resultaten van de 
internationale onderhandelingen en de 
mate waarin deze leiden tot een mondiale 
beperking van de emissie van 

1. Uiterlijk in juni 2011 dient de 
Commissie in het licht van de resultaten
van de internationale onderhandelingen in 
verband met de 13e conferentie van de 
partijen (13th Conference of the Parties, 



PE409.410v01-00 62/100 AM\730913NL.doc

NL

broeikasgassen, na raadpleging van alle 
betrokken maatschappelijke partners, een 
analytisch verslag bij het Europees 
Parlement en de Raad in met een 
beoordeling van de situatie ten aanzien 
van energie-intensieve bedrijfstakken of 
deeltakken waarvan is vastgesteld dat het 
weglekeffect een significante risicofactor 
vormt. Tegelijk hiermee worden eventueel 
adequate voorstellen ingediend, zoals 
bijvoorbeeld:

COP13)1 en de mate waarin deze leiden tot 
een mondiale beperking van de emissie van 
broeikasgassen, terwijl een equivalente 
behandeling van concurrerende sectoren 
is gegarandeerd doordat aan de criteria in 
lid 3 is voldaan, na raadpleging van alle 
betrokken maatschappelijke partners, een 
analytisch verslag bij het Europees 
Parlement en de Raad in met een 
beoordeling van de situatie met bijzondere 
aandacht voor energie-intensieve 
bedrijfstakken of deeltakken waarvan is 
vastgesteld dat het weglekeffect een 
significante risicofactor vormt.

2. Het in lid 1 bedoelde analytisch verslag 
gaat vergezeld van adequate voorstellen 
waarin rekening wordt gehouden met het 
tijdschema tot de volledige uitvoering, met 
name:

– een aanpassing van het percentage 
emissierechten dat krachtens artikel 10 a
gratis door deze bedrijfstakken of 
deeltakken wordt ontvangen;

– een aanpassing van het percentage 
emissierechten dat gratis wordt ontvangen 
door alle bedrijfstakken die onder artikel 
10 a vallen;

– de opneming in de 
Gemeenschapsregeling van importeurs 
van producten die worden geproduceerd 
door de overeenkomstig artikel 10 a
vastgestelde bedrijfstakken of deeltakken.

– voor weglekeffecten die niet onder 
andere maatregelen vallen, 
koolstofcompensatieregelingen voor 
exporteurs en importeurs van producten 
die worden geproduceerd door de
bedrijfstakken die onder artikel 10 a 
vallen. Deze regelingen beperken de 
liquiditeit van de toewijzingsmarkt niet. 

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

Bij de beoordeling welke maatregelen in 
aanmerking komen, wordt ook rekening 
gehouden met bindende sectorale 
overeenkomsten die voldoen aan de 
desbetreffende criteria van lid 3 en die te 
bewaken en te verifiëren zijn en waarvoor 
verplichte handhavingsregelingen bestaan.

1 Dertiende conferentie van de partijen bij het 
UNFCCC en derde vergadering van de partijen bij 
het Protocol van Kyoto, gehouden in Bali 
(Indonesië), 3-14 december 2007.

Or. en
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Motivering

Om te verduidelijken dat alleen internationale akkoorden in het kader van de UNFCC in 
aanmerking komen. Vaststelling van de criteria voor een internationaal akkoord. De situatie 
wordt geëvalueerd voor alle producerende bedrijfstakken, maar met nadruk op energie-
intensieve bedrijfstakken. Een internationaal akkoord moet ook worden geëvalueerd op basis 
van zijn tijdschema voor de uitvoering. Koolstofcompensatieregelingen zijn een extra optie, 
niet alleen bij opname in de regeling voor de handel in emissierechten, en mogen de belasting 
van de EU-installaties die onder de regeling voor de handel in emissierechten vallen, niet 
verzwaren.

Amendement 319
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Als geen algemeen internationaal 
akkoord voor de periode na 2012 wordt 
bereikt, dient de Commissie uiterlijk in
januari 2011, rekening houdend met 
binnenlandse maatregelen om de 
broeikasgasemissies te verminderen 
buiten de Gemeenschap, na raadpleging 
van alle betrokken maatschappelijke 
partners, een analytisch verslag bij het 
Europees Parlement en de Raad in met een 
beoordeling van de situatie ten aanzien van 
energie-intensieve bedrijfstakken of 
deeltakken waarvan is vastgesteld dat het 
weglekeffect een significante risicofactor 
vormt. Tegelijk hiermee worden eventueel 
adequate voorstellen ingediend, zoals 
bijvoorbeeld:

– een aanpassing van het percentage 
emissierechten dat krachtens artikel 10 a 
gratis door deze bedrijfstakken of 
deeltakken wordt ontvangen;
– de opneming in de 
Gemeenschapsregeling van importeurs van 
producten die worden geproduceerd door 
de overeenkomstig artikel 10 a vastgestelde 

– een aanpassing van de opneming in de 
Gemeenschapsregeling van importeurs van 
producten die worden geproduceerd door 
de overeenkomstig artikel 10 a vastgestelde 
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bedrijfstakken of deeltakken. bedrijfstakken of deeltakken.

– andere directe maatregelen om het 
concurrentievermogen van mondiaal 
concurrerende EU-bedrijfstakken te 
garanderen, zonder de ecologische 
doeltreffendheid van de communautaire 
regeling te ondermijnen.

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

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

Or. en

Amendement 320
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Uiterlijk in juni 2011 dient de 
Commissie in het licht van de resultaten 
van de internationale onderhandelingen en 
de mate waarin deze leiden tot een 
mondiale beperking van de emissie van 
broeikasgassen terwijl een equivalente 
behandeling van concurrerende 
bedrijfstakken wordt gegarandeerd, na 
raadpleging van alle betrokken 
maatschappelijke partners, een analytisch 
verslag bij het Europees Parlement en de 
Raad in met een beoordeling van de 
situatie met bijzondere aandacht voor
energie-intensieve bedrijfstakken of 
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adequate voorstellen ingediend, zoals 
bijvoorbeeld:

deeltakken voor de vaststelling van de 
blootstelling ervan aan een significant 
risico van het weglekken van CO2 
overeenkomstig lid 3. 

– een aanpassing van het percentage 
emissierechten dat krachtens artikel 10 a 
gratis door deze bedrijfstakken of 
deeltakken wordt ontvangen;
– de opneming in de 
Gemeenschapsregeling van importeurs 
van producten die worden geproduceerd 
door de overeenkomstig artikel 10 a 
vastgestelde bedrijfstakken of deeltakken.

2. Het in lid 1 bedoelde analytisch verslag 
gaat vergezeld van adequate voorstellen 
waarin rekening wordt gehouden met het 
tijdschema tot de volledige uitvoering, 
zoals bijvoorbeeld:

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

a) een aanpassing van het percentage 
emissierechten dat krachtens artikel 10 a 
gratis door deze bedrijfstakken of 
deeltakken wordt ontvangen;

b) voor weglekeffecten die niet onder 
andere maatregelen vallen, 
koolstofcompensatieregelingen voor 
exporteurs en importeurs van producten 
die worden geproduceerd door de
bedrijfstakken die vallen onder artikel 10 
a. Deze regelingen beperken de liquiditeit 
van toewijzingsmarkt niet; 
c) een aanpassing van de hoeveelheid 
emissierechten die gratis wordt ontvangen 
als compensatie voor het indirecte effect 
van de doorwerking van de kosten van 
CO2 in de elektriciteitsprijzen hebben 
voor de sectoren waarvan overeenkomstig
lid 3 artikel 10 a is vastgesteld dat zij 
bijzonder door deze doorwerkende kosten 
worden getroffen. Emissierechten als 
compensatie van de doorwerking van 
CO2-kosten zijn extra en worden 
afgetrokken van de emissierechten die 
overeenkomstig artikel 10, lid 1, worden 
toegekend en artikel 12, lid 1 en 3, is er 
niet op van toepassing.
Bij de beoordeling welke maatregelen in 
aanmerking komen, wordt ook rekening 



PE409.410v01-00 66/100 AM\730913NL.doc

NL

gehouden met bindende sectorale 
overeenkomsten die in een equivalente 
behandeling van concurrerende 
bedrijfstakken voorzien en die te bewaken 
en te verifiëren zijn en waarvoor verplichte 
handhavingsregelingen bestaan.
3. 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 doorrekenen 
in de productprijzen zonder significant 
verlies van marktaandeel aan installaties 
in landen buiten de Gemeenschap die 
geen equivalente en verifieerbare 
emissiebeperkingen hebben opgelegd, 
waarbij zij rekening houdt met de 
volgende aspecten:
a) de mate waarin veiling tot een 
aanzienlijke stijging van de 
productiekosten zou leiden;
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;
d) het effect van klimaatverandering en 
het energiebeleid dat buiten de EU in de 
betrokken bedrijfstakken wordt of naar 
verwachting zal worden uitgevoerd; 
d bis) het effect van het doorberekenen 
van de CO2-kosten in de 
elektriciteitsprijzen in de betrokken 
bedrijfstak of deeltak.
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.
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.

Or. en

Motivering

Het potentieel voor reële mondiale emissiebeperkingen van een internationaal akkoord moet 
worden geanalyseerd. Er moeten maatregelen zijn om de bijdragen van de sectoren waarvoor 
de regeling voor de handel in emissierechten geldt, te verhogen, maar ook om significante 
weglekrisico's te voorkomen. In de eerste plaats moet worden gekozen voor gratis 
emissierechten.

Extra emissierechten moeten worden toegewezen, als een risico van CO2-weglekeffect is 
aangetoond met de doorrekening van CO2-prijzen naar sectoren met een hoog 
elektriciteitsverbruik. Als er een vrijstelling is van de verplichting van jaarlijkse inlevering en 
een verbod op overdracht, heeft dit geen negatief effect op exploitanten die binnen de 
veilingsregeling vallen.

Amendement 321
Dragoş Florin David

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Maatregelen om bepaalde energie-
intensieve bedrijfstakken bij een eventueel 
CO 2 -weglekeffect te ondersteunen

Maatregelen om bedrijfstakken bij een 
eventueel CO2-weglekeffect te 
ondersteunen

Or. en

Amendement 322
Patrizia Toia, Gianluca Susta

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

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

Uiterlijk in juni 2010 dient de Commissie 
in het licht van de resultaten van de 
internationale onderhandelingen en de 
mate waarin deze leiden tot een mondiale 
beperking van de emissie van 
broeikasgassen, na raadpleging van alle 
betrokken maatschappelijke partners, een 
analytisch verslag bij het Europees 
Parlement en de Raad in met een 
beoordeling van de situatie ten aanzien van 
energie-intensieve bedrijfstakken of 
deeltakken waarvan is vastgesteld dat het 
weglekeffect een significante risicofactor 
vormt. Tegelijk hiermee worden eventueel 
adequate voorstellen ingediend, zoals 
bijvoorbeeld:

Or. en

Motivering

De sectoren in kwestie moeten zo spoedig mogelijk zekerheid hebben over de toekomstige 
impact van de regeling voor handel in emissierechten op hun operaties, om besluiten over 
toekomstige investeringen te kunnen nemen.

Amendement 323
Jerzy Buzek

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk in juni 2011 dient de Commissie 
in het licht van de resultaten van de 
internationale onderhandelingen en de 
mate waarin deze leiden tot een mondiale 
beperking van de emissie van 
broeikasgassen, na raadpleging van alle 
betrokken maatschappelijke partners, een 
analytisch verslag bij het Europees 

Uiterlijk in juni 2010 dient de Commissie 
in het licht van de resultaten van de 
internationale onderhandelingen en de 
mate waarin deze leiden tot een mondiale 
beperking van de emissie van 
broeikasgassen, na raadpleging van alle 
betrokken maatschappelijke partners, een 
analytisch verslag bij het Europees 
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Parlement en de Raad in met een 
beoordeling van de situatie ten aanzien van 
energie-intensieve bedrijfstakken of 
deeltakken waarvan is vastgesteld dat het 
weglekeffect een significante risicofactor 
vormt. Tegelijk hiermee worden eventueel 
adequate voorstellen ingediend, zoals 
bijvoorbeeld:

Parlement en de Raad in met een 
beoordeling van de situatie ten aanzien van 
energie-intensieve bedrijfstakken of 
deeltakken en energiesectoren waarvan is 
vastgesteld dat het weglekeffect een 
significante risicofactor vormt. Tegelijk 
hiermee worden eventueel adequate 
voorstellen ingediend, zoals bijvoorbeeld:

Or. en

Motivering

De kwestie van het CO2-weglekeffect moet behoorlijk worden aangepakt via de goedkeuring 
van een voorspelbaar wetgevingskader. Daarom zijn de aanwijzing van de industrieën die 
bijzonder aan het weglekrisico zijn blootgesteld en de vaststelling van de nodige maatregelen 
om dit te voorkomen, kwesties die zo spoedig mogelijk moeten worden opgelost, vóór 2011.
De energiesector, die in sommige lidstaten functioneert op diverse geïsoleerde markten, is 
even kwetsbaar voor het weglekeffect als de sectoren met een hoog energieverbruik en moet 
daarom in het Commissieverslag worden opgenomen.

Amendement 324
Dragoş Florin David

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Uiterlijk op 31 december 2010 dient de 
Commissie in het licht van de resultaten 
van de internationale onderhandelingen en 
de mate waarin deze leiden tot een 
mondiale beperking van de emissie van 
broeikasgassen, na raadpleging van alle 
betrokken maatschappelijke partners, een 
analytisch verslag bij het Europees 
Parlement en de Raad in met een 
beoordeling van de situatie ten aanzien van 
bedrijfstakken of deeltakken waarvan is 
vastgesteld dat het weglekeffect een 
significante risicofactor vormt. Tegelijk 
hiermee worden eventueel adequate 
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adequate voorstellen ingediend, zoals 
bijvoorbeeld:

voorstellen ingediend, zoals bijvoorbeeld:

Or. en

Amendement 325
Erika Mann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Uiterlijk in september 2009 dient de 
Commissie, na raadpleging van alle 
betrokken maatschappelijke partners, een 
analytisch verslag bij het Europees 
Parlement en de Raad in met een 
beoordeling van de situatie ten aanzien van 
energie-intensieve bedrijfstakken of 
deeltakken waarvan is vastgesteld dat het 
weglekeffect een significante risicofactor 
vormt. De in dit artikel bedoelde 
maatregelen ter ondersteuning van 
specifieke energie-intensieve sectoren 
kunnen alleen worden opgeheven 
krachtens een internationaal akkoord dat 
voorziet in dezelfde 
beperkingsdoelstellingen als degene die de 
lidstaten zijn opgelegd.  Tegelijk met het 
verslag worden eventueel adequate 
voorstellen ingediend, zoals bijvoorbeeld:

Or. de

Motivering

Zie artikel 1 – punt 8.
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Amendement 326
Patrizia Toia, Gianluca Susta

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de opneming in de 
Gemeenschapsregeling van importeurs van 
producten die worden geproduceerd door 
de overeenkomstig artikel 10 a vastgestelde 
bedrijfstakken of deeltakken.

– voor specifieke sectoren, de opneming in 
de Gemeenschapsregeling van importeurs 
van producten die worden geproduceerd 
door de overeenkomstig artikel 10 a 
vastgestelde bedrijfstakken of deeltakken.

Or. en

Motivering

Opneming in de Gemeenschapsregeling voor importeurs kan werken voor sectoren zonder 
extensieve downstreamsectoren, maar zou niet werken voor de meeste andere sectoren, omdat 
de downstreamoperaties hiervan dan zouden worden blootgesteld aan regionaal opgelegde 
hogere productprijzen, zonder bescherming op de interne of op exportmarkten. Aangezien het 
onwaarschijnlijk is dat de EU importeurs van niet in de bijlage opgenomen landen met 
gemeenschappelijke, maar gedifferentieerde doelstellingen bij de regeling kan betrekken, mag 
dit bovendien niet worden beschouwd als een alternatief voor gratis toewijzing, in afwachting 
van mondiale beleidsconvergentie.

Amendement 327
Patrizia Toia, Gianluca Susta

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– een aanpassing van het percentage 
emissierechten dat gratis wordt ontvangen 
als compensatie voor het indirecte effect 
van de kosten van CO2 die gevolgen voor 
de elektriciteitsprijzen hebben voor de 
sectoren waarvan overeenkomstig artikel 
10 a is vastgesteld dat zij bijzonder door 
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deze kosten worden getroffen.

Or. en

Motivering

Zonder wijziging van het algemene maximum, met een aanpassing van de ontvangen 
emissierechten, moet bij de beoordeling ook rekening worden gehouden met de doorrekening 
van de CO2-kosten in de elektriciteitsprijzen voor de sectoren die hogere indirecte dan 
directe emissies hebben en om deze reden bijzonder de gevolgen van de elektriciteitsprijzen 
ondergaan. 

Amendement 328
Toine Manders

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– aanvullende maatregelen zoals het 
verstrekken van gratis emissierechten op 
basis van de doorberekende CO2- kosten 
in de elektriciteitsprijs voor kwetsbare 
energie-intensieve sectoren die als gevolg 
van de directe en indirecte kosten van de 
emissiehandel anders hun competitieve 
positie op de wereldmarkt verliezen, op 
basis van art 10a.

Or. nl

Motivering

Doordat de elektriciteitscentrales vanaf 2013 voor alle emissierechten moeten gaan betalen 
en deze 100% kunnen doorberekenen in de prijs voor ondermeer de elektriciteitsintensieve 
industrie worden de kosten in Europa voor hen zo hoog dat hun competitieve positie op de 
wereldmarkt in gevaar komt. Omdat deze industrieën op een wereldmarkt opereren en geen 
regionale kostenposten kunnen meenemen in de prijs. 
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Amendement 329
Erika Mann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Een internationaal akkoord dat 
mede betrekking heeft op energie-
intensieve bedrijfstakken waar het 
weglekeffect een significante risicofactor 
vormt of een voor een specifieke sector 
gesloten internationaal akkoord over deze 
bedrijfstakken moet op zijn minst voldoen 
aan de volgende criteria, om te zorgen 
voor een gelijk speelveld, wat de 
installaties betreft, voor bedrijfstakken 
waarvan is vastgesteld dat het 
weglekeffect een significante risicofactor 
vormt: 

a) deelname van landen die een kritische 
massa vormen van minimum 85% van de 
mondiale productie, inclusief de 
belangrijkste opkomende markten,

b) equivalente doelstellingen op het gebied 
van CO2-emissies,

c) gelijksoortige regelingen voor 
emissievermindering met vergelijkbaar 
effect en gebaseerd op benchmarks en 
opgelegd door alle deelnemende landen of 
uit landen met niet-equivalente 
doelstellingen op het gebied van CO2-
emissies in sectoren die onder de EU-
regeling voor de handel in emissierechten 
vallen,

d) voor producten die onder de 
mededingingsregels vallen, equivalente 
beperkingen, rekening houdend met 
levenscyclusaspecten,

e) een doeltreffend internationaal systeem 
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voor monitoring en verificatie,

f) een bindende 
geschillenbeslechtingsregeling en 
duidelijke regels voor straffen, 
vergelijkbaar met de EU-regeling.

Or. en

Motivering

Een internationaal akkoord voorkomt het weglekken van CO2 alleen, als het voldoet aan 
bepaalde criteria, waarmee concurrerende sectoren op gelijke voet worden geplaatst.

Amendement 330
Philippe Busquin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Een internationaal akkoord dat 
mede betrekking heeft op energie-
intensieve bedrijfstakken waar het 
weglekeffect een significante risicofactor 
vormt of een voor een specifieke sector 
gesloten internationaal akkoord over 
deze bedrijfstakken moet op zijn minst 
voldoen aan de volgende criteria, om te 
zorgen voor een gelijk speelveld, wat de 
installaties betreft, voor bedrijfstakken 
waarvan is vastgesteld dat het 
weglekeffect een significante risicofactor 
vormt:

a) deelname van landen die een kritische 
massa vormen van minimum 85% van de 
mondiale productie, inclusief de 
belangrijkste opkomende markten,

b) equivalente doelstellingen op het 
gebied van CO2-emissies,
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c) gelijksoortige regelingen voor 
emissievermindering met vergelijkbaar 
effect en gebaseerd op benchmarks en 
opgelegd door alle deelnemende landen 
of uit landen met niet-equivalente 
doelstellingen op het gebied van CO2-
emissies in sectoren die onder de EU-
regeling voor de handel in 
emissierechten vallen,

d) voor producten die onder de 
mededingingsregels vallen, equivalente 
beperkingen, rekening houdend met 
levenscyclusaspecten,

e) een doeltreffend internationaal 
systeem voor monitoring en verificatie,

f) een bindende 
geschillenbeslechtingsregeling en 
duidelijke regels voor straffen, 
vergelijkbaar met de EU-regeling.

Or. en

Motivering

Een internationaal akkoord voorkomt het weglekken van CO2 alleen, als het voldoet aan 
bepaalde criteria, waarmee concurrerende sectoren op gelijke voet worden geplaatst.

Amendement 331
Robert Goebbels

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Een internationaal akkoord dat 
mede betrekking heeft op energie-
intensieve bedrijfstakken waar het 
weglekeffect een significante risicofactor 
vormt of een voor een specifieke sector 
gesloten internationaal akkoord over deze 
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bedrijfstakken moet op zijn minst voldoen 
aan de volgende criteria, om te zorgen 
voor een gelijk speelveld, wat de 
installaties betreft, voor bedrijfstakken 
waarvan is vastgesteld dat het 
weglekeffect een significante risicofactor 
vormt:
a) deelname van landen die een kritische 
massa vormen van minimum 85% van de 
mondiale productie, inclusief de 
belangrijkste opkomende markten,
b) equivalente doelstellingen op het gebied 
van CO2-emissies,
c) gelijksoortige regelingen voor 
emissievermindering met vergelijkbaar 
effect en gebaseerd op benchmarks en 
opgelegd door alle deelnemende landen of 
uit landen met niet-equivalente 
doelstellingen op het gebied van CO2-
emissies in sectoren die onder de EU-
regeling voor de handel in emissierechten 
vallen,
d) voor producten die onder de 
mededingingsregels vallen, equivalente 
beperkingen, rekening houdend met 
levenscyclusaspecten,
e) een doeltreffend internationaal systeem 
voor monitoring en verificatie,
f) een bindende 
geschillenbeslechtingsregeling en 
duidelijke regels voor straffen, 
vergelijkbaar met de EU-regeling.

Or. en

Motivering

Een internationaal akkoord voorkomt het weglekken van CO2 alleen, als het voldoet aan 
bepaalde criteria, waarmee concurrerende sectoren op gelijke voet worden geplaatst.
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Amendement 332
Herbert Reul

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

"Artikel 10 bis bis
De Commissie dient een voorstel in voor 
een compensatiemechanisme, om de 
indirecte kosten te ondervangen die uit de 
hogere elektriciteitsprijzen als gevolg van 
de Gemeenschapsregeling voortvloeien. 
Dit voorstel is verenigbaar met de 
communautaire voorschriften inzake 
overheidssteun."

Or. en

Motivering

De regels inzake overheidssteun zijn erg streng. Daarom dient de Commissie een voorstel in 
over de beste manier om de indirecte stijging van de elektriciteitskosten te ondervangen die 
uit de regeling voor de handel in emissierechten voortvloeit.

Amendement 333
Ivo Belet

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

"Artikel 10 bis bis
Maatregelen om energie-intensieve 
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bedrijfstakken bij een eventueel indirect 
CO2 -weglekeffect te ondersteunen

Uiterlijk in juni 2009 dient de Commissie, 
na raadpleging van alle betrokken 
maatschappelijke partners, een analytisch 
verslag bij het Europees Parlement en de 
Raad in met een beoordeling van de 
situatie ten aanzien van de productie-
installaties met een hoog 
elektriciteitsverbruik die zijn opgenomen 
in bijlage 2 bis waar elektriciteit een groot 
deel van de productiekosten uitmaakt en 
de producten blootstaan aan mededinging 
uit derde landen waar geen equivalente 
maatregelen voor emissiebeperking 
gelden ("indirect CO2-weglekeffect").  
Uiterlijk in december 2009 keurt de 
Commissie maatregelen goed 
overeenkomstig de procedure van artikel 
22 om aan deze installaties een passende 
hoeveelheid gratis emissierechten toe te 
wijzen, die zij met hun 
elektriciteitsleveranciers kunnen 
gebruiken. Deze maatregelen worden 
periodiek om de vijf jaar geactualiseerd 
overeenkomstig de procedure van artikel 
22."

Or. en

Motivering

De sectoren in kwestie, waar de aankoop van elektriciteit goed is voor een groot deel van de 
productiekosten, zijn nog niet in de EU-regeling voor de handel in emissierechten 
opgenomen. Zij moeten evenwel hun energie kopen bij elektriciteitsleveranciers die onder de 
EU- regeling voor de handel in emissierechten vallen en hun productiekosten zullen 
aanzienlijk stijgen.  Om een indirect CO2-weglekeffect te voorkomen moeten deze sectoren 
compensatie voor de aantasting van hun concurrentievermogen krijgen.
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Amendement 334
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat publiceert en verstrekt de 
Commissie uiterlijk op 30 september 2011 
de lijst met installaties op zijn grondgebied 
die onder deze richtlijn vallen en alle 
gratis toewijzingen aan elke installatie op 
zijn grondgebied, berekend 
overeenkomstig de in artikel 10 a, lid 1, 
bedoelde regels.

1. Elke lidstaat publiceert en verstrekt de 
Commissie uiterlijk op 30 september 2011 
de lijst met installaties op zijn grondgebied 
die onder deze richtlijn vallen.

2. Uiterlijk op 28 februari van elk jaar 
verlenen de bevoegde autoriteiten de 
hoeveelheid emissierechten die voor dat 
jaar dienen te worden verdeeld, berekend 
overeenkomstig de artikelen 10 en 10 a. 

2. Uiterlijk op 28 februari van elk jaar 
verlenen de bevoegde autoriteiten de 
hoeveelheid emissierechten die voor dat 
jaar dienen te worden verdeeld, berekend 
overeenkomstig de artikel 10.

Een installatie die uit bedrijf wordt 
genomen, ontvangt geen gratis 
emissierechten meer.

Or. en

Motivering

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

Amendement 335
Herbert Reul, Christian Ehler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat publiceert en verstrekt de 
Commissie uiterlijk op 30 september 2011 
de lijst met installaties op zijn grondgebied 
die onder deze richtlijn vallen en alle gratis 
toewijzingen aan elke installatie op zijn 
grondgebied, berekend overeenkomstig de 
in artikel 10 a, lid 1, bedoelde regels.

1. Elke lidstaat publiceert en verstrekt de 
Commissie uiterlijk op 30 september 2011 
de lijst met installaties op zijn grondgebied 
die onder deze richtlijn vallen en alle gratis 
toewijzingen aan elke installatie op zijn 
grondgebied, berekend overeenkomstig de 
in artikel 10 a, lid 2, bedoelde regels.

Or. de

Motivering

Deze aanpassing is nodig als gevolg van de invoering van het benchmarkingmodel.

Amendement 336
Nikolaos Vakalis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een installatie die uit bedrijf wordt 
genomen, ontvangt geen gratis 
emissierechten meer.

Een installatie die uit bedrijf wordt 
genomen, ontvangt geen gratis 
emissierechten meer. De emissierechten in 
kwestie mogen, als zij ongebruikt zijn, 
worden overgedragen naar bestaande 
installaties in dezelfde sector waar 
uitbreidingen zijn verricht met een 
daadwerkelijke capaciteitsverhoging als 
gevolg of naar nieuwkomers in de sector, 
als de reserves die voor deze laatste opzij 
zijn gezet, niet volstaan. De bevoegde 
autoriteiten brengen de Commissie op de 
hoogte en verkrijgen toestemming om de 
emissierechten over te dragen. 

Or. el
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Amendement 337
Jorgo Chatzimarkakis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gebruik van CER's en ERU's uit 
projectactiviteiten in de 

Gemeenschapsregeling vóór de 
inwerkingtreding van een toekomstige 

internationale overeenkomst over 
klimaatverandering

Gebruik van CER's en ERU's uit 
projectactiviteiten in de 
Gemeenschapsregeling

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

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

2. De exploitanten kunnen de bevoegde 
autoriteit, mits de door de lidstaten aan hen 
toegestane mate van CER/ERU-gebruik 
voor de periode van 2008 tot 2012 niet 
volledig benut is, verzoeken in ruil voor 
CER's en ERU's die zijn verleend voor 
emissiebeperkingen vóór 2012 uit 
projecttypes die in de periode van 2008 tot 
2012 door alle lidstaten in de 
Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd, emissierechten aan hen te 
verlenen die met ingang van 2013 geldig 
zijn. Tot 31 december 2014 voert de 
bevoegde autoriteit een dergelijke ruil op 
verzoek uit.

2. De exploitanten kunnen de bevoegde 
autoriteit, mits de door de lidstaten aan hen 
toegestane mate van CER/ERU-gebruik 
voor de periode van 2008 tot 2012 niet 
volledig benut is, verzoeken in ruil voor 
CER's en ERU's die zijn verleend voor 
emissiebeperkingen vóór 2012 uit
projecttypes die in de periode tot en met
2012 door op zijn minst één lidstaat in de 
Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd, emissierechten aan hen te 
verlenen die komen bij de hoeveelheid 
emissierechten die overeenkomstig artikel 
9 van deze richtlijn zijn verleend en die 
met ingang van 2013 geldig zijn. Tot 31 
december 2014 voert de bevoegde 
autoriteit een dergelijke ruil op verzoek uit.

3. Mits de door de lidstaten aan de 
exploitanten toegestane mate van 
CER/ERU-gebruik voor de periode van 
2008 tot 2012 niet volledig benut is, staan 
de bevoegde autoriteiten de exploitanten 
toe met het oog op emissiebeperking met 
ingang van 2013 verleende CER's uit 
projecten die vóór 2013 zijn vastgesteld, in 

3. In elk geval mogen exploitanten CER's/ 
ERU's of kredieten gebruiken tot 10,5% 
van hun jaarlijkse emissies om aan hun 
verplichtingen overeenkomstig de 
Gemeenschapregeling te voldoen. Dit 
gebeurt via de inlevering van:
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te ruilen voor emissierechten die met 
ingang van 2013 geldig zijn. 
De eerste alinea geldt voor alle 
projecttypes die in de periode van 2008 tot 
2012 door alle lidstaten in de 
Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd.

a) CER's/ERU's van CDM/JI-projecten 
voor emissiebeperkingen tot eind 2015;

b) CER's/ERU's van CDM/JI-projecten 
voor emissiebeperkingen vanaf 2013 in 
landen die een toekomstig internationaal 
akkoord over klimaatverandering hebben 
geratificeerd;

c) CER's/ERU's van CDM/JI-projecten 
voor emissiebeperkingen vanaf 2013 in 
landen waarmee de EU een bilateraal of 
multilateraal samenwerkingsakkoord 
inzake klimaatverandering heeft gesloten, 
vóór 31 december 2015;
d) kredieten uit emissiebeperkende 
activiteiten ingesteld overeenkomstig de 
vereisten die zijn vastgesteld in 
samenwerkingsakkoorden in landen voor 
alle projecttypes die in de periode van 
2008 tot 2012 door alle lidstaten in de 
Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd, totdat deze landen een 
overeenkomst met de Gemeenschap 
hebben bekrachtigd, maar uiterlijk tot 
2020.

4. Mits de door de lidstaten aan de 
exploitanten toegestane mate van 
CER/ERU-gebruik voor de periode van 
2008 tot 2012 niet volledig benut is, staan 
de bevoegde autoriteiten de exploitanten 
toe met het oog op emissiebeperking met 
ingang van 2013 verleende CER's in te 
ruilen voor emissierechten uit nieuwe 
projecten die met ingang van 2013 in de 
minst ontwikkelde landen van start gaan. 

4. In de in lid 3, d), bedoelde 
samenwerkingsakkoorden wordt bepaald 
welke projecttypes in aanmerking komen, 
volgens welke methodologie de 
hoeveelheid kredieten wordt bepaald die 
wordt verleend en een mechanisme 
gedefinieerd om ervoor te zorgen dat de 
kredieten worden geregistreerd in de vorm 
van certificaten die kunnen worden 
gebruikt om aan een toekomstig 
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De eerste alinea geldt voor CER's voor 
alle projecttypes die in de periode van 
2008 tot 2012 door alle lidstaten in de 
Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd, totdat deze landen een 
overeenkomst met de Gemeenschap 
hebben bekrachtigd, maar uiterlijk tot 
2020.

internationaal akkoord over 
klimaatverandering te voldoen.

5. Mits de door de lidstaten aan de 
exploitanten toegestane mate van 
CER/ERU-gebruik voor de periode van 
2008 tot 2012 niet volledig benut is en 
wanneer de sluiting van een 
internationale overeenkomst over 
klimaatverandering vertraging oploopt, 
kunnen kredieten uit projecten of andere 
emissiebeperkende activiteiten 
overeenkomstig met derde landen gesloten 
overeenkomsten in de 
Gemeenschapsregeling worden gebruikt, 
waarbij de mate van gebruik wordt 
gespecificeerd. Overeenkomstig deze 
overeenkomsten kunnen de exploitanten 
kredieten uit projectactiviteiten in deze 
derde landen gebruiken om aan hun 
verplichtingen uit hoofde van de 
Gemeenschapsregeling te voldoen.
6. In lid 5 bedoelde overeenkomsten 
regelen het gebruik in de 
Gemeenschapsregeling van kredieten uit 
technologieën voor duurzame energie of 
energie-efficiëntie die overdracht van 
technologie en duurzame ontwikkeling 
stimuleren. Een dergelijke overeenkomst 
kan ook het gebruik regelen van kredieten 
uit projecten waarbij het gebruikte 
referentieniveau lager ligt dan het niveau 
van de gratis toewijzing krachtens de in 
artikel 10 a bedoelde maatregelen of lager 
dan het niveau dat krachtens de 
communautaire wetgeving wordt vereist.
7. Zodra een internationale overeenkomst 
over klimaatverandering tot stand is 
gekomen, worden alleen CER's uit derde 
landen die deze overeenkomst hebben 
bekrachtigd, in de Gemeenschapsregeling 
geaccepteerd.
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Or. en

Motivering

De huidige CER's/ERU's die aan exploitanten zijn verleend, moeten kunnen worden 
opgebruikt. Het beginsel van het aanvullende karakter (dat een deel van de inspanning om de 
emissies te verminderen kan worden geleverd via internationale mechanismen) moet worden 
opgenomen en toegepast onafhankelijk van de inwerkingtreding van een toekomstig 
internationaal akkoord. Op deze manier kunnen de klimaatdoelstellingen op efficiëntere wijze 
worden gehaald; ontvangt de evoluerende markt voor CDM/JI-projecten en duidelijk signaal 
van continuïteit; en worden duidelijke stimulansen gegeven aan andere landen om met de EU 
samen te werken om een toekomstig internationaal akkoord te sluiten.

Amendement 338
Nikolaos Vakalis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie en de lidstaten 
zorgen ervoor dat de CER/ERU-kredieten 
afkomstig zijn van de activiteiten van 
projecten in de Gemeenschapsregeling die 
niet alleen volledig voldoen aan milieu-
en sociale criteria, maar ook aan 
bijkomende criteria, overeenkomstig 
internationaal erkende normen als de 
"gulden regel".

Or. el

Motivering

De CER/ERU-kredieten moeten afkomstig zijn van projecten die volledig voldoen aan 
kwaliteitscriteria, om ervoor te zorgen dat de ondernemingen aan hun verplichtingen voldoen, 
alsmede bijkomende verminderingen van broeikasgasemissies realiseren, en tegelijk innovatie 
in Europese ondernemingen en technologische ontwikkeling in derde landen te stimuleren. 
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Amendement 339
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 a – lid 2 tot 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De exploitanten kunnen de bevoegde 
autoriteit, mits de door de lidstaten aan 
hen toegestane mate van CER/ERU-
gebruik voor de periode van 2008 tot 2012 
niet volledig benut is, verzoeken in ruil 
voor CER's en ERU's die zijn verleend 
voor emissiebeperkingen vóór 2012 uit 
projecttypes die in de periode van 2008 tot 
2012 door alle lidstaten in de 
Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd, emissierechten aan hen te 
verlenen die met ingang van 2013 geldig 
zijn. Tot 31 december 2014 voert de 
bevoegde autoriteit een dergelijke ruil op 
verzoek uit.

2. De exploitanten kunnen de bevoegde 
autoriteit verzoeken in ruil voor CER's en 
ERU's die zijn verleend voor 
emissiebeperkingen vóór 2012 uit 
projecttypes die in de periode van 2008 tot 
2012 door op zijn minst één lidstaat in de 
Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd, emissierechten aan hen te 
verlenen die met ingang van 2013 geldig 
zijn.  Tot 31 december 2014 voert de 
bevoegde autoriteit een dergelijke ruil op 
verzoek uit.

3. Mits de door de lidstaten aan de 
exploitanten toegestane mate van 
CER/ERU-gebruik voor de periode van 
2008 tot 2012 niet volledig benut is, staan
de bevoegde autoriteiten de exploitanten 
toe met het oog op emissiebeperking met 
ingang van 2013 verleende CER's uit 
projecten die vóór 2013 zijn vastgesteld, in 
te ruilen voor emissierechten die met 
ingang van 2013 geldig zijn.

3. De bevoegde autoriteiten staan de 
exploitanten toe met het oog op 
emissiebeperking met ingang van 2013 
verleende CER's uit projecten die vóór 
2013 zijn vastgesteld, in te ruilen voor 
emissierechten die met ingang van 2013 
geldig zijn. 

De eerste alinea geldt voor alle 
projecttypes die in de periode van 2008 tot 
2012 door alle lidstaten in de 
Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd.

De eerste alinea geldt voor alle 
projecttypes die in de periode van 2008 tot 
2012 door op zijn minst één lidstaat in de 
Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd.

4. Mits de door de lidstaten aan de 
exploitanten toegestane mate van 
CER/ERU-gebruik voor de periode van 
2008 tot 2012 niet volledig benut is, staan
de bevoegde autoriteiten de exploitanten 
toe met het oog op emissiebeperking met 
ingang van 2013 verleende CER's in te 

4. De bevoegde autoriteiten staan de 
exploitanten toe met het oog op 
emissiebeperking met ingang van 2013 
verleende CER's in te ruilen voor 
emissierechten uit nieuwe projecten die 
met ingang van 2013 in de minst 



PE409.410v01-00 86/100 AM\730913NL.doc

NL

ruilen voor emissierechten uit nieuwe 
projecten die met ingang van 2013 in de 
minst ontwikkelde landen van start gaan.

ontwikkelde landen van start gaan. 

De eerste alinea geldt voor CER's voor alle 
projecttypes die in de periode van 2008 tot 
2012 door alle lidstaten in de 
Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd, totdat deze landen een 
overeenkomst met de Gemeenschap 
hebben bekrachtigd, maar uiterlijk tot 
2020.

De eerste alinea geldt voor CER's voor alle 
projecttypes die in de periode van 2008 tot 
2012 door op zijn minst één lidstaat in de 
Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd, totdat deze landen een 
overeenkomst met de Gemeenschap 
hebben bekrachtigd, maar uiterlijk tot 
2020.

5. Mits de door de lidstaten aan de 
exploitanten toegestane mate van 
CER/ERU-gebruik voor de periode van 
2008 tot 2012 niet volledig benut is en
wanneer de sluiting van een internationale 
overeenkomst over klimaatverandering 
vertraging oploopt, kunnen kredieten uit 
projecten of andere emissiebeperkende 
activiteiten overeenkomstig met derde 
landen gesloten overeenkomsten in de 
Gemeenschapsregeling worden gebruikt, 
waarbij de mate van gebruik wordt 
gespecificeerd. Overeenkomstig deze 
overeenkomsten kunnen de exploitanten 
kredieten uit projectactiviteiten in deze 
derde landen gebruiken om aan hun 
verplichtingen uit hoofde van de 
Gemeenschapsregeling te voldoen.

5. Wanneer de sluiting van een 
internationale overeenkomst over 
klimaatverandering vertraging oploopt, 
kunnen kredieten uit projecten of andere 
emissiebeperkende activiteiten 
overeenkomstig met derde landen gesloten 
overeenkomsten in de 
Gemeenschapsregeling worden gebruikt, 
waarbij de mate van gebruik wordt 
gespecificeerd.  Overeenkomstig deze 
overeenkomsten kunnen de exploitanten 
kredieten uit projectactiviteiten in deze 
derde landen gebruiken om aan hun 
verplichtingen uit hoofde van de 
Gemeenschapsregeling te voldoen.

Or. en

Motivering

CER's en ERU's spelen een belangrijke rol, met de bevordering van de transfer van 
technologie en als veiligheid ingeval de emissierechtenprijzen de lucht inschieten. Beperking 
van de JI/CDM-certificaten tot de volumes in het kader van de tweede handelsperiode strookt 
niet met de harmonisatie, aangezien verschillende lidstaten verschillende percentages hebben 
toegestaan – voortzetting hiervan leidt tot voortzetting van de ongelijke behandeling van de 
exploitanten. Derhalve is de instelling van een algemeen plafond dat ongelijke behandeling 
wegwerkt en geen afbreuk doet aan toegekende rechten, aan te bevelen, teneinde te 
voorkomen dat benadeelde exploitanten gerechtelijke stappen ondernemen.
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Amendement 340
Rebecca Harms, Satu Hassi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 a – lid 3 tot 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Mits de door de lidstaten aan de 
exploitanten toegestane mate van 
CER/ERU-gebruik voor de periode van 
2008 tot 2012 niet volledig benut is, staan 
de bevoegde autoriteiten de exploitanten 
toe met het oog op emissiebeperking met 
ingang van 2013 verleende CER's uit 
projecten die vóór 2013 zijn vastgesteld, in 
te ruilen voor emissierechten die met 
ingang van 2013 geldig zijn.

3. Mits de door de lidstaten aan de 
exploitanten toegestane mate van 
CER/ERU-gebruik voor de periode van 
2008 tot 2012 niet volledig benut is, staan 
de bevoegde autoriteiten de exploitanten 
toe met het oog op emissiebeperking met 
ingang van 2013 verleende CER's uit 
projecten op het gebied van hernieuwbare 
energie en efficiëntie aan de vraagzijde 
die vóór 2013 zijn vastgesteld, in te ruilen 
voor emissierechten die met ingang van 
2013 geldig zijn, met uitsluiting van 
CER's van grote waterkrachtprojecten.

De eerste alinea geldt voor alle
projecttypes die in de periode van 2008 tot 
2012 door alle lidstaten in de 
Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd.

De eerste alinea geldt voor projecttypes die 
in de periode van 2008 tot 2012 door alle 
lidstaten in de Gemeenschapsregeling 
werden geaccepteerd.

4. Mits de door de lidstaten aan de 
exploitanten toegestane mate van 
CER/ERU-gebruik voor de periode van 
2008 tot 2012 niet volledig benut is, staan 
de bevoegde autoriteiten de exploitanten 
toe met het oog op emissiebeperking met 
ingang van 2013 verleende CER's in te 
ruilen voor emissierechten uit nieuwe 
projecten die met ingang van 2013 in de 
minst ontwikkelde landen van start gaan.

4. Mits de door de lidstaten aan de 
exploitanten toegestane mate van 
CER/ERU-gebruik voor de periode van 
2008 tot 2012 niet volledig benut is, staan 
de bevoegde autoriteiten de exploitanten 
toe met het oog op emissiebeperking met 
ingang van 2013 verleende CER's in te 
ruilen voor emissierechten uit nieuwe 
projecten op het gebied van hernieuwbare 
energie en efficiëntie aan de vraagzijde 
die met ingang van 2013 in de minst 
ontwikkelde landen van start gaan, met 
uitsluiting van CER's van grote 
waterkrachtprojecten.

De eerste alinea geldt voor CER's voor alle
projecttypes die in de periode van 2008 tot 
2012 door alle lidstaten in de 
Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd, totdat deze landen een 
overeenkomst met de Gemeenschap 

De eerste alinea geldt voor CER's voor 
projecttypes die in de periode van 2008 tot 
2012 door alle lidstaten in de 
Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd, totdat deze landen een 
overeenkomst met de Gemeenschap 
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hebben bekrachtigd, maar uiterlijk tot 
2020.

hebben bekrachtigd, maar uiterlijk tot 
2020.

5. Mits de door de lidstaten aan de 
exploitanten toegestane mate van 
CER/ERU-gebruik voor de periode van 
2008 tot 2012 niet volledig benut is en 
wanneer de sluiting van een 
internationale overeenkomst over 
klimaatverandering vertraging oploopt, 
kunnen kredieten uit projecten of andere 
emissiebeperkende activiteiten 
overeenkomstig met derde landen gesloten 
overeenkomsten in de 
Gemeenschapsregeling worden gebruikt, 
waarbij de mate van gebruik wordt 
gespecificeerd. Overeenkomstig deze 
overeenkomsten kunnen de exploitanten 
kredieten uit projectactiviteiten in deze 
derde landen gebruiken om aan hun 
verplichtingen uit hoofde van de 
Gemeenschapsregeling te voldoen.
6. In lid 5 bedoelde overeenkomsten 
regelen het gebruik in de 
Gemeenschapsregeling van kredieten uit 
technologieën voor duurzame energie of 
energie-efficiëntie die overdracht van 
technologie en duurzame ontwikkeling 
stimuleren. Een dergelijke overeenkomst 
kan ook het gebruik regelen van kredieten 
uit projecten waarbij het gebruikte 
referentieniveau lager ligt dan het niveau 
van de gratis toewijzing krachtens de in 
artikel 10 a bedoelde maatregelen of lager 
dan het niveau dat krachtens de 
communautaire wetgeving wordt vereist.
7. Zodra een internationale overeenkomst 
over klimaatverandering tot stand is 
gekomen, worden alleen CER's uit derde 
landen die deze overeenkomst hebben 
bekrachtigd, in de Gemeenschapsregeling 
geaccepteerd.

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 341
Patrick Louis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 a – lid 2 tot 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De exploitanten kunnen de bevoegde 
autoriteit, mits de door de lidstaten aan hen 
toegestane mate van CER/ERU-gebruik 
voor de periode van 2008 tot 2012 niet 
volledig benut is, verzoeken in ruil voor 
CER's en ERU's die zijn verleend voor 
emissiebeperkingen vóór 2012 uit 
projecttypes die in de periode van 2008 tot 
2012 door alle lidstaten in de 
Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd, emissierechten aan hen te 
verlenen die met ingang van 2013 geldig 
zijn. Tot 31 december 2014 voert de 
bevoegde autoriteit een dergelijke ruil op 
verzoek uit.

2. De exploitanten kunnen de bevoegde 
autoriteit, mits de door de lidstaten aan hen 
toegestane mate van CER/ERU-gebruik 
voor de periode van 2008 tot 2012 niet 
volledig benut is, verzoeken in ruil voor 
CER's en ERU's die zijn verleend voor 
emissiebeperkingen vóór 2012 uit 
projecttypes die in de periode van 2008 tot 
2012 door alle lidstaten in de 
Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd, emissierechten aan hen te 
verlenen die met ingang van 2013 geldig 
zijn, en voor activiteiten als gevolg van 
grondgebruik, verandering van het 
grondgebruik en bosbouw. Tot 31 
december 2014 voert de bevoegde 
autoriteit een dergelijke ruil op verzoek uit.

3. Mits de door de lidstaten aan de 
exploitanten toegestane mate van 
CER/ERU-gebruik voor de periode van 
2008 tot 2012 niet volledig benut is, staan 
de bevoegde autoriteiten de exploitanten 
toe met het oog op emissiebeperking met 
ingang van 2013 verleende CER's uit 
projecten die vóór 2013 zijn vastgesteld, in 
te ruilen voor emissierechten die met 
ingang van 2013 geldig zijn.

3. Mits de door de lidstaten aan de 
exploitanten toegestane mate van 
CER/ERU-gebruik voor de periode van 
2008 tot 2012 niet volledig benut is, staan 
de bevoegde autoriteiten de exploitanten 
toe met het oog op emissiebeperking met 
ingang van 2013 verleende CER's uit 
projecten die vóór 2013 zijn vastgesteld, in 
te ruilen voor emissierechten die met 
ingang van 2013 geldig zijn.

De eerste alinea geldt voor alle 
projecttypes die in de periode van 2008 tot 
2012 door alle lidstaten in de 

De eerste alinea geldt voor alle 
projecttypes die in de periode van 2008 tot 
2012 door alle lidstaten in de 
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Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd.

Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd en voor activiteiten als 
gevolg van grondgebruik, verandering 
van het grondgebruik en bosbouw.

4. Mits de door de lidstaten aan de 
exploitanten toegestane mate van 
CER/ERU-gebruik voor de periode van 
2008 tot 2012 niet volledig benut is, staan 
de bevoegde autoriteiten de exploitanten 
toe met het oog op emissiebeperking met 
ingang van 2013 verleende CER's in te 
ruilen voor emissierechten uit nieuwe 
projecten die met ingang van 2013 in de 
minst ontwikkelde landen van start gaan.

4. Mits de door de lidstaten aan de 
exploitanten toegestane mate van 
CER/ERU-gebruik voor de periode van 
2008 tot 2012 niet volledig benut is, staan 
de bevoegde autoriteiten de exploitanten 
toe met het oog op emissiebeperking met 
ingang van 2013 verleende CER's in te 
ruilen voor emissierechten uit nieuwe 
projecten die met ingang van 2013 in de 
minst ontwikkelde landen van start gaan.

De eerste alinea geldt voor CER's voor alle 
projecttypes die in de periode van 2008 tot 
2012 door alle lidstaten in de 
Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd, totdat deze landen een 
overeenkomst met de Gemeenschap 
hebben bekrachtigd, maar uiterlijk tot 
2020. 

De eerste alinea geldt voor CER's voor alle 
projecttypes die in de periode van 2008 tot 
2012 door alle lidstaten in de 
Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd en voor activiteiten als 
gevolg van grondgebruik, verandering 
van het grondgebruik en bosbouw, totdat 
deze landen een overeenkomst met de 
Gemeenschap hebben bekrachtigd, maar 
uiterlijk tot 2020. 

Or. fr

Motivering

Het is onwaarschijnlijk dat alle lidstaten de opname in de regeling voor de handel in 
emissierechten zouden accepteren van kredieten die afkomstig zijn van de verrichting van 
bosbouwactiviteiten voor de periode 2008-2012.

Amendement 342
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 a – lid 2 tot 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De exploitanten kunnen de bevoegde 
autoriteit, mits de door de lidstaten aan 

2. De exploitanten kunnen de bevoegde 
autoriteit verzoeken in ruil voor CER's en 
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hen toegestane mate van CER/ERU-
gebruik voor de periode van 2008 tot 2012 
niet volledig benut is, verzoeken in ruil 
voor CER's en ERU's die zijn verleend 
voor emissiebeperkingen vóór 2012 uit 
projecttypes die in de periode van 2008 tot 
2012 door alle lidstaten in de 
Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd, emissierechten aan hen te 
verlenen die met ingang van 2013 geldig 
zijn. Tot 31 december 2014 voert de 
bevoegde autoriteit een dergelijke ruil op 
verzoek uit.

ERU's die zijn verleend voor 
emissiebeperkingen vóór 2012 uit 
projecttypes die in de periode van 2008 tot 
2012 door alle lidstaten in de 
Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd, emissierechten aan hen te 
verlenen die met ingang van 2013 geldig 
zijn, voor een hoeveelheid die 
overeenkomt met alle geverifieerde 
emissies van het jaar 2010 (inclusief de 
hoeveelheden overeenkomstig lid 3 tot 5).  
Tot 31 december 2014 voert de bevoegde 
autoriteit een dergelijke ruil op verzoek uit.

3. Mits de door de lidstaten aan de 
exploitanten toegestane mate van 
CER/ERU-gebruik voor de periode van 
2008 tot 2012 niet volledig benut is, staan
de bevoegde autoriteiten de exploitanten 
toe met het oog op emissiebeperking met 
ingang van 2013 verleende CER's uit 
projecten die vóór 2013 zijn vastgesteld, in 
te ruilen voor emissierechten die met 
ingang van 2013 geldig zijn.

3. Voor een hoeveelheid die overeenkomt 
met alle geverifieerde emissies van het 
jaar 2010 (inclusief de hoeveelheden 
overeenkomstig lid 2, 4 en 5) staan de 
bevoegde autoriteiten de exploitanten toe 
met het oog op emissiebeperking met 
ingang van 2013 verleende CER's uit 
projecten die vóór 2013 zijn vastgesteld, in 
te ruilen voor emissierechten die met 
ingang van 2013 geldig zijn. 

De eerste alinea geldt voor alle 
projecttypes die in de periode van 2008 tot 
2012 door alle lidstaten in de 
Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd.

De eerste alinea geldt voor alle 
projecttypes die in de periode van 2008 tot 
2012 door alle lidstaten in de 
Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd.

4. Mits de door de lidstaten aan de 
exploitanten toegestane mate van 
CER/ERU-gebruik voor de periode van 
2008 tot 2012 niet volledig benut is, staan
de bevoegde autoriteiten de exploitanten 
toe met het oog op emissiebeperking met 
ingang van 2013 verleende CER's in te 
ruilen voor emissierechten uit nieuwe 
projecten die met ingang van 2013 in de 
minst ontwikkelde landen van start gaan.

4. Voor een hoeveelheid die overeenkomt 
met alle geverifieerde emissies van het 
jaar 2010 (inclusief de hoeveelheden 
overeenkomstig lid 2, 3 en 5) staan de 
bevoegde autoriteiten de exploitanten toe 
met het oog op emissiebeperking met 
ingang van 2013 verleende CER's in te 
ruilen voor emissierechten uit nieuwe 
projecten die met ingang van 2013 in de 
minst ontwikkelde landen van start gaan.

De eerste alinea geldt voor CER's voor alle 
projecttypes die in de periode van 2008 tot 
2012 door alle lidstaten in de 
Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd, totdat deze landen een 

De eerste alinea geldt voor CER's voor alle 
projecttypes die in de periode van 2008 tot 
2012 door alle lidstaten in de 
Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd, totdat deze landen een 
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overeenkomst met de Gemeenschap 
hebben bekrachtigd, maar uiterlijk tot 
2020.

overeenkomst met de Gemeenschap 
hebben bekrachtigd, maar uiterlijk tot 
2020.

5. Mits de door de lidstaten aan de 
exploitanten toegestane mate van 
CER/ERU-gebruik voor de periode van 
2008 tot 2012 niet volledig benut is en 
wanneer de sluiting van een internationale 
overeenkomst over klimaatverandering 
vertraging oploopt, kunnen kredieten uit 
projecten of andere emissiebeperkende 
activiteiten overeenkomstig met derde 
landen gesloten overeenkomsten in de 
Gemeenschapsregeling worden gebruikt, 
waarbij de mate van gebruik wordt 
gespecificeerd. Overeenkomstig deze 
overeenkomsten kunnen de exploitanten 
kredieten uit projectactiviteiten in deze 
derde landen gebruiken om aan hun 
verplichtingen uit hoofde van de 
Gemeenschapsregeling te voldoen.

5. Voor een hoeveelheid die overeenkomt 
met alle geverifieerde emissies van het 
jaar 2010 (inclusief de hoeveelheden 
overeenkomstig lid 2 tot 5) en wanneer de 
sluiting van een internationale 
overeenkomst over klimaatverandering 
vertraging oploopt, kunnen kredieten uit 
projecten of andere emissiebeperkende 
activiteiten overeenkomstig met derde 
landen gesloten overeenkomsten in de 
Gemeenschapsregeling worden gebruikt, 
waarbij de mate van gebruik wordt 
gespecificeerd. Overeenkomstig deze 
overeenkomsten kunnen de exploitanten 
kredieten uit projectactiviteiten in deze 
derde landen gebruiken om aan hun 
verplichtingen uit hoofde van de 
Gemeenschapsregeling te voldoen.

Or. en

Motivering

Investeringen in CO2-vermindering zijn efficiënter in opkomende landen dan in de EU, als 
gevolg van het hogere verminderingspotentieel. Zonder internationaal akkoord over 
emissieverminderingen is de mogelijkheid CER's te gebruiken voor de sectoren die binnen de 
regeling voor de handel in emissierechten vallen, van essentieel belang. Zo wordt erkend dat 
zekerheid bij de planning nodig is opdat de EU de doelstellingen van 2020 kan halen, wat de 
noodzaak van emissieverminderingen, vooral intern, betreft, terwijl de Europese industrie in 
de Europese regeling voor de handel in emissierechten gelijk moet worden behandeld.

Amendement 343
Herbert Reul, Christian Ehler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 a – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Mits de door de lidstaten aan de 3. De bevoegde autoriteiten staan de 
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exploitanten toegestane mate van 
CER/ERU-gebruik voor de periode van 
2008 tot 2012 niet volledig benut is, staan
de bevoegde autoriteiten de exploitanten 
toe met het oog op emissiebeperking met 
ingang van 2013 verleende CER's uit 
projecten die vóór 2013 zijn vastgesteld, in 
te ruilen voor emissierechten die met 
ingang van 2013 geldig zijn.

exploitanten toe jaarlijks CER's uit 
projecten die vóór 2013 zijn vastgesteld, in 
te ruilen voor emissierechten die met 
ingang van 2013 geldig zijn, voor een 
hoeveelheid tot 50% van de jaarlijkse 
vermindering van de hoeveelheid 
emissierechten die overeenkomstig artikel 
9 worden toegewezen.

Or. en

Motivering

Om het gebruik van CER's uit te breiden tot na 2013. Het gaat om projecten die van start zijn 
gegaan vóór 2013 en die al gecertificeerd zijn. Voor maximum 50% van de hoeveelheid 
waarmee de hoeveelheid emissierechten is verminderd (ten opzichte van de tweede 
handelsperiode) zijn de CER's jaarlijks inruilbaar voor emissierechten die geldig zijn met 
ingang van 2013. Er is een significant potentieel om de druk op de prijzen van de EU-
emissierechten te verlagen via het gebruik van emissierechten van CDM/JI-projecten. Voorts 
kunnen op deze manier start-up-investeringen in ontwikkelingslanden mogelijk worden 
gemaakt, kan het bewustzijn voor energie-efficiëntie worden bevorderd en kunnen 
exportmogelijkheden worden gecreëerd.

Amendement 344
Herbert Reul, Christian Ehler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 a – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Mits de door de lidstaten aan de 
exploitanten toegestane mate van 
CER/ERU-gebruik voor de periode van 
2008 tot 2012 niet volledig benut is, staan 
de bevoegde autoriteiten de exploitanten 
toe met het oog op emissiebeperking met 
ingang van 2013 verleende CER's in te 
ruilen voor emissierechten uit nieuwe 
projecten die met ingang van 2013 in de 
minst ontwikkelde landen van start gaan.

4. Rekening houdend met het maximum 
in lid 3 staan de bevoegde autoriteiten de 
exploitanten toe met het oog op 
emissiebeperking met ingang van 2013 
verleende CER's in te ruilen voor 
emissierechten uit nieuwe projecten die 
met ingang van 2013 in de minst 
ontwikkelde landen van start gaan. 

Or. en
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Motivering

      Om de uitbreiding van het gebruik van CER's overeenkomstig artikel 11 a, lid 3, ook te 
laten gelden voor de situatie in lid 4. (Zie ook de motivering bij het amendement op lid 3.)

Amendement 345
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 a – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Het jaarlijkse gebruik van kredieten 
door installaties overeenkomstig de leden 
2, 3 en 4 mag niet meer bedragen dan 
25% van de broeikasgasemissies van de 
installaties die in het geldingsjaar in 
kwestie onder Richtlijn 2003/87/EG 
vielen.

Or. en

Motivering

CER's en ERU's spelen een belangrijke rol, met de bevordering van de transfer van 
technologie en als veiligheid ingeval de emissierechtenprijzen de lucht inschieten. Beperking
van de JI/CDM-certificaten tot de volumes in het kader van de tweede handelsperiode strookt 
niet met de harmonisatie, aangezien verschillende lidstaten verschillende percentages hebben 
toegestaan – voortzetting hiervan leidt tot voortzetting van de ongelijke behandeling van de 
exploitanten. Derhalve is de instelling van een algemeen plafond dat ongelijke behandeling 
wegwerkt en geen afbreuk doet aan toegekende rechten, aan te bevelen, teneinde te 
voorkomen dat benadeelde exploitanten gerechtelijke stappen ondernemen.

Amendement 346
Patrick Louis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 a – lid 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Een exploitant die een tCER heeft 
gebruikt, levert minimum 30 dagen voor 
deze afloopt, een CER, een tCER, een 
ERU of een emissierecht in, om de 
emissies te dekken die door het afgelopen 
krediet waren gedekt. Als de exploitant de 
tCER's die zijn gebruikt om de emissies te 
dekken die gedekt waren voor de 
kredieten afliepen, niet heeft vervangen, is 
hij aansprakelijk en verplicht een boete 
voor extra emissies te betalen 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 
16.

Or. fr

Motivering

Aanplantingen kunnen koolstof opslaan en leveren hout op dat op zijn beurt wordt opgeslagen 
op diverse plaatsen, bijvoorbeeld in gebouwen, meubelen en papier. De moeilijkheden in 
verband met het permanente karakter van CDM-bosbouwprojecten zijn opgelost door de 
creatie van tijdelijke CER's (tCER's) die bij afloop worden ingeleverd.

Naast het gebruik van hout als energiebron kan de opslagcapaciteit van hout door gebruik 
ervan als materiaal een bijdrage in de strijd tegen de klimaatverandering leveren. Na één of 
meer keren te zijn hergebruikt, kan het hout worden verbrand en zo energie opleveren.

Amendement 347
Patrick Louis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 a – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. De lidstaten kunnen 
opslorpingseenheden ontvangen die 
overeenkomen met de extra 
koolstofopslag in houtproducten, volgens 
de berekeningsregels die zullen worden 
goedgekeurd in het kader van de 
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internationale akkoorden over 
klimaatverandering. Deze maatregel 
maakt stimuleringsmechanismen mogelijk 
die aan de regeling voor de handel in 
emissierechten zijn gekoppeld.

Or. fr

Motivering

Momenteel wordt ervan uitgegaan dat alle gekapt hout zorgt voor een onmiddellijke re-
emissie van CO2 in de atmosfeer, hetgeen geen stimulans oplevert om het hout te gebruiken.

Amendement 348
Herbert Reul, Christian Ehler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 bis – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Mits de door de lidstaten aan de 
exploitanten toegestane mate van 
CER/ERU-gebruik voor de periode van 
2008 tot 2012 niet volledig benut is en 
wanneer de sluiting van een internationale 
overeenkomst over klimaatverandering 
vertraging oploopt, kunnen kredieten uit 
projecten of andere emissiebeperkende 
activiteiten overeenkomstig met derde 
landen gesloten overeenkomsten in de 
Gemeenschapsregeling worden gebruikt, 
waarbij de mate van gebruik wordt 
gespecificeerd. Overeenkomstig deze 
overeenkomsten kunnen de exploitanten 
kredieten uit projectactiviteiten in deze 
derde landen gebruiken om aan hun 
verplichtingen uit hoofde van de 
Gemeenschapsregeling te voldoen.

5. Wanneer de sluiting van een 
internationale overeenkomst over 
klimaatverandering vertraging oploopt, 
kunnen kredieten uit projecten of andere 
emissiebeperkende activiteiten 
overeenkomstig met derde landen gesloten 
overeenkomsten in de 
Gemeenschapsregeling worden gebruikt, 
waarbij de mate van gebruik wordt 
gespecificeerd.  Overeenkomstig deze 
overeenkomsten kunnen de exploitanten 
kredieten uit projectactiviteiten in deze 
derde landen gebruiken om aan hun 
verplichtingen uit hoofde van de 
Gemeenschapsregeling te voldoen voor 
een hoeveelheid tot 50% van de 
verminderingen in het jaar in kwestie in 
vergelijking met de toewijzing voor de 
periode 2008 tot 2012.

Or. de
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Motivering

Er is nog meer flexibiliteit nodig, om de emissies zo goedkoop en zo efficiënt mogelijk te 
verminderen.

Amendement 349
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 bis – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Mits de door de lidstaten aan de 
exploitanten toegestane mate van 
CER/ERU-gebruik voor de periode van 
2008 tot 2012 niet volledig benut is en 
wanneer de sluiting van een internationale 
overeenkomst over klimaatverandering 
vertraging oploopt, kunnen kredieten uit 
projecten of andere emissiebeperkende 
activiteiten overeenkomstig met derde 
landen gesloten overeenkomsten in de 
Gemeenschapsregeling worden gebruikt, 
waarbij de mate van gebruik wordt 
gespecificeerd. Overeenkomstig deze 
overeenkomsten kunnen de exploitanten 
kredieten uit projectactiviteiten in deze 
derde landen gebruiken om aan hun 
verplichtingen uit hoofde van de 
Gemeenschapsregeling te voldoen.

5. Wanneer de sluiting van een 
internationale overeenkomst over 
klimaatverandering vertraging oploopt, 
kunnen kredieten uit projecten of andere 
emissiebeperkende activiteiten 
overeenkomstig met derde landen gesloten 
overeenkomsten in de 
Gemeenschapsregeling worden gebruikt, 
waarbij de mate van gebruik wordt 
gespecificeerd.  Overeenkomstig deze 
overeenkomsten kunnen de exploitanten 
kredieten uit projectactiviteiten in deze 
derde landen gebruiken om aan hun 
verplichtingen uit hoofde van de 
Gemeenschapsregeling te voldoen voor 
een hoeveelheid tot 70% van de 
overeenkomstig artikel 9 in het jaar in 
kwestie gerealiseerde verminderingen in 
vergelijking met de toewijzing voor de 
periode 2008 tot 2012.

Or. de

Motivering

Flexibele projectmechanismen zijn belangrijke instrumenten voor kostenefficiënte 
emissievermindering en de mogelijkheid er gebruik van te maken is een essentiële 
veiligheidsklep voor de emissiehandel. Het additionaliteitscriterium zorgt ervoor dat deze 
projecten geen negatief effect op de feitelijke of mogelijke klimaatdoelstellingen of -akkoorden 
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van het gastland hebben. Zoals voorgesteld moet het mogelijk zijn JI/CDM-certificaten en -
gebruiksrechten over te dragen van de twee naar de derde fase.

Amendement 350
Jerzy Buzek

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. De Commissie streeft ernaar ervoor 
te zorgen dat elke overeenkomst als 
bedoeld in lid 5 en het internationale 
akkoord bedoeld in lid 6 een 
kredietsysteem omvatten voor bebossing, 
herbebossing, beperkte emissies door 
ontbossing en andere duurzame 
bosbouwprojecten en -activiteiten, 
inclusief het voorkomen van erosie en het 
zuiveren van afvalwater.  Exploitanten 
van installaties mogen gebruik maken van 
kredieten als gevolg van voorkomen 
ontbossing, bebossing en herbebossing en 
andere duurzame bosbouwprojecten en -
activiteiten in ontwikkelingslanden die in 
het kader van de in lid 5 en 6 bedoelde 
akkoorden zijn aangewezen.

Or. en

Motivering

Koolstofkredieten uit de bosbouw zijn van essentieel belang om ontwikkelingslanden in staat 
te stellen zinvolle inspanningen te leveren om de klimaatverandering te beperken en dus om 
de sluiting van een internationaal akkoord over klimaatverandering voor de periode na Kyoto 
te garanderen.  Koolstofkredieten uit de bosbouw leveren ook een beperkte, maar 
levensbelangrijke flexibiliteit op voor de Europese sectoren tijdens hun overgang naar een 
koolstofarme economie. 
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Amendement 351
Alejo Vidal-Quadras

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. De Commissie streeft ernaar ervoor 
te zorgen dat elke overeenkomst als 
bedoeld in lid 5 en het internationale 
akkoord bedoeld in lid 6 een 
kredietsysteem omvatten voor bebossing, 
herbebossing, beperkte emissies door 
ontbossing en andere duurzame 
bosbouwprojecten en -activiteiten, 
inclusief het voorkomen van erosie en het 
zuiveren van afvalwater.  Exploitanten 
van installaties mogen gebruik maken van 
kredieten als gevolg van voorkomen 
ontbossing, bebossing en herbebossing en 
andere duurzame bosbouwprojecten en -
activiteiten in ontwikkelingslanden die in 
het kader van de in lid 5 en 6 bedoelde 
akkoorden zijn aangewezen.

Or. en

Motivering

Koolstofkredieten uit de bosbouw zijn van essentieel belang om ontwikkelingslanden in staat 
te stellen zinvolle inspanningen te leveren om de klimaatverandering te beperken en dus om 
de sluiting van een internationaal akkoord over klimaatverandering voor de periode na Kyoto 
te garanderen.  Koolstofkredieten uit de bosbouw leveren ook een beperkte, maar 
levensbelangrijke flexibiliteit op voor de Europese sectoren tijdens hun overgang naar een 
koolstofarme economie. 

Amendement 352
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 a – lid 7 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. De Commissie streeft ernaar ervoor 
te zorgen dat elke overeenkomst als 
bedoeld in lid 5 en het internationale 
akkoord bedoeld in lid 7 een 
kredietsysteem omvatten voor bebossing, 
herbebossing, beperkte emissies door 
ontbossing en andere duurzame 
bosbouwprojecten en -activiteiten, 
inclusief het voorkomen van erosie en het 
zuiveren van afvalwater.
Bovendien kunnen de lidstaten 
exploitanten van installaties toestaan 
gebruik te maken van kredieten als gevolg 
van voorkomen ontbossing, bebossing en 
herbebossing en andere duurzame 
bosbouwprojecten en -activiteiten in 
ontwikkelingslanden die zijn 
gecertificeerd door de raad van bestuur 
van het CDM of stroken met de in lid 5 en 
7 bedoelde akkoorden. Alle kredieten die 
op deze manier door een lidstaat zijn 
toegestaan zijn in het kader van de 
Geemeenschapsregeling verhandelbaar.

Or. en
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