
AM\731526NL.doc PE409.457v01-00

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 










 2009

Commissie industrie, onderzoek en energie

2008/0013(COD)

30.6.2008

AMENDEMENTEN
353 - 404

Ontwerpadvies
Lena Ek
(PE404.749v01-00)

inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 
tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde de regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten van de Gemeenschap te verbeteren en uit te breiden

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
(COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD))



PE409.457v01-00 2/50 AM\731526NL.doc

NL

AM_Com_LegOpinion



AM\731526NL.doc 3/50 PE409.457v01-00

NL

Amendement 353
Herbert Reul, Christian Ehler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10 a (nieuw)
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 12 – lid 1 a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 a) Aan artikel 12 wordt het volgende 
lid toegevoegd:
"1 a. De Commissie publiceert een verslag 
met daarin de gepaste 
wetgevingsvoorstellen inzake handel met 
voorwetenschap en marktmanipulatie op 
de markt voor emissierechten. In dit 
verslag wordt onder andere besproken of 
emissierechten moeten worden beschouwd 
als financiële instrumenten binnen de 
reikwijdte van Richtlijn 2003/6/EG 
betreffende handel met voorwetenschap 
en marktmanipulatie (marktmisbruik)."

Or. en
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Motivering

Handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (marktmisbruik) zijn onderwerpen die de 
moeite waard zijn om te worden onderzocht. Voordat nieuwe belastende regelgeving wordt 
vastgesteld, moet er een analyse worden uitgevoerd. Dit gebeurt momenteel al in het kader 
van de Europese richtlijn betreffende marktmisbruik en de Europese Richtlijn betreffende 
markten voor financiële Instrumenten (MiFID).

Amendement 354
Herbert Reul, Christian Ehler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 11 – letter a
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Emissierechten die met ingang van 1 
januari 2013 worden verleend, zijn geldig 
voor emissies gedurende perioden van acht 
jaar die beginnen op 1 januari 2013.

1. Emissierechten die met ingang van 1 
januari 2013 worden verleend, zijn geldig 
voor emissies gedurende perioden van acht 
jaar die beginnen op 1 januari 2013.
Ongebruikte emissierechten kunnen 
onbeperkt worden meegenomen naar de 
volgende periode van acht jaar. 

Or. de

Motivering

Door deze flexibilisering wordt snelle uitstootvermindering mogelijk en beloond en ontstaat 
tevens meer flexibiliteit.

Amendement 355
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie stelt een verordening
vast voor de bewaking en rapportage van 

1. De Commissie stelt richtsnoeren en 
instrumenten vast voor de bewaking en 
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emissie en indien van toepassing 
activiteitsgegevens ten gevolge van de in 
bijlage I vermelde activiteiten, die wordt 
gebaseerd op de in bijlage IV vermelde 
beginselen voor bewaking en rapportage en 
waarin het aardopwarmingsvermogen van 
elk broeikasgas in de vereisten voor de 
bewaking en rapportage van emissie voor 
dat gas wordt gespecificeerd.

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

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.

Or. de

Motivering

De Commissie is niet bevoegd om eenzijdig verordeningen uit te vaardigen!

Amendement 356
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De verordening houdt rekening met het 
meest nauwkeurige en actuele beschikbare 
wetenschappelijke bewijsmateriaal, met 
name van de IPCC, en specificeert voor de 
toepassing van artikel 10 a ook eisen voor 
de rapportage door exploitanten over de 
emissie bij de productie van goederen die 
worden geproduceerd door energie-
intensieve bedrijfstakken die aan 
internationale concurrentie onderhevig 
kunnen zijn, en voor  een onafhankelijke 
verificatie van deze informatie. 
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Or. en

Amendement 357
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

schrappen

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

Or. de

Motivering

De Commissie is niet bevoegd om eenzijdig verordeningen uit te vaardigen! Bovendien 
moeten essentiële wijzigingen worden doorgevoerd middels een regelmatige 
wetgevingsprocedure en niet via een zelfstandige handeling van de uitvoerende macht.
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Amendement 358
Herbert Reul, Christian Ehler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat elke 
exploitant van een installatie de emissie 
door die installatie gedurende elk 
kalenderjaar na het eind van dat jaar 
overeenkomstig de verordening aan de 
bevoegde autoriteit rapporteert.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat elke 
exploitant van een installatie de emissie 
door die installatie gedurende elk 
kalenderjaar na het eind van dat jaar aan de
bevoegde autoriteit rapporteert.

Or. de

Motivering

De Commissie is niet bevoegd om eenzijdig verordeningen uit te vaardigen! Bovendien 
moeten essentiële wijzigingen worden doorgevoerd middels een regelmatige 
wetgevingsprocedure en niet via een zelfstandige handeling van de uitvoerende macht.

Amendement 359
Herbert Reul, Christian Ehler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13 – letter b
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 15 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de
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Motivering

De Commissie is niet bevoegd om eenzijdig verordeningen uit te vaardigen! Bovendien 
moeten essentiële wijzigingen worden doorgevoerd middels een regelmatige 
wetgevingsprocedure en niet via een zelfstandige handeling van de uitvoerende macht.

Amendement 360
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13 a (nieuw)
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 16 – lid 3 a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 a) In artikel 16 wordt het volgende lid 
3 a ingevoegd:
"3 a. Bij een koolstofprijs boven de 50 
euro wordt de exploitant in de 
handelsperiode van 2013 tot 2020 door de 
betaling van een boete van 50 euro 
wegens overmatige emissie voor elke ton 
uitgestoten kooldioxide-equivalent 
ontslagen van de verplichting om een 
hoeveelheid emissierechten in te leveren 
die gelijk is aan de overmatige emissie, 
indien de hiermee in verband staande 
emissierechten voor het volgende 
kalenderjaar worden ingeleverd."

Or. en

Motivering

De ETS-industrie heeft een bepaalde mate van zekerheid nodig in de planning op basis van 
hoge koolstofprijzen en in het geval er geen verplichting bestaat voor importeurs om zich aan 
te sluiten bij de ETS of een gelijkwaardige maatregel op basis van artikel 10 a. De ontheffing 
van de inlevering van emissierechten door betaling van een boete is een optie om dit 
probleem op te lossen.



AM\731526NL.doc 9/50 PE409.457v01-00

NL

Amendement 361
Jerzy Buzek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 17
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan de bijlagen van deze 
richtlijn, met uitzondering van bijlage I, in 
het licht van de in artikel 21 bedoelde 
verslagen en de ervaring met de toepassing 
van deze richtlijn wijzigen. De bijlagen IV 
en V kunnen worden gewijzigd teneinde de 
bewaking, de rapportage en de verificatie 
van de emissie te verbeteren.

De Commissie kan de bijlagen van deze 
richtlijn, met uitzondering van bijlage I en 
bijlage II a, in het licht van de in artikel 21 
bedoelde verslagen en de ervaring met de 
toepassing van deze richtlijn wijzigen. 
Bijlage II a mag alleen worden gewijzigd 
overeenkomstig de in artikel 251 van het 
Verdrag neergelegde procedure. De 
bijlagen IV en V kunnen worden gewijzigd 
teneinde de bewaking, de rapportage en de 
verificatie van de emissie te verbeteren.

Or. en

Motivering

De bijlagen I en II a behoren tot de essentiële onderdelen van deze richtlijn en mogen alleen 
worden gewijzigd in een medebeslissingsprocedure.

Amendement 362
Rebecca Harms, Satu Hassi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 19
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 24 a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Het volgende artikel 24 a wordt 
ingevoegd:

schrappen
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"Artikel 24 a 
Geharmoniseerde regels voor projecten 

die de emissie verlagen

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

Deze maatregelen, die bedoeld zijn om 
niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen door aanvulling 
daarvan, worden vastgesteld volgens de in
artikel [23, lid 3,] bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.
Dergelijke maatregelen leiden niet tot het 
dubbel tellen van emissiebeperkingen en 
vormen geen belemmering voor de 
uitvoering van andere beleidsmaatregelen 
voor de beperking van emissies die niet 
onder de Gemeenschapsregeling vallen. 
Bepalingen worden uitsluitend vastgesteld 
wanneer opneming overeenkomstig 
artikel 24 niet mogelijk is en bij de 
eerstvolgende herziening van de 
Gemeenschapsregeling wordt overwogen 
de werkingssfeer voor deze emissies over 
de hele Gemeenschap te harmoniseren
(2) De Commissie kan 
uitvoeringsmaatregelen vaststellen met 
gedetailleerde bepalingen voor de 
verlening van emissierechten aan in lid 1 
bedoelde projecten op communautair 
niveau.
Deze maatregelen, die bedoeld zijn om 
niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen door aanvulling 
daarvan, worden vastgesteld volgens de in 
artikel [23, lid 3,] bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing."

Or. en
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Motivering

Het is onduidelijk hoe het voorstel om een opt-in in de ETS van (credits uit) sectoren of 
activiteiten toe te staan, kan worden uitgevoerd zonder de beperkingsverplichtingen uit niet-
verhandelbare sectoren op basis van de beschikking inzake de verdeling van de inspanningen 
te ondermijnen.

Amendement 363
Jerzy Buzek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 19
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 24 a – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Naast de in artikel 24 bedoelde 
opneming stelt de Commissie 
uitvoeringsmaatregelen vast voor de 
verlening van emissierechten voor door de 
lidstaten beheerde projecten die de emissie 
van broeikasgassen buiten de 
Gemeenschapsregeling verlagen.

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

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

Dergelijke maatregelen leiden niet tot het 
dubbel tellen van emissiebeperkingen en 
vormen geen belemmering voor de 
uitvoering van andere beleidsmaatregelen 
voor de beperking van emissies die niet 
onder de Gemeenschapsregeling vallen. 
Bepalingen worden uitsluitend vastgesteld 
wanneer opneming overeenkomstig 
artikel 24 niet mogelijk is en bij de 
eerstvolgende herziening van de 
Gemeenschapsregeling wordt overwogen 
de werkingssfeer voor deze emissies over 
de hele Gemeenschap te harmoniseren.

Dergelijke maatregelen leiden niet tot het 
dubbel tellen van emissiebeperkingen en 
vormen geen belemmering voor de 
uitvoering van andere beleidsmaatregelen 
voor de beperking van emissies die niet 
onder de Gemeenschapsregeling vallen. Bij
de eerstvolgende herziening van de 
Gemeenschapsregeling wordt overwogen 
de werkingssfeer voor deze emissies over 
de hele Gemeenschap te harmoniseren.
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Or. en

Motivering

De noodzaak bestaat om EU-ETS en niet-ETS-sectoren aan elkaar te verbinden. Om deze 
reden dient iedere voorwaardelijkheid voor toepassing van artikel 24 a op artikel 24 te 
worden weggenomen.

Amendement 364
Jerzy Buzek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 19 a (nieuw)
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 24 aa (nieuw) 

AmendementDoor de Commissie voorgestelde tekst

(19) Het volgende artikel zal worden 
ingevoegd: 

¨Artikel 24 aa
Lidstaten mogen 
broeikasgasemissierechten die zijn 
verleend krachtens artikel 3, lid 1 en 2, 
van Verordening 2008/XX/EG gebruiken 
bij de uitvoering van hun verplichting uit 
hoofde van Richtlijn 2003/87/EG.
In aanvulling op de bepalingen van 
artikel 24 a mag iedere installatie die 
onder de Gemeenschapsregeling valt tot 
10% van zijn gecontroleerde emissie 
dekken met eenheden die zijn verkregen 
uit de limieten van lidstaten zoals bepaald 
in Verordening 2008/xxxx.¨

Or. en

Motivering

De elementen van de Europese ETS-richtlijn en de beschikking inzake verdeling van de 
inspanningen zijn onderling verbonden. Er moet rekening worden gehouden met deze 
verbondenheid om de doelstellingen voor emissievermindering als Europese Unie als geheel 
op kostenefficiënte wijzen te behalen. Derhalve dient  het idee te worden ondersteund dat er 
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flexibiliteit tussen ETS- en niet-ETS-systemen wordt gecreëerd. 

Om de projectontwikkeling in derde landen daadwerkelijk aan te moedigen, zou er geen limiet 
aan het gebruik van verkregen kredieten mogen worden ingevoerd. 

Amendement 365
Dragoş Florin David

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uitsluiting van kleine stookinstallaties
onder voorbehoud van gelijkwaardige 
maatregelen

Uitsluiting van kleine installaties 

Or. en

Amendement 366
Paul Rübig

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uitsluiting van kleine stookinstallaties 
onder voorbehoud van gelijkwaardige 
maatregelen

Uitsluiting van kleine installaties onder 
voorbehoud van gelijkwaardige 
maatregelen

Or. en

Motivering

Aangezien kleine uitstotende installaties (< 50 000 ton CO2 per jaar) te maken hebben met 
enorme kosten voor de bewaking en rapportage zonder milieuvoordeel voor de EU-ETS, 
dienen deze kleine uitstotende installaties zo snel mogelijk te worden uitgesloten. Ongeveer 
75% van de bestreken installaties stoot 56 000 ton CO2 per jaar uit, maar slechts 5% van de 
totale ETS-uitstoot. Kleine uitstotende installaties zouden slechts op vrijwillige basis deel 
moeten uitmaken van ETS (“opt-in”).
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Verder is er geen reden om alleen “stookinstallaties” uit te sluiten. De keramische industrie 
(bijv. bakstenen) heeft te maken met de hoogste administratiekosten.

Amendement 367
Dominique Vlasto

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

(a) hij meldt al deze installaties bij de 
Commissie aan, waarbij de gelijkwaardige 
maatregelen worden vermeld die van 
toepassing zijn,

(a) hij meldt al deze stookinstallaties bij 
de Commissie aan, waarbij de 
gelijkwaardige maatregelen worden 
vermeld die van toepassing zijn,

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

(b) hij bevestigt dat er een 
bewakingsregeling is om te bepalen of een 
stookinstallatie in enig kalenderjaar 
50 000 ton of meer CO2-equivalent 
uitstoot, emissie uit biomassa niet 
meegerekend;

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

(c) hij bevestigt dat een stookinstallatie, 
indien deze in enig kalenderjaar 50 000 ton
of meer CO2-equivalent uitstoot, emissie 
uit biomassa niet meegerekend, of indien 
de gelijkwaardige maatregelen niet langer 
van toepassing zijn, weer in de regeling zal 
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worden opgenomen; worden opgenomen;

(d) hij publiceert de onder a), b) en c) 
bedoelde informatie, zodat het publiek 
opmerkingen kan maken.

(d) hij publiceert de onder a), b) en c) 
bedoelde informatie, zodat het publiek 
opmerkingen kan maken.

Or. en

Motivering

Deelname van kleine installaties die minder dan 50 000 ton uitstoten is niet kostenefficiënt, 
omdat de lasten voor bewaking en rapportage volgens de ETS-normen en de administratieve 
vergunningskosten de in geld uitgedrukte milieuvoordelen overschrijden. “Een 
kostenefficiënte oplossing en een vermindering van het aantal installaties kunnen worden 
bereikt wanneer installaties met emissies  < 50 kton buiten het systeem kunnen worden 
gelaten: deze drempel van 50 kton zal ongeveer 75% van de installaties de zware ETS-lasten 
besparen, terwijl nog steeds 95% van de emissie uit ETS-sectoren wordt gedekt. (EER-
rapport 2007).

Amendement 368
Paul Rübig

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De lidstaten kunnen installaties met een 
in elk van de voorgaande drie jaren bij de 
bevoegde autoriteiten gerapporteerde 
emissie van minder dan 50 000 ton CO2-
equivalent, emissie uit biomassa niet 
meegerekend, waarvoor 
broeikasgasbeperkende maatregelen 
gelden, van de Gemeenschapsregeling 
uitsluiten als de betrokken lidstaat aan de 
volgende voorwaarden voldoet:
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voorwaarden voldoet:

(a) hij meldt al deze installaties bij de 
Commissie aan, waarbij de gelijkwaardige 
maatregelen worden vermeld die van 
toepassing zijn,

(a) hij meldt al deze installaties bij de 
Commissie aan, waarbij de gelijkwaardige 
maatregelen worden vermeld die van 
toepassing zijn,

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

(b) hij bevestigt dat er een 
bewakingsregeling is om te bepalen of een 
installatie in enig kalenderjaar 50 000 ton
of meer CO2-equivalent uitstoot, emissie 
uit biomassa niet meegerekend;

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

(c) hij bevestigt dat een installatie, indien 
deze in enig kalenderjaar 50 000 ton of 
meer CO2-equivalent uitstoot, emissie uit 
biomassa niet meegerekend, of indien de 
gelijkwaardige maatregelen niet langer van 
toepassing zijn, weer in de regeling zal 
worden opgenomen;

(d) hij publiceert de onder a), b) en c) 
bedoelde informatie, zodat het publiek 
opmerkingen kan maken.

(d) hij publiceert de onder a), b) en c) 
bedoelde informatie, zodat het publiek 
opmerkingen kan maken.

Or. en

Motivering

Aangezien kleine uitstotende installaties  (< 50 000 ton CO2 per jaar) te maken hebben met 
enorme kosten voor de bewaking en rapportage zonder milieuvoordeel voor het EU-ETS, 
dienen deze kleine uitstotende installaties zo snel mogelijk te worden uitgesloten. Ongeveer 
75% van de bestreken installaties stoot 56 000 ton CO2 per jaar uit, maar slechts 5% van de 
totale ETS-uitstoot. Kleine uitstotende installaties zouden slechts op vrijwillige basis deel 
moeten uitmaken van ETS (“opt-in”).

Verder is er geen reden om alleen “stookinstallaties” uit te sluiten. De keramische industrie 
(bijv. bakstenen) heeft te maken met de hoogste administratiekosten.

Amendement 369
Patrizia Toia

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

(a) hij meldt al deze installaties bij de 
Commissie aan, waarbij de gelijkwaardige 
maatregelen worden vermeld die van 
toepassing zijn,

(a) hij meldt al deze installaties bij de 
Commissie aan, waarbij de gelijkwaardige 
maatregelen worden vermeld die van 
toepassing zijn,

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

(b) hij bevestigt dat er een 
bewakingsregeling is om te bepalen of een 
installatie in enig kalenderjaar 50 000 ton
of meer CO2-equivalent uitstoot, emissie 
uit biomassa niet meegerekend;

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

(c) hij bevestigt dat een installatie, indien 
deze in enig kalenderjaar 50 000 ton of 
meer CO2-equivalent uitstoot, emissie uit 
biomassa niet meegerekend, of indien de 
gelijkwaardige maatregelen niet langer van 
toepassing zijn, weer in de regeling zal 
worden opgenomen;

(d) hij publiceert de onder a), b) en c) 
bedoelde informatie, zodat het publiek 
opmerkingen kan maken.

(d) hij publiceert de onder a), b) en c) 
bedoelde informatie, zodat het publiek 
opmerkingen kan maken.

Or. it

Motivering

Alle kleine installaties en niet alleen kleine stookinstallaties zouden moeten worden 
uitgesloten. Daarbij zou door de stijging van de uitsluitingsgrens naar 50 000 ton ongeveer 
95% van de emissies onder de werking van de emissiehandel kunnen komen te vallen, maar 
tegelijkertijd een aanzienlijke kostenverlaging voor zowel kleine ondernemingen als de 
overheid kunnen worden bereikt, hetgeen in overeenstemming is met het beginsel van betere 
regelgeving. 
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Amendement 370
Dragoş Florin David

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De lidstaten kunnen installaties met een 
in elk van de voorgaande drie jaren bij de 
bevoegde autoriteiten gerapporteerde 
emissie van minder dan 25 000 ton CO2-
equivalent, emissie uit biomassa niet 
meegerekend, van de 
Gemeenschapsregeling uitsluiten als de 
betrokken lidstaat aan de volgende 
voorwaarden voldoet:

(a) hij meldt al deze installaties bij de 
Commissie aan, waarbij de gelijkwaardige 
maatregelen worden vermeld die van 
toepassing zijn,

(a) hij meldt al deze installaties bij de 
Commissie aan,

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

(b) hij bevestigt dat er een 
bewakingsregeling is om te bepalen of een 
installatie in enig kalenderjaar 25 000 ton
of meer CO2-equivalent uitstoot, emissie 
uit biomassa niet meegerekend;

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

(c) hij bevestigt dat een installatie, indien 
deze in enig kalenderjaar 25 000 ton of 
meer CO2-equivalent uitstoot, emissie uit 
biomassa niet meegerekend, weer in de 
regeling zal worden opgenomen;

(d) hij publiceert de onder a), b) en c) 
bedoelde informatie, zodat het publiek 
opmerkingen kan maken.

(d) hij publiceert de onder a), b) en c) 
bedoelde informatie, zodat het publiek 
opmerkingen kan maken.

Or. en
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Amendement 371
Werner Langen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

(a) hij meldt al deze installaties bij de 
Commissie aan, waarbij de gelijkwaardige 
maatregelen worden vermeld die van 
toepassing zijn,

(a) hij meldt al deze installaties bij de 
Commissie aan, waarbij de gelijkwaardige 
maatregelen worden vermeld die van 
toepassing zijn, tezamen met de 
toestemming van de eigenaar van de 
installatie waarin wordt gesteld dat hij 
gebruik wenst te maken van de opt-out;

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

(b) hij bevestigt dat er een 
bewakingsregeling is om te bepalen of een 
installatie in enig kalenderjaar 25 000 ton
of meer CO2-equivalent uitstoot, emissie 
uit biomassa niet meegerekend;

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

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

(d) hij publiceert de onder a), b) en c) 
bedoelde informatie, zodat het publiek 
opmerkingen kan maken.

(d) hij publiceert de onder a), b) en c) 
bedoelde informatie, zodat het publiek 
opmerkingen kan maken.
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Or. en

Motivering

Een niveau van 10 000 ton strekt zich uit tot een aantal kleine installaties en leidt tot 
onnodige administratieve en financiële lasten zonder dat enig substantieel deel aan de totale 
nagestreefde hoeveelheid emissies wordt toegevoegd. Enkele installaties die niet recyclen, 
kunnen meebeslissen of ze in het ETS-stelsel ingedeeld willen blijven.

Amendement 372
Eija-Riitta Korhola

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

(a) hij meldt al deze installaties bij de 
Commissie aan, waarbij de gelijkwaardige 
maatregelen worden vermeld die van 
toepassing zijn,

(a) hij meldt al deze installaties bij de 
Commissie aan, waarbij de gelijkwaardige 
maatregelen worden vermeld die van 
toepassing zijn,

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

(b) hij bevestigt dat er een 
bewakingsregeling is om te bepalen of een 
installatie in enig kalenderjaar 25 000 ton
of meer CO2-equivalent uitstoot, emissie 
uit biomassa niet meegerekend;

(c) hij bevestigt dat een installatie, indien 
deze in enig kalenderjaar 10 000 ton of 

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

meer CO2-equivalent uitstoot, emissie uit 
biomassa niet meegerekend, of indien de 
gelijkwaardige maatregelen niet langer van 
toepassing zijn, weer in de regeling zal 
worden opgenomen;

(d) hij publiceert de onder a), b) en c) 
bedoelde informatie, zodat het publiek 
opmerkingen kan maken.

(d) hij publiceert de onder a), b) en c) 
bedoelde informatie, zodat het publiek 
opmerkingen kan maken.

Or. en

Motivering

Indien de drempel wordt verhoogd naar 25 000 ton CO2 per jaar, wordt het totaal aantal 
deelnemers verminderd met 55% terwijl de bestreken uitstoot slechts met 2,4% afneemt. Niet 
alleen stookinstallaties maar alle installaties in de EU ETS moet de mogelijkheid tot een opt-
out worden gegeven. Dit komt overeen met overweging 10, waarin de bepaling niet beperkt 
blijft tot stookinstallaties.

Amendement 373
Jerzy Buzek

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

(a) hij meldt al deze installaties bij de 
Commissie aan, waarbij de gelijkwaardige 
maatregelen worden vermeld die van 

(a) hij meldt al deze installaties bij de 
Commissie aan, waarbij de gelijkwaardige 
maatregelen worden vermeld die van 
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toepassing zijn, toepassing zijn,

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

(b) hij bevestigt dat er een 
bewakingsregeling is om te bepalen of een 
installatie in enig kalenderjaar 25 000 ton
of meer CO2-equivalent uitstoot, emissie 
uit biomassa niet meegerekend;

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

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

(d) hij publiceert de onder a), b) en c) 
bedoelde informatie, zodat het publiek 
opmerkingen kan maken.

(d) hij publiceert de onder a), b) en c) 
bedoelde informatie, zodat het publiek 
opmerkingen kan maken.

Or. en

Motivering

In de effectbeoordeling (SEC(2008)52)) stelt de Europese Commissie dat de vermindering in 
administratiekosten per ton emissie die was uitgesloten van EU ETS voor de drempel van 
25 000 ton (ten opzichte van 10 000 ton) te gering was om deze in te voeren. In het document 
van de Commissie wordt echter niet gekeken naar de onzekerheid in de emissie van grote CO2
uitstotende installaties. Deze onzekerheid kan van dezelfde omvang zijn als de totale CO2-
emissie van installaties die minder dan 25 000 ton CO2 per jaar uitstoten.

Op uitgesloten installaties worden dan ook automatisch andere maatregelen ter vermindering 
van de uitstoot buiten de EU ETS-sector van toepassing.

Amendement 374
Erika Mann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten kunnen stookinstallaties met 
een nominaal thermisch ingangsvermogen 

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

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

(a) hij meldt al deze installaties bij de 
Commissie aan, waarbij de gelijkwaardige 
maatregelen worden vermeld die van 
toepassing zijn;

(a) hij meldt al deze installaties bij de 
Commissie aan, waarbij de gelijkwaardige 
maatregelen worden vermeld die van 
toepassing zijn;

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

(b) hij bevestigt dat er een 
bewakingsregeling is om te bepalen of een 
installatie in enig kalenderjaar 25 000 ton
of meer CO2-equivalent uitstoot, emissie 
uit biomassa niet meegerekend;

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

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

(d) hij publiceert de onder a), b) en c) 
bedoelde informatie, zodat het publiek 
opmerkingen kan maken.

(d) hij publiceert de onder a), b) en c) 
bedoelde informatie, zodat het publiek 
opmerkingen kan maken.

Or. de

Motivering

Het plafond zou moeten worden opgetrokken van 10 000 ton tot 25 000 ton CO2-emissie. Dit 
houdt een aanzienlijke lastenverlichting voor installatie-exploitanten in en dekt nog steeds 
97% van de uitstoot. Daarbij moeten de maatregelen die zijn opgesteld om een 
gelijkwaardige bijdrage aan emissieverlaging  te bewerkstelligen worden gepreciseerd. 
Aangezien de ontheffing voor deze installaties is verleend op basis van hun beperkte invloed 
op het klimaat, zou het eenvoudig moeten zijn om aan de eisen te voldoen.
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Amendement 375
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

(a) hij meldt al deze installaties bij de 
Commissie aan, waarbij de gelijkwaardige 
maatregelen worden vermeld die van 
toepassing zijn,

(a) hij meldt al deze installaties bij de 
Commissie aan, waarbij de gelijkwaardige 
maatregelen worden vermeld die van 
toepassing zijn,

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

(b) hij bevestigt dat er een 
bewakingsregeling is om te bepalen of een 
installatie in enig kalenderjaar 25 000 ton
of meer CO2-equivalent uitstoot, emissie 
uit biomassa niet meegerekend;

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

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

(d) hij publiceert de onder a), b) en c) 
bedoelde informatie, zodat het publiek 
opmerkingen kan maken.

(d) hij publiceert de onder a), b) en c) 
bedoelde informatie, zodat het publiek 
opmerkingen kan maken.

Or. de
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Motivering

Deze ontheffing is in ieder geval onderworpen aan de speciale voorwaarde dat er nog steeds 
sprake moet zijn van een vermindering van broeikasgassen. Op deze wijze kan op installaties 
met een uitstoot van 25 000 ton per jaar eenvoudigweg een onbureaucratische procedure 
worden toegepast.

Amendement 376
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. pl

Motivering

Dit amendement wijzigt de drempel van 10 000 ton voor de uitstoot van CO2-equivalent niet, 
maar levert meer flexibiliteit en rationele maatregelen voor kleine stookinstallaties op.
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Amendement 377
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis
Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit 
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Na de sluiting door de Gemeenschap 
van een internationale overeenkomst over 
klimaatverandering die uiterlijk in 2020 
leidt tot verplichte beperkingen van de 
emissie van broeikasgassen die groter zijn 
dan de minimale niveaus waarover de 
Europese Raad overeenstemming heeft 
bereikt, voert de Commissie een 
uitgebreide effectbeoordeling uit van de 
economische gevolgen van de procedures 
voor effectuering van deze beperkingen en 
van de gevolgen van andere in de 
internationale overeenkomst vastgestelde 
maatregelen.
Met de effectbeoordeling wordt ook 
bepaald of aan de volgende voorwaarden 
is voldaan:

- de internationale overeenkomst is 
verbindend voor alle landen die in de 
sector waarop deze richtlijn betrekking 
heeft, productie bezitten of die deze 
waarschijnlijk gaan ontwikkelen;

- de internationale overeenkomst legt het 
volgende op:

o  in de ontwikkelde landen, voor de in 
bijlage I van deze richtlijn genoemde 
sectoren, beperkingen die 
gelijkwaardig zijn aan de beperkingen 
opgelegd in de Europese Unie;

o in de ontwikkelingslanden, met name 
de economisch meest ontwikkelde 
landen, voor de in bijlage I van deze 
richtlijn genoemde sectoren, een 
bijdrage die voldoende groot is gezien 
hun verantwoordelijkheden en 



AM\731526NL.doc 27/50 PE409.457v01-00

NL

respectieve vermogens;

- voor de verplichtingen van de 
ontwikkelde landen en de bijdragen 
van de ontwikkelingslanden, met 
name de economisch meest
ontwikkelde, geldt:

o dat deze worden gemeten en 
gecontroleerd volgens internationaal 
erkende methoden, en

o dat er verslag van wordt gedaan.

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

2. Vanaf het jaar na de inwerkingtreding
van de in lid 1 bedoelde internationale 
overeenkomst stelt de Commissie in het 
licht van de uitkomsten van de in 
datzelfde lid voorziene effectbeoordeling, 
met name wanneer voldaan is aan de drie 
daarin genoemde voorwaarden, een 
aangepaste factor voor zodat het deel van
de hoeveelheid emissierechten in de 
Gemeenschap in 2020, overeenkomstig 
artikelen 9 en 9 a, bijdraagt aan de 
algehele beperking van de emissie van 
broeikasgassen door de Gemeenschap 
onder de 20% waartoe de internationale 
overeenkomst de Gemeenschap zal
verplichten.

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

4. De Commissie kan maatregelen 
vaststellen om het gebruik van andere 
projecttypes dan de in artikel 11 a, leden 2 
tot en met 5, bedoelde types door 

4. In het licht van de uitkomsten van de 
in lid 1 van dit artikel voorziene 
effectbeoordeling kan de Commissie, met 
name wanneer voldaan is aan de drie 
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exploitanten in de Gemeenschapsregeling 
te regelen of het gebruik door deze 
exploitanten van andere mechanismen die 
krachtens de internationale overeenkomst 
worden gecreëerd.

daarin genoemde voorwaarden,
maatregelen vaststellen om het gebruik 
van andere projecttypes dan de in artikel 
11 a, leden 2 tot en met 5, bedoelde types 
door exploitanten in de 
Gemeenschapsregeling te regelen of het 
gebruik door deze exploitanten van andere 
mechanismen die krachtens de 
internationale overeenkomst worden 
gecreëerd.

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

Or. fr

Motivering

Sluiting van een internationale overeenkomst creëert nieuwe verplichtingen voor de EU en 
andere partijen. Daarom is het van essentieel belang dat er een uitgebreide effectbeoordeling 
wordt uitgevoerd om de uitvoeringsvoorschriften te evalueren en alle mogelijke effecten in te 
schatten. Er moeten criteria voor de mate van succes van de overeenkomst worden 
vastgesteld. Ook moeten in communautair verband de concrete verwachtingen met betrekking 
tot de opkomende landen expliciet worden gemaakt, aangezien deze wat betreft de benodigde 
inspanningen niet kunnen worden vergeleken met de andere ontwikkelingslanden.

Amendement 378
Angelika Niebler
Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit 
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 28 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Na de sluiting door de Gemeenschap van 
een internationale overeenkomst over 
klimaatverandering die uiterlijk in 2020 
leidt tot verplichte beperkingen van de 
emissie van broeikasgassen voor alle 
staten met aanzienlijke activiteiten in de 
sectoren in bijlagen 1 en 2ab, die groter 
zijn dan de minimale niveaus waarover de 
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toepassing. Europese Raad overeenstemming heeft 
bereikt, en na levering van bewijs door de 
Commissie dat deze overeenkomst in 
andere staten leidt tot vergelijkbare CO2-
kosten voor de sectoren in bijlagen 1 en 
2ab, zijn de leden 2, 3 en 4 van toepassing. 

Or. de

Motivering

De aanpassingen ten gevolge van de volgende leden zouden na de sluiting van een 
internationale overeenkomst niet automatisch moeten plaatsvinden. In plaats daarvan moeten 
er criteria worden geformuleerd voordat aanpassingen worden gedaan. De minimale vereiste 
is dat er voor de in bijlage 1 genoemde sectoren in alle niet-Europese staten vergelijkbare 
kosten zijn.

Amendement 379
Werner Langen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Na de sluiting door de Gemeenschap van 
een internationale overeenkomst over 
klimaatverandering die uiterlijk in 2020 
leidt tot verplichte beperkingen van de 
emissie van broeikasgassen voor alle 
staten met aanzienlijke activiteiten in de 
sectoren in bijlagen 1 en 2ab, die groter 
zijn dan de minimale niveaus waarover de 
Europese Raad overeenstemming heeft 
bereikt, en voor zover is bewezen dat deze 
overeenkomst in andere lidstaten leidt tot 
vergelijkbare CO2-kosten voor de sectoren 
in bijlagen 1 en 2ab, zijn de leden 2, 3 en 4 
van dit artikel van toepassing. Dit bewijs 
wordt door de Commissie geleverd. 

Or. de
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Motivering

De aanpassingen ten gevolge van de volgende leden zouden na de sluiting van een 
internationale overeenkomst niet automatisch moeten plaatsvinden. In plaats daarvan moeten 
er criteria worden geformuleerd voordat aanpassingen worden gedaan. De minimale vereiste 
is dat er voor de in bijlage 1 genoemde sectoren in vergelijkbare  niet-Europese staten 
vergelijkbare kosten zijn.

Amendement 380
Erika Mann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Na de sluiting door de Gemeenschap van 
een internationale overeenkomst over 
klimaatverandering die voldoet aan de 
criteria in artikel 10b, lid 2a, en die 
uiterlijk in 2020 leidt tot verplichte 
beperkingen van de emissie van 
broeikasgassen die groter zijn dan de 
minimale niveaus waarover de Europese 
Raad op 8 en 9 maart 2007
overeenstemming heeft bereikt, zijn de 
leden 2, 3 en 4 van toepassing.

Or. en

Motivering

Er moet worden gespecificeerd dat een internationale overeenkomst moet voldoen aan 
bepaalde criteria ter voorkoming van de verplaatsing van emissiebronnen (CO2-
weglekeffect)). Er moet duidelijk worden verwezen naar de resultaten van de bijeenkomst van 
de Raad van Europa in maart 2007.
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Amendement 381
Philippe Busquin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Na de sluiting door de Gemeenschap van 
een internationale overeenkomst over 
klimaatverandering die voldoet aan de 
criteria in artikel 10b, lid 2a, en die 
uiterlijk in 2020 leidt tot verplichte 
beperkingen van de emissie van 
broeikasgassen die groter zijn dan de 
minimale niveaus waarover de Europese 
Raad op 8 en 9 maart 2007
overeenstemming heeft bereikt, zijn de 
leden 2, 3 en 4 van toepassing.

Or. en

Motivering

Er moet worden gespecificeerd dat een internationale overeenkomst moet voldoen aan 
bepaalde criteria ter voorkoming van de verplaatsing van emissiebronnen (CO2-
weglekeffect). Er moet duidelijk worden verwezen naar de resultaten van de bijeenkomst van 
de Raad van Europa in maart 2007. 

Amendement 382
Dragoş Florin David

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Vanaf het jaar na de sluiting van de in 
lid 1 bedoelde internationale overeenkomst
wordt de lineaire factor zodanig verhoogd 
dat de hoeveelheid emissierechten in de 
Gemeenschap in 2020 ten opzichte van de 

2. Binnen zes maanden na de sluiting van 
een internationale overeenkomst inzake 
klimaatverandering die leidt tot verplichte 
beperkingen die groter zijn dan die op 
grond van artikel 9, dient de Commissie 
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overeenkomstig artikel 9 vastgestelde 
hoeveelheid afneemt met een hoeveelheid 
emissierechten die overeenkomt met de 
algehele beperking van de emissie van 
broeikasgassen door de Gemeenschap 
onder de 20% waartoe de internationale 
overeenkomst de Gemeenschap verplicht, 
vermenigvuldigd met het aandeel in de 
algehele beperking van de emissie van 
broeikasgassen in 2020 die de 
Gemeenschapsregeling overeenkomstig de 
artikelen 9 en 9 a bijdraagt.

een wetgevingsvoorstel in met betrekking 
tot de bijdragen van de lidstaten aan 
aanvullende communautaire 
inspanningen om de emissie te beperken, 
dat in overeenstemming met artikel 251 
van het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap aangenomen 
moet worden.

Or. en

Motivering

De doelstelling van een beperking van de emissie met 30% in een internationale 
overeenkomst is een politieke beslissing met aanzienlijke gevolgen en moet daarom 
onderworpen worden aan medebeslissing.

Amendement 383
Eija-Riitta Korhola

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Vanaf het jaar na de sluiting van de in 
lid 1 bedoelde internationale overeenkomst 
dient de Commissie, op basis van een 
volledige effectbeoordeling van de 
kosteneffectiviteit van de middelen om 
deze beperkingen te realiseren alsmede de 
gevolgen van andere in de internationale 
overeenkomst uitgewerkte maatregelen, 
een wetgevingsvoorstel in bij het 
Parlement en de Raad voor een verdere 
beperking van de hoeveelheid 
emissierechten in de Gemeenschap in 
2020, rekening houdend met de algehele 
beperking van de emissie van 
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broeikasgassen in 2020 die de 
Gemeenschapsregeling overeenkomstig de 
artikelen 9 en 9 a bijdraagt.

broeikasgassen door de Gemeenschap 
onder de 20% waartoe de internationale 
overeenkomst de Gemeenschap verplicht. 

Or. en

Motivering

De reacties op de afronding van onderhandelingen inzake een internationale overeenkomst 
moeten niet automatisch zijn, maar dienen onderhevig te zijn aan evaluatie en 
medebeslissing.

Amendement 384
Werner Langen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Vanaf het jaar na de presentatie  van de
in lid 1 bedoelde analyse van de 
Commissie wordt de lineaire factor 
zodanig verhoogd dat de hoeveelheid 
emissierechten in de Gemeenschap in 2020 
ten opzichte van de overeenkomstig artikel 
9 vastgestelde hoeveelheid afneemt met 
een hoeveelheid emissierechten die 
overeenkomt met de algehele beperking 
van de emissie van broeikasgassen door de 
Gemeenschap onder de 20% waartoe de 
internationale overeenkomst de 
Gemeenschap verplicht, vermenigvuldigd 
met het aandeel in de algehele beperking 
van de emissie van broeikasgassen in 2020 
die de Gemeenschapsregeling 
overeenkomstig de artikelen 9 en 9 a 
bijdraagt. Deze regels treden slechts in 
werking indien de analyse van de 
Commissie vóór 2015 wordt 
gepresenteerd.

Or. de
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Motivering

Hoe later de toename in de jaarlijkse reductiefactor optreedt, hoe steiler de curve die de 
reductie aangeeft moet lopen en hoe groter de gevolgen van beperking van het volume aan 
emissierechten zullen zijn voor de prijzen van emissierechten. Om te voorkomen dat de 
industrie ten gevolge hiervan een onevenredig grote last te dragen krijgt is een uiterste 
termijn nodig voor de inwerkingtreding van de overeenkomst.

Amendement 385
Angelika Niebler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Vanaf het jaar na de presentatie  van de
in lid 1 bedoelde analyse van de 
Commissie wordt de lineaire factor 
zodanig verhoogd dat de hoeveelheid 
emissierechten in de Gemeenschap in 2020 
ten opzichte van de overeenkomstig artikel 
9 vastgestelde hoeveelheid afneemt met 
een hoeveelheid emissierechten die 
overeenkomt met de algehele beperking 
van de emissie van broeikasgassen door de 
Gemeenschap onder de 20% waartoe de 
internationale overeenkomst de 
Gemeenschap verplicht, vermenigvuldigd 
met het aandeel in de algehele beperking 
van de emissie van broeikasgassen in 2020 
die de Gemeenschapsregeling 
overeenkomstig de artikelen 9 en 9 a 
bijdraagt. Deze verordening treedt slechts 
in werking indien de analyse van de 
Commissie vóór [2015] wordt 
gepresenteerd.

Or. de

Motivering

Hoe later de toename in de jaarlijkse beperkingsfactor optreedt, hoe steiler de curve die de 
beperking aangeeft moet lopen en hoe groter de gevolgen van beperking van het volume aan 
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emissierechten zullen zijn voor de prijzen van emissierechten. Om te voorkomen dat de 
industrie ten gevolge hiervan een onevenredig grote last te dragen krijgt is een uiterste 
termijn nodig voor de inwerkingtreding van de overeenkomst.

Amendement 386
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2a. Een internationale overeenkomst is 
volgens leden 1 en 2 gedefinieerd als een 
overeenkomst tussen landen die leidt tot 
een mondiale beperking van de emissie 
van broeikasgassen die groot genoeg is 
om op doeltreffende wijze het probleem 
van klimaatverandering aan te pakken, en 
die gevolgd kan worden, controleerbaar is 
en waarop verplichte 
toepassingsregelingen gelden.
Een minimale, kritieke hoeveelheid van 
de wereldwijde sectorale productie moet 
onder een dergelijke internationale 
overeenkomst vallen.
Landen waarvoor een dergelijke 
internationale overeenkomst geldt komen 
overeen maatregelen in te voeren en te 
handhaven die leiden tot een evenredige 
last voor sectoren die aan internationale 
mededinging blootstaan.

Or. en

Motivering

Een internationale overeenkomst voorkomt alleen verplaatsing van emissiebronnen (CO2-
weglekeffect), indien zij voldoet aan bepaalde criteria, die ervoor zorgen dat concurrerende 
sectoren op gelijkwaardige voet staan.



PE409.457v01-00 36/50 AM\731526NL.doc

NL

Amendement 387
Angelika Niebler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De exploitanten kunnen, naast door de 
lidstaten aan de exploitanten toegewezen 
ongebruikte CER's en ERU's voor de 
periode 2008-2012, voor maximaal 70%
van de beperking die overeenkomstig lid 2 
plaatsvindt, gebruik maken van CER's, 
ERU's of andere overeenkomstig lid 4 
goedgekeurde kredieten uit derde landen 
die de internationale overeenkomst 
gesloten hebben.

Or. de

Motivering

Flexibele projectmechanismen zijn belangrijke hulpmiddelen bij het bereiken van 
kosteneffectieve emissiereducties en met de manieren waarop ze ingezet kunnen worden 
bieden ze een essentieel veiligheidsmechanisme voor emissiehandel. Het 
additionaliteitscriterium zorgt ervoor dat deze projecten geen ondergravende werking hebben 
op bestaande of mogelijke klimaatbeschermingsdoelen of overeenkomsten van de gastlanden. 
Zoals gepland moet een overdracht van JI/REG-emissierechten en gebruiksrechten uit de 
tweede en derde fase mogelijk zijn.

Amendement 388
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De exploitanten kunnen voor maximaal 
de helft van de beperking die 
overeenkomstig lid 2 plaatsvindt, gebruik 

3. De exploitanten kunnen, naast door de 
lidstaten aan de exploitanten toegewezen 
ongebruikte CER's en ERU's voor de 
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maken van CER's, ERU's of andere 
overeenkomstig lid 4 goedgekeurde 
kredieten uit derde landen die de 
internationale overeenkomst gesloten 
hebben.

periode 2008-2012, voor maximaal de helft 
van de beperking die overeenkomstig lid 2 
en artikel 9 plaatsvindt, gebruik maken van 
CER's, ERU's of andere overeenkomstig 
lid 4 goedgekeurde kredieten uit derde 
landen die de internationale overeenkomst 
gesloten hebben.

Or. de

Motivering

Flexibiliteit is van cruciaal belang.

Amendement 389
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit 
Artikel 1 – punt 21 a (nieuw)
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 28 a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 a) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

"Artikel 28 a
Gebruik van kredieten voor bebossing, 

herbebossing en bosbouw
Niettegenstaande artikelen 11 a en 28 
staan lidstaten exploitanten van 
installaties toe om kredieten te gebruiken 
tot maximaal (X)% van de jaarlijkse 
geverifieerde emissies van hun 
installaties, afkomstig van:
(1) bebossings- en herbebossingsprojecten 
die door de raad van bestuur van het 
CDM zijn gecertificeerd of volgens de 
procedure van de Joint Implementation 
Supervisory Committee (JISC) zijn 
gecontroleerd;
(2) bosbouwactiviteiten in 
ontwikkelingslanden waarmee een 
overeenkomst is gesloten ingevolge artikel 
11 a, lid 5; en
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(3) bosbouwprojecten in 
ontwikkelingslanden die voldoen aan het 
bepaalde in de internationale 
overeenkomst waarnaar in artikel 28 
verwezen wordt."

Or. en

Motivering

Volgens de voorgestelde wijziging worden per 2013, wanneer mogelijk een nieuwe 
internationale (“post-Kyoto-”)overeenkomst inzake klimaatverandering wordt bereikt, 
koolstofkredieten uit de bosbouw in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten 
van de EU opgenomen. Dit vormt een belangrijk signaal voor ontwikkelingslanden om zich op 
betekenisvolle wijze bezig te houden met het tegengaan van klimaatverandering en biedt de 
Europese industrie enige flexibiliteit.

Amendement 390
Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit 
Artikel 1 – punt 21 a (nieuw)
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 28 a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 a) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

"Artikel 28 a
Gebruik van kredieten voor bebossing, 

herbebossing en bosbouw
Niettegenstaande artikelen 11 a en 28, 
staan lidstaten installaties toe om 
kredieten te gebruiken, tot maximaal 4%* 
van hun jaarlijkse geverifieerde emissies, 
afkomstig van:
(1) bebossings- en herbebossingsprojecten 
die door de raad van bestuur van het 
CDM zijn gecertificeerd of volgens de 
procedure van de Joint Implementation 
Supervisory Committee (JISC) zijn 
gecontroleerd;
(2) bosbouwactiviteiten in 
ontwikkelingslanden waarmee een 
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overeenkomst is gesloten ingevolge artikel 
11 a, lid 5; en
(3) gecontroleerde projecten die nationale 
emissies terugbrengen door middel van 
herbebossing of projecten om de 
aantasting van bodems of bossen in 
ontwikkelingslanden terug te draaien die 
voldoen aan het bepaalde in de 
internationale overeenkomst waarnaar in 
artikel 28 verwezen wordt.
* dit cijfer kan worden aangepast ten 
gevolge van de internationale 
overeenkomst waarnaar in artikel 28 
wordt verwezen."

Or. en

Motivering

Ontbossing is verantwoordelijk voor 1/5 van het totaal aan koolstofemissies. Op basis van het 
actieplan van Bali wordt in het kader van het UNFCCC gediscussieerd over door de markt en 
fondsen ondersteunde stimuleringsmaatregelen ter voorkoming van ontbossing. Door 
ontbossing in de regeling voor emissiehandel op te nemen, kunnen bedrijven hun emissies 
terugbrengen door te investeren in projecten tegen ontbossing die zijn erkend als CDM-
projecten of die vallen onder een klimaatverdrag voor na 2012. Opneming van ontbossing 
kan, zoals analisten hebben laten zien, zorgen voor een beperking van de kosten voor 
bedrijven om te voldoen aan hun verplichtingen krachtens de regeling voor emissiehandel. De 
beperking tot 4% kan worden aangepast naar aanleiding van een marktanalyse en het 
klimaatverdrag voor na 2012.

Amendement 391
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit 
Bijlage I – punt 2
Richtlijn 2003/87/EG
Bijlage I – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de berekening van de totale capaciteit 
van stookinstallaties worden eenheden 
met een nominaal thermisch 
ingangsvermogen van minder dan 3 MW 
buiten beschouwing gelaten.

Schrappen
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Or. de

Motivering

Het gevaar bestaat dat een groot aantal kleine installaties zal worden opgenomen op grond 
van de cumulatieregel, die deel uitmaakte van de oorspronkelijke richtlijn en die in de 
voorgestelde toevoeging in het hier betreffende voorstel voor een richtlijn wordt uitgewerkt. 
Met name in de chemische industrie zijn er vele vestigingsplaatsen met een groot aantal 
afzonderlijke verbrandingsinstallaties die, vanwege deze regel, zullen worden samengevoegd 
met stookinstallaties van meer dan 20 MW die in dit veld reeds aanwezig zijn.

Amendement 392
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit 
Bijlage I – punt 2
Richtlijn 2003/87/EG
Bijlage I – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de berekening van de totale capaciteit 
van stookinstallaties worden eenheden 
met een nominaal thermisch 
ingangsvermogen van minder dan 3 MW 
buiten beschouwing gelaten.

Schrappen

Or. de

Motivering

Het gevaar bestaat dat een groot aantal kleine installaties onder de regeling zal vallen op 
grond van de cumulatieregel, die deel uitmaakte van de oorspronkelijke richtlijn en die in de 
voorgestelde toevoeging in de hier betreffende ontwerp-richtlijn wordt uitgewerkt.

Amendement 393
Erika Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit 
Bijlage I – punt 2
Richtlijn 2003/87/EG
Bijlage I – punt 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de berekening van de totale capaciteit 
van stookinstallaties worden eenheden 
met een nominaal thermisch 
ingangsvermogen van minder dan 3 MW 
buiten beschouwing gelaten.

Schrappen

Or. de

Motivering

Het gevaar bestaat dat een groot aantal kleine installaties onder de regeling zal vallen. 
Vooral in de chemische industrie zijn er vele vestigingsplaatsen met een groot aantal 
afzonderlijke verbrandingsinstallaties die ofwel zullen worden samengevoegd met 
stookinstallaties van meer dan 20 MW die in dit veld reeds aanwezig zijn, ofwel tezamen 
genomen de grenswaarde te boven gaan en daarmee vallen onder de regeling voor 
emissiehandel. Dit zou betekenen dat een groot aantal installaties verplicht zou worden in 
emissies te handelen, hetgeen strijdig is met het amendement in artikel 27.

Amendement 394
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit 
Bijlage I – punt 3 – letter b – onder (ii)
Richtlijn 2003/87/EG
Bijlage I – tabel – rij 2 – kolom 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Productie van aluminium (primair, en 
secundair wanneer stookinstallaties met 
een nominaal thermisch ingangsvermogen 
van meer dan 20 MW worden gebruikt).

Productie van aluminium (primair 
wanneer stookinstallaties met een 
nominaal thermisch ingangsvermogen van 
meer dan 20 MW worden gebruikt).

Or. en

Motivering

De hoeveelheid emissies van de secundaire recyclingsondernemingen heeft een kleine invloed 
op de totale hoeveelheid in de ETS opgenomen emissies; het gaat om een aantal kleine en 
middelgrote ondernemingen en vanwege de extra administratieve en financiële last is opname 
in de regeling niet gerechtvaardigd.
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Amendement 395
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit 
Bijlage I – punt 3 – letter c a (nieuw)
Richtlijn 2003/87/EG
Bijlage I – tabel – andere activiteiten – kolom 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c a) de vierde rij 
activiteitscategorieën wordt 
vervangen door:
"Andere activiteiten
Industriële installaties voor de 
productie van
(a) papierpulp uit hout of andere 
vezelstoffen, waarbij de 
stookinstallaties met een nominaal 
thermisch ingangsvermogen van 
meer dan 20 MW worden gebruikt
(b) de fabricage van papier en karton 
met een productiecapaciteit van meer 
dan 200 ton per dag waarbij 
stookinstallaties met een nominaal 
thermisch ingangsvermogen van meer 
dan 20 MW worden gebruikt."

Or. en

Motivering

Gelijke behandeling van installaties in alle sectoren in bijlage1. De Commissie heeft slechts 
veranderingen aangebracht in de nieuw toegevoegde categorieën en heeft vergeten dit te doen 
bij de sectoren die reeds in bijlage 1 waren aangewezen. Dit past veel beter bij de definitie 
van elektriciteitsgenerator en leidt tot een duidelijke harmonisatie van huidige benaderingen 
van de bestaande lidstaten.
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Amendement 396
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit 
Bijlage I – punt 4
Richtlijn 2003/87/EG
Bijlage I – tabel – chemische industrie – kolom 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De volgende rijen activiteitscategorieën 
worden toegevoegd:

4. De volgende rijen activiteitscategorieën 
worden toegevoegd:

Chemische industrie Chemische industrie
Productie van roet waarbij organische 
stoffen zoals olie, teer en kraak- en 
destillatieresiduen worden verkoold, 
waarbij stookinstallaties met een nominaal 
thermisch ingangsvermogen van meer dan 
20 MW worden gebruikt

Productie van roet waarbij organische 
stoffen zoals olie, teer en kraak- en 
destillatieresiduen worden verkoold, 
waarbij stookinstallaties met een nominaal 
thermisch ingangsvermogen van meer dan 
20 MW worden gebruikt

Productie van salpeterzuur Productie van salpeterzuur
Productie van adipinezuur Productie van adipinezuur
Productie van glyoxal en glyoxylzuur Productie van glyoxal en glyoxylzuur
Productie van ammoniak Productie van ammoniak
Productie van organische bulkchemicaliën
door kraken, reforming, gedeeltelijke of 
volledige oxidatie of vergelijkbare 
processen, met een productiecapaciteit van 
meer dan 100 ton per dag

Productie van ethyleen, propyleen, 
benzeen en aromatische stoffen door 
kraken, reforming, gedeeltelijke of 
volledige oxidatie of vergelijkbare 
processen, met een productiecapaciteit van 
meer dan 100 ton per dag 

Productie van waterstof (H2) en 
synthesegas door reforming of 
gedeeltelijke oxidatie met een 
productiecapaciteit van meer dan 25 ton
per dag

Productie van waterstof (H2) en 
synthesegas door reforming of 
gedeeltelijke oxidatie met een 
productiecapaciteit van meer dan 25 ton 
per dag

Productie van natriumcarbonaat (Na2CO3) 
en natriumbicarbonaat (NaHCO3)

Productie van natriumcarbonaat (Na2CO3) 
en natriumbicarbonaat (NaHCO3)

Or. en

Motivering

Het amendement voorkomt verschillende interpretaties en brengt duidelijkheid: Grote, 
homogene processen vallen onder de richtlijn. Activiteiten anders dan die genoemd in de 
bijlagen I en III vallen niet onder de richtlijn.
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Amendement 397
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit 
Bijlage I – punt 4
Richtlijn 2003/87/EG
Bijlage I – tabel – chemische industrie – rijen 6 en 7 – kolom 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Productie van organische bulkchemicaliën
door kraken, reforming, gedeeltelijke of 
volledige oxidatie of vergelijkbare 
processen, met een productiecapaciteit van 
meer dan 100 ton per dag

Productie van ethylen en propylen door 
kraken of reforming, met een 
productiecapaciteit van meer dan 100 ton 
per dag

Productie van waterstof (H2) en 
synthesegas door reforming of 
gedeeltelijke oxidatie met een 
productiecapaciteit van meer dan 25 ton 
per dag

Productie van waterstof (H2) en 
synthesegas door reforming met een 
productiecapaciteit van meer dan 25 ton 
per dag

Or. de

Motivering

Om te voorkomen dat er in de verschillende lidstaten uiteenlopende interpretaties worden 
gebruikt, moeten de definities zo eenduidig mogelijk worden geformuleerd.

Amendement 398
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit 
Bijlage I a (nieuw)
Richtlijn 2003/87/EG
Bijlage I a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De volgende bijlage I a wordt aan 
Richtlijn 2003/87/EG toegevoegd:

“BIJLAGE I a

Lijst energie-intensieve sectoren die te 
maken hebben met een aanmerkelijk 
risico op weglekken van CO2

IJzer en staal"
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Or. en

Motivering

Bijlage als geïntroduceerd met artikel 3 w (nieuw) om de sectoren op te noemen waarvoor het 
risico op weglekken van CO2 aanzienlijk is.

Amendement 399
Philippe Busquin

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit 
Bijlage I a (nieuw)
Richtlijn 2003/87/EG
Bijlage I a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE I a
De volgende bijlage I a wordt aan 
Richtlijn 2003/87/EG toegevoegd:
“BIJLAGE I a
Lijst energie-intensieve sectoren die te 
maken hebben met een aanmerkelijk 
risico op weglekken van CO2

IJzer en staal
…
…*”
* sectoren die vóór aanneming van deze 
richtlijn moeten worden gespecificeerd 
door het Parlement en de Raad.

Or. en

Motivering

Bijlage als geïntroduceerd met artikel 3 w (nieuw) om de sectoren op te noemen waarvoor het 
risico op weglekken van CO2 aanzienlijk is.
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Amendement 400
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit 
Bijlage II
Richtlijn 2003/87/EG
Bijlage II a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage II a wordt geschrapt.

Or. de

Motivering

Het Gemeenschapsrecht biedt andere, meer geschikte instrumenten ter bevordering van de 
herverdeling van middelen.

Amendement 401
Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit 
Bijlage II a (nieuw)
Richtlijn 2003/87/EG
Bijlage II aa (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE II A
De volgende bijlage II aa wordt aan 
Richtlijn 2003/87/EG toegevoegd:
¨Bijlage II aa

Lijst elektriciteitsintensieve 
productiefaciliteiten, genoemd in artikelen 2 
en 10 van de richtlijn
- Elektrolyseprocessen voor de vervaardiging 
van alkalichloriden¨

Or. en

Motivering

Deze sectoren, waarin de inkoop van elektriciteit een groot deel vormt van de 
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productiekosten, zijn nog niet opgenomen in het ETS-systeem. Deze sectoren moeten hun 
energie echter betrekken van elektriciteitsleveranciers die wel zijn opgenomen in het ETS-
systeem waardoor hun productiekosten aanzienlijk zullen toenemen. Om indirect weglekken 
van CO2 te voorkomen moeten deze sectoren worden gecompenseerd voor de aantasting van 
hun concurrentievermogen.

Amendement 402
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit 
Bijlage II a (nieuw)
Richtlijn 2003/87/EG
Bijlage II aa (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE II A: De volgende bijlage wordt 
aan Richtlijn 2003/87/EG toegevoegd: 
‘BIJLAGE II aa
Productie van chlorine, 
natriumhydroxide, kaliumhydroxide en 
alcoholaten met behulp van elektrolyse
Productie van fluorwaterstofzuur met 
behulp van elektrolyse
Productie van gassen met behulp van 
luchtscheiding
Productie van calciumcarbide in 
elektrische ovens
Productie van waterstofperoxide
Productie van polysilicium
Productie van polygranulair koolstof en 
grafiet’

Or. de

Motivering

Deze lijst bevat productieprocessen die algemeen bekend staan als bijzonder 
elektriciteitsintensief en die reeds als typische gevallen zijn gedefinieerd. De lijst is niet 
uitputtend.
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Amendement 403
Dominique Vlasto

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit 
Bijlage II a (nieuw)
Richtlijn 2003/87/EG
Bijlage II aa (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE II A
De volgende bijlage II aa wordt aan 
Richtlijn 2003/87/EG toegevoegd:

¨Bijlage II aa

Lijst energie-intensieve 
productiefaciliteiten waarnaar wordt 
verwezen in artikelen 2 en 10 om 
investeringszekerheid te bieden
De verwerkende industrie van de EU die 
100% gratis toewijzing ontvangt 
krachtens artikel 10 a, lid 8.
De hieronder weergegeven 
industrietakken stellen benchmarks en/of 
prestatienormen vast als basis voor de 
gratis toewijzing van emissierechten. Deze 
precieze uitwerking van de benchmarks, 
bedoeld 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.
Cement
Keramiek
Chemicaliën
Glas
IJzer en staal
Kalk
Pulp en papier
Raffinaderijen¨

Or. en
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Motivering

Alle energie-intensieve sectoren hebben bewijs bij de Commissie aangedragen omtrent het 
aandeel van energie in hun productiekosten, handelsgegevens waaruit hun blootstelling aan 
internationale mededinging blijkt, hun onvermogen om ETS-kosten door te berekenen aan 
hun klanten, en het risico van weglekken van CO2 op basis van een vergelijking van de CO2-
voetafdruk van binnenlandse productie met concurrerende productie buiten de EU. Op grond 
van de geleverde gegevens is het volledig gegrond en legitiem om deze sectoren expliciet te 
noemen als in aanmerking komend voor gratis toewijzing op basis van door de sectoren te 
ontwikkelen prestatiebenchmarks.

Amendement 404
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit 
Bijlage II b (nieuw)
Richtlijn 2003/87/EG
Bijlage II ab (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE II B
De volgende bijlage II ab wordt aan 
Richtlijn 2003/87/EG toegevoegd:
"Lijst energie-intensieve 
productiefaciliteiten waarnaar wordt 
verwezen in artikelen 2 en 10 om 
investeringszekerheid te bieden
De verwerkende industrie van de EU die 
100% gratis toewijzing ontvangt 
krachtens artikel 10 a, lid 8.
De hieronder weergegeven 
industrietakken stellen benchmarks en/of 
prestatienormen vast als basis voor de 
gratis toewijzing van emissierechten. Deze 
precieze uitwerking van de benchmarks, 
bedoeld 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.
Cement 
Keramiek
Chemicaliën
Glas
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IJzer en staal 
Kalk
Potas en zout
Non-ferrometalen
Pulp en papier 
Raffinaderijen¨

Or. en

Motivering

Alle energie-intensieve sectoren hebben gedetailleerd bewijs bij de Commissie aangedragen 
omtrent het aandeel van energie in hun productiekosten, relevante handelsgegevens waaruit 
blootstelling van hun processen aan internationale mededinging blijkt, hun onvermogen om 
unilaterale ETS-kosten door te berekenen aan hun klanten, en het risico van weglekken van 
CO2 op basis van een vergelijking van de CO2-voetafdruk van binnenlandse productie met 
concurrerende productie buiten de EU.
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