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Amendement 21
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een beschikking
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. ro

Motivering

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

Amendement 22
Herbert Reul

Voorstel voor een beschikking
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. de

Motivering

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

Amendement 23
András Gyürk

Voorstel voor een beschikking
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De door elke lidstaat te leveren 
inspanning moet worden vastgesteld in 
verhouding tot de hoeveelheid 
broeikasgasemissies in 2005, het laatste 
jaar waarvoor gecontroleerde gegevens 
over broeikasgasemissies beschikbaar 
zijn.

(6) De door elke lidstaat te leveren 
inspanning moet worden vastgesteld 
overeenkomstig het basisjaar dat voor 
iedere lidstaat is vastgelegd in het 
Protocol van Kyoto bij de VN-
kaderovereenkomst inzake 
klimaatverandering.

Or. hu

Motivering

De Europese Unie en de lidstaten hebben het Protocol van Kyoto geratificeerd en hebben zich 
verplicht tot uitvoering ervan. Dit is het eerste bindende multilaterale protocol, tot stand 
gekomen in het kader van een zeer brede internationale samenwerking, dat zich richt op het 
verminderen van de gevolgen van de wereldwijde klimaatverandering. Het is passend bij de 
omschrijving van de verplichtingen tot bescherming van het klimaat een verband te leggen met 
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fundamentele waarden en ze te plaatsen in een transparant, geïntegreerd systeem voor 
opeenvolgende referentieperioden en ten opzichte van de wereldwijde verbintenissen en EU-
verplichtingen.

Amendement 24
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een beschikking
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De door elke lidstaat te leveren 
inspanning moet worden vastgesteld in 
verhouding tot de hoeveelheid 
broeikasgasemissies in 2005, het laatste 
jaar waarvoor gecontroleerde gegevens 
over broeikasgasemissies beschikbaar 
zijn.

(6) De door elke lidstaat te leveren 
inspanning moet worden vastgesteld in 
verhouding tot de hoeveelheid 
broeikasgasemissies in 1990, 
overeenkomstig de conclusies van de 
Europese Raad van het voorjaar van 2008 
en met inachtneming van de noodzaak 
voor gelijkheid in de benadering van de 
lidstaten te zorgen..

Or. en

Motivering

Het is van essentieel belang dat 1990 als referentiejaar wordt genomen om voor meer gelijkheid 
onder de lidstaten te zorgen en om de inspanningen in het verleden te erkennen van enige 
lidstaten die hun uitstoot tussen 1990 en 2005 aanzienlijk hebben verminderd. Dit zou ook 
stroken met de aanbevelingen van de Europese Raad, die ertoe opriep om bij de nieuwe regeling 
waarbij de inspanningen verdeeld worden de resultaten uit het verleden van de lidstaten te 
erkennen en hiermee rekening te houden. 1990 wordt in het kader van het Protocol van Kyoto 
als referentiejaar aangehouden, maar ook door de EU bij het vaststellen van haar doelstellingen 
bij de uitstootbeperking.

Amendement 25
Adam Gierek

Voorstel voor een beschikking
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De door elke lidstaat te leveren 
inspanning moet worden vastgesteld in 
verhouding tot de hoeveelheid 
broeikasgasemissies in 2005, het laatste 
jaar waarvoor gecontroleerde gegevens 

(6) De door elke lidstaat te leveren 
inspanning moet worden vastgesteld in 
verhouding tot de hoeveelheid 
broeikasgasemissies in 1990, 
overeenkomstig het Protocol van Kyoto.
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over broeikasgasemissies beschikbaar 
zijn.

Or. pl

Motivering

Sommige lidstaten houden zich strikt aan hun verplichtingen op grond van het Protocol van 
Kyoto en hebben hun CO2-uitstoot drastisch verminderd, terwijl andere daarentegen het 
Protocol weliswaar hebben ondertekend, maar geen vooruitgang hebben geboekt. Het is niet 
aanvaardbaar dat de eerste groep gestraft wordt en de tweede beloond.

Amendement 26
András Gyürk

Voorstel voor een beschikking
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De reductie-inspanningen van de 
lidstaten moeten gebaseerd zijn op het 
beginsel van solidariteit tussen de lidstaten 
en de noodzaak van duurzame 
economische groei in de hele 
Gemeenschap, rekening houdend met het 
relatieve BBP per hoofd van de bevolking 
van de lidstaten. De lidstaten die op dit 
moment een relatief laag BBP per hoofd 
van de bevolking hebben en dus hoge 
groeiverwachtingen ten aanzien van hun 
BBP koesteren, moet worden toegestaan 
ten opzichte van 2005 meer 
broeikasgassen uit te stoten, maar zij 
moeten de toename van 
broeikasgasemissies wel beperken om bij 
te dragen aan de algehele verbintenis van 
de Gemeenschap om de emissies terug te 
dringen. De lidstaten die momenteel een 
relatief hoog BBP per hoofd van de 
bevolking hebben, moeten hun 
broeikasgasemissies ten opzichte van 2005 
verlagen.

(7) Bij de reductie-inspanningen van de 
lidstaten  moet rekening worden gehouden 
met de netto-reductie aan emissies van 
broeikasgassen die is bereikt tussen de 
situatie in de basisjaren van de lidstaten 
zoals vastgelegd in het Protocol van Kyoto 
en die aan het einde van de eerste 
rapportageperiode en ze moeten gebaseerd 
zijn op het beginsel van solidariteit tussen 
de lidstaten en de noodzaak van duurzame 
economische groei in de hele 
Gemeenschap, rekening houdend met het
beginsel van gemeenschappelijke, maar 
gedifferentieerde verantwoordelijkheden 
in de betrekkingen tussen enerzijds de
ontwikkelde landen en
ontwikkelingslanden en anderzijds van de 
lidstaten van de Europese Unie onderling. 
Derhalve moet iedere lidstaat uniforme 
reducties van broeikasgasemissies 
bereiken ten opzichte van de situatie in 
het relevante basisjaar in het Protocol van 
Kyoto.

Or. hu

Motivering

De EU en de lidstaten zijn een specifieke verbintenis aangegaan – en ze ertoe op grond van een 
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reeks interne wettelijke voorschriften verplicht – de op hen betrekking hebbende bepalingen van 
het Protocol van Kyoto ten uitvoer te leggen. Een gezamenlijke reductie van de totale uitstoot 
aan broeikasgassen ontslaat hen niet van die plicht. Op grond van de toezeggingen moet iedere 
deelnemer controleerbaar kunnen aantonen in hoeverre aan de verplichtingen tot 2005 is 
voldaan.

Amendement 27
Adam Gierek

Voorstel voor een beschikking
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De reductie-inspanningen van de 
lidstaten moeten gebaseerd zijn op het 
beginsel van solidariteit tussen de lidstaten 
en de noodzaak van duurzame 
economische groei in de hele 
Gemeenschap, rekening houdend met het 
relatieve BBP per hoofd van de bevolking 
van de lidstaten. De lidstaten die op dit 
moment een relatief laag BBP per hoofd 
van de bevolking hebben en dus hoge 
groeiverwachtingen ten aanzien van hun 
BBP koesteren, moet worden toegestaan 
ten opzichte van 2005 meer 
broeikasgassen uit te stoten, maar zij 
moeten de toename van 
broeikasgasemissies wel beperken om bij 
te dragen aan de algehele verbintenis van 
de Gemeenschap om de emissies terug te 
dringen. De lidstaten die momenteel een 
relatief hoog BBP per hoofd van de 
bevolking hebben, moeten hun 
broeikasgasemissies ten opzichte van 2005 
verlagen.

(7) De reductie-inspanningen van de 
lidstaten moeten gebaseerd zijn op het 
beginsel van solidariteit tussen de lidstaten 
en de noodzaak van duurzame 
economische groei in de hele 
Gemeenschap, rekening houdend met het 
relatieve BBP per hoofd van de bevolking 
van de lidstaten en de relatieve 
broeikasgasemissieniveaus per hoofd van 
de bevolking.

Or. pl

Motivering

Vanuit milieuoogpunt lijkt het billijk dat de lidstaten met de hoogste CO2-uitstoot per hoofd van 
de bevolking meer ter bestrijding van de klimaatverandering moeten doen.
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Amendement 28
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een beschikking
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De reductie-inspanningen van de 
lidstaten moeten gebaseerd zijn op het 
beginsel van solidariteit tussen de lidstaten 
en de noodzaak van duurzame 
economische groei in de hele 
Gemeenschap, rekening houdend met het 
relatieve BBP per hoofd van de bevolking 
van de lidstaten. De lidstaten die op dit 
moment een relatief laag BBP per hoofd 
van de bevolking hebben en dus hoge 
groeiverwachtingen ten aanzien van hun 
BBP koesteren, moet worden toegestaan 
ten opzichte van 2005 meer broeikasgassen 
uit te stoten, maar zij moeten de toename 
van broeikasgasemissies wel beperken om 
bij te dragen aan de algehele verbintenis 
van de Gemeenschap om de emissies terug 
te dringen. De lidstaten die momenteel een 
relatief hoog BBP per hoofd van de 
bevolking hebben, moeten hun 
broeikasgasemissies ten opzichte van 2005
verlagen.

(7) De reductie-inspanningen van de 
lidstaten moeten gebaseerd zijn op het 
beginsel van solidariteit tussen de lidstaten, 
de erkenning van de  resultaten die zij bij 
de beperking van hun emissies hebben 
behaald en de noodzaak van duurzame 
economische groei in de hele 
Gemeenschap, rekening houdend met het 
relatieve BBP per hoofd van de bevolking 
van de lidstaten. De lidstaten die op dit 
moment een relatief laag BBP per hoofd 
van de bevolking hebben en dus hoge 
groeiverwachtingen ten aanzien van hun 
BBP koesteren, moet worden toegestaan 
ten opzichte van 1990 meer broeikasgassen 
uit te stoten, maar zij moeten de toename 
van broeikasgasemissies wel beperken om 
bij te dragen aan de algehele verbintenis 
van de Gemeenschap om de emissies terug 
te dringen. De lidstaten die momenteel een 
relatief hoog BBP per hoofd van de 
bevolking hebben, moeten hun 
broeikasgasemissies ten opzichte van 1990
verlagen.

Or. en

Motivering

Het is van essentieel belang dat 1990 als referentiejaar wordt genomen om voor meer gelijkheid 
onder de lidstaten te zorgen en om de inspanningen in het verleden te erkennen van enige 
lidstaten die hun uitstoot tussen 1990 en 2005 aanzienlijk hebben verminderd. Dit zou ook 
stroken met de aanbevelingen van de Europese Raad, die ertoe opriep om bij de nieuwe regeling 
waarbij de inspanningen verdeeld worden de resultaten uit het verleden van de lidstaten te 
erkennen en hiermee rekening te houden. 1990 wordt in het kader van het Protocol van Kyoto 
als referentiejaar aangehouden, maar ook door de EU bij het vaststellen van haar doelstellingen 
bij de uitstootbeperking
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Amendement 29
Herbert Reul

Voorstel voor een beschikking
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De reductie-inspanningen van de 
lidstaten moeten gebaseerd zijn op het 
beginsel van solidariteit tussen de lidstaten 
en de noodzaak van duurzame 
economische groei in de hele 
Gemeenschap, rekening houdend met het 
relatieve BBP per hoofd van de bevolking 
van de lidstaten. De lidstaten die op dit 
moment een relatief laag BBP per hoofd 
van de bevolking hebben en dus hoge 
groeiverwachtingen ten aanzien van hun 
BBP koesteren, moet worden toegestaan 
ten opzichte van 2005 meer broeikasgassen 
uit te stoten, maar zij moeten de toename 
van broeikasgasemissies wel beperken om 
bij te dragen aan de algehele verbintenis 
van de Gemeenschap om de emissies terug 
te dringen. De lidstaten die momenteel een 
relatief hoog BBP per hoofd van de 
bevolking hebben, moeten hun 
broeikasgasemissies ten opzichte van 2005
verlagen.

(7) De reductie-inspanningen van de 
lidstaten moeten gebaseerd zijn op het 
beginsel van solidariteit tussen de lidstaten 
en de noodzaak van duurzame 
economische groei in de hele 
Gemeenschap, rekening houdend met het 
relatieve Bruto Nationaal Inkomen (BNI)
per hoofd van de bevolking van de 
lidstaten. De lidstaten die op dit moment 
een relatief laag BNI per hoofd van de 
bevolking hebben en dus hoge 
groeiverwachtingen ten aanzien van hun 
BNI koesteren, moet worden toegestaan 
ten opzichte van 1990 meer broeikasgassen 
uit te stoten, maar zij moeten de toename 
van broeikasgasemissies wel beperken om 
bij te dragen aan de algehele verbintenis 
van de Gemeenschap om de emissies terug 
te dringen. De lidstaten die momenteel een 
relatief hoog BNI per hoofd van de 
bevolking hebben, moeten hun 
broeikasgasemissies ten opzichte van 1990
verlagen.

Or. de

Motivering

1990 moet als referentiejaar gelden omdat een aantal lidstaten  zich tussen 1990 en 2005 al 
aanzienlijke reductie-inspanningen heeft getroost. Het Bruto Nationaal Inkomen wordt gebruikt 
voor de berekening van de eigen middelen van de EU en vormt een objectievere grondslag dan 
het BBP.
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Amendement 30
Dragoş Florin David

Voorstel voor een beschikking
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De reductie-inspanningen van de 
lidstaten moeten gebaseerd zijn op het 
beginsel van solidariteit tussen de lidstaten 
en de noodzaak van duurzame 
economische groei in de hele 
Gemeenschap, rekening houdend met het 
relatieve BBP per hoofd van de bevolking 
van de lidstaten. De lidstaten die op dit 
moment een relatief laag BBP per hoofd 
van de bevolking hebben en dus hoge 
groeiverwachtingen ten aanzien van hun 
BBP koesteren, moet worden toegestaan 
ten opzichte van 2005 meer broeikasgassen 
uit te stoten, maar zij moeten de toename 
van broeikasgasemissies wel beperken om 
bij te dragen aan de algehele verbintenis 
van de Gemeenschap om de emissies terug 
te dringen. De lidstaten die momenteel een 
relatief hoog BBP per hoofd van de 
bevolking hebben, moeten hun 
broeikasgasemissies ten opzichte van 2005 
verlagen.

(7) De reductie-inspanningen van de 
lidstaten moeten gebaseerd zijn op het 
beginsel van solidariteit tussen de lidstaten 
en de noodzaak van duurzame 
economische groei in de hele 
Gemeenschap, rekening houdend met het 
relatieve BBP per hoofd van de bevolking 
van elk van de regio’ van de lidstaten, 
omdat de emissies van broeikasgassen per 
regio verschillen vertonen. Regio’s die op 
dit moment een relatief laag BBP per hoofd 
van de bevolking hebben en dus hoge 
groeiverwachtingen ten aanzien van hun 
BBP koesteren, moet worden toegestaan 
ten opzichte van 2005 meer broeikasgassen 
uit te stoten, maar zij moeten de toename 
van broeikasgasemissies wel beperken om 
bij te dragen aan de algehele verbintenis 
van de Gemeenschap om de emissies terug 
te dringen. De regio’s die momenteel een 
relatief hoog BBP per hoofd van de 
bevolking hebben, moeten hun 
broeikasgasemissies ten opzichte van 2005 
verlagen.

Or. ro

Amendement 31
András Gyürk

Voorstel voor een beschikking
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Om verder te zorgen voor een eerlijke 
verdeling tussen de lidstaten van de 
inspanningen om een bijdrage te leveren 
aan de uitvoering van de zelfstandige 
verbintenis van de Gemeenschap, mag 
geen enkele lidstaat worden verplicht zijn 

(8)  De broeikasgasemissiereducties 
moeten plaatsvinden tussen 2013 en 2020, 
waarbij het elke lidstaat wordt toegestaan 
een hoeveelheid van 2% van de 
broeikasgasemissieplafonds van die lidstaat 
van het volgende jaar eerder te gebruiken 
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broeikasgasemissies tegen 2020 tot meer 
dan 20% onder het niveau van 2005 te 
verlagen en mag geen enkele lidstaat 
worden toegestaan zijn 
broeikasgasemissies in 2020 tot meer dan 
20% boven het niveau van 2005 te 
verhogen. De broeikasgasemissiereducties 
moeten plaatsvinden tussen 2013 en 2020, 
waarbij het elke lidstaat wordt toegestaan 
een hoeveelheid van 2% van de 
broeikasgasemissieplafonds van die lidstaat 
van het volgende jaar eerder te gebruiken 
en waarbij het een lidstaat waarvan de 
emissies lager waren dan zijn 
emissieplafond wordt toegestaan zijn extra 
tot stand gebrachte emissiereducties naar 
het volgende jaar over te dragen.

en waarbij het een lidstaat waarvan de 
emissies lager waren dan zijn 
emissieplafond wordt toegestaan zijn extra 
tot stand gebrachte emissiereducties naar 
het volgende jaar over te dragen.

Or. hu

Motivering

Aangezien de lidstaten volgens het voorstel een uniform reductietempo zouden hebben, is het 
bereik van de reducties zoals in overweging 8 beschreven niet relevant.

Amendement 32
Herbert Reul

Voorstel voor een beschikking
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(8) Om verder te zorgen voor een eerlijke 
verdeling tussen de lidstaten van de 
inspanningen om een bijdrage te leveren 
aan de uitvoering van de zelfstandige 
verbintenis van de Gemeenschap, mag 
geen enkele lidstaat worden verplicht zijn 
broeikasgasemissies tegen 2020 tot meer 
dan 20% onder het niveau van 1990 te 
verlagen en mag geen enkele lidstaat 
worden toegestaan zijn 
broeikasgasemissies in 2020 tot meer dan 
20% boven het niveau van 1990 te 
verhogen. De broeikasgasemissiereducties 
moeten plaatsvinden tussen 2013 en 2020, 
waarbij het elke lidstaat wordt toegestaan 
een hoeveelheid van 5% van de 
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broeikasgasemissieplafonds van die lidstaat 
van het volgende jaar eerder te gebruiken 
en waarbij het een lidstaat waarvan de 
emissies lager waren dan zijn 
emissieplafond wordt toegestaan zijn extra 
tot stand gebrachte emissiereducties naar 
het volgende jaar over te dragen.

broeikasgasemissieplafonds van die lidstaat 
van het volgende jaar eerder te gebruiken 
en waarbij het een lidstaat waarvan de 
emissies lager waren dan zijn 
emissieplafond wordt toegestaan zijn extra 
tot stand gebrachte emissiereducties naar 
het volgende jaar over te dragen. Ook 
lidstaten met broeikasgasemissies die elk 
jaar tussen 2013 en 2020 de grenswaarde 
bereiken of onder de streefwaarde voor 
202 liggen moeten de mogelijkheid 
hebben hun overtollige 
emissiebesparingen te verhandelen om de 
andere lidstaten bij het voldoen aan de 
grenswaarden en doelen te ondersteunen.

Or. de

Motivering

1990 moet als referentiejaar gelden omdat een aantal lidstaten zich tussen 1990 en 2005 al 
aanzienlijke reductie-inspanningen heeft getroost. De lidstaten hebben meer flexibiliteit nodig
als het erom gaat aan hun verplichtingen te voldoen. 5% lijkt daarbij billijker dan 2%. 
Bovendien moet er voor extra flexibiliteit door verhandeling onder de lidstaten worden gezorgd.

Amendement 33
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een beschikking
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(8) Om verder te zorgen voor een eerlijke 
verdeling tussen de lidstaten van de 
inspanningen om een bijdrage te leveren 
aan de uitvoering van de zelfstandige 
verbintenis van de Gemeenschap, mag 
geen enkele lidstaat worden verplicht zijn 
broeikasgasemissies tegen 2020 tot meer 
dan 20% onder het niveau van 1990 te 
verlagen en mag geen enkele lidstaat 
worden toegestaan zijn 
broeikasgasemissies in 2020 tot meer dan 
20% boven het niveau van 1990 te 
verhogen. De broeikasgasemissiereducties 
moeten plaatsvinden tussen 2013 en 2020, 
waarbij het elke lidstaat wordt toegestaan 
een hoeveelheid van 2% van de 
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broeikasgasemissieplafonds van die lidstaat 
van het volgende jaar eerder te gebruiken 
en waarbij het een lidstaat waarvan de 
emissies lager waren dan zijn 
emissieplafond wordt toegestaan zijn extra 
tot stand gebrachte emissiereducties naar 
het volgende jaar over te dragen.

broeikasgasemissieplafonds van die lidstaat 
van het volgende jaar eerder te gebruiken 
en waarbij het een lidstaat waarvan de 
emissies lager waren dan zijn 
emissieplafond wordt toegestaan zijn extra 
tot stand gebrachte emissiereducties naar 
het volgende jaar over te dragen. Ook 
lidstaten met broeikasgasemissies die elk 
jaar tussen 2013 en 2020 de grenswaarde 
bereiken of onder de streefwaarde voor 
202 liggen moeten de mogelijkheid 
hebben hun overtollige 
emissiebesparingen te verhandelen om de 
andere lidstaten bij het voldoen aan de 
grenswaarden en doelen te ondersteunen.

Or. en

Motivering

1990 moet als referentiejaar gelden omdat een aantal lidstaten zich tussen 1990 en 2005 al 
aanzienlijke reductie-inspanningen heeft getroost. 1990 geldt ook als referentiejaar in het kader 
van het Protocol van Kyoto.
Aangezien het streefpercentage 20% een collectief EU-doel is, moeten de emissiebeperkingen 
worden verwezenlijkt waar deze in de EU het meest kosteneffectief zijn. De lidstaten moeten de 
mogelijkheid hebben te hoge saldi aan andere lidstaten over te dragen, onder een passende 
controle. Dit zal de lidstaten ook prikkelen om meer te doen dan het strikt noodzakelijke.

Amendement 34
Adam Gierek

Voorstel voor een beschikking
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Om verder te zorgen voor een eerlijke 
verdeling tussen de lidstaten van de 
inspanningen om een bijdrage te leveren 
aan de uitvoering van de zelfstandige 
verbintenis van de Gemeenschap, mag 
geen enkele lidstaat worden verplicht zijn 
broeikasgasemissies tegen 2020 tot meer 
dan 20% onder het niveau van 2005 te 
verlagen en mag geen enkele lidstaat 
worden toegestaan zijn 
broeikasgasemissies in 2020 tot meer dan 
20% boven het niveau van 2005 te 

(8) Om verder te zorgen voor een eerlijke 
verdeling tussen de lidstaten van de 
inspanningen om een bijdrage te leveren 
aan de uitvoering van de zelfstandige 
verbintenis van de Gemeenschap, mag 
geen enkele lidstaat worden verplicht zijn 
broeikasgasemissies tegen 2020 tot meer 
dan 30% onder het niveau van 1990 te 
verlagen en mag geen enkele lidstaat 
worden toegestaan zijn 
broeikasgasemissies in 2020 tot meer dan 
30% boven het niveau van 1990 te 
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verhogen. De broeikasgasemissiereducties 
moeten plaatsvinden tussen 2013 en 2020, 
waarbij het elke lidstaat wordt toegestaan 
een hoeveelheid van 2% van de 
broeikasgasemissieplafonds van die lidstaat 
van het volgende jaar eerder te gebruiken 
en waarbij het een lidstaat waarvan de 
emissies lager waren dan zijn 
emissieplafond wordt toegestaan zijn extra 
tot stand gebrachte emissiereducties naar 
het volgende jaar over te dragen.

verhogen. De broeikasgasemissiereducties 
moeten plaatsvinden tussen 2013 en 2020, 
waarbij het elke lidstaat wordt toegestaan 
een hoeveelheid van 3% van de
broeikasgasemissieplafonds van die lidstaat 
van het volgende jaar eerder te gebruiken 
en waarbij het een lidstaat waarvan de 
emissies lager waren dan zijn 
emissieplafond wordt toegestaan zijn extra 
tot stand gebrachte emissiereducties naar 
het volgende jaar over te dragen.

Or. pl

Motivering

Het emissieplafond wordt van 20% tot 30% verhoogd met het oog op de verandering van het 
referentiejaar (van 2005 in 1990).

Amendement 35
Anni Podimata

Voorstel voor een beschikking
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Er is geen reden voor om maximale niveaus voor de emissiebeperkingen vast te stellen. Veel 
lidstaten beschikken over het potentieel en/of de politieke stimulansen in een economie die geen 
gebruik maakt van fossiele brandstoffen.

Amendement 36
Anni Podimata

Voorstel voor een beschikking
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(9) Om de lidstaten de nodige flexibiliteit 
te geven bij de uitvoering van hun 
verbintenissen, om de duurzame 
ontwikkeling in derde landen, met name 
ontwikkelingslanden, te bevorderen, en om 
investeerders zekerheid te bieden, moet de 
Gemeenschap een bepaalde hoeveelheid 
credits die zijn behaald uit 
broeikasgasemissiereductieprojecten in 
derde landen blijven erkennen, voordat 
overeenstemming is bereikt over een 
nieuwe internationale overeenkomst inzake 
klimaatverandering. De lidstaten moeten 
zich inzetten voor inspanningen ter 
vermindering van de emissie van 
broeikasgassen in ontwikkelingslanden en 
moeten er daarom voor zorgen dat
tenminste 50% van dergelijke credits
wordt aangekocht van minst ontwikkelde 
landen (MOLs) en  kleine insulaire 
ontwikkelingsstaten (KIOs), zodat de 
eerlijke geografische distributie van 
projecten verbetert en de totstandbrenging 
van een toekomstige internationale 
klimaatveranderingsovereenkomst wordt 
vergemakkelijkt.

Or. en
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Motivering

De klimaatverandering zal juist schade toebrengen aan landen en volkeren die het minst 
verantwoordelijk zijn voor haar oorzaken en het minst voorbereid op het opvangen van de 
gevolgen, zoals MOLs en KIOs. Industrielanden, waaronder de EU, hebben zowel de huidige als 
de historische verantwoordelijkheid en beschikken ook over de financiële en technische middelen 
om doeltreffende maatregelen tegen de klimaatverandering te nemen.

Amendement 37
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een beschikking
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(9) Om de lidstaten de nodige flexibiliteit 
te geven bij de uitvoering van hun 
verbintenissen, om de duurzame 
ontwikkeling in derde landen, met name 
ontwikkelingslanden, te bevorderen, en om 
investeerders zekerheid te bieden, moet de 
Gemeenschap een bepaalde hoeveelheid 
credits die zijn behaald uit 
broeikasgasemissiereductieprojecten in 
derde landen blijven erkennen, voordat 
overeenstemming is bereikt over een 
nieuwe internationale overeenkomst inzake 
klimaatverandering. De lidstaten moeten 
ervoor zorgen dat tenminste 50% van 
dergelijke credits wordt aangekocht van 
minst ontwikkelde landen (MOLs) en  
kleine insulaire ontwikkelingsstaten 
(KIOs), zodat de eerlijke geografische 
distributie van projecten verbetert en de 
totstandbrenging van een toekomstige 
internationale 
klimaatveranderingsovereenkomst wordt 
vergemakkelijkt.

Or. en

Motivering

Een quotum voor de hoeveelheid credits voor  CDM-projecten (mechanismen voor schone 
ontwikkeling) in MOLs is een goede manier om tot een bredere en eerlijker verdeling van CDM 
onder de ontwikkelingslanden te komen. MOLs hebben erg weinig CDM-projecten, zijn het 
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meest kwetsbaar voor en hebben de minste mogelijkheden om zich aan de klimaatverandering 
aan te passen.
Uit recente studies blijkt dat maximaal 40% van de huidige CDM- projecten geen aanvullend 
karakter hebben en toch zouden zijn uitgevoerd. Soms kunnen er vraagtekens bij hun 
milieuvriendelijkheid en bijdrage aan een duurzame ontwikkeling worden gezet. De projecten 
moeten daarom aan normen voldoen die een aanvullend karakter en kwaliteit waarborgen.

Amendement 38
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een beschikking
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(9) Om de lidstaten de nodige flexibiliteit 
te geven bij de uitvoering van hun 
verbintenissen, om de duurzame 
ontwikkeling in derde landen, met name 
ontwikkelingslanden, te bevorderen, en om 
investeerders zekerheid te bieden, moet de 
Gemeenschap een bepaalde hoeveelheid 
credits die zijn behaald uit 
broeikasgasemissiereductieprojecten in 
derde landen blijven erkennen, voordat 
overeenstemming is bereikt over een 
nieuwe internationale overeenkomst inzake 
klimaatverandering. De lidstaten moeten 
erop toezien dat alle ondernemingen in de 
Europese Unie die projecten in derde 
landen uitvoeren om de emissies van 
broeikasgassen te beperken zich ook in 
het thuisland houden aan de criteria op 
het gebied van milieubescherming, sociaal 
welzijn en de bevordering van de 
Europese waarden. De lidstaten moeten 
ervoor zorgen dat hun beleid op het gebied 
van de aankoop van dergelijke credits de 
eerlijke geografische distributie van 
projecten verbetert en de totstandbrenging 
van een toekomstige internationale 
klimaatveranderingsovereenkomst 
vergemakkelijkt.

Or. ro
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Amendement 39
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een beschikking
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(9) Om de lidstaten de nodige flexibiliteit 
te geven bij de uitvoering van hun 
verbintenissen, om de duurzame 
ontwikkeling in derde landen, met name 
ontwikkelingslanden, te bevorderen, en om 
investeerders zekerheid te bieden, moet de 
Gemeenschap een bepaalde hoeveelheid 
credits die zijn behaald uit 
broeikasgasemissiereductieprojecten in 
derde landen blijven erkennen, voordat 
overeenstemming is bereikt over een 
nieuwe internationale overeenkomst inzake 
klimaatverandering. De lidstaten moeten 
ervoor zorgen dat hun beleid op het gebied 
van de aankoop van dergelijke credits de 
eerlijke geografische distributie van 
projecten verbetert en de totstandbrenging 
van een toekomstige internationale 
klimaatveranderingsovereenkomst 
vergemakkelijkt en dat de credits niet 
alleen voldoen aan strikte criteria op 
milieugebied en sociaal terrein maar ook 
aan criteria ten aanzien van hun 
aanvullende karakter die beantwoorden 
aan internationale kwaliteitsvereisten, 
zoals de “Gold Standard”.

Or. el

Motivering

Het is nodig te waarborgen dat de compensaties aanvullend en “echt” zijn, zodat gebruik van de 
credits een feitelijke bijdrage levert aan een beperking van de plaatselijke emissies en de 
lidstaten daarbij tevens een zekere mate van flexibiliteit blijven behouden bij hun inspanningen 
om aan de algemene EU-doelstellingen bij te dragen.
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Amendement 40
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een beschikking
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Teneinde de verschillen in kosten
tussen de diverse lidstaten voor de 
vermindering van de emissies te 
verkleinen door ruimte voor een grotere 
geografische flexibiliteit te scheppen, en
om daarbij tevens de totale 
kostenefficiency van het geheel aan 
inspanningen van de Gemeenschap te 
verbeteren, moet aan de lidstaten de 
mogelijkheid worden geboden een deel 
van hun emissierechten op 
broeikasgassen aan een andere lidstaat 
over te dragen. Dergelijke overdrachten
zouden geregeld moeten worden via een 
bilaterale overeenkomst, waarbij de 
transparantie gewaarborgd zou moeten 
worden door middel van een kennisgeving 
aan de Commissie en registratie van een 
dergelijke overdracht in de registers van 
beide betrokken lidstaten.

Or. en

Motivering

Met dit voorstel wordt de kosteneffectiviteit bij het bereiken van het EU doel verhoogd, terwijl
erkend wordt dat de aandacht moet worden gericht op emissiebestrijding in het eigen land met 
inachtneming van het EU-streefcijfer,  en het voorstel  zorgt er bovendien voor dat de 
uiteenlopende kosten van emissiebeperking in de diverse lidstaten meer gelijk worden getrokken.

Amendement 41
Miloslav Ransdorf

Voorstel voor een beschikking
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De lidstaten moeten derhalve gebruik 
kunnen maken van broeikasgascredits voor 
reducties die worden behaald in de periode 

(10) De lidstaten moeten derhalve gebruik 
kunnen maken van broeikasgascredits voor 
reducties die worden behaald in de periode 
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2008-2012 en die voortkomen uit soorten 
projecten die in die periode door alle 
lidstaten worden aanvaard. De lidstaten 
moeten ook gebruik kunnen maken van 
broeikasgascredits voor reducties die na de 
periode 2008-2012 worden behaald en die 
voortkomen uit projecten die in de periode 
2008-2012 zijn geregistreerd en 
uitgevoerd, van de soorten 
("projectcategorieën") die in die periode 
door alle lidstaten werden aanvaard.

2008-2012 en die voortkomen uit soorten 
projecten die in die periode door elke 
lidstaat worden aanvaard. De lidstaten 
moeten ook gebruik kunnen maken van 
broeikasgascredits voor reducties die na de 
periode 2008-2012 worden behaald en die 
voortkomen uit de soorten 
("projectcategorieën") die in die periode 
door elke lidstaat werden aanvaard.

Or. en

Motivering

Het is in verband met de klimaatverandering irrelevant of er actie wordt ondernomen binnen de 
EU of elders. Maatregelen in verband met het klimaat zijn voor de gehele wereld een uitdaging 
en een verantwoordelijkheid. Daarom moeten alle landen, sectoren en broeikasgassen zo veel 
mogelijk in één enkele emissiebeperkingsregeling worden opgenomen, zelfs als er geen ideale 
oplossing zou worden gevonden. Hiervan zal een dempend effect uitgaan op de CO2-uitstoot en 
de energieprijzen, wat weer aan de concurrentiepositie van de industrie ten goede zal komen. 

Amendement 42
Satu Hassi

Voorstel voor een beschikking
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De lidstaten moeten derhalve gebruik 
kunnen maken van broeikasgascredits voor 
reducties die worden behaald in de periode 
2008-2012 en die voortkomen uit soorten 
projecten die in die periode door alle 
lidstaten worden aanvaard. De lidstaten 
moeten ook gebruik kunnen maken van 
broeikasgascredits voor reducties die na de 
periode 2008-2012 worden behaald en die 
voortkomen uit projecten die in de periode 
2008-2012 zijn geregistreerd en 
uitgevoerd, van de soorten 
("projectcategorieën") die in die periode 
door alle lidstaten werden aanvaard.

(10) De lidstaten moeten derhalve gebruik 
kunnen maken van broeikasgascredits voor 
reducties die worden behaald in de periode 
2008-2012 en die voortkomen uit soorten 
projecten die zich richten op 
hernieuwbare energiebronnen en 
efficiency aan de vraagzijde, met 
uitzondering van grootschalige  
waterkrachtprojecten, en die in die 
periode door alle lidstaten worden 
aanvaard. De lidstaten moeten ook gebruik 
kunnen maken van broeikasgascredits voor 
reducties die na de periode 2008-2012 
worden behaald en die voortkomen uit 
projecten die in de periode 2008-2012 zijn 
geregistreerd en uitgevoerd, van de soorten
projecten die zich richten op 
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hernieuwbare energiebronnen en 
efficiency aan de vraagzijde
("projectcategorieën"), met uitzondering 
van grootschalige waterkrachtprojecten, 
en die in die periode door alle lidstaten 
werden aanvaard.

Or. en

Motivering

Het zou niet consequent zijn een compensatie toe te staan voor industriesectoren die gevoelig 
zijn voor koolstoflekken (verplaatsing van de productie naar landen zonder CO2-doelen). Het 
erkennen van credits van investeringen in mechanismen voor schone ontwikkeling in deze 
sectoren zou de facto kunnen betekenen dat er financiële stimulansen worden geschapen die 
koolstoflekken bevorderen.

Amendement 43
Satu Hassi

Voorstel voor een beschikking
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) In de minst ontwikkelde landen 
(MOL's) zijn maar zeer weinig projecten in 
het kader van het mechanisme voor schone 
ontwikkeling (CDM-projecten) uitgevoerd. 
Aangezien de Gemeenschap de eerlijke 
verdeling van CDM-projecten steunt, onder 
meer door het wereldwijde 
bondgenootschap tegen klimaatverandering 
van de Commissie, is het passend om, ten 
aanzien van soorten projecten die in de 
periode 2008-2012 door alle lidstaten 
worden aanvaard, ook zekerheid te 
verschaffen over de aanvaarding van 
credits van projecten die na de periode 
2008-2012 in de MOL's van start gaan. Tot 
2020 of, als dat eerder is, totdat een 
overeenkomst is gesloten met de 
Gemeenschap, moeten deze credits worden 
aanvaard.

(11) In de minst ontwikkelde landen 
(MOL's) zijn maar zeer weinig projecten in 
het kader van het mechanisme voor schone 
ontwikkeling (CDM-projecten) uitgevoerd. 
Aangezien de Gemeenschap de eerlijke 
verdeling van CDM-projecten steunt, onder 
meer door het wereldwijde 
bondgenootschap tegen klimaatverandering 
van de Commissie, is het passend om, ten 
aanzien van soorten projecten die zich 
richten op hernieuwbare energiebronnen 
en efficiency aan de vraagzijde, met 
uitzondering van grootschalige 
waterkrachtprojecten, en die in de periode 
2008-2012 door alle lidstaten worden 
aanvaard, ook zekerheid te verschaffen 
over de aanvaarding van credits van 
projecten die na de periode 2008-2012 in 
de MOL's van start gaan. Tot 2020 of, als 
dat eerder is, totdat een overeenkomst is 
gesloten met de Gemeenschap, moeten 
deze credits worden aanvaard.
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Or. en

Motivering

Het zou niet consequent zijn een compensatie toe te staan voor industriesectoren die gevoelig 
zijn voor koolstoflekken (verplaatsing van de productie naar landen zonder CO2-doelen). Het 
erkennen van credits van investeringen in mechanismen voor schone ontwikkeling in deze 
sectoren zou de facto kunnen betekenen dat er financiële stimulansen worden geschapen die 
koolstoflekken bevorderen.

Amendement 44
Satu Hassi

Voorstel voor een beschikking
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om de flexibiliteit nog verder te 
vergroten en om de duurzame 
ontwikkeling in ontwikkelingslanden te 
bevorderen, moeten de lidstaten gebruik 
kunnen maken van extra credits uit 
projecten door middel van 
overeenkomsten die door de 
Gemeenschap worden gesloten met derde 
landen. Zonder een toekomstige 
internationale overeenkomst inzake 
klimaatverandering waarbij de 
toegewezen hoeveelheid voor ontwikkelde 
landen wordt vastgesteld, kunnen de 
projecten in het kader van de 
gemeenschappelijke uitvoering (JI-
projecten) na 2012 niet worden 
voortgezet. Broeikasgascredits die uit 
dergelijke projecten voortkomen, moeten 
echter blijvend worden erkend door 
middel van overeenkomsten met derde 
landen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het gebruik van JI-compensaties moet verbonden worden aan de voorwaarde van een uitgebreid 
internationaal akkoord voor de periode na 2012. Het tonen van de bereidheid om bilaterale 
overeenkomsten over de financiering van projecten te sluiten, zelfs als het proces in UNFCCC-
kader vertraging oploopt, zou afbreuk kunnen doen aan de wil om een dergelijk internationaal 
akkoord te sluiten.
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Amendement 45
Miloslav Ransdorf

Voorstel voor een beschikking
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Het is in verband met de klimaatverandering irrelevant of er actie wordt ondernomen binnen de 
EU of elders. Maatregelen in verband met het klimaat zijn voor de gehele wereld een uitdaging 
en een verantwoordelijkheid. Daarom moeten alle landen, sectoren en broeikasgassen zo veel 
mogelijk in één enkele emissiebeperkingsregeling worden opgenomen, zelfs als er geen ideale 
oplossing zou worden gevonden. Hiervan zal een dempend effect uitgaan op de CO2-uitstoot en 
de energieprijzen, wat weer aan de concurrentiepositie van de industrie ten goede zal komen.
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Amendement 46
Herbert Reul

Voorstel voor een beschikking
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(13) Het is van belang dat de lidstaten de 
CDM-credits kunnen blijven gebruiken, 
zodat er na 2012 een markt voor die credits 
blijft bestaan. Om ervoor te zorgen dat er 
een dergelijke markt blijft bestaan en dat er 
meer emissiereducties in de Gemeenschap 
zelf plaatsvinden, waardoor de uitvoering 
van de doelstellingen van de Gemeenschap 
op het gebied van hernieuwbare energie, 
energiezekerheid, innovatie en 
concurrentievermogen wordt bevorderd, 
moet het jaarlijkse gebruik door de 
lidstaten van credits die voortvloeien uit 
broeikasgasemissiereductieprojecten in 
derde landen slechts worden toegestaan tot 
een hoeveelheid die 10 %
vertegenwoordigt van de emissies van elke 
lidstaat die in 1990 niet onder Richtlijn 
2003/87/EG vielen, totdat er 
overeenstemming is bereikt over een 
toekomstige internationale overeenkomst 
inzake klimaatverandering.  De lidstaten 
moet worden toegestaan het ongebruikte 
deel van deze hoeveelheid over te dragen 
aan andere lidstaten.

Or. de

Motivering

1990 moet als referentiejaar gelden omdat een aantal lidstaten zich tussen 1990 en 2005 al 
aanzienlijke reductie-inspanningen heeft getroost. De lidstaten hebben meer flexibiliteit nodig 
als het erom gaat aan hun verplichtingen te voldoen. 10% lijkt daarbij billijker dan 3%, te meer 
daar het voor het klimaat geen rol speelt waar de reducties worden behaald. Voor investeerders 
is dit echter van cruciaal belang.
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Amendement 47
Anni Podimata

Voorstel voor een beschikking
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(13) Het is van belang dat de lidstaten de 
CDM-credits kunnen blijven gebruiken, 
zodat er na 2012 een markt voor die credits 
blijft bestaan. Om ervoor te zorgen dat er 
een dergelijke markt blijft bestaan en dat er 
meer emissiereducties in de Gemeenschap 
zelf plaatsvinden, waardoor de uitvoering 
van de doelstellingen van de Gemeenschap 
op het gebied van hernieuwbare energie, 
energie-efficiency, energiezekerheid, 
innovatie en concurrentievermogen wordt 
bevorderd, moet het jaarlijkse gebruik door 
de lidstaten van credits die voortvloeien uit 
broeikasgasemissiereductieprojecten in 
derde landen slechts worden toegestaan tot 
een hoeveelheid die 3% vertegenwoordigt 
van de emissies van elke lidstaat die in 
2005 niet onder Richtlijn 2003/87/EG 
vielen, totdat er overeenstemming is 
bereikt over een toekomstige internationale 
overeenkomst inzake klimaatverandering. 
Dit komt neer op een derde van de 
reductie-inspanning in 2020. De lidstaten 
moet worden toegestaan het ongebruikte 
deel van deze hoeveelheid over te dragen 
aan andere lidstaten, mits tenminste 50% 
van dergelijke projecten in de MOLs en 
de.KIOs wordt uitgevoerd.

Or. en

Amendement 48
Miloslav Ransdorf

Voorstel voor een beschikking
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Zodra overeenstemming is bereikt 
over een internationale overeenkomst 

Schrappen
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inzake klimaatverandering, mogen de 
lidstaten alleen emissiereductiecredits 
aanvaarden van landen die die 
overeenkomst hebben geratificeerd en als 
er sprake is van een gemeenschappelijke 
aanpak.

Or. en

Motivering

Het is in verband met de klimaatverandering irrelevant of er actie wordt ondernomen binnen de 
EU of elders. Maatregelen in verband met het klimaat zijn voor de gehele wereld een uitdaging 
en een verantwoordelijkheid. Daarom moeten alle landen, sectoren en broeikasgassen zo veel 
mogelijk in één enkele emissiebeperkingsregeling worden opgenomen, zelfs als er geen ideale 
oplossing zou worden gevonden. Hiervan zal een dempend effect uitgaan op de CO2-uitstoot en 
de energieprijzen, wat weer aan de concurrentiepositie van de industrie ten goede zal komen. 

Amendement 49
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een beschikking
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Adlib Express Watermark



AM\732191NL.doc 27/71 PE409.501v01-00

NL

Motivering

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

Amendement 50
Satu Hassi

Voorstel voor een beschikking
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(15) De voortgang bij de uitvoering van de 
verbintenissen in het kader van deze 
beschikking moet jaarlijks worden 
beoordeeld op basis van verslagen die 
worden ingediend in het kader van 
Beschikking nr. 280/2004/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 
februari 2004 betreffende een 
bewakingssysteem voor de uitstoot van 
broeikasgassen in de Gemeenschap en de 
uitvoering van het Protocol van Kyoto.
Deze verslagen moeten ook projecties 
omvatten over de reducties van 
broeikasgassen als gevolg van de in alle 
belangrijke sectoren geplande 
maatregelen om de reductiedoelstellingen 
voor 2050 te bereiken. Eens in de twee jaar 
moeten de geraamde vorderingen worden 
beoordeeld en in 2016 moet een volledige 
evaluatie worden opgesteld over de 
tenuitvoerlegging van deze beschikking.
Als onderdeel van deze tweejaarlijkse 
beoordeling moet de Commissie haar 
oordeel geven en rapporteren over de 
vooruitgang die er is geboekt bij het 
streven dat erop gericht is dat de 
verschillende beleidsvormen van de 
Gemeenschap (b.v. op het gebied van de 
landbouw, productnormen, 
structuurbeleid, onderzoek) een bijdrage 
leveren aan de inspanningen om de 
broeikasgasemissies te verminderen.

Or. en
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Amendement 51
András Gyürk

Voorstel voor een beschikking
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(17) Zodra de Gemeenschap een 
internationale overeenkomst sluit over 
klimaatverandering, moeten de 
emissiesplafonds voor de lidstaten worden 
aangepast om de verbintenis van de 
Gemeenschap op het gebied van 
broeikasgasemissiereductie te bereiken die 
in die overeenkomst wordt vastgesteld, 
rekening houdend met de verandering in 
de emissies van broeikasgassen tussen de 
situatie in het basisjaar die voor de 
lidstaten in het Protocol van Kyoto is 
vastgelegd en de situatie aan het einde 
van de eerste rapportageperiode, het 
beginsel van solidariteit, de noodzaak van 
duurzame economische groei in de hele 
Gemeenschap en het beginsel van 
gemeenschappelijke, maar 
gedifferentieerde verantwoordelijkheden.
De hoeveelheid credits uit 
broeikasgasemissiereductieprojecten in 
derde landen die elke lidstaat mag 
gebruiken, moet worden verhoogd met ten 
hoogste 50% van de extra reductie-
inspanning uit bronnen die niet onder 
Richtlijn 2003/87/EG vallen.

Or. hu

Motivering

Uit de interne regelingen van de Europese Unie moeten ook de basisbeginselen en 
verbintenissen blijken op grond waarvan zij aan het proces van Kyoto deelneemt. Met de tot 
dusver door de lidstaten behaalde resultaten moet rekening worden gehouden bij de vaststelling 
van doelen voor de toekomst, wil het klimaatbeleid van de EU geloofwaardig blijven.
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Amendement 52
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een beschikking
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(17) Zodra de Gemeenschap een 
internationale overeenkomst sluit over 
klimaatverandering, legt de Commissie het 
Europees Parlement en de Raad een 
voorstel voor betreffende de aanpassing 
van de emissiesplafonds voor de lidstaten 
om de verbintenis van de Gemeenschap op 
het gebied van broeikasgasemissiereductie 
te bereiken die in die overeenkomst wordt 
vastgesteld, rekening houdend met het 
beginsel van solidariteit tussen de lidstaten 
en de noodzaak van duurzame 
economische groei in de hele 
Gemeenschap. In het voorstel wordt de 
hoeveelheid credits uit 
broeikasgasemissiereductieprojecten in 
derde landen vermeld die elke lidstaat mag 
gebruiken.

Or. el

Motivering

De aanpassing van de emissieplafonds mag geen automatisme zijn bij sluiting van een 
internationale overeenkomst, zodat rekening kan worden gehouden met de bepalingen ervan.

Amendement 53
Satu Hassi

Voorstel voor een beschikking
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Ter waarborging van een 
doeltreffende werking dient deze 
beschikking in een mechanisme te 
voorzien waarbij een lidstaat die meer 
uitstoot dan het jaarlijkse streefcijfer voor 
zijn broeikasgasemissies voorschrijft, een 
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boete moet betalen die gelijk is aan de 
boete welke geldt voor installaties zoals 
bedoeld in Richtlijn 2008/87/EG en aftrek
krijgt van een corresponderende
hoeveelheid aan kooldioxide-equivalent
bij de daaropvolgende veiling van 
broeikasgasemissierechten 
overeenkomstig deze richtlijn. De 
opbrengsten van dergelijke boetes dienen 
gestort te worden in een fonds van de 
Gemeenschap waarmee maatregelen voor 
het opvangen van de gevolgen van de 
klimaatverandering worden gefinancierd.

Or. en

Motivering

Volgens het systeem voor de handel in emissierechten moeten bedrijven die niet aan de regels 
voldoen een boete betalen en broeikasgasemissierechten inleveren (die op de markt of de veiling 
voor emissierechten gekocht zijn, tenzij zij over een resterende gratis toewijzing beschikken). 
Met dit voorstel wordt in de beschikking een soortgelijke handhavingsregeling voor de lidstaten 
opgenomen.

Amendement 54
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een beschikking
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De voor de uitvoering van deze 
beschikking vereiste maatregelen worden 
vastgesteld overeenkomstig Besluit 
1999/468/EG van de Raad van 
28 juni 1999 tot vaststelling van de 
voorwaarden voor de uitoefening van de 
aan de Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden. De Commissie 
moet met name de bevoegdheid krijgen om 
na de sluiting van een internationale 
overeenkomst maatregelen goed te keuren 
voor de aanpassing van de 
emissieplafonds van lidstaten, alsmede 
maatregelen voor het gebruik van 
aanvullende soorten projectcredits 
volgens die overeenkomst, alsmede om de 
nodige maatregelen goed te keuren die

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

worden vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG.

Or. el

Motivering

De aanpassing van de emissieplafonds mag geen automatisme zijn bij sluiting van een 
internationale overeenkomst, zodat rekening kan worden gehouden met alle details van de 
bepalingen ervan.

Amendement 55
Satu Hassi

Voorstel voor een beschikking
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deze beschikking worden regels 
vastgesteld voor de bepaling van de 
bijdrage die de lidstaten moeten leveren 
aan de verbintenis van de Gemeenschap 
voor de periode van 2013 tot en met 2020 
om broeikasgasemissiereducties te 
realiseren uit niet onder Richtlijn 
2003/87/EG vallende bronnen, en voor de 
evaluatie daarvan.

In deze beschikking worden regels 
vastgesteld voor de bepaling van de 
bijdrage die de lidstaten moeten leveren 
aan de verbintenis van de Gemeenschap 
voor de periode van 2013 tot en met 2020 
om broeikasgasemissiereducties te 
realiseren uit niet onder Richtlijn 
2003/87/EG vallende bronnen, en voor de 
evaluatie daarvan. De emissies van het 
internationale vervoer over zee vallen 
onder deze beschikking, tenzij en totdat zij 
onder de werkingsfeer zijn gebracht van 
Richtlijn 2003/87/EG of enig ander 
communautair wetgevingsinstrument ter 
beperking van de emissies van 
broeikasgassen van het internationale 
vervoer over zee.

Or. en
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Amendement 56
András Gyürk

Voorstel voor een beschikking
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deze beschikking worden regels 
vastgesteld voor de bepaling van de 
bijdrage die de lidstaten moeten leveren 
aan de verbintenis van de Gemeenschap 
voor de periode van 2013 tot en met 2020 
om broeikasgasemissiereducties te 
realiseren uit niet onder Richtlijn 
2003/87/EG vallende bronnen, en voor de 
evaluatie daarvan.

In deze beschikking worden regels 
vastgesteld voor de bepaling van de 
bijdrage die de lidstaten moeten leveren 
aan de verbintenis van de Gemeenschap 
voor de periode van 2013 tot en met 2020 
en voor de evaluatie daarvan.

Or. en

Motivering

De strekking van het artikel blijft hetzelfde; de verwijzing naar de beperking tot niet onder het 
stelsel voor de handel in emissierechten vallende bronnen wordt geschrapt.

Amendement 57
Dragoş Florin David

Voorstel voor een beschikking
Artikel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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

Amendement 58
András Gyürk

Voorstel voor een beschikking
Artikel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Daarnaast wordt onder 
"broeikasgasemissies" verstaan de uitstoot 
van kooldioxide (CO2), methaan (CH4), 
distikstofoxide of lachgas (N2O), 
fluorkoolwaterstoffen (HFK's), 
perfluorkoolstoffen (PFK's) en 
zwavelhexafluoride (SF6), uitgedrukt als 
kooldioxide-equivalent .

Or. hu

Motivering

De richtlijn waarnaar wordt verwezen heeft betrekking op sectoren die niet belangrijk zijn voor 
het merendeel van de nationale emissies. Aangezien in dit ontwerp geen taken voor individuele 
sectoren worden vermeld en het zich richt op emissies waarin de wetgeving waarnaar verwezen 
wordt niet voorziet, is er geen reden voor de bronnen te vermelden.

Amendement 59
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een beschikking
Artikel 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 60
Fiona Hall

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. De Europese Gemeenschap verlaagt 
voor 2020 haar emissies van 
broeikasgassen met tenminste 30% in 
vergelijking met de niveaus van 1990.
Voor de toepassing van deze richtlijn 
moeten de emissies van broeikasgassen 
van bronnen die niet vallen onder 
richtlijn 2003/8//EG dienovereenkomstig 
worden verminderd.
De corresponderende emissiegrenzen van 
broeikasgassen en de hoeveelheden in 
tonnen kooldioxide-equivalent per lidstaat 
voor bronnen die niet vallen onder 
Richtlijn 2003/87/EG worden door de 
Commissie berekend.

Or. en

Motivering

De Intergouvernementele werkgroep inzake klimaatverandering heeft duidelijk verklaard dat de 
industrielanden hun emissies in het eigen land met tenminste 25 tot 40% moeten verminderen  
om een goede kans te creëren dat een stijging van de verwarming van het aardoppervlak met 
2°C kan worden voorkomen. Dit traject werd door de EU op de VN- onderhandelingen op Bali 
van het afgelopen jaar bekrachtigd.

Amendement 61
András Gyürk

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Totdat de Gemeenschap een 
internationale overeenkomst inzake 
klimaatverandering heeft gesloten die tot 
grotere reducties leidt dan op grond van dit 

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

artikel is vereist, moet iedere lidstaat tegen 
2020 zijn broeikasgasemissies beperken tot 
de hoeveelheid die voor die lidstaat in de 
bijlage bij deze beschikking is vermeld.

Or. en

Motivering

De verdeling van de inspanningen moet gebaseerd worden op een nationale hoeveelheid die 
geldt voor emissies van broeikasgassen uit alle bronnen, waaronder de sectoren van het stelsel 
voor de handel in emissierechten.

Amendement 62
Adam Gierek

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Totdat de Gemeenschap een 
internationale overeenkomst inzake 
klimaatverandering heeft gesloten die tot  
reducties leidt , moet iedere lidstaat tegen 
2020 zijn broeikasgasemissies uit bronnen 
die niet onder Richtlijn 2003/87/EG vallen, 
aanpassen met een hoeveelheid die voor 
die lidstaat is vastgesteld, waarbij 1990 als 
referentiejaar geldt.

Or. pl

Motivering

1990 is het eerste jaar dat in aanmerking word genoment voor de berekening van de CO2-
reducties in landen die het Protocol van Kyoto hebben ondertekend.
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Amendement 63
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Totdat de Gemeenschap een 
internationale overeenkomst inzake 
klimaatverandering heeft gesloten die tot 
grotere reducties leidt dan op grond van dit 
artikel is vereist, moet iedere lidstaat tegen 
2020 zijn broeikasgasemissies uit bronnen 
die niet onder Richtlijn 2003/87/EG vallen, 
beperken met het percentage dat voor die 
lidstaat in de bijlage bij deze beschikking is 
vastgesteld ten opzichte van de emissies 
van die lidstaat in 1990.

Or. en

Motivering

Het is van essentieel belang dat 1990 als referentiejaar wordt genomen om voor meer gelijkheid 
onder de lidstaten te zorgen en om de inspanningen in het verleden te erkennen van enige 
lidstaten die hun uitstoot tussen 1990 en 2005 aanzienlijk hebben verminderd. Dit zou ook 
stroken met de aanbevelingen van de Europese Raad, die ertoe opriep om bij de nieuwe regeling 
waarbij de inspanningen verdeeld worden de resultaten uit het verleden van de lidstaten te 
erkennen en hiermee rekening te houden. 1990 wordt in het kader van het Protocol van Kyoto 
als referentiejaar aangehouden, maar ook door de EU bij het vaststellen van haar doelstellingen 
bij de uitstootbeperking.

Amendement 64
Anni Podimata

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Totdat de Gemeenschap een 
internationale overeenkomst inzake 
klimaatverandering heeft gesloten die tot 
grotere reducties leidt dan op grond van dit 
artikel is vereist, moet iedere lidstaat tegen 
2020 zijn broeikasgasemissies uit bronnen 
die niet onder Richtlijn 2003/87/EG vallen, 

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

tenminste beperken met het percentage dat 
voor die lidstaat in de bijlage bij deze 
beschikking is vastgesteld ten opzichte van 
de emissies van die lidstaat in 2005.

Or. en

Amendement 65
Fiona Hall

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Er mogen geen credits van 
projectactiviteiten worden gebruikt om 
aan de verplichtingen op grond van dit 
artikel te voldoen, tenzij tenminste een 
totale reductie van 30% van de 
binnenlandse emissies van broeikasgassen 
van de Gemeenschap wordt gewaarborgd.

Or. en

Motivering

Hoewel een verder gebruik van de verbeterde externe mechanismen wellicht mogelijk is na de 
sluiting van de internationale overeenkomst voor de periode na 2012 mogen deze credits niet 
worden gebruikt om de noodzakelijke binnenlandse inspanningen van de EU ter beperking van 
de emissie van broeikasgassen te verwateren.

Amendement 66
András Gyürk

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onverminderd lid 3 en artikel 4, moet 
elke lidstaat ervoor zorgen dat zijn totale 
broeikasgasemissies in 2013 uit bronnen 
die niet onder Richtlijn 2003/87/EG vallen 
niet meer bedragen dan de gemiddelde 
jaarlijkse broeikasgasemissie van die 
lidstaat uit die bronnen gedurende de 
jaren 2008, 2009 en 2010, zoals 

2. Onverminderd lid 3 en artikel 4, moet 
elke lidstaat de broeikasgasemissies 
jaarlijks lineair beperken om ervoor te 
zorgen dat de emissies het plafond voor die 
lidstaat in 2020, zoals in de bijlage 
aangegeven, niet overschrijden. Ten 
aanzien van de definitie van het 
beginpunt van deze lineaire beperking
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gerapporteerd en gecontroleerd 
overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG en 
Beschikking nr. 280/2004/EG. 

heeft iedere lidstaat de keus uit de twee 
volgende mogelijkheden:

Onverminderd lid 3 en artikel 4, moet elke 
lidstaat die broeikasgasemissies jaarlijks 
lineair beperken om ervoor te zorgen dat 
die emissies het plafond voor die lidstaat in 
2020, zoals in de bijlage aangegeven, niet 
overschrijdt.

- ofwel het doel voor die lidstaat zoals 
omschreven in het Protocol van Kyoto; 
ofwel

- de gemiddelde jaarlijkse gasemissies van 
die lidstaat in de jaren 2008, 2009 en 
2010, zoals opgegeven en geverifieerd 
overeenkomstig besluit 280/2004/EG.

Or. en

Motivering

De strekking van de twee alinea's blijft ongewijzigd, maar de verwijzingen naar de beperking tot 
niet onder het stelsel voor de handel in emissierechten vallende emissies zijn geschrapt. De 
lineaire beperking zou bij wijze van beginpunt worden gebaseerd op de verplichtingen van 
Kyoto. Niettemin moet de mogelijkheid blijven bestaan om het gemiddelde van de jaren 2008 tot 
2010 te kiezen, hoewel het gebruik van op flexibele mechanismen gebaseerde credits om te 
voldoen aan de verplichtingen van Kyoto waarschijnlijk in de periode na Kyoto (d.w.z. na 2012) 
zal veranderen. 

Amendement 67
Dragoş Florin David

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onverminderd lid 3 en artikel 4, moet 
elke lidstaat ervoor zorgen dat zijn totale 
broeikasgasemissies in 2013 uit bronnen 
die niet onder Richtlijn 2003/87/EG vallen 
niet meer bedragen dan de gemiddelde 
jaarlijkse broeikasgasemissie van die 
lidstaat uit die bronnen gedurende de jaren 
2008, 2009 en 2010, zoals gerapporteerd 
en gecontroleerd overeenkomstig Richtlijn 
2003/87/EG en Beschikking nr. 
280/2004/EG. 

2. Onverminderd lid 3 en artikel 4, moet 
elke lidstaat ervoor zorgen dat zijn totale 
broeikasgasemissies in 2013 uit bronnen 
die niet onder Richtlijn 2003/87/EG vallen 
niet meer bedragen dan de gemiddelde 
jaarlijkse broeikasgasemissie van die 
lidstaat uit die bronnen gedurende de jaren 
2008, 2009 en 2010, zoals gerapporteerd 
en gecontroleerd overeenkomstig Richtlijn 
2003/87/EG en gerapporteerd 
overeenkomstig Beschikking nr. 
280/2004/EG. 

Onverminderd lid 3 en artikel 4, moet elke 
lidstaat die broeikasgasemissies jaarlijks 

Onverminderd lid 3 en artikel 4, moet elke 
lidstaat die broeikasgasemissies jaarlijks 
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lineair beperken om ervoor te zorgen dat 
die emissies het plafond voor die lidstaat in 
2020, zoals in de bijlage aangegeven, niet 
overschrijdt.

beperken om ervoor te zorgen dat die 
emissies het plafond voor die lidstaat in 
2020, zoals in de bijlage aangegeven, niet 
overschrijdt.

Or. en

Amendement 68
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onverminderd lid 3 en artikel 4, moet 
elke lidstaat ervoor zorgen dat zijn totale 
broeikasgasemissies in 2013 uit bronnen 
die niet onder Richtlijn 2003/87/EG vallen 
niet meer bedragen dan de gemiddelde 
jaarlijkse broeikasgasemissie van die 
lidstaat uit die bronnen gedurende de jaren 
2008, 2009 en 2010, zoals gerapporteerd 
en gecontroleerd overeenkomstig Richtlijn 
2003/87/EG en Beschikking nr. 
280/2004/EG. 

2. Onverminderd lid 3 en artikel 4, moet 
elke lidstaat ervoor zorgen dat zijn totale 
broeikasgasemissies in 2013 uit bronnen 
die niet onder Richtlijn 2003/87/EG vallen 
niet meer bedragen dan de gemiddelde 
jaarlijkse broeikasgasemissie van die 
lidstaat uit die bronnen gedurende de jaren 
2008, 2009 en 2010, zoals gerapporteerd 
en gecontroleerd overeenkomstig Richtlijn 
2003/87/EG en zoals verklaard 
overeenkomstig Beschikking nr. 
280/2004/EG. 

Or. ro

Amendement 69
Herbert Reul

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd lid 3 en artikel 4, moet elke 
lidstaat die broeikasgasemissies jaarlijks 
lineair beperken om ervoor te zorgen dat 
die emissies het plafond voor die lidstaat 
in 2020, zoals in de bijlage aangegeven, 
niet overschrijdt.

Schrappen

Or. de
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Motivering

Bij een lineaire beperking wordt geen rekening gehouden met snelle technologische 
ontwikkelingen of technologische ontwikkelingen die niet lineair verlopen. Verder geldt het 
subsidiariteitsbeginsel. Van doorslaggevend belang moet het einddoel zijn.

Amendement 70
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd lid 3 en artikel 4, moet elke 
lidstaat die broeikasgasemissies jaarlijks 
lineair beperken om ervoor te zorgen dat 
die emissies het plafond voor die lidstaat in 
2020, zoals in de bijlage aangegeven, niet 
overschrijdt.

Onverminderd lid 3 en artikel 4, moet elke 
lidstaat die broeikasgasemissies jaarlijks 
lineair beperken om ervoor te zorgen dat 
die emissies het plafond voor die lidstaat in 
2020, zoals in de bijlage aangegeven, niet 
overschrijdt.

Or. ro

Motivering

Ter beperking van de emissies van broeikasgassen moet geïnvesteerd worden in energie-
efficiënte, niet vervuilende technologieën: alle lidstaten moeten de mogelijkheid hebben zulke 
technologieën te gebruiken op grond van een investeringsplan met meetbare indicatoren en een 
niet-lineair model waarmee aan het einde van de investeringsperiode hetzelfde emissieniveau 
bereikbaar is als met het door de Commissie voorgestelde lineaire model.

Amendement 71
Alyn Smith

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Bij de uitvoering van het in lid 2 
bepaalde zorgen de lidstaat ervoor dat bij 
de beperking van hun emissies van 
broeikasgassen rekening wordt gehouden 
met de specifieke beperkingen van 
gebieden die te maken hebben met 
permanente, ernstige geografische en 
demografische handicaps.
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Or. en

Motivering

Deze lastenverdeling moet een weerspiegeling zijn van de communautaire doelen op het gebied 
van de economische, sociale en territoriale cohesie.

Amendement 72
Herbert Reul

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Gedurende de jaren 2013 tot en met 
2019 mag elke lidstaat een hoeveelheid van 
2% van de in lid 2 bedoelde 
broeikasgasemissieplafonds van die lidstaat 
van het volgende jaar eerder gebruiken. Als 
de uitstoot van een lidstaat lager is dan het 
in lid 2 bedoelde plafond, mag hij zijn 
overschot aan emissiereductie overdragen 
naar het volgende jaar of overdragen aan 
een andere lidstaat die in het jaar waarin 
de overtollige emissiereducties werden 
gerealiseerd van de aan hem 
overgedragen emissierechten gebruik kan
maken om te voldoen aan het plafond van 
de emissies van broeikasgassen.

Or. de

Motivering

Zie de motiveringen voor de andere amendementen op de overwegingen die in deze richting 
gaan.

Amendement 73
Fiona Hall

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Gedurende de jaren 2013 tot en met 
2019 mag elke lidstaat een hoeveelheid van 

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

1% van de in lid 2 bedoelde 
broeikasgasemissieplafonds van die lidstaat 
van het volgende jaar eerder gebruiken. Als 
de uitstoot van een lidstaat lager is dan het 
in lid 2 bedoelde plafond, mag hij zijn 
overschot aan emissiereductie overdragen 
naar het volgende jaar.

Or. en

Motivering

Voor diverse lidstaten zou een voorschot van 2% een belangrijk deel van hun 
reductieverplichting zijn en daardoor zou het een werkelijk lineaire beperking in gevaar kunnen 
brengen. Als in plaats daarvan 1% als maximum hoeveelheid wordt aangehouden is er meer 
zekerheid dat de emissies van de lidstaten inderdaad een neerwaarts traject zullen gaan 
vertonen.

Amendement 74
Fiona Hall

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Indien de emissies van een lidstaat 
boven het in lid 2 vastgestelde plafond 
liggen, dan dient deze lidstaat in het 
daaropvolgende jaar deze te slechte 
prestatie te compenseren. Hiertoe worden 
de  te hoge emissies van het vorige jaar  
vermenigvuldigd met een verplichte 
bijkomende klimaatbeschermingsfactor 
van 1,3. Als de emissies van een lidstaat 
onder het in lid 2 vastgestelde plafond 
liggen, dan kan deze lidstaat zijn 
overtollige emissiereducties naar het 
volgende jaar overdragen.

Or. en

Motivering

Aangezien uitsluitend de totale emissiebeperking datgene is wat telt in de bestrijding van de 
klimaatverandering zijn boetes alleen niet genoeg. De Commissie moet dezelfde compenserende 
factor van 1,3 hanteren, die ook in het mechanisme wordt toegepast om eerbiediging van het 
Protocol van Kyoto te bereiken.
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Amendement 75
András Gyürk

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat ten 
aanzien van de periode 2008-2012 
overeenkomstig het Protocol van Kyoto of, 
als de ondertekening van het nieuwe 
internationale verdrag inzake 
klimaatverandering vertraging 
ondervindt, tot het tijdstip waarop dit in 
werking treedt, de emissiereducties welke 
bereikt zijn als gevolg van 
projectactiviteiten zoals bedoeld in artikel 
17 van het Protocol van Kyoto en, 
overeenkomstig artikel 3 van het Protocol 
van Kyoto, de quota die van een andere 
lidstaat zijn overgedragen als deel van de 
niet-gebruikte emissiequota, een 
aanvulling vormen op de door de lidstaten 
in het eigen land genomen maatregelen.

Or. hu

Motivering

In het Protocol van Kyoto is vermeld dat flexibiliteitsmechanismen een aanvulling moeten 
vormen op cruciaal belangrijke nationale maatregelen. Het is gerechtvaardigde het aanvullende 
karakter van flexibiliteitsmaatregelen in de beschikking te vermelden om situaties te voorkomen 
waarin de lidstaten wellicht niet kunnen voldoen aan verplichtingen waaraan vervolgens moet 
worden voldaan.

Amendement 76
Fiona Hall

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. De emissies van broeikasgassen van 
de EU van sectoren die niet onder 
richtlijn 2003/87/EG vallen, moeten na 
2020 verminderen langs een jaarlijks 
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traject dat vóór 2050 leidt tot een totale 
reductie van tenminste 80% in 
vergelijking met de niveaus van 1990, met 
als uiteindelijk doel volledige 
uitschakeling in de EU van de uitstoot van 
broeikasgassen die afkomstig zijn van 
fossiele brandstoffen. Vóór 2011 bepaalt 
de Commissie of het passend is het 
reductiestreefcijfer van de Gemeenschap 
voor een verdere periode te differentiëren, 
zo niet, dan dienen de lidstaten te zorgen 
voor een jaarlijkse beperking van hun 
onder deze beschikking vallende emissies 
met de toepassing van een uniforme 
reductiefactor.

Or. en

Motivering

Als de EU zich aan haar 2-graden doelstelling wil houden, dan moet er bij haar emissies al naar 
de langere termijn worden gekeken. De Milieuraad heeft al aangegeven dat de emissies van de 
EU vóór 2050 met maximaal 80% moeten worden verminderd.

Amendement 77
Fiona Hall

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quater. Om ervoor te zorgen dat gebruik 
wordt gemaakt van de potentiële 
mogelijkheden om het energieverbruik 
van de EU vóór 2020 met 20% te 
verminderen, moet het indicatieve doel 
van het "Actieplan voor energie-
efficiëntie – Het potentieel realiseren"
(COM(2006)0545) een verplicht doel voor 
de lidstaten van de EU worden.
De Commissie stelt uiterlijk 2009 hiertoe 
maatregelen voor.

Or. en
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Motivering

Energiebesparing is de meest kosteneffectieve manier om de klimaatverandering te bestrijden, 
maar toch is het door de EU vastgestelde efficiëntiedoel het enige voor 2020 dat niet juridisch 
bindend is. Gebruik maken van het potentieel van Europa in deze sector moet het allereerste 
doel zijn als eerste stap naar een stabiele atmosfeer, het dienen van de belangen van de EU-
economie en de bescherming van het welzijn van zijn burgers. Omzetting van het efficiëntiedoel
in een juridisch bindend streefcijfer is hiervoor de enige manier.

Amendement 78
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Elke lidstaat kan een deel van zijn 
rechten op emissies van broeikasgassen 
zoals bedoeld in artikel 3, leden 1 en 2, 
aan een andere lidstaat overdragen. De 
lidstaat die deze rechten verwerft kan deze 
gebruiken om te voldoen aan zijn 
verplichtingen overeenkomstig artikel 3.

Or. en

Amendement 79
Dragoş Florin David

Voorstel voor een beschikking
Artikel 4 – Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gebruik van credits uit projectactiviteiten Gebruik van credits uit projectactiviteiten
en overdracht van rechten op grond van 
overtollige nationale emissiereducties

Or. en
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Amendement 80
Miloslav Ransdorf

Voorstel voor een beschikking
Artikel 4 – lid 1 – letter a t/m c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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

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

Or. en

Motivering

Het is in verband met de klimaatverandering irrelevant of er actie wordt ondernomen binnen de 
EU of elders. Maatregelen in verband met het klimaat zijn voor de gehele wereld een uitdaging 
en een verantwoordelijkheid. Daarom moeten alle landen, sectoren en broeikasgassen zo veel 
mogelijk in één enkele emissiebeperkingsregeling worden opgenomen, zelfs als er geen ideale 
oplossing zou worden gevonden. Hiervan zal een dempend effect uitgaan op de CO2-uitstoot en 
de energieprijzen, wat weer aan de concurrentiepositie van de industrie ten goede zal komen. 
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Amendement 81
Dragoş Florin David

Voorstel voor een beschikking
Artikel 4 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) gecertificeerde emissiereducties 
("Certified Emission Reductions", CER's) 
en emissiereductie-eenheden ("Emission 
Reduction Units", ERUs) die tot en met 31 
december 2012 worden afgegeven;

Or. en

Amendement 82
Satu Hassi

Voorstel voor een beschikking
Artikel 4 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) gecertificeerde emissiereducties 
("Certified Emission Reductions", CER's) 
en emissiereductie-eenheden ("Emission 
Reduction Units", ERUs) die tot en met 31 
december 2012 worden afgegeven voor 
emissiereducties uit soorten projecten die 
zich richten op hernieuwbare 
energiebronnen en efficiency aan de 
vraagzijde en die gedurende de periode 
2008 tot en met 2012 door alle lidstaten 
worden aanvaard overeenkomstig Richtlijn 
2003/87/EG, met uitzondering van CERs 
van grootschalige waterkrachtprojecten;

Or. en

Motivering

Het zou niet consequent zijn een compensatie toe te staan voor industriesectoren die gevoelig 
zijn voor koolstoflekken (verplaatsing van de productie naar landen zonder CO2-doelen). Het 
erkennen van credits van investeringen in mechanismen voor schone ontwikkeling in deze 
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sectoren zou de facto kunnen betekenen dat er financiële stimulansen worden geschapen die 
koolstoflekken bevorderen. Projecten op het gebied van hernieuwbare energiebronnen en het 
bevorderen van efficiency aan de vraagzijde bieden de garantie dat er geen export van 
industriële activiteiten uit de EU plaatsvindt.

Amendement 83
Dragoş Florin David

Voorstel voor een beschikking
Artikel 4 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) CER's die met ingang van 1 januari 
2013 worden afgegeven voor 
emissiereducties uit projecten die in de 
periode 2008 tot en met 2012 waren 
geregistreerd;

Or. en

Amendement 84
Satu Hassi

Voorstel voor een beschikking
Artikel 4 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) CER's die met ingang van 1 januari 
2013 worden afgegeven voor 
emissiereducties uit projecten die zich 
richten op hernieuwbare energiebronnen 
en efficiency aan de vraagzijde en die in 
de periode 2008 tot en met 2012 waren 
geregistreerd en waarvan het soort project 
gedurende de periode 2008 tot en met 2012 
door alle lidstaten was aanvaard 
overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG, met 
uitzondering van CERs van grootschalige 
waterkrachtprojecten;

Or. en
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Motivering

Het zou niet consequent zijn een compensatie toe te staan voor industriesectoren die gevoelig 
zijn voor koolstoflekken (verplaatsing van de productie naar landen zonder CO2-doelen). Het 
erkennen van credits van investeringen in mechanismen voor schone ontwikkeling in deze 
sectoren zou de facto kunnen betekenen dat er financiële stimulansen worden geschapen die 
koolstoflekken bevorderen. Projecten op het gebied van hernieuwbare energiebronnen en het 
bevorderen van efficiency aan de vraagzijde bieden de garantie dat er geen export van 
industriële activiteiten uit de EU plaatsvindt.

Amendement 85
Satu Hassi

Voorstel voor een beschikking
Artikel 4 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Het zou niet consequent zijn een compensatie toe te staan voor industriesectoren die gevoelig 
zijn voor koolstoflekken (verplaatsing van de productie naar landen zonder CO2-doelen). Het 
erkennen van credits van investeringen in mechanismen voor schone ontwikkeling in deze 
sectoren zou de facto kunnen betekenen dat er financiële stimulansen worden geschapen die 
koolstoflekken bevorderen. Projecten op het gebied van hernieuwbare energiebronnen en het 
bevorderen van efficiency aan de vraagzijde bieden de garantie dat er geen export van 
industriële activiteiten uit de EU plaatsvindt.
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Amendement 86
Dragoş Florin David

Voorstel voor een beschikking
Artikel 4 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) CER's die worden afgegeven voor 
emissiereducties die zijn behaald uit in de 
minst ontwikkelde landen uitgevoerde 
projecten totdat die landen een 
overeenkomst met de Gemeenschap 
hebben geratificeerd, of tot 2020, als dat 
eerder is.

Or. en

Amendement 87
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een beschikking
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten ervoor zorgen dat hun 
beleid op het gebied van de aankoop van 
dergelijke credits de eerlijke geografische 
distributie van projecten verbetert en de 
totstandbrenging van een internationale 
klimaatveranderingsovereenkomst 
vergemakkelijkt.

De lidstaten moeten ervoor zorgen dat hun
beleid op het gebied van de aankoop van 
dergelijke credits de eerlijke geografische 
distributie van projecten verbetert en de 
totstandbrenging van een internationale 
klimaatveranderingsovereenkomst 
vergemakkelijkt en dat de credits niet 
alleen voldoen aan strikte criteria op 
milieugebied en sociaal terrein maar ook 
aan criteria ten aanzien van hun 
aanvullende karakter die beantwoorden 
aan internationale kwaliteitsvereisten, 
zoals de “Gold Standard”.

Or. el

Motivering

Het is nodig te waarborgen dat de compensaties aanvullend en “echt” zijn, zodat gebruik van de 
credits een daadwerkelijke bijdrage levert aan een beperking van de plaatselijke emissies en de 
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lidstaten daarbij tevens een zekere mate van flexibiliteit blijven behouden bij hun inspanningen 
om aan de algemene EU-doelstellingen bij te dragen.

Amendement 88
Anni Podimata

Voorstel voor een beschikking
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten ervoor zorgen dat hun 
beleid op het gebied van de aankoop van
dergelijke credits de eerlijke geografische 
distributie van projecten verbetert en de 
totstandbrenging van een internationale 
klimaatveranderingsovereenkomst 
vergemakkelijkt.

De lidstaten moeten ervoor zorgen dat 
tenminste 50% van dergelijke credits
worden aangekocht van MOLs en KIOs, 
zodat de eerlijke geografische distributie 
van projecten verbetert en de 
totstandbrenging van een internationale 
klimaatveranderingsovereenkomst wordt 
vergemakkelijkt.

Or. en

Amendement 89
Dragoş Florin David

Voorstel voor een beschikking
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten ervoor zorgen dat hun 
beleid op het gebied van de aankoop van 
dergelijke credits de eerlijke geografische 
distributie van projecten verbetert en de 
totstandbrenging van een internationale 
klimaatveranderingsovereenkomst 
vergemakkelijkt.

Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.

Or. en
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Amendement 90
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een beschikking
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten ervoor zorgen dat hun 
beleid op het gebied van de aankoop van 
dergelijke credits de eerlijke geografische 
distributie van projecten verbetert en de 
totstandbrenging van een internationale 
klimaatveranderingsovereenkomst 
vergemakkelijkt.

Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.

Or. ro

Motivering

Meer duidelijkheid en precisie in de Engelse versie.

Amendement 91
Miloslav Ransdorf

Voorstel voor een beschikking
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Het is in verband met de klimaatverandering irrelevant of er actie wordt ondernomen binnen de 
EU of elders. Maatregelen in verband met het klimaat zijn voor de gehele wereld een uitdaging 
en een verantwoordelijkheid. Daarom moeten alle landen, sectoren en broeikasgassen zo veel 
mogelijk in één enkele emissiebeperkingsregeling worden opgenomen, zelfs als er geen ideale 
oplossing zou worden gevonden. Hiervan zal een dempend effect uitgaan op de CO2-uitstoot en 
de energieprijzen, wat weer aan de concurrentiepositie van de industrie ten goede zal komen. 
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Amendement 92
Dragoş Florin David

Voorstel voor een beschikking
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 93
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een beschikking
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Zodra overeenstemming is bereikt over 
een internationale overeenkomst inzake 
klimaatverandering, mogen de lidstaten 
alleen CER’s en ERU’s  (emissiereductie-
eenheden) van derde landen gebruiken die 
die overeenkomst hebben geratificeerd.

Or. ro

Motivering

In de berekeningen moet zowel rekening worden gehouden met CER’s als ERU’s.

Amendement 94
Miloslav Ransdorf

Voorstel voor een beschikking
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het jaarlijkse gebruik van credits door 
elke lidstaat overeenkomstig de leden 1, 2 
en 3, mag niet meer bedragen dan 3% van 

Schrappen
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de broeikasgasemissies van die lidstaat die 
in 2005 niet onder Richtlijn 2003/87/EG 
vielen.
Elke lidstaat mag het ongebruikte deel 
van die hoeveelheid aan een andere 
lidstaat overdragen.

Or. en

Motivering

Het is in verband met de klimaatverandering irrelevant of er actie wordt ondernomen binnen de 
EU of elders. Maatregelen in verband met het klimaat zijn voor de gehele wereld een uitdaging 
en een verantwoordelijkheid. Daarom moeten alle landen, sectoren en broeikasgassen zo veel 
mogelijk in één enkele emissiebeperkingsregeling worden opgenomen, zelfs als er geen ideale 
oplossing zou worden gevonden. Hiervan zal een dempend effect uitgaan op de CO2-uitstoot en 
de energieprijzen, wat weer aan de concurrentiepositie van de industrie ten goede zal komen. 

Amendement 95
Herbert Reul

Voorstel voor een beschikking
Artikel 4 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. Het jaarlijkse gebruik van credits door 
elke lidstaat overeenkomstig de leden 1, 2 
en 3, mag niet meer bedragen dan 10% van 
de broeikasgasemissies van die lidstaat die 
in 1990 niet onder Richtlijn 2003/87/EG 
vielen.

Or. de

Motivering

Zie de motivering bij het amendement op overweging 13.

Amendement 96
Robert Goebbels

Voorstel voor een beschikking
Artikel 4 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Motivering

Gelijktrekking met amendement 5 op overweging 13.

Amendement 97
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een beschikking
Artikel 4 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het jaarlijkse gebruik van credits door elke 
lidstaat overeenkomstig de leden 1, 2 en 3, 
mag niet meer bedragen dan 3% van de 
broeikasgasemissies van die lidstaat die in 
1990 niet onder Richtlijn 2003/87/EG 
vielen.

Or. en

Motivering

Het is van essentieel belang dat 1990 als referentiejaar wordt genomen om voor meer gelijkheid 
onder de lidstaten te zorgen en om de inspanningen in het verleden te erkennen van enige 
lidstaten die hun uitstoot tussen 1990 en 2005 aanzienlijk hebben verminderd. Dit zou ook 
stroken met de aanbevelingen van de Europese Raad, die ertoe opriep om bij de nieuwe regeling 
waarbij de inspanningen verdeeld worden de resultaten uit het verleden van de lidstaten te 
erkennen en hiermee rekening te houden. 1990 wordt in het kader van het Protocol van Kyoto 
als referentiejaar aangehouden, maar ook door de EU bij het vaststellen van haar doelstellingen 
bij de uitstootbeperking.

Amendement 98
Robert Goebbels

Voorstel voor een beschikking
Artikel 4 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke lidstaat mag het ongebruikte deel van Elke lidstaat mag het ongebruikte deel van 
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die hoeveelheid aan een andere lidstaat 
overdragen.

die hoeveelheid aan een andere lidstaat 
overdragen of het naar het volgende jaar 
overdragen. In lidstaten die te lijden 
hebben onder veel internationaal 
doorgaand verkeer over de weg kan het 
jaarlijkse gebruik van de credits worden 
verdubbeld. De Commissie stelt objectieve 
regels voor om vast te stellen vanaf welk 
niveau van internationaal doorgaand 
verkeer over de weg deze aanvullende 
credits door de betrokken lidstaten 
kunnen worden gebruikt. Deze regelingen 
worden overeenkomstig artikel 9, lid 2, 
vastgesteld.

Or. fr

Motivering

Bepaalde lidstaten hebben te maken met een zeer druk internationaal doorgaand wegverkeer 
waardoor het saldo van de CO2-emissies van deze landen hoger uitvalt, terwijl het beginsel van 
een vrij verkeer hun geen keus laat. Voor deze lidstaten moet het mogelijk zijn deze emissies van 
vrachtwagens en personenvoertuigen op doorreis door de aankoop van extra credits te 
compenseren.

Amendement 99
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een beschikking
Artikel 4 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten maken alleen gebruik 
van de projectcredits van projecten op het 
gebied van hernieuwbare energiebronnen 
en eindgebruik-efficiencyprojecten die 
voldoen aan strenge kwaliteitscriteria die
garant staan voor het aanvullende 
karakter van de projecten en de bijdrage 
die zij aan een duurzame ontwikkeling 
leveren. De kwaliteitscriteria dienen 
tenminste te voldoen aan de “Gold 
Standard” of een gelijkwaardige norm. 
Alleen credits van waterkrachtprojecten 
van minder dan 10 MW kunnen in 
aanmerking worden genomen, en dan
uitsluitend indien zij voldoen aan de 
criteria van de World Commission on 
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Dams.

Or. en

Motivering

De Gold Standard is bruikbaar als kwaliteitsnorm voor voor CDMs omdat het een norm is van 
een onafhankelijke, transparante, internationaal erkende organisatie die projecten van hoge 
kwaliteit evalueert. De norm beperkt zich tot hernieuwbare energiebronnen en eindgebruik-
efficiencyprojecten en schrijft voor dat de projecten zich houden aan een conservatieve 
interpretatie van de test inzake het aanvullende karakter van de UNFCCC.
Omdat grote waterkrachtprojecten vaak verwoestende sociale effecten en milieugevolgen hebben 
moeten de door de World Commission on Dams voorgestelde criteria ter voorkoming daarvan 
aangewend worden.

Amendement 100
Fiona Hall

Voorstel voor een beschikking
Artikel 4 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten maken alleen gebruik 
van de projectcredits van projecten op het 
gebied van hernieuwbare energiebronnen 
en eindgebruik-efficiencyprojecten die 
voldoen aan strenge kwaliteitscriteria die 
het aanvullende karakter van de projecten 
garanderen en de bijdrage die zij aan een 
duurzame ontwikkeling leveren. De 
kwaliteitscriteria dienen tenminste te 
voldoen aan de “Gold Standard” of een 
gelijkwaardige norm. Alleen credits van 
waterkrachtprojecten van minder dan 10 
MW kunnen in aanmerking worden 
genomen, en uitsluitend indien zij voldoen 
aan de criteria van de World Commission 
on Dams.

Or. en

Motivering

De Gold Standard is bruikbaar als kwaliteitsnorm voor voor CDMs omdat het een norm is van 
een onafhankelijke, transparante, internationaal erkende organisatie die projecten van hoge 
kwaliteit evalueert. De norm beperkt zich tot hernieuwbare energiebronnen en eindgebruik-
efficiencyprojecten en schrijft voor dat de projecten zich houden aan een conservatieve 
interpretatie van de test inzake het aanvullende karakter van de UNFCCC.
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Omdat grote waterkrachtprojecten vaak verwoestende sociale effecten en milieugevolgen hebben 
moeten de door de World Commission on Dams voorgestelde criteria ter voorkoming daarvan 
aangewend worden.

Amendement 101
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een beschikking
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

De Commissie krijgt de bevoegdheid de 
toezichts- en rapportageverplichtingen op 
grond van beschikking 240/2004/EG te 
wijzigen naar aanleiding van de  ervaring 
die met de toepassing van onderhavige 
beschikking is opgedaan. De Commissie 
verifieert de rapporten vóór eind april 
volgend op de maand waarin de rapporten 
moeten worden voorgelegd.

Or. en

Motivering

Betrouwbaar, tijdig en onafhankelijk toezicht uitoefenen, verslag uitbrengen en verifiëren op 
jaarbasis moet in alle lidstaten plaatsvinden. Dit belangrijke aspect komt in het 
Commissievoorstel niet duidelijk uit de verf en daarom moet het duidelijker naar voren komen. 
Om te garanderen dat jaarlijks de emissiehoeveelheden in mindering worden gebracht moet er 
jaarlijks en tijdig worden gerapporteerd. Met de beschikking moet het voor de Commissie 
mogelijk zijn tijdig te evalueren of een lidstaat zich aan de beschikking heeft gehouden. Een 
accurate en tijdige verslaglegging moet daarom verplicht zijn.
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Amendement 102
Fiona Hall

Voorstel voor een beschikking
Artikel 5 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De beoordeling moet om de twee jaar 
plaatsvinden, te beginnen met de voor 2013 
gerapporteerde emissies, en ook betrekking 
hebben op de geraamde vorderingen van de 
Gemeenschap en haar lidstaten bij het 
nakomen van hun verplichtingen in het 
kader van deze beschikking. De lidstaten 
dienen vóór 1 juli 2016 een herziene versie 
van hun geraamde vorderingen in.

De beoordeling moet om het jaar 
plaatsvinden, te beginnen met de voor 2013 
gerapporteerde emissies, en ook betrekking 
hebben op de geraamde vorderingen van de 
Gemeenschap en haar lidstaten bij het 
nakomen van hun verplichtingen in het 
kader van deze beschikking. De lidstaten 
dienen vóór 1 juli 2014 en voor elk 
daaropvolgend jaar een herziene versie 
van hun geraamde vorderingen in.

Or. en

Motivering

De beschikking moet voorzien in een krapper tijdsbestek voor de evaluatie van de vooruitgang 
van de lidstaten bij de uitvoering van de beschikking, de beoordeling moet eerder dan 
voorgesteld ingaan en op jaarbasis geschieden.

Amendement 103
Satu Hassi

Voorstel voor een beschikking
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Verslag over communautaire maatregelen 
waarvan een stimulans moet uitgaan om

aan de verplichtingen te voldoen
1. De Commissie stelt een verslag op 
waarin verdere stappen worden 
beschreven die op communautair niveau 
vereist zijn om te bereiken dat voldaan 
wordt aan de 
emissiebeperkingsverplichtingen die in 
deze beschikking worden beschreven en 
aan het efficiencydoel dat  de Europese 
Raad in maart 2007 heeft vastgesteld. Dit 
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verslag moet met name de volgende 
punten omvatten:
a) een evaluatie van de in de lidstaten 
bereikte vooruitgang naar een verbetering 
van de energie efficiency;
b) de resultaten van het onderzoek naar 
het nut van een richtlijn inzake witte 
certificaten zoals bedoeld in artikel 4, lid
5, van richtlijn 2006/32/EG; in dit verslag 
moet met name worden ingegaan op het 
potentieel van een verplicht, voor de 
gehele Gemeenschap geldend stelsel voor  
het verhandelen van witte certificaten;
c) gedetailleerde voorstellen ter beperking 
van de emissies van huishoudens en 
commerciële gebouwen dankzij strengere 
product- en bouwnormen, met als doel 
ervoor te zorgen dat alle nieuwe huizen en 
commerciële gebouwen vóór 2020 CO2-
neutraal zijn;
d) beoordeling van de gevolgen van 
structurele vormen van EU-beleid voor de 
emissies van broeikasgassen van de 
Gemeenschap en het potentieel voor 
emissiebeperking in verband met deze 
vormen van beleid;
2. De Commissie legt dit verslag vóór 1 
september 2009 aan het Europees 
Parlement en de Raad voor. Zij legt vóór 
30 juni 2010 voorstellen voor wetgeving 
voor die ervoor moeten zorgen dat het 
doel op het gebied van energie-efficiency 
voor 2020, dat in maart 2007  door de 
Europese Raad werd vastgesteld, wordt 
gehaald en dat andere vormen van 
communautair beleid adequaat bijdragen 
aan het bereiken van 
klimaatdoelstellingen.

Or. en

Motivering

Is gebaseerd op amendement 17 van de rapporteur, met toevoeging van bepalingen die ervoor 
moeten zorgen dat het in maart 2007 door de Europese Raad vastgestelde doel ter verbetering 
van de energie-efficiency van de Gemeenschap met 20% vóór 2020 op grond van bindende EU-
wetgeving wordt gerealiseerd.
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Amendement 104
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een beschikking
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Effect communautaire maatregelen voor 

verplichtingen van de lidstaten met 
betrekking tot de totale communautaire 

doelstelling
1. Indien voorgestelde vormen van
communautair beleid en maatregelen een 
significante invloed kunnen hebben op
het halen van doelstellingen ten aanzien 
van de beperking van emissies van 
broeikasgassen waartoe de Gemeenschap 
en haar lidstaten zich hebben verplicht,
dient de beoordeling van de gevolgen op 
regelgevingsgebied van elk 
Commissievoorstel een kwantificering te 
omvatten van de eventuele effecten op de 
emissies van broeikasgassen van de 
Gemeenschap, en op die van elke lidstaat.
2. De Commissie stelt vóór 31 december 
2010 en om de drie jaar daarna een 
verslag op over het effect dat de 
communautaire vormen van beleid en 
maatregelen ter beperking van de emissies 
van broeikasgassen heeft op de 
inspanningen van de Gemeenschap en 
van elke lidstaat ter beperking van de 
emissies van broeikasgassen 
overeenkomstig de bepalingen van deze 
beschikking.

Or. en

Motivering

Het mainstreamen van de maatregelen tegen de klimaatverandering in het huidige en 
toekomstige EU-beleid is van essentieel belang om voor coherentie en efficiency bij actie op EU-
niveau te zorgen. De klimaatverandering heeft zich tot een horizontaal vraagstuk ontwikkeld en 
moet als zodanig worden behandeld. Het is daar noodzakelijk regelmatig de gevolgen van het 
communautaire beleid op de inspanningen ter beperking van de emissies van broeikasgassen van 
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de Gemeenschap en van de lidstaten afzonderlijk te evalueren.

Amendement 105
András Gyürk

Voorstel voor een beschikking
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Nieuwe communautaire financiering voor 

technologie die CO2-uitstoot beperkt en 
energie-efficiency bevordert

1. Een deel van de opbrengst van het 
veilen van emissierechten overeenkomstig 
de in artikel 10 van richtlijn 2003/87/EG 
beschreven communautaire regeling 
wordt gestort in een fonds op 
communautair niveau voor:
a) de bevordering en de verspreiding van 
CO2-uitstootbeperkende en energie-
efficiency bevorderende maatregelen in 
woonhuizen en  gebouwen voor 
gemeenschappelijk gebruik;
b) de bevordering en verspreiding van 
CO2-uitstootbeperkende  
vervoerstechnologie en 
vervoerspraktijken.
2. Van het fonds moet een zo groot 
mogelijke hefboomwerking voor 
financiering uit de particuliere sector 
uitgaan.
3. De Commissie legt vóór 30 juni 2010
specifieke voorstellen voor over de 
omvang, de werking en het zwaartepunt 
van een dergelijk fonds.

Or. hu

Motivering

De investering van een deel van de ETS-inkomsten in een fonds is een doel dat steun verdient.
Het fonds moet in de eerste plaats worden gebruikt ter ondersteuning van investeringen ter 
verbetering van de energie-efficiency in gemeenschappelijk gebruikte gebouwen en niet zozeer 
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ten behoeve van gebouwen voor commercieel gebruik.

Amendement 106
Satu Hassi

Voorstel voor een beschikking
Artikel 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 ter
Handhavingsmechanisme

1. Indien de emissies van broeikasgassen 
van een lidstaat die niet vallen onder 
richtlijn 2003/87/EG  het jaarlijkse 
plafond voor broeikasgasemissies 
overeenkomstig artikel 3 van onderhavige 
beschikking overschrijden, dan is deze 
lidstaat verplicht tot de betaling van een 
boete wegens te hoge emissies die 
gelijkwaardig is aan het in artikel 16 van 
genoemde richtlijn bedoelde bedrag. De 
boete wegens te hoge emissies wordt 
gestort in een communautair fonds ter 
financiering van maatregelen voor het 
opvangen van de klimaatverandering.
2. De Commissie stelt maatregelen vast ter 
instelling van het in lid 1 bedoelde fonds. 
Deze maatregelen die wijziging van niet-
essentiële onderdelen van deze 
beschikking door aanvulling ervan 
beogen, worden aangenomen 
overeenkomstig de regelgevingsprocedure 
met toetsing zoals bedoeld in artikel 9, lid 
2.
3. In aanvulling op het in lid 1 bepaalde 
wordt de totale,  in tonnen kooldioxide-
equivalent uitgedrukte hoeveelheid 
waarmee het jaarlijkse plafond voor 
broeikasgasemissies is overschreden in 
mindering gebracht op de 
broeikasgasemissierechten door de 
lidstaten overeenkomstig artikel 10, lid 2 
van Richtlijn 2003/87/EG worden geveild.

Or. en
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Motivering

Is gebaseerd op amendement 17 van de rapporteur, met toevoeging van bepalingen die ervoor 
moeten zorgen dat het in maart 2007 door de Europese Raad vastgestelde doel ter verbetering 
van de energie-efficiency van de Gemeenschap met 20% vóór 2020 op grond van bindende EU-
wetgeving wordt gerealiseerd.

Amendement 107
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een beschikking
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Met ingang van de sluiting door de 
Gemeenschap van een internationale 
overeenkomst inzake klimaatverandering 
die tot grotere verplichte reducties leidt dan 
die overeenkomstig artikel 3 legt de 
Commissie het Europees Parlement en de 
Raad een voorstel tot wijziging van deze 
beschikking voor.

2. Vanaf het jaar dat volgt op de sluiting 
van de in lid 1 bedoelde overeenkomst, 
moeten de broeikasgasemissies van de 
Gemeenschap uit bronnen die in 2020 
overeenkomstig artikel 3, lid 1, niet onder 
Richtlijn 2003/87/EG vallen, verder 
worden verlaagd met een even grote 
hoeveelheid als de totale extra reductie 
van broeikasgasemissies door de 
Gemeenschap uit alle bronnen waartoe de 
internationale overeenkomst de 
Gemeenschap verplicht, vermenigvuldigd 
met het aandeel van de totale 
broeikasgasemissiereducties van de 
Gemeenschap voor het jaar 2020 waaraan 
de lidstaten bijdragen door de reducties 
van broeikasgasemissies uit bronnen die 
overeenkomstig artikel 3 niet onder 
Richtlijn 2003/87/EG vallen.
3. Elke lidstaat draagt bij aan de extra 
reductie-inspanning van de Gemeenschap 
naar de mate waarin hij bijdraagt aan de 
totale uitstoot van de Gemeenschap 
afkomstig uit bronnen die overeenkomstig 
artikel 3 niet onder Richtlijn 2003/87/EG 
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vallen voor het jaar 2020.
De Commissie wijzigt de bijlage om de 
emissieplafonds aan te passen 
overeenkomstig het bepaalde in de eerste 
alinea. Die maatregel, die niet-essentiële 
onderdelen van deze beschikking beoogt 
te wijzigen, wordt vastgesteld volgens de 
in artikel 9, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.
4. De lidstaten mogen het gebruik van de 
in artikel 4, lid 4, bedoelde 
broeikasgascredits van derde landen die 
de in lid 1 van dit artikel bedoelde 
overeenkomst hebben geratificeerd, in 
overeenstemming met lid 5, verhogen met 
ten hoogste 50% van de extra reductie die 
overeenkomstig lid 2 plaatsvindt.
Elke lidstaat mag het ongebruikte deel 
van die hoeveelheid aan een andere 
lidstaat overdragen.
5. De Commissie keurt maatregelen goed 
om te voorzien in het gebruik door de 
lidstaten van aanvullende soorten 
projectcredits of, eventueel, in het gebruik 
door de lidstaten van andere 
mechanismen die in het kader van de 
internationale overeenkomst zijn 
ingesteld. 
Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze beschikking beogen 
te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in artikel 9, 
lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. el

Motivering

Als de Gemeenschap een internationale overeenkomst inzake klimaatverandering heeft gesloten, 
moet deze beschikking worden gewijzigd om rekening te houden met de nieuwe situatie.
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Amendement 108
Fiona Hall

Voorstel voor een beschikking
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten mogen het gebruik van de 
in artikel 4, lid 4, bedoelde 
broeikasgascredits van derde landen die 
de in lid 1 van dit artikel bedoelde 
overeenkomst hebben geratificeerd, in 
overeenstemming met lid 5, verhogen met 
ten hoogste 50% van de extra reductie die 
overeenkomstig lid 2 plaatsvindt.
Elke lidstaat mag het ongebruikte deel 
van die hoeveelheid aan een andere 
lidstaat overdragen.

schrappen

Or. en

Motivering

Projectcredits moeten bovenop en niet in plaats van de binnenlandse inspanningen voor 
emissiebeperking zoals omschreven in artikel 3 worden toegewezen. Om te waarborgen dat naar 
de technische innovaties wordt gestreefd die nodig zijn voor de veel hogere reducties van 
broeikasgassen die er na 2020 zullen moeten komen en om ervoor te zorgen dat de opkomende 
industrielanden zich “groen” zullen ontwikkelen, moet de EU het goede voorbeeld geven. Als de 
lidstaten wordt toegestaan de credits over te dragen, dan zou dit de innovatie ontmoedigen.
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Amendement 109
András Gyürk

Voorstel voor een beschikking
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7
Uitbreidingen van het toepassingsgebied 

van Richtlijn 2003/87/EG
De emissieplafonds op grond van artikel 3 
van deze beschikking worden aangepast 
volgens de hoeveelheid overeenkomstig 
artikel 11 van Richtlijn 2003/87/EG 
afgegeven broeikasgasemissierechten die 
het resultaat is van een wijziging van het 
toepassingsgebied van die richtlijn ten 
aanzien van de bronnen die eronder 
vallen, na uiteindelijke goedkeuring door 
de Commissie van de nationale 
toewijzingsplannen voor de periode 2008 
tot en met 2012 overeenkomstig die 
richtlijn.
De Commissie maakt de cijfers die het 
resultaat zijn van die aanpassing bekend.

Schrappen

Or. en

Motivering

In aanmerking genomen dat het ETS (emissiehandelssysteem)onder het toepassingsgebied van 
de beschikking zal komen te vallen en dat het ETS niet zoals nu een aanvulling is, zal het niet 
nodig zijn dat met een aanpassingsmechnisme rekening wordt gehouden met een eventuele 
verhoging in ETS-kader, omdat dit op geen enkele wijze van invloed is op de totale nationale 
streefhoeveelheden.

Amendement 110
Fiona Hall

Voorstel voor een beschikking
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie moet een verslag opstellen 
waarin de uitvoering van deze beschikking 
wordt geëvalueerd. De Commissie dient 
dat verslag, zo nodig vergezeld van 

De Commissie moet een jaarlijks verslag 
opstellen waarin de uitvoering van deze 
beschikking wordt geëvalueerd. De 
Commissie dient dat verslag, zo nodig 
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voorstellen, uiterlijk 31 oktober 2016 bij 
het Europees Parlement en de Raad in.

vergezeld van voorstellen, uiterlijk 
31 oktober van elk jaar bij het Europees 
Parlement en de Raad in.

Or. en

Motivering

De beschikking moet voorzien in een krapper tijdsbestek voor de evaluatie van de vooruitgang 
van de lidstaten bij de uitvoering van de beschikking, de beoordeling moet eerder dan 
voorgesteld ingaan en op jaarbasis geschieden.

Amendement 111
Adam Gierek

Voorstel voor een beschikking
Bijlage

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage schrappen.

Or. pl

Motivering

Met het oog op het voorstel betreffende artikel 3 is het wenselijk de bijlage over de door de 
lidstaten vastgestelde broeikasgasemissieplafonds te schrappen.

Amendement 112
Herbert Reul

Voorstel voor een beschikking
Bijlage – kolom 2 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Broeikasgasemissieplafonds per lidstaat 
tegen 2020 in vergelijking met de 
broeikasgasemissies in 2005 voor bronnen 
die niet onder Richtlijn 2003/87/EG vallen

Broeikasgasemissieplafonds per lidstaat 
tegen 2020 in vergelijking met de 
broeikasgasemissies in 1990 voor bronnen 
die niet onder Richtlijn 2003/87/EG vallen

(Nieuwe berekening van de waarden 
vereist.)

Or. de

Adlib Express Watermark



AM\732191NL.doc 69/71 PE409.501v01-00

NL

Motivering

Als referentiejaar moet 1990 gelden, daarom wordt de Commissie verzocht de waarden opnieuw 
te berekenen.

Amendement 113
András Gyürk

Voorstel voor een beschikking
Bijlage

Door de Commissie voorgestelde tekst

Broeikasgasemissieplafonds per 
lidstaat tegen 2020 in 
vergelijking met de 

broeikasgasemissies in 2005 
voor bronnen die niet onder 
Richtlijn 2003/87/EG vallen

Broeikasgasemissies per lidstaat in 2020 
als gevolg van de uitvoering van artikel 3

(in ton CO2-equivalent)

België -15% 70954356
Bulgarije 20% 35161279

Tsjechië 9% 68739717
Denemarken -20% 29868050

Duitsland -14% 438917769

Estland 11% 8886125
Ierland -20% 37916451

Griekenland -4% 64052250
Spanje -10% 219018864

Frankrijk -14% 354448112
Italië -13% 305319498

Cyprus -5% 4633210

Letland 17% 9386920
Litouwen 15% 18429024

Luxemburg -20% 8522041
Hongarije 10% 58024562

Malta 5% 1532621
Nederland -16% 107302767

Oostenrijk -16% 49842602
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Polen 14% 216592037

Portugal 1% 48417146
Roemenië 19% 98477458

Slovenië 4% 12135860

Slowakije 13% 23553300
Finland -16% 29742510

Zweden -17% 37266379
Verenigd 

Koninkrijk
-16% 310387829

Amendement

Emissies aan broeikasgassen per 
lidstaat in 2020 als gevolg van 
de uitvoering van artikel 3 (in 
ton kooldioxide-equivalent)
(ETS- + niet-ETS-sectoren)

Broeikasgasemissies per lidstaat vóór 2020 
in vergelijking met de doelstelling van het 

Protocol van Kyoto
(in ton kooldioxide-equivalent)

(ETS- +  niet-ETS-sectoren

België 110.535 -18%

Bulgarije 100.043 -18%

Tsjechië 146.541 -18%
Denemarken 45.402 -18%

Duitsland 798.368 -18%
Estland 32.155 -18%

Ierland 51.526 -18%
Griekenland 109.662 -18%

Spanje 273.256 -18%

Frankrijk 462.419 -18%
Italië 396.270 -18%

Cyprus -18%
Letland 19.546 -18%

Litouwen 32.278 -18%
Luxemburg 7.774 -18%

Hongarije 88.948 -18%

Malta -18%
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Nederland 164.207 -18%

Oostenrijk 56.394 -18%
Polen 434.302 -18%

Portugal 62.638 -18%

Roemenië 213.093 -18%
Slovenië 15.355 -18%

Slowakije 54.355 -18%
Finland 58.223 -18%

Zweden 61.531 -18%
Verenigd 

Koninkrijk
559.581 -18%

Or. en

Motivering

Volgens dit voorstel is, om het doel dat het Commissievoorstel voor 2020 heeft gesteld, een 
algemene reductie van 18% ten opzichte van het streefcijfer in het Protocol van Kyoto voor elke 
lidstaat nodig. Het ETS zou gelijk blijven als in het Commissievoorstel COM(2008)0016 –
2008/0013(COD). Cyprus en Malta vallen niet onder de landen van Bijlage I omdat zij geen 
doelen krachtens het Protocol van Kyoto hebben. Over hun cijfers dient derhalve te worden 
onderhandeld.
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