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Amendement 132
Caroline Lucas

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Voor andere bedrijfstakken die onder 
de Gemeenschapsregeling vallen, dient 
een overgangsregeling te worden 
vastgesteld waarvoor de gratis toewijzing 
in 2013 80% dient te bedragen van de 
hoeveelheid die overeenkomt met het 
percentage van de totale emissie van de 
Gemeenschap in de periode van 2005 tot 
2007 die deze installaties hebben 
uitgestoten, berekend als percentage van 
de totale jaarlijkse hoeveelheid 
emissierechten van de Gemeenschap. 
Daarna dient de gratis toewijzing elk jaar 
met gelijke hoeveelheden te worden 
verlaagd, zodat er in 2020 geen sprake 
meer is van gratis toewijzing.

Schrappen

Or. en

Motivering

De prijs van koolstof moet volledig worden doorberekend in de producten, om de markt in de 
richting van meer klimaatvriendelijke consumptie te sturen. Gratis toewijzing verstoort de 
werking van het marktmechanisme terwijl volledige veiling een grote bureaucratie uitspaart 
en de beste presteerders beloont. Het weglekeffect en oneerlijke concurrentie voor Europese 
producenten uit landen die niet gebonden zijn aan een brede internationale overeenkomst 
inzake klimaatverandering, moeten worden geneutraliseerd door de verplichte inlevering van 
emissierechten bij import.
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Amendement 133
Jens Holm

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Voor andere bedrijfstakken die onder 
de Gemeenschapsregeling vallen, dient 
een overgangsregeling te worden 
vastgesteld waarvoor de gratis toewijzing 
in 2013 80% dient te bedragen van de 
hoeveelheid die overeenkomt met het 
percentage van de totale emissie van de 
Gemeenschap in de periode van 2005 tot 
2007 die deze installaties hebben 
uitgestoten, berekend als percentage van 
de totale jaarlijkse hoeveelheid 
emissierechten van de Gemeenschap. 
Daarna dient de gratis toewijzing elk jaar 
met gelijke hoeveelheden te worden 
verlaagd, zodat er in 2020 geen sprake
meer is van gratis toewijzing.

Schrappen

Or. en

Motivering

Bedrijven moeten geen overgangsperiode van zeven jaar krijgen voordat zij moeten 
opdraaien voor de milieukosten van hun CO2-emissies.

Amendement 134
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Mikolášik, 
Amalia Sartori, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Miroslav Ouzký

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Voor andere bedrijfstakken die onder 
de Gemeenschapsregeling vallen, dient een 
overgangsregeling te worden vastgesteld 
waarvoor de gratis toewijzing in 2013 80% 
dient te bedragen van de hoeveelheid die 

(17) Voor andere bedrijfstakken die onder 
de Gemeenschapsregeling vallen, dient een 
overgangsregeling te worden vastgesteld 
die, voor zover mogelijk, gratis toewijzing 
verleent, op basis van sectorspecifieke 
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overeenkomt met het percentage van de 
totale emissie van de Gemeenschap in de 
periode van 2005 tot 2007 die deze 
installaties hebben uitgestoten, berekend 
als percentage van de totale jaarlijkse 
hoeveelheid emissierechten van de 
Gemeenschap. Daarna dient de gratis 
toewijzing elk jaar met gelijke 
hoeveelheden te worden verlaagd, zodat er 
in 2020 geen sprake meer is van gratis 
toewijzing.

benchmarks.

Or. en

Motivering

De verwerkende industrie moet afrekenen met internationale concurrentie. De veiling stelt 
deze industrieën en de economie bloot aan risico's, terwijl geen bijdrage wordt geleverd aan 
de milieudoelstellingen van de richtlijn. Het plafond is vastgelegd op 21%. Dit zal met of 
zonder veiling worden bereikt, door de hoeveelheid emissierechten te verminderen. De 
verwerkende industrie moet bijgevolg gratis emissierechten krijgen op basis van benchmarks, 
tot een internationale overeenkomst van kracht is die op wereldschaal zorgt voor een gelijk 
speelveld voor concurrenten.

Amendement 135
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Voor andere bedrijfstakken die onder 
de Gemeenschapsregeling vallen, dient een 
overgangsregeling te worden vastgesteld 
waarvoor de gratis toewijzing in 2013 
80% dient te bedragen van de hoeveelheid 
die overeenkomt met het percentage van 
de totale emissie van de Gemeenschap in 
de periode van 2005 tot 2007 die deze 
installaties hebben uitgestoten, berekend 
als percentage van de totale jaarlijkse 
hoeveelheid emissierechten van de 
Gemeenschap. Daarna dient de gratis 
toewijzing elk jaar met gelijke 
hoeveelheden te worden verlaagd, zodat er 

(17) Voor alle bedrijfstakken die onder de 
Gemeenschapsregeling vallen, zullen de 
emissierechten vanaf 2013 volledig 
worden geveild, op voorwaarde dat een 
internationale overeenkomst is bereikt.
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in 2020 geen sprake meer is van gratis 
toewijzing.

Or. en

Motivering

Volledige veiling voor alle bedrijfstakken vanaf 2013 is het meest efficiënte en te verkiezen 
systeem. Wanneer een internationale overeenkomst is bereikt, is er geen risico op een 
weglekeffect.

Amendement 136
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Voor andere bedrijfstakken die onder 
de Gemeenschapsregeling vallen, dient een 
overgangsregeling te worden vastgesteld 
waarvoor de gratis toewijzing in 2013 80% 
dient te bedragen van de hoeveelheid die 
overeenkomt met het percentage van de 
totale emissie van de Gemeenschap in de 
periode van 2005 tot 2007 die deze 
installaties hebben uitgestoten, berekend 
als percentage van de totale jaarlijkse 
hoeveelheid emissierechten van de 
Gemeenschap. Daarna dient de gratis 
toewijzing elk jaar met gelijke 
hoeveelheden te worden verlaagd, zodat er 
in 2020 geen sprake meer is van gratis 
toewijzing.

(17) Voor andere bedrijfstakken die onder 
de Gemeenschapsregeling vallen, dient een 
overgangsregeling te worden vastgesteld 
waarvoor de gratis toewijzing in 2013 80% 
dient te bedragen van de hoeveelheid die 
overeenkomt met het percentage van de 
totale emissie van de Gemeenschap in de 
periode van 2005 tot 2007 die deze 
installaties hebben uitgestoten, berekend 
als percentage van de totale jaarlijkse 
hoeveelheid emissierechten van de 
Gemeenschap. Daarna dient de gratis 
toewijzing elk jaar met gelijke 
hoeveelheden te worden verlaagd, zodat er 
in 2020 geen sprake meer is van gratis 
toewijzing. Zolang er geen internationale 
overeenkomst is bereikt die zorgt voor een 
gelijk speelveld voor bedrijfstakken die 
onder de EU-regeling voor de handel in 
emissierechten vallen, moet de Commissie 
de bedrijfstakken evalueren die te kampen 
hebben met onevenredige nadelen als 
gevolg van de veiling. Deze bedrijfstakken 
kunnen worden vrijgesteld van het 
systeem.

Or. en
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Motivering

Sommige bedrijfstakken zullen te kampen hebben met onevenredige nadelen van de veiling 
(zoals energie-intensieve bedrijfstakken). Deze bedrijfstakken kunnen worden vrijgesteld.

Amendement 137
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

17 bis) Indien er geen internationale 
overeenkomst voorhanden is, moet 
worden voorzien in een ander systeem 
voor de bedrijfstakken waarvoor het 
weglekeffect een reëel risico vormt. 
Vanwege dit risico, moeten deze 
bedrijfstakken gratis emissierechten 
krijgen tot 80% van hun gemiddelde 
emissie van 2005 tot 2007.

Or. en

Motivering

Wanneer geen internationale overeenkomst is bereikt, bestaat er een risico op een 
weglekeffect. Het is moeilijk bewijs te verzamelen over de ernst van dit risico, maar uit 
voorzorg willen we gratis toewijzing (op basis van benchmarks) toelaten voor bedrijfstakken 
die zijn blootgesteld aan dit risico. Indien een omvattende internationale overeenkomst over 
klimaatverandering wordt bereikt, zal het risico op een weglekeffect veroorzaakt door de 
veiling van emissierechten laag zijn. Bijgevolg moet volledige veiling de toewijzingsmethode 
worden eens dergelijke overeenkomst is gesloten.

Amendement 138
Caroline Lucas

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om concurrentieverstoring binnen de Schrappen
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Gemeenschap tot een minimum te
beperken dienen de gratis 
overgangstoewijzingen volgens 
geharmoniseerde regels voor de hele 
Gemeenschap ("benchmarks") aan 
installaties te worden verstrekt. Deze 
regels dienen rekening te houden met de 
meest broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken, vervangingsproducten, 
alternatieve productieprocédés, het 
gebruik van biomassa, duurzame energie 
en het afvangen en de opslag van 
broeikasgassen. Deze regels mogen niet 
aanzetten tot een toename van de emissie 
en moeten ervoor zorgen dat een groeiend 
percentage van deze emissierechten wordt 
geveild. De toewijzingen moeten vóór de 
handelsperiode worden vastgesteld, zodat 
de markt adequaat kan functioneren. Ook 
mogen ze niet leiden tot een ongepaste 
concurrentieverstoring op de markten 
voor de levering van elektriciteit en 
warmte aan industriële installaties. Deze 
regels moeten gelden voor nieuwkomers 
die dezelfde activiteiten uitvoeren als 
bestaande installaties die gratis 
overgangstoewijzingen ontvangen. Om 
concurrentieverstoring binnen de interne 
markt te voorkomen mag er geen gratis 
toewijzing worden verstrekt voor de 
opwekking van elektriciteit door 
nieuwkomers. Emissierechten die in 2020 
in de reserve voor nieuwkomers resteren, 
dienen te worden geveild.

Or. en

Motivering

De prijs van koolstof moet volledig worden doorberekend in de producten, om de markt in de 
richting van meer klimaatvriendelijke consumptie te sturen. Gratis toewijzing verstoort de 
werking van het marktmechanisme terwijl volledige veiling een grote bureaucratie uitspaart 
en de beste presteerders beloont. Het weglekeffect en oneerlijke concurrentie met Europese 
producenten uit landen die niet gebonden zijn aan een brede internationale overeenkomst 
inzake klimaatverandering, moeten worden geneutraliseerd door de verplichte inlevering van 
emissierechten bij import.
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Amendement 139
Jens Holm

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om concurrentieverstoring binnen de 
Gemeenschap tot een minimum te 
beperken dienen de gratis 
overgangstoewijzingen volgens 
geharmoniseerde regels voor de hele 
Gemeenschap ("benchmarks") aan 
installaties te worden verstrekt. Deze 
regels dienen rekening te houden met de 
meest broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken, vervangingsproducten, 
alternatieve productieprocédés, het 
gebruik van biomassa, duurzame energie 
en het afvangen en de opslag van
broeikasgassen. Deze regels mogen niet 
aanzetten tot een toename van de emissie 
en moeten ervoor zorgen dat een groeiend 
percentage van deze emissierechten wordt 
geveild. De toewijzingen moeten vóór de 
handelsperiode worden vastgesteld, zodat 
de markt adequaat kan functioneren. Ook 
mogen ze niet leiden tot een ongepaste 
concurrentieverstoring op de markten 
voor de levering van elektriciteit en 
warmte aan industriële installaties. Deze 
regels moeten gelden voor nieuwkomers 
die dezelfde activiteiten uitvoeren als 
bestaande installaties die gratis 
overgangstoewijzingen ontvangen. Om 
concurrentieverstoring binnen de interne 
markt te voorkomen mag er geen gratis 
toewijzing worden verstrekt voor de 
opwekking van elektriciteit door 
nieuwkomers. Emissierechten die in 2020 
in de reserve voor nieuwkomers resteren, 
dienen te worden geveild.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Vloeit voort uit de wijziging van overwegingen 16 en 17.

Amendement 140
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om concurrentieverstoring binnen de 
Gemeenschap tot een minimum te 
beperken dienen de gratis 
overgangstoewijzingen volgens 
geharmoniseerde regels voor de hele 
Gemeenschap ("benchmarks") aan 
installaties te worden verstrekt. Deze regels 
dienen rekening te houden met de meest 
broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken, vervangingsproducten, 
alternatieve productieprocédés, het gebruik 
van biomassa, duurzame energie en het 
afvangen en de opslag van broeikasgassen. 
Deze regels mogen niet aanzetten tot een 
toename van de emissie en moeten ervoor 
zorgen dat een groeiend percentage van 
deze emissierechten wordt geveild. De 
toewijzingen moeten vóór de 
handelsperiode worden vastgesteld, zodat 
de markt adequaat kan functioneren. Ook 
mogen ze niet leiden tot een ongepaste 
concurrentieverstoring op de markten voor 
de levering van elektriciteit en warmte aan 
industriële installaties. Deze regels moeten 
gelden voor nieuwkomers die dezelfde 
activiteiten uitvoeren als bestaande 
installaties die gratis 
overgangstoewijzingen ontvangen. Om 
concurrentieverstoring binnen de interne 
markt te voorkomen mag er geen gratis 
toewijzing worden verstrekt voor de 
opwekking van elektriciteit door 
nieuwkomers. Emissierechten die in 2020 
in de reserve voor nieuwkomers resteren, 

(18) Om concurrentieverstoring binnen de 
Gemeenschap tot een minimum te 
beperken dienen de gratis toewijzingen in 
sectoren met een weglekrisico volgens 
geharmoniseerde regels voor de hele 
Gemeenschap ("benchmarks") aan 
installaties te worden verstrekt. Deze regels 
dienen rekening te houden met de meest
broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken, vervangingsproducten, 
alternatieve productieprocédés, het gebruik 
van biomassa, duurzame energie en het 
afvangen en de opslag van broeikasgassen. 
Deze regels mogen niet aanzetten tot een 
toename van de emissie en moeten ervoor 
zorgen dat een groeiend percentage van 
deze emissierechten wordt geveild. De 
toewijzingen moeten vóór de 
handelsperiode worden vastgesteld, zodat 
de markt adequaat kan functioneren. Ook 
mogen ze niet leiden tot een ongepaste 
concurrentieverstoring op de markten voor 
de levering van elektriciteit en warmte aan 
industriële installaties. Deze regels moeten 
gelden voor nieuwkomers die dezelfde 
activiteiten uitvoeren als bestaande 
installaties die gratis 
overgangstoewijzingen ontvangen. Om 
concurrentieverstoring binnen de interne 
markt te voorkomen mag er geen gratis 
toewijzing worden verstrekt voor de 
opwekking van elektriciteit door 
nieuwkomers. Emissierechten die in 2020 
in de reserve voor nieuwkomers resteren, 



AM\733252NL.doc 11/104 PE409.584v01-00

NL

dienen te worden geveild. dienen te worden geveild.

Or. en

Motivering

Het gebruik van benchmarks is enkel relevant voor de blootgestelde sectoren, aangezien enkel 
deze installaties gratis toewijzing krijgen, zoals is beschreven in het amendement van dezelfde 
auteur op overweging 17 bis (nieuw).

Amendement 141
Irena Belohorská

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om concurrentieverstoring binnen de 
Gemeenschap tot een minimum te 
beperken dienen de gratis 
overgangstoewijzingen volgens 
geharmoniseerde regels voor de hele 
Gemeenschap ("benchmarks") aan 
installaties te worden verstrekt. Deze regels 
dienen rekening te houden met de meest 
broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken, vervangingsproducten, 
alternatieve productieprocédés, het gebruik 
van biomassa, duurzame energie en het 
afvangen en de opslag van broeikasgassen. 
Deze regels mogen niet aanzetten tot een 
toename van de emissie en moeten ervoor 
zorgen dat een groeiend percentage van 
deze emissierechten wordt geveild. De 
toewijzingen moeten vóór de 
handelsperiode worden vastgesteld, zodat 
de markt adequaat kan functioneren. Ook 
mogen ze niet leiden tot een ongepaste 
concurrentieverstoring op de markten voor 
de levering van elektriciteit en warmte aan 
industriële installaties. Deze regels moeten 
gelden voor nieuwkomers die dezelfde 
activiteiten uitvoeren als bestaande 
installaties die gratis 
overgangstoewijzingen ontvangen. Om 

(18) Om concurrentieverstoring binnen de 
Gemeenschap tot een minimum te 
beperken dienen de gratis 
overgangstoewijzingen volgens 
geharmoniseerde regels voor de hele 
Gemeenschap ("benchmarks") aan 
installaties te worden verstrekt. Deze regels 
dienen rekening te houden met de meest 
broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken, de mogelijkheden, met 
inbegrip van de technische 
mogelijkheden, om de emissie te 
beperken, vervangingsproducten, 
alternatieve productieprocédés, het gebruik 
van biomassa, duurzame energie en het 
afvangen en de opslag van broeikasgassen. 
Hoewel vlamboogovens een alternatief 
productieproces vormen, moeten deze 
geharmoniseerde regels ook rekening 
houden met emissies als gevolg van het 
gebruik van brandbare rookgassen van 
oxyhoogovens wanneer de productie van 
deze rookgassen niet kan worden 
vermeden in het geïntegreerde op erts 
gebaseerde staalproductieproces, met 
name in het staalproductieproces in 
hoogovens, en voorzien in de gratis 
toewijzing van emissierechten voor het 
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concurrentieverstoring binnen de interne 
markt te voorkomen mag er geen gratis 
toewijzing worden verstrekt voor de 
opwekking van elektriciteit door 
nieuwkomers. Emissierechten die in 2020 
in de reserve voor nieuwkomers resteren, 
dienen te worden geveild.

productieproces waar deze gassen 
ontstaan. Deze regels mogen niet 
aanzetten tot een toename van de emissie 
en moeten ervoor zorgen dat een groeiend 
percentage van deze emissierechten wordt 
geveild. De toewijzingen moeten vóór de 
handelsperiode worden vastgesteld, zodat 
de markt adequaat kan functioneren. Ook 
mogen ze niet leiden tot een ongepaste 
concurrentieverstoring op de markten voor 
de levering van elektriciteit, warmte en 
koeling aan industriële installaties.
Evenmin mogen ze leiden tot een 
ongepaste concurrentieverstoring tussen 
industriële activiteiten in installaties die 
door één exploitant worden beheerd en 
productie in installaties in 
onderaanneming. Deze regels moeten 
gelden voor nieuwkomers die dezelfde 
activiteiten uitvoeren als bestaande 
installaties die gratis 
overgangstoewijzingen ontvangen. Om 
concurrentieverstoring binnen de interne 
markt te voorkomen mag er geen gratis 
toewijzing worden verstrekt voor de 
opwekking van elektriciteit door 
nieuwkomers. Emissierechten die in 2020 
in de reserve voor nieuwkomers resteren, 
dienen te worden geveild. 

Or. en

Motivering

Dit amendement bouwt voort op amendement 5 van de rapporteur, maar in plaats van de 
beslissing over afvalgassen over te laten aan de Commissie, wordt ervoor gezorgd dat gratis 
emissierechten worden toegewezen voor deze gassen, zodat de juiste stimulans wordt gegeven 
voor hun duurzaam gebruik. Dit amendement voegt bovendien een belangrijk aspect toe aan 
de benchmark-benadering, door ervoor te zorgen dat rekening wordt gehouden met de 
technische mogelijkheden om de emissie te beperken.
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Amendement 142
Avril Doyle

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om concurrentieverstoring binnen de 
Gemeenschap tot een minimum te 
beperken dienen de gratis 
overgangstoewijzingen volgens 
geharmoniseerde regels voor de hele 
Gemeenschap ("benchmarks") aan 
installaties te worden verstrekt. Deze regels 
dienen rekening te houden met de meest 
broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken, vervangingsproducten, 
alternatieve productieprocédés, het gebruik 
van biomassa, duurzame energie en het 
afvangen en de opslag van broeikasgassen. 
Deze regels mogen niet aanzetten tot een 
toename van de emissie en moeten ervoor 
zorgen dat een groeiend percentage van 
deze emissierechten wordt geveild. De 
toewijzingen moeten vóór de 
handelsperiode worden vastgesteld, zodat 
de markt adequaat kan functioneren. Ook 
mogen ze niet leiden tot een ongepaste 
concurrentieverstoring op de markten voor 
de levering van elektriciteit en warmte aan 
industriële installaties. Deze regels moeten 
gelden voor nieuwkomers die dezelfde 
activiteiten uitvoeren als bestaande 
installaties die gratis 
overgangstoewijzingen ontvangen. Om 
concurrentieverstoring binnen de interne 
markt te voorkomen mag er geen gratis 
toewijzing worden verstrekt voor de 
opwekking van elektriciteit door 
nieuwkomers. Emissierechten die in 2020 
in de reserve voor nieuwkomers resteren, 
dienen te worden geveild.

(18) Om concurrentieverstoring binnen de 
Gemeenschap tot een minimum te 
beperken dienen de gratis 
overgangstoewijzingen volgens 
geharmoniseerde regels voor de hele 
Gemeenschap ("benchmarks") aan 
installaties te worden verstrekt. Deze regels 
dienen rekening te houden met de meest 
broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken, vervangingsproducten, 
alternatieve productieprocédés, het gebruik 
van biomassa, duurzame energie en het 
afvangen en de opslag van broeikasgassen. 
Deze geharmoniseerde regels kunnen ook 
rekening houden met emissies als gevolg 
van het gebruik van brandbare 
rookgassen wanneer de productie van 
deze rookgassen niet kan worden 
vermeden in het industriële 
productieproces; hierbij kunnen de regels 
voorzien in de gratis toewijzing van 
emissierechten aan de operatoren van de 
installaties die de rookgassen in kwestie 
verbranden of aan de operatoren van de 
installaties waar deze gassen ontstaan. 
Deze regels mogen niet aanzetten tot een 
toename van de emissie en moeten ervoor 
zorgen dat een groeiend percentage van 
deze emissierechten wordt geveild. De 
toewijzingen moeten vóór de 
handelsperiode worden vastgesteld, zodat 
de markt adequaat kan functioneren. Ook 
mogen ze niet leiden tot een ongepaste 
concurrentieverstoring op de markten voor 
de levering van elektriciteit, warmte en 
koeling aan industriële installaties.
Evenmin mogen ze leiden tot een 
ongepaste concurrentieverstoring tussen 
industriële activiteiten in installaties die 
door één exploitant worden beheerd en 
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productie in installaties in 
onderaanneming. Deze regels moeten 
gelden voor nieuwkomers die dezelfde 
activiteiten uitvoeren als bestaande 
installaties die gratis 
overgangstoewijzingen ontvangen. Om 
concurrentieverstoring binnen de interne 
markt te voorkomen mag er geen gratis 
toewijzing worden verstrekt voor de 
opwekking van elektriciteit door 
nieuwkomers. Emissierechten die in 2020 
in de reserve voor nieuwkomers resteren, 
dienen te worden geveild.

Or. en

Amendement 143
Matthias Groote

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om concurrentieverstoring binnen de 
Gemeenschap tot een minimum te 
beperken dienen de gratis 
overgangstoewijzingen volgens 
geharmoniseerde regels voor de hele 
Gemeenschap ("benchmarks") aan 
installaties te worden verstrekt. Deze regels 
dienen rekening te houden met de meest 
broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken, vervangingsproducten, 
alternatieve productieprocédés, het gebruik 
van biomassa, duurzame energie en het 
afvangen en de opslag van broeikasgassen. 
Deze regels mogen niet aanzetten tot een 
toename van de emissie en moeten ervoor 
zorgen dat een groeiend percentage van 
deze emissierechten wordt geveild. De 
toewijzingen moeten vóór de 
handelsperiode worden vastgesteld, zodat 
de markt adequaat kan functioneren. Ook 
mogen ze niet leiden tot een ongepaste 
concurrentieverstoring op de markten voor 

(18) Om concurrentieverstoring binnen de 
Gemeenschap tot een minimum te 
beperken dienen de gratis 
overgangstoewijzingen volgens 
geharmoniseerde regels voor de hele 
Gemeenschap ("benchmarks") aan 
installaties te worden verstrekt. Deze regels 
dienen rekening te houden met de meest 
broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken, vervangingsproducten, 
alternatieve productieprocédés, het gebruik 
van biomassa, duurzame energie en het 
afvangen en de opslag van broeikasgassen. 
Hoewel vlamboogovens een alternatief 
productieproces vormen, moeten deze 
geharmoniseerde regels ook rekening 
houden met emissies als gevolg van het 
gebruik van brandbare rookgassen van 
oxyhoogovens en cokesfabrieken wanneer 
de productie van deze rookgassen niet kan 
worden vermeden in het 
staalproductieproces in cokesfabrieken en 
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de levering van elektriciteit en warmte aan 
industriële installaties. Deze regels moeten 
gelden voor nieuwkomers die dezelfde 
activiteiten uitvoeren als bestaande 
installaties die gratis 
overgangstoewijzingen ontvangen. Om 
concurrentieverstoring binnen de interne 
markt te voorkomen mag er geen gratis 
toewijzing worden verstrekt voor de 
opwekking van elektriciteit door 
nieuwkomers. Emissierechten die in 2020 
in de reserve voor nieuwkomers resteren, 
dienen te worden geveild.

hoogovens; hierbij kunnen de regels 
voorzien in de gratis toewijzing van 
emissierechten voor de hoogovens en 
cokesfabrieken waar deze gassen 
ontstaan. Deze regels mogen niet 
aanzetten tot een toename van de emissie 
en moeten ervoor zorgen dat een groeiend 
percentage van deze emissierechten wordt 
geveild. De toewijzingen moeten vóór de 
handelsperiode worden vastgesteld, zodat 
de markt adequaat kan functioneren. Ook 
mogen ze niet leiden tot een ongepaste 
concurrentieverstoring op de markten voor 
de levering van elektriciteit en warmte aan 
industriële installaties. Deze regels moeten 
gelden voor nieuwkomers die dezelfde 
activiteiten uitvoeren als bestaande 
installaties die gratis 
overgangstoewijzingen ontvangen. Om 
concurrentieverstoring binnen de interne 
markt te voorkomen mag er geen gratis 
toewijzing worden verstrekt voor de 
opwekking van elektriciteit door 
nieuwkomers. Emissierechten die in 2020 
in de reserve voor nieuwkomers resteren, 
dienen te worden geveild.

Or. xm

Motivering

Rookgassen zijn een onvermijdbaar bijproduct van het verkooksingproces. Het gaat dus om 
procesemissies waarvoor de emissierechten gratis moeten worden verstrekt.

Amendement 144
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Miroslav Mikolášik, Holger 
Krahmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om concurrentieverstoring binnen de 
Gemeenschap tot een minimum te 

(18) Om concurrentieverstoring binnen de 
Gemeenschap tot een minimum te 
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beperken dienen de gratis 
overgangstoewijzingen volgens 
geharmoniseerde regels voor de hele 
Gemeenschap ("benchmarks") aan 
installaties te worden verstrekt. Deze regels 
dienen rekening te houden met de meest 
broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken, vervangingsproducten, 
alternatieve productieprocédés, het gebruik 
van biomassa, duurzame energie en het 
afvangen en de opslag van 
broeikasgassen. Deze regels mogen niet 
aanzetten tot een toename van de emissie 
en moeten ervoor zorgen dat een groeiend 
percentage van deze emissierechten wordt 
geveild. De toewijzingen moeten vóór de 
handelsperiode worden vastgesteld, zodat 
de markt adequaat kan functioneren. Ook 
mogen ze niet leiden tot een ongepaste 
concurrentieverstoring op de markten voor 
de levering van elektriciteit en warmte aan 
industriële installaties. Deze regels moeten 
gelden voor nieuwkomers die dezelfde 
activiteiten uitvoeren als bestaande 
installaties die gratis 
overgangstoewijzingen ontvangen. Om 
concurrentieverstoring binnen de interne 
markt te voorkomen mag er geen gratis 
toewijzing worden verstrekt voor de 
opwekking van elektriciteit door 
nieuwkomers. Emissierechten die in 2020 
in de reserve voor nieuwkomers resteren, 
dienen te worden geveild.

beperken dienen, bij gebrek aan een 
internationale overeenkomst die zorgt 
voor gelijke behandeling van de betrokken 
sectoren, de gratis toewijzingen volgens 
geharmoniseerde regels voor de hele 
Gemeenschap (sectorspecifieke 
“benchmarks”) aan installaties te worden 
verstrekt. Deze regels dienen gebaseerd te 
zijn op de meest broeikasgas- en energie-
efficiënte technieken en technologieën, en 
dienen rekening te houden met de 
mogelijkheden, met inbegrip van de 
technische mogelijkheden, om de emissie 
te beperken, vervangingsproducten, 
alternatieve productieprocédés, het gebruik 
van biomassa en duurzame energie. Deze 
regels mogen niet aanzetten tot een 
toename van de emissie per productie-
eenheid. De toewijzingen moeten vóór de 
handelsperiode worden vastgesteld, zodat 
de markt adequaat kan functioneren. Ook 
mogen ze niet leiden tot een ongepaste 
concurrentieverstoring op de markten voor 
de levering van elektriciteit en warmte aan 
industriële installaties. Deze regels moeten 
gelden voor nieuwkomers die dezelfde 
activiteiten uitvoeren als bestaande 
installaties die gratis 
overgangstoewijzingen ontvangen. Om 
concurrentieverstoring binnen de interne 
markt te voorkomen mag er geen gratis 
toewijzing worden verstrekt voor de 
opwekking van elektriciteit door 
nieuwkomers. Emissierechten die in 2020 
in de reserve voor nieuwkomers resteren, 
dienen te worden geveild. Alvorens de 
principes te omschrijven voor het 
vastleggen van de benchmarks in 
individuele sectoren, dient de Commissie 
de betrokken sectoren te raadplegen.

Or. en

Motivering

Dit amendement steunt de invoering van "geharmoniseerde benchmarks" voorgesteld door de 
rapporteur. Om deze benadering te versterken, werden verduidelijkingen toegevoegd:
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- De meest efficiënte technieken ("front runner") moeten gebaseerd zijn op benchmarks

- De "technische mogelijkheden" zijn een essentieel criterium, zoals momenteel is 
aangegeven in Bijlage III, alinea 3 van de bestaande richtlijn (bijvoorbeeld rekening 
houden met procesgebonden emissies)

- Het afvangen en opslaan van CO2 is niet verbonden met het benchmarkmodel

- Een stijging van de emissies per productie-eenheid moet worden voorkomen, terwijl 
tegelijkertijd ruimte wordt gelaten voor groei

- De betrokken sectoren moeten worden geraadpleegd

Amendement 145
Nicodim Bulzesc

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om concurrentieverstoring binnen de 
Gemeenschap tot een minimum te 
beperken dienen de gratis 
overgangstoewijzingen volgens 
geharmoniseerde regels voor de hele 
Gemeenschap ("benchmarks") aan 
installaties te worden verstrekt. Deze regels 
dienen rekening te houden met de meest 
broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken, vervangingsproducten, 
alternatieve productieprocédés, het gebruik 
van biomassa, duurzame energie en het 
afvangen en de opslag van broeikasgassen. 
Deze regels mogen niet aanzetten tot een 
toename van de emissie en moeten ervoor 
zorgen dat een groeiend percentage van 
deze emissierechten wordt geveild. De 
toewijzingen moeten vóór de 
handelsperiode worden vastgesteld, zodat 
de markt adequaat kan functioneren. Ook 
mogen ze niet leiden tot een ongepaste 
concurrentieverstoring op de markten voor 
de levering van elektriciteit en warmte aan 
industriële installaties. Deze regels moeten 

(18) Om concurrentieverstoring binnen de 
Gemeenschap tot een minimum te 
beperken dienen de gratis 
overgangstoewijzingen volgens 
geharmoniseerde regels voor de hele 
Gemeenschap aan installaties te worden 
verstrekt, bijvoorbeeld, maar niet 
uitsluitend, door sectorgebonden 
benchmarks vast te leggen. Deze regels 
dienen het proces voor de bepaling van de 
sectorgebonden benchmarks duidelijk te 
omschrijven, indien nodig rekening 
houdend met de meest broeikasgas- en 
energie-efficiënte technieken, 
vervangingsproducten, alternatieve 
productieprocédés, het gebruik van 
biomassa, duurzame energie en het 
afvangen en de opslag van broeikasgassen. 
Deze regels mogen niet aanzetten tot een 
toename van de emissie. De toewijzingen 
moeten vóór de handelsperiode worden 
vastgesteld, zodat de markt adequaat kan
functioneren. Ook mogen ze niet leiden tot 
een ongepaste concurrentieverstoring op de 
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gelden voor nieuwkomers die dezelfde 
activiteiten uitvoeren als bestaande 
installaties die gratis 
overgangstoewijzingen ontvangen. Om 
concurrentieverstoring binnen de interne 
markt te voorkomen mag er geen gratis 
toewijzing worden verstrekt voor de 
opwekking van elektriciteit door 
nieuwkomers. Emissierechten die in 2020 
in de reserve voor nieuwkomers resteren, 
dienen te worden geveild.

markten voor de levering van elektriciteit 
en warmte aan industriële installaties. Deze 
regels moeten ook gelden voor 
nieuwkomers die dezelfde activiteiten 
uitvoeren als bestaande installaties die 
gratis overgangstoewijzingen ontvangen. 
Om concurrentieverstoring binnen de 
interne markt te voorkomen mag er geen 
gratis toewijzing worden verstrekt voor de 
opwekking van elektriciteit door 
nieuwkomers. Emissierechten die in 2020 
in de reserve voor nieuwkomers resteren, 
dienen te worden geveild. Alvorens de 
principes te omschrijven voor het 
vastleggen van de benchmarks in 
individuele sectoren, dient de Commissie 
de betrokken sectoren te raadplegen.

Or. en

Motivering

De principes voor het bepalen van de benchmarks moeten worden overeengekomen met de 
betrokken sectoren en een weerspiegeling zijn van de huidige emissie en technische 
mogelijkheden tot emissiebeperking binnen die sector. Technieken in BREF-documenten 
kunnen worden gebruikt als relevante referentiebron bij dit proces.

Amendement 146
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Peter 
Liese, Miroslav Ouzký, Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Miroslav 
Mikolášik, Alojz Peterle, Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om concurrentieverstoring binnen de 
Gemeenschap tot een minimum te 
beperken dienen de gratis 
overgangstoewijzingen volgens 
geharmoniseerde regels voor de hele 
Gemeenschap ("benchmarks") aan 
installaties te worden verstrekt. Deze regels
dienen rekening te houden met de meest 
broeikasgas- en energie-efficiënte 

(18) Om concurrentieverstoring binnen de 
Gemeenschap tot een minimum te 
beperken dienen de gratis 
overgangstoewijzingen volgens 
geharmoniseerde regels voor de hele 
Gemeenschap ("benchmarks") aan 
installaties te worden verstrekt. Deze regels 
dienen rekening te houden met de meest 
broeikasgas- en energie-efficiënte 
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technieken, vervangingsproducten, 
alternatieve productieprocédés, het gebruik 
van biomassa, duurzame energie en het 
afvangen en de opslag van broeikasgassen. 
Deze regels mogen niet aanzetten tot een 
toename van de emissie en moeten ervoor 
zorgen dat een groeiend percentage van 
deze emissierechten wordt geveild. De 
toewijzingen moeten vóór de 
handelsperiode worden vastgesteld, zodat 
de markt adequaat kan functioneren. Ook 
mogen ze niet leiden tot een ongepaste 
concurrentieverstoring op de markten voor 
de levering van elektriciteit en warmte aan 
industriële installaties. Deze regels moeten 
gelden voor nieuwkomers die dezelfde 
activiteiten uitvoeren als bestaande 
installaties die gratis 
overgangstoewijzingen ontvangen. Om 
concurrentieverstoring binnen de interne 
markt te voorkomen mag er geen gratis 
toewijzing worden verstrekt voor de 
opwekking van elektriciteit door 
nieuwkomers. Emissierechten die in 2020 
in de reserve voor nieuwkomers resteren, 
dienen te worden geveild.

technieken, vervangingsproducten, 
alternatieve productieprocédés, het gebruik 
van biomassa, duurzame energie en het 
afvangen en de opslag van broeikasgassen. 
Deze regels mogen niet aanzetten tot een 
toename van de emissie en moeten ervoor 
zorgen dat een groeiend percentage van 
deze emissierechten wordt geveild. De 
toewijzingen moeten vóór de 
handelsperiode worden vastgesteld, zodat 
de markt adequaat kan functioneren. Ook 
mogen ze niet leiden tot een ongepaste 
concurrentieverstoring op de markten voor 
de levering van elektriciteit en warmte aan 
industriële installaties. Evenmin mogen ze 
leiden tot een ongepaste 
concurrentieverstoring tussen industriële 
activiteiten in installaties die door één 
exploitant worden beheerd en productie in 
installaties in onderaanneming. Deze 
regels moeten gelden voor nieuwkomers 
die dezelfde activiteiten uitvoeren als 
bestaande installaties die gratis 
overgangstoewijzingen ontvangen. Om 
concurrentieverstoring binnen de interne 
markt te voorkomen mag er geen gratis 
toewijzing worden verstrekt voor de 
opwekking van elektriciteit door 
nieuwkomers, met uitzondering van 
elektriciteit die wordt geproduceerd uit 
onvermijdbare afvalgassen en andere 
residuen, en elektriciteit die wordt 
geproduceerd in verband met industrieel 
warmteverbruik voor het eigen verbruik 
van de exploitant van de installaties. 
Emissierechten die in 2020 in de reserve 
voor nieuwkomers resteren, dienen te 
worden geveild. 

Or. en

Motivering

Het eerste deel van dit amendement is vergelijkbaar met amendement 5 van de rapporteur: 
het uitbesteden van de productie van industriële gassen kan energie-efficiënter zijn. Daarom 
mag de concurrentie niet worden verstoord. CO2 afkomstig van het gebruik van afvalgassen is 
onlosmakelijk verbonden met de installaties die deze gassen produceren. Veiling zou deze 
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installaties ten onrechte belasten en efficiënt afvalgasgebruik ontmoedigen. Elektriciteit en 
warmte die worden geproduceerd in verband met industriële processen en elektriciteit op 
basis van residuen zijn milieuvriendelijke oplossingen voor de levering van elektriciteit voor 
deze industriële processen.

Amendement 147
Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om concurrentieverstoring binnen de 
Gemeenschap tot een minimum te 
beperken dienen de gratis 
overgangstoewijzingen volgens 
geharmoniseerde regels voor de hele 
Gemeenschap ("benchmarks") aan 
installaties te worden verstrekt. Deze regels 
dienen rekening te houden met de meest 
broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken, vervangingsproducten, 
alternatieve productieprocédés, het gebruik 
van biomassa, duurzame energie en het 
afvangen en de opslag van 
broeikasgassen. Deze regels mogen niet 
aanzetten tot een toename van de emissie 
en moeten ervoor zorgen dat een groeiend 
percentage van deze emissierechten wordt 
geveild. De toewijzingen moeten vóór de 
handelsperiode worden vastgesteld, zodat 
de markt adequaat kan functioneren. Ook 
mogen ze niet leiden tot een ongepaste 
concurrentieverstoring op de markten voor 
de levering van elektriciteit en warmte aan 
industriële installaties. Deze regels moeten 
gelden voor nieuwkomers die dezelfde 
activiteiten uitvoeren als bestaande 
installaties die gratis 
overgangstoewijzingen ontvangen. Om 
concurrentieverstoring binnen de interne 
markt te voorkomen mag er geen gratis 
toewijzing worden verstrekt voor de 
opwekking van elektriciteit door 
nieuwkomers. Emissierechten die in 2020 
in de reserve voor nieuwkomers resteren, 

(18) Om concurrentieverstoring binnen de 
Gemeenschap tot een minimum te 
beperken dienen de gratis 
overgangstoewijzingen volgens 
geharmoniseerde regels voor de hele 
Gemeenschap ("benchmarks") aan 
installaties te worden verstrekt. Ongeacht 
de specifieke criteria voor afzonderlijke 
industriële bedrijfstakken dienen deze 
regels rekening te houden met de meest 
broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken, vervangingsproducten, 
algemeen toegepaste alternatieve 
productieprocédés, het gebruik van 
biomassa, duurzame energie en 
emissiereductiemogelijkheden, met 
inbegrip van technische mogelijkheden. 
Deze regels mogen niet aanzetten tot een 
vermindering van specifieke emissies. De 
toewijzingen moeten op basis van 
benchmarks worden vastgesteld, zodat de 
markt adequaat kan functioneren. Ook 
mogen ze niet leiden tot een ongepaste 
concurrentieverstoring op de markten voor 
de levering van elektriciteit en warmte aan 
industriële installaties. Deze regels moeten 
gelden voor nieuwkomers die dezelfde 
activiteiten uitvoeren als bestaande 
installaties die gratis 
overgangstoewijzingen ontvangen. Om 
concurrentieverstoring binnen de interne 
markt te voorkomen mag er geen gratis 
toewijzing worden verstrekt voor de 
opwekking van elektriciteit door 
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dienen te worden geveild. nieuwkomers. Emissierechten die in 2020 
in de reserve voor nieuwkomers resteren, 
dienen te worden geveild. Met het oog op 
de vastlegging van de benchmarks in 
individuele sectoren, raadpleegt de 
Commissie de betrokken sectoren.

Or. pl

Motivering

Dit amendement legt de nadruk op het gebruik van benchmarks en het belang van kwesties als 
de harmonisering van de manier waarop benchmarks worden vastgelegd, waardoor het 
mogelijk wordt rekening te houden met de specifieke eigenschappen van bepaalde sectoren, in 
combinatie met een duidelijke stimulans om de resultaten te verbeteren en de betrokken 
sectoren te raadplegen. Alternatieve productieprocessen mogen enkel als benchmarks worden 
erkend indien ze algemeen worden toegepast. De verwijzing naar potentieel in Bijlage III van 
de huidige richtlijn wordt behouden om de technologische aard van de benchmarks te 
verduidelijken.

Amendement 148
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om concurrentieverstoring binnen de 
Gemeenschap tot een minimum te 
beperken dienen de gratis 
overgangstoewijzingen volgens 
geharmoniseerde regels voor de hele 
Gemeenschap ("benchmarks") aan 
installaties te worden verstrekt. Deze regels 
dienen rekening te houden met de meest 
broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken, vervangingsproducten, 
alternatieve productieprocédés, het gebruik 
van biomassa, duurzame energie en het 
afvangen en de opslag van 
broeikasgassen. Deze regels mogen niet 
aanzetten tot een toename van de emissie 
en moeten ervoor zorgen dat een groeiend 
percentage van deze emissierechten wordt 
geveild. De toewijzingen moeten vóór de 

(18) Om concurrentieverstoring binnen de 
Gemeenschap tot een minimum te 
beperken dienen de gratis 
overgangstoewijzingen volgens 
geharmoniseerde regels voor de hele 
Gemeenschap ("benchmarks") aan 
installaties te worden verstrekt. Ongeacht 
de specifieke criteria voor afzonderlijke 
industriële bedrijfstakken dienen deze 
regels rekening te houden met de meest 
broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken, vervangingsproducten, 
algemeen toegepaste alternatieve 
productieprocédés, het gebruik van 
biomassa, duurzame energie en 
emissiereductiemogelijkheden, met 
inbegrip van technische mogelijkheden. 
Deze regels mogen niet aanzetten tot een 
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handelsperiode worden vastgesteld, zodat 
de markt adequaat kan functioneren. Ook 
mogen ze niet leiden tot een ongepaste 
concurrentieverstoring op de markten voor 
de levering van elektriciteit en warmte aan 
industriële installaties. Deze regels moeten 
gelden voor nieuwkomers die dezelfde 
activiteiten uitvoeren als bestaande 
installaties die gratis 
overgangstoewijzingen ontvangen. Om 
concurrentieverstoring binnen de interne 
markt te voorkomen mag er geen gratis 
toewijzing worden verstrekt voor de 
opwekking van elektriciteit door 
nieuwkomers. Emissierechten die in 2020 
in de reserve voor nieuwkomers resteren, 
dienen te worden geveild.

vermindering van specifieke emissies. De 
toewijzingen moeten op basis van 
benchmarks worden vastgesteld, zodat de 
markt adequaat kan functioneren. Ook 
mogen ze niet leiden tot een ongepaste 
concurrentieverstoring op de markten voor 
de levering van elektriciteit en warmte aan 
industriële installaties. Deze regels moeten 
gelden voor nieuwkomers die dezelfde 
activiteiten uitvoeren als bestaande 
installaties die gratis 
overgangstoewijzingen ontvangen. Om 
concurrentieverstoring binnen de interne 
markt te voorkomen mag er geen gratis 
toewijzing worden verstrekt voor de 
opwekking van elektriciteit door 
nieuwkomers. Emissierechten die in 2020 
in de reserve voor nieuwkomers resteren, 
dienen te worden geveild. Met het oog op 
de vastlegging van de benchmarks in 
individuele sectoren, raadpleegt de 
Commissie de betrokken sectoren.

Or. pl

Motivering

Dit amendement legt de nadruk op het gebruik van benchmarks en het belang van kwesties als 
de harmonisering van de manier waarop benchmarks worden vastgelegd, waardoor het 
mogelijk wordt rekening te houden met de specifieke eigenschappen van bepaalde sectoren, in 
combinatie met een duidelijke stimulans om de resultaten te verbeteren en de betrokken 
sectoren te raadplegen. Alternatieve productieprocessen mogen enkel als benchmarks worden 
erkend indien ze algemeen worden toegepast. De verwijzing naar potentieel in Bijlage III van 
de huidige richtlijn wordt behouden om de technologische aard van de benchmarks te 
verduidelijken.

Amendement 149
Jerzy Buzek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om concurrentieverstoring binnen de 
Gemeenschap tot een minimum te 

(18) Om concurrentieverstoring binnen de 
Gemeenschap tot een minimum te 
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beperken dienen de gratis 
overgangstoewijzingen volgens 
geharmoniseerde regels voor de hele 
Gemeenschap ("benchmarks") aan 
installaties te worden verstrekt. Deze regels 
dienen rekening te houden met de meest 
broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken, vervangingsproducten, 
alternatieve productieprocédés, het gebruik 
van biomassa, duurzame energie en het 
afvangen en de opslag van broeikasgassen. 
Deze regels mogen niet aanzetten tot een 
toename van de emissie en moeten ervoor 
zorgen dat een groeiend percentage van 
deze emissierechten wordt geveild. De 
toewijzingen moeten vóór de 
handelsperiode worden vastgesteld, zodat 
de markt adequaat kan functioneren. Ook 
mogen ze niet leiden tot een ongepaste 
concurrentieverstoring op de markten voor 
de levering van elektriciteit en warmte aan 
industriële installaties. Deze regels moeten 
gelden voor nieuwkomers die dezelfde 
activiteiten uitvoeren als bestaande 
installaties die gratis 
overgangstoewijzingen ontvangen. Om 
concurrentieverstoring binnen de interne 
markt te voorkomen mag er geen gratis 
toewijzing worden verstrekt voor de 
opwekking van elektriciteit door 
nieuwkomers. Emissierechten die in 2020 
in de reserve voor nieuwkomers resteren, 
dienen te worden geveild.

beperken dienen de gratis 
overgangstoewijzingen volgens 
geharmoniseerde regels voor de hele 
Gemeenschap ("benchmarks") aan 
installaties te worden verstrekt. Deze regels 
dienen rekening te houden met de meest 
broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken, vervangingsproducten, 
alternatieve productieprocédés, het gebruik 
van biomassa, duurzame energie en het 
afvangen en de opslag van broeikasgassen. 
In het kader van warmteproductie moet de 
regeling voor de handel in emissierechten 
van de EU ervoor zorgen dat alle 
producenten van warmte op dezelfde 
manier worden behandeld, rekening 
houdend met de verspreidheid ervan en 
met hun afhankelijkheid van 
meteorologische omstandigheden. In het 
belang van de bescherming van het 
milieu, moet eveneens rekening worden 
gehouden met het feit dat de productie 
kan worden overgedragen van installaties 
die niet onder de regeling vallen naar 
andere installaties, en met het feit dat het 
mogelijk is te voorkomen dat de productie 
wordt overgedragen naar installaties die 
niet onder de regeling vallen, om de 
concurrentie niet te verstoren. Deze regels 
mogen niet aanzetten tot een toename van 
de emissie en moeten ervoor zorgen dat 
een groeiend percentage van deze 
emissierechten wordt geveild. De 
toewijzingen moeten vóór de 
handelsperiode worden vastgesteld, zodat 
de markt adequaat kan functioneren. Ook 
mogen ze niet leiden tot een ongepaste 
concurrentieverstoring op de markten voor 
de levering van elektriciteit en warmte aan 
industriële installaties. Deze regels moeten 
gelden voor nieuwkomers die dezelfde 
activiteiten uitvoeren als bestaande 
installaties die gratis 
overgangstoewijzingen ontvangen. Om 
concurrentieverstoring binnen de interne 
markt te voorkomen mag er geen gratis 
toewijzing worden verstrekt voor de 
opwekking van elektriciteit door 
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nieuwkomers. Emissierechten die in 2020 
in de reserve voor nieuwkomers resteren, 
dienen te worden geveild.

Or. pl

Motivering

Voor bedrijven die op grote schaal warmte produceren en die ernaar streven te beantwoorden 
aan de eisen voor warmtesystemen, betekent de noodzaak de kosten voor de regeling voor de 
handel in emissierechten van de EU te dragen, met inbegrip van de kosten voor de aankoop 
van emissierechten, waarmee rekening moet worden gehouden voor de prijs van warmte voor 
consumenten, een ernstige verstoring van de concurrentie. Dit zorgt voor een ernstig risico 
dat de productie zal worden overgedragen naar kleinere en vaak ook minder effectieve 
installaties die niet onder toezicht staan. Hierdoor bestaat de kans dat het weglekeffect speelt, 
waardoor de eigenlijke uitstoot wordt vermeerderd.

Amendement 150
Karl-Heinz Florenz, Cristina Gutiérrez-Cortines, Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om concurrentieverstoring binnen de 
Gemeenschap tot een minimum te 
beperken dienen de gratis 
overgangstoewijzingen volgens 
geharmoniseerde regels voor de hele 
Gemeenschap ("benchmarks") aan 
installaties te worden verstrekt. Deze regels 
dienen rekening te houden met de meest 
broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken, vervangingsproducten, 
alternatieve productieprocédés, het gebruik 
van biomassa, duurzame energie en het 
afvangen en de opslag van broeikasgassen. 
Deze regels mogen niet aanzetten tot een 
toename van de emissie en moeten ervoor 
zorgen dat een groeiend percentage van 
deze emissierechten wordt geveild. De 
toewijzingen moeten vóór de 
handelsperiode worden vastgesteld, zodat 
de markt adequaat kan functioneren. Ook 
mogen ze niet leiden tot een ongepaste 

(18) Om concurrentieverstoring binnen de 
Gemeenschap tot een minimum te 
beperken dienen de gratis 
overgangstoewijzingen volgens 
geharmoniseerde regels voor de hele 
Gemeenschap (“benchmarks”) aan 
installaties te worden verstrekt. Deze regels 
dienen rekening te houden met de meest 
broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken, vervangingsproducten, 
alternatieve productieprocédés, het gebruik 
van biomassa, duurzame energie, schone 
energiedragers zoals waterstof en het 
afvangen en de opslag van broeikasgassen. 
Deze regels mogen niet aanzetten tot een 
toename van de emissie en moeten ervoor 
zorgen dat een groeiend percentage van 
deze emissierechten wordt geveild. De 
toewijzingen moeten vóór de 
handelsperiode worden vastgesteld, zodat 
de markt adequaat kan functioneren. Ook 
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concurrentieverstoring op de markten voor 
de levering van elektriciteit en warmte aan 
industriële installaties. Deze regels moeten 
gelden voor nieuwkomers die dezelfde 
activiteiten uitvoeren als bestaande 
installaties die gratis 
overgangstoewijzingen ontvangen. Om 
concurrentieverstoring binnen de interne 
markt te voorkomen mag er geen gratis 
toewijzing worden verstrekt voor de 
opwekking van elektriciteit door 
nieuwkomers. Emissierechten die in 2020 
in de reserve voor nieuwkomers resteren, 
dienen te worden geveild.

mogen ze niet leiden tot een ongepaste 
concurrentieverstoring op de markten voor 
de levering van elektriciteit, warmte en 
industriële gassen aan industriële 
installaties. Deze regels moeten gelden 
voor nieuwkomers die dezelfde activiteiten 
uitvoeren als bestaande installaties die 
gratis overgangstoewijzingen ontvangen. 
Om concurrentieverstoring binnen de 
interne markt te voorkomen mag er geen 
gratis toewijzing worden verstrekt voor de 
opwekking van elektriciteit door 
nieuwkomers. Emissierechten die in 2020 
in de reserve voor nieuwkomers resteren, 
dienen te worden geveild.

Or. en

Motivering

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

Amendement 151
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om concurrentieverstoring binnen de 
Gemeenschap tot een minimum te 
beperken dienen de gratis 
overgangstoewijzingen volgens 
geharmoniseerde regels voor de hele 
Gemeenschap ("benchmarks") aan 
installaties te worden verstrekt. Deze regels 
dienen rekening te houden met de meest 
broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken, vervangingsproducten, 
alternatieve productieprocédés, het gebruik 

(18) Om concurrentieverstoring binnen de 
Gemeenschap tot een minimum te 
beperken dienen de gratis 
overgangstoewijzingen volgens 
geharmoniseerde regels voor de hele 
Gemeenschap (“benchmarks”) aan 
installaties te worden verstrekt. Deze regels 
dienen rekening te houden met de meest 
broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken, met inbegrip van 
warmtekrachtkoppeling, 
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van biomassa, duurzame energie en het 
afvangen en de opslag van broeikasgassen. 
Deze regels mogen niet aanzetten tot een 
toename van de emissie en moeten ervoor 
zorgen dat een groeiend percentage van 
deze emissierechten wordt geveild. De 
toewijzingen moeten vóór de 
handelsperiode worden vastgesteld, zodat 
de markt adequaat kan functioneren. Ook 
mogen ze niet leiden tot een ongepaste 
concurrentieverstoring op de markten voor 
de levering van elektriciteit en warmte aan 
industriële installaties. Deze regels moeten 
gelden voor nieuwkomers die dezelfde 
activiteiten uitvoeren als bestaande 
installaties die gratis 
overgangstoewijzingen ontvangen. Om 
concurrentieverstoring binnen de interne
markt te voorkomen mag er geen gratis 
toewijzing worden verstrekt voor de 
opwekking van elektriciteit door 
nieuwkomers. Emissierechten die in 2020 
in de reserve voor nieuwkomers resteren, 
dienen te worden geveild.

vervangingsproducten, alternatieve 
productieprocédés, het gebruik van 
biomassa, duurzame energie en het 
afvangen en de opslag van broeikasgassen. 
Deze regels mogen niet aanzetten tot een
toename van de emissie en moeten ervoor 
zorgen dat een groeiend percentage van 
deze emissierechten wordt geveild. De 
toewijzingen moeten vóór de 
handelsperiode worden vastgesteld, zodat 
de markt adequaat kan functioneren. Ook 
mogen ze niet leiden tot een ongepaste 
concurrentieverstoring op de markten voor 
de levering van elektriciteit en warmte aan 
industriële installaties. Deze regels moeten 
gelden voor nieuwkomers die dezelfde 
activiteiten uitvoeren als bestaande 
installaties die gratis 
overgangstoewijzingen ontvangen. Om 
concurrentieverstoring binnen de interne 
markt te voorkomen mag er geen gratis 
toewijzing worden verstrekt voor de 
opwekking van elektriciteit door 
nieuwkomers. Emissierechten die in 2020 
in de reserve voor nieuwkomers resteren, 
dienen te worden geveild.

Or. en

Motivering

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

Amendement 152
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om concurrentieverstoring binnen de (18) Om concurrentieverstoring binnen de 
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Gemeenschap tot een minimum te 
beperken dienen de gratis 
overgangstoewijzingen volgens 
geharmoniseerde regels voor de hele 
Gemeenschap ("benchmarks") aan 
installaties te worden verstrekt. Deze regels 
dienen rekening te houden met de meest 
broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken, vervangingsproducten, 
alternatieve productieprocédés, het gebruik 
van biomassa, duurzame energie en het 
afvangen en de opslag van broeikasgassen. 
Deze regels mogen niet aanzetten tot een 
toename van de emissie en moeten ervoor 
zorgen dat een groeiend percentage van 
deze emissierechten wordt geveild. De 
toewijzingen moeten vóór de 
handelsperiode worden vastgesteld, zodat 
de markt adequaat kan functioneren. Ook 
mogen ze niet leiden tot een ongepaste 
concurrentieverstoring op de markten voor 
de levering van elektriciteit en warmte aan 
industriële installaties. Deze regels moeten 
gelden voor nieuwkomers die dezelfde 
activiteiten uitvoeren als bestaande 
installaties die gratis 
overgangstoewijzingen ontvangen. Om 
concurrentieverstoring binnen de interne 
markt te voorkomen mag er geen gratis 
toewijzing worden verstrekt voor de 
opwekking van elektriciteit door 
nieuwkomers. Emissierechten die in 2020 
in de reserve voor nieuwkomers resteren, 
dienen te worden geveild.  

Gemeenschap tot een minimum te 
beperken dienen de gratis 
overgangstoewijzingen volgens 
geharmoniseerde regels voor de hele 
Gemeenschap ("benchmarks") aan 
installaties te worden verstrekt. Deze regels 
dienen rekening te houden met de meest 
broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken, vervangingsproducten, 
alternatieve productieprocédés, het gebruik 
van biomassa, duurzame energie en het 
afvangen en de opslag van broeikasgassen. 
Deze regels mogen niet aanzetten tot een 
toename van de emissie en moeten ervoor 
zorgen dat een groeiend percentage van 
deze emissierechten wordt geveild. De 
toewijzingen moeten vóór de 
handelsperiode worden vastgesteld, zodat 
de markt adequaat kan functioneren. Ook 
mogen ze niet leiden tot een ongepaste 
concurrentieverstoring op de markten voor 
de levering van elektriciteit, industriële
warmte en gassen aan industriële 
installaties. Deze regels moeten gelden 
voor nieuwkomers die dezelfde activiteiten 
uitvoeren als bestaande installaties die 
gratis overgangstoewijzingen ontvangen. 
Om concurrentieverstoring binnen de 
interne markt te voorkomen mag er geen 
gratis toewijzing worden verstrekt voor de 
opwekking van elektriciteit door 
nieuwkomers. Emissierechten die in 2020 
in de reserve voor nieuwkomers resteren, 
dienen te worden geveild.   

Or. fr

Motivering

Het is beter alle utiliteiten op te nemen.
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Amendement 153
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om concurrentieverstoring binnen de 
Gemeenschap tot een minimum te 
beperken dienen de gratis 
overgangstoewijzingen volgens 
geharmoniseerde regels voor de hele 
Gemeenschap ("benchmarks") aan 
installaties te worden verstrekt. Deze regels 
dienen rekening te houden met de meest 
broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken, vervangingsproducten, 
alternatieve productieprocédés, het gebruik 
van biomassa, duurzame energie en het 
afvangen en de opslag van broeikasgassen. 
Deze regels mogen niet aanzetten tot een 
toename van de emissie en moeten ervoor 
zorgen dat een groeiend percentage van 
deze emissierechten wordt geveild. De 
toewijzingen moeten vóór de 
handelsperiode worden vastgesteld, zodat 
de markt adequaat kan functioneren. Ook 
mogen ze niet leiden tot een ongepaste 
concurrentieverstoring op de markten voor 
de levering van elektriciteit en warmte aan 
industriële installaties. Deze regels moeten 
gelden voor nieuwkomers die dezelfde 
activiteiten uitvoeren als bestaande 
installaties die gratis 
overgangstoewijzingen ontvangen. Om 
concurrentieverstoring binnen de interne 
markt te voorkomen mag er geen gratis 
toewijzing worden verstrekt voor de 
opwekking van elektriciteit door 
nieuwkomers. Emissierechten die in 2020 
in de reserve voor nieuwkomers resteren, 
dienen te worden geveild.

(18) Om concurrentieverstoring binnen de 
Gemeenschap tot een minimum te 
beperken dienen de gratis 
overgangstoewijzingen volgens 
geharmoniseerde regels voor de hele 
Gemeenschap ("benchmarks") aan 
installaties te worden verstrekt. Deze regels 
dienen rekening te houden met de meest 
broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken, vervangingsproducten, 
alternatieve productieprocédés, het gebruik 
van biomassa, duurzame energie en het 
afvangen en de opslag van broeikasgassen. 
Deze regels mogen niet aanzetten tot een 
toename van de emissie en moeten ervoor 
zorgen dat een groeiend percentage van 
deze emissierechten wordt geveild. De 
toewijzingen moeten vóór de 
handelsperiode worden vastgesteld, zodat 
de markt adequaat kan functioneren. Ook 
mogen ze niet leiden tot een ongepaste 
concurrentieverstoring op de markten voor 
de levering van elektriciteit en warmte aan 
industriële installaties. Deze regels moeten 
gelden voor nieuwkomers die dezelfde 
activiteiten uitvoeren als bestaande 
installaties die gratis 
overgangstoewijzingen ontvangen, met 
uitzondering van elektriciteit die wordt 
geproduceerd uit afvalgassen van 
productieprocessen. Om 
concurrentieverstoring binnen de interne 
markt te voorkomen mag er geen gratis 
toewijzing worden verstrekt voor de 
opwekking van elektriciteit door 
nieuwkomers. Emissierechten die in 2020 
in de reserve voor nieuwkomers resteren, 
dienen te worden geveild.

Or. pl



AM\733252NL.doc 29/104 PE409.584v01-00

NL

Motivering

Afvalgassen van productieprocessen moeten worden gebruikt onmiddellijk na hun ontstaan. 
Om ervoor te zorgen dat ze effectief worden gerecycleerd, is er nood aan zoveel mogelijk 
flexibiliteit bij het gebruik ervan. Het gebruik van afvalgassen van productieprocessen om 
elektriciteit op te wekken, helpt bij de veiligstelling van de energievoorziening en bij de 
vermindering van de CO2-uitstoot. Elektriciteit die op deze manier wordt opgewekt moet niet 
onder de veilingsregeling vallen.

Amendement 154
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om concurrentieverstoring binnen de 
Gemeenschap tot een minimum te 
beperken dienen de gratis 
overgangstoewijzingen volgens 
geharmoniseerde regels voor de hele 
Gemeenschap ("benchmarks") aan 
installaties te worden verstrekt. Deze regels 
dienen rekening te houden met de meest 
broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken, vervangingsproducten, 
alternatieve productieprocédés, het gebruik 
van biomassa, duurzame energie en het 
afvangen en de opslag van 
broeikasgassen. Deze regels mogen niet
aanzetten tot een toename van de emissie
en moeten ervoor zorgen dat een groeiend 
percentage van deze emissierechten wordt 
geveild. De toewijzingen moeten vóór de 
handelsperiode worden vastgesteld, zodat 
de markt adequaat kan functioneren. Ook 
mogen ze niet leiden tot een ongepaste 
concurrentieverstoring op de markten voor 
de levering van elektriciteit en warmte aan 
industriële installaties. Deze regels moeten 
gelden voor nieuwkomers die dezelfde
activiteiten uitvoeren als bestaande 
installaties die gratis 
overgangstoewijzingen ontvangen. Om 
concurrentieverstoring binnen de interne 
markt te voorkomen mag er geen gratis 

(18) Om concurrentieverstoring binnen de 
Gemeenschap tot een minimum te 
beperken dienen de gratis 
overgangstoewijzingen volgens 
geharmoniseerde regels voor de hele 
Gemeenschap ("benchmarks") aan 
installaties te worden verstrekt. 
Onverminderd sectorspecifieke criteria 
dienen deze regels rekening te houden met 
de meest broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken, vervangingsproducten, 
algemeen toepasbare alternatieve 
productieprocédés, het gebruik van 
biomassa, duurzame energie en de 
mogelijkheden, met inbegrip van de 
technische mogelijkheden om de emissie 
te beperken. Deze regels moeten aanzetten 
tot een vermindering van specifieke 
emissies. De toewijzingen op basis van 
benchmarks moeten vóór de 
handelsperiode worden vastgesteld, zodat 
de markt adequaat kan functioneren. Ook 
mogen ze niet leiden tot een ongepaste 
concurrentieverstoring op de markten voor 
de levering van elektriciteit en warmte aan 
industriële installaties. Deze regels moeten 
gelden voor nieuwkomers die dezelfde 
activiteiten uitvoeren als bestaande 
installaties die gratis 
overgangstoewijzingen ontvangen. Om 
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toewijzing worden verstrekt voor de 
opwekking van elektriciteit door 
nieuwkomers. Emissierechten die in 2020 
in de reserve voor nieuwkomers resteren, 
dienen te worden geveild.

concurrentieverstoring binnen de interne 
markt te voorkomen mag er geen gratis 
toewijzing worden verstrekt voor de 
opwekking van elektriciteit door 
nieuwkomers, met uitzondering van 
elektriciteit die wordt geproduceerd uit 
afvalgassen van industriële 
productieprocessen. Emissierechten die in 
2020 in de reserve voor nieuwkomers 
resteren, dienen te worden geveild.

Or. en

Motivering

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

Amendement 155
Evangelia Tzampazi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om concurrentieverstoring binnen de 
Gemeenschap tot een minimum te 
beperken dienen de gratis 
overgangstoewijzingen volgens 
geharmoniseerde regels voor de hele 
Gemeenschap ("benchmarks") aan 
installaties te worden verstrekt. Deze regels 
dienen rekening te houden met de meest 
broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken, vervangingsproducten, 
alternatieve productieprocédés, het gebruik 
van biomassa, duurzame energie en het 
afvangen en de opslag van broeikasgassen. 
Deze regels mogen niet aanzetten tot een 
toename van de emissie en moeten ervoor 
zorgen dat een groeiend percentage van 

(18) Om concurrentieverstoring binnen de 
Gemeenschap tot een minimum te 
beperken dienen de gratis 
overgangstoewijzingen volgens 
geharmoniseerde regels voor de hele 
Gemeenschap ("benchmarks") aan 
installaties te worden verstrekt. Deze regels 
dienen rekening te houden met de meest 
broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken, vervangingsproducten, 
alternatieve productieprocédés, het gebruik 
van biomassa, duurzame energie en het 
afvangen en de opslag van broeikasgassen. 
Ze moeten eveneens rekening houden met 
de geleidelijke verbetering van de 
efficiëntie op het vlak van de CO2-uitstoot 
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deze emissierechten wordt geveild. De 
toewijzingen moeten vóór de 
handelsperiode worden vastgesteld, zodat 
de markt adequaat kan functioneren. Ook 
mogen ze niet leiden tot een ongepaste 
concurrentieverstoring op de markten voor 
de levering van elektriciteit en warmte aan 
industriële installaties. Deze regels moeten 
gelden voor nieuwkomers die dezelfde 
activiteiten uitvoeren als bestaande 
installaties die gratis 
overgangstoewijzingen ontvangen. Om 
concurrentieverstoring binnen de interne 
markt te voorkomen mag er geen gratis 
toewijzing worden verstrekt voor de 
opwekking van elektriciteit door 
nieuwkomers. Emissierechten die in 2020 
in de reserve voor nieuwkomers resteren, 
dienen te worden geveild.

als gevolg van de technologische 
ontwikkelingen in de loop van de tijd. 
Deze regels mogen niet aanzetten tot een 
toename van de emissie en moeten ervoor 
zorgen dat een groeiend percentage van 
deze emissierechten wordt geveild. De 
toewijzingen moeten vóór de 
handelsperiode worden vastgesteld, zodat 
de markt adequaat kan functioneren. Ook 
mogen ze niet leiden tot een ongepaste 
concurrentieverstoring op de markten voor 
de levering van elektriciteit en warmte aan 
industriële installaties. Deze regels moeten 
gelden voor nieuwkomers die dezelfde 
activiteiten uitvoeren als bestaande 
installaties die gratis 
overgangstoewijzingen ontvangen. Om 
concurrentieverstoring binnen de interne 
markt te voorkomen mag er geen gratis 
toewijzing worden verstrekt voor de 
opwekking van elektriciteit door 
nieuwkomers. Emissierechten die in 2020 
in de reserve voor nieuwkomers resteren, 
dienen te worden geveild.

Or. el

Motivering

Technologieën veranderen en verbeteren in de loop van de tijd. De referentie-indicatoren 
moeten bijgevolg rekening houden met deze ontwikkeling.

Amendement 156
Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om concurrentieverstoring binnen de 
Gemeenschap tot een minimum te 
beperken dienen de gratis 
overgangstoewijzingen volgens 
geharmoniseerde regels voor de hele 
Gemeenschap ("benchmarks") aan 

(18) Om concurrentieverstoring binnen de 
Gemeenschap tot een minimum te 
beperken dienen, bij gebrek aan een 
internationale overeenkomst die zorgt 
voor gelijke behandeling van de betrokken 
sectoren, de gratis toewijzingen volgens 
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installaties te worden verstrekt. Deze regels 
dienen rekening te houden met de meest 
broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken, vervangingsproducten, 
alternatieve productieprocédés, het gebruik 
van biomassa, duurzame energie en het 
afvangen en de opslag van broeikasgassen. 
Deze regels mogen niet aanzetten tot een 
toename van de emissie en moeten ervoor 
zorgen dat een groeiend percentage van 
deze emissierechten wordt geveild. De 
toewijzingen moeten vóór de 
handelsperiode worden vastgesteld, zodat 
de markt adequaat kan functioneren. Ook 
mogen ze niet leiden tot een ongepaste 
concurrentieverstoring op de markten voor 
de levering van elektriciteit en warmte aan 
industriële installaties. Deze regels moeten 
gelden voor nieuwkomers die dezelfde 
activiteiten uitvoeren als bestaande 
installaties die gratis 
overgangstoewijzingen ontvangen. Om 
concurrentieverstoring binnen de interne 
markt te voorkomen mag er geen gratis 
toewijzing worden verstrekt voor de 
opwekking van elektriciteit door 
nieuwkomers. Emissierechten die in 2020 
in de reserve voor nieuwkomers resteren, 
dienen te worden geveild.

geharmoniseerde regels voor de hele 
Gemeenschap (“benchmarks”) aan 
installaties te worden verstrekt. Deze regels 
dienen rekening te houden met de meest 
broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken, vervangingsproducten, 
alternatieve productieprocédés, het gebruik 
van biomassa, duurzame energie en het 
afvangen en de opslag van broeikasgassen. 
Deze regels mogen niet aanzetten tot een 
toename van de emissie en moeten ervoor 
zorgen dat een groeiend percentage van 
deze emissierechten wordt geveild. De 
toewijzingen moeten vóór de 
handelsperiode worden vastgesteld, zodat 
de markt adequaat kan functioneren. Ook 
mogen ze niet leiden tot een ongepaste 
concurrentieverstoring op de markten voor 
de levering van elektriciteit en warmte aan 
industriële installaties. Deze regels moeten 
gelden voor nieuwkomers die dezelfde 
activiteiten uitvoeren als bestaande 
installaties die gratis 
overgangstoewijzingen ontvangen. Om 
concurrentieverstoring binnen de interne 
markt te voorkomen mag er geen gratis 
toewijzing worden verstrekt voor de 
opwekking van elektriciteit door 
nieuwkomers. Emissierechten die in 2020 
in de reserve voor nieuwkomers resteren, 
dienen te worden geveild.

Or. de

Motivering

Ter verduidelijking dat het woord "overgangstoewijzingen" verwijst naar het ontbreken van 
een internationale overeenkomst die zorgt voor gelijke behandeling van de betrokken sectoren 
(om het "weglekeffect" te voorkomen).
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Amendement 157
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om concurrentieverstoring binnen de 
Gemeenschap tot een minimum te 
beperken dienen de gratis 
overgangstoewijzingen volgens 
geharmoniseerde regels voor de hele 
Gemeenschap ("benchmarks") aan 
installaties te worden verstrekt. Deze regels 
dienen rekening te houden met de meest 
broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken, vervangingsproducten, 
alternatieve productieprocédés, het gebruik 
van biomassa, duurzame energie en het 
afvangen en de opslag van broeikasgassen. 
Deze regels mogen niet aanzetten tot een 
toename van de emissie en moeten ervoor 
zorgen dat een groeiend percentage van 
deze emissierechten wordt geveild. De 
toewijzingen moeten vóór de 
handelsperiode worden vastgesteld, zodat 
de markt adequaat kan functioneren. Ook 
mogen ze niet leiden tot een ongepaste 
concurrentieverstoring op de markten voor 
de levering van elektriciteit en warmte aan 
industriële installaties. Deze regels moeten
gelden voor nieuwkomers die dezelfde 
activiteiten uitvoeren als bestaande 
installaties die gratis 
overgangstoewijzingen ontvangen. Om 
concurrentieverstoring binnen de interne 
markt te voorkomen mag er geen gratis 
toewijzing worden verstrekt voor de 
opwekking van elektriciteit door 
nieuwkomers. Emissierechten die in 2020 
in de reserve voor nieuwkomers resteren, 
dienen te worden geveild.

(18) Om concurrentieverstoring binnen de 
Gemeenschap tot een minimum te 
beperken dienen de gratis 
overgangstoewijzingen volgens 
geharmoniseerde regels voor de hele 
Gemeenschap ("benchmarks") aan 
installaties te worden verstrekt. Deze regels 
dienen rekening te houden met de graad 
van herbebossing en de meest 
broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken (BBT), vervangingsproducten, 
alternatieve productieprocédés, het gebruik 
van biomassa, duurzame energie en het 
afvangen en de opslag van broeikasgassen. 
Deze regels mogen niet aanzetten tot een 
toename van de emissie en moeten ervoor 
zorgen dat een groeiend percentage van 
deze emissierechten wordt geveild. De 
toewijzingen moeten vóór de 
handelsperiode worden vastgesteld, zodat 
de markt adequaat kan functioneren. Ook 
mogen ze niet leiden tot een ongepaste 
concurrentieverstoring op de markten voor 
de levering van elektriciteit en warmte aan 
industriële installaties. Deze regels moeten 
gelden voor nieuwkomers die dezelfde 
activiteiten uitvoeren als bestaande 
installaties die gratis 
overgangstoewijzingen ontvangen. Om 
concurrentieverstoring binnen de interne 
markt te voorkomen mag er geen gratis 
toewijzing worden verstrekt voor de 
opwekking van elektriciteit door 
nieuwkomers. Emissierechten die in 2020 
in de reserve voor nieuwkomers resteren, 
dienen te worden geveild.

Or. pl
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Motivering

De beste en meest natuurlijke manier om de klimaatverandering te bestrijden is door 
herbebossing en door te zorgen voor weiden om koolstof op te vangen. Het gebruik van de 
beste beschikbare technologie is de aangewezen manier om de emissie van broeikasgassen te 
verminderen.

Amendement 158
Péter Olajos

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om concurrentieverstoring binnen de 
Gemeenschap tot een minimum te 
beperken dienen de gratis 
overgangstoewijzingen volgens 
geharmoniseerde regels voor de hele 
Gemeenschap ("benchmarks") aan 
installaties te worden verstrekt. Deze regels 
dienen rekening te houden met de meest 
broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken, vervangingsproducten, 
alternatieve productieprocédés, het gebruik 
van biomassa, duurzame energie en het 
afvangen en de opslag van broeikasgassen. 
Deze regels mogen niet aanzetten tot een 
toename van de emissie en moeten ervoor 
zorgen dat een groeiend percentage van 
deze emissierechten wordt geveild. De 
toewijzingen moeten vóór de 
handelsperiode worden vastgesteld, zodat 
de markt adequaat kan functioneren. Ook 
mogen ze niet leiden tot een ongepaste 
concurrentieverstoring op de markten voor 
de levering van elektriciteit en warmte aan 
industriële installaties. Deze regels moeten 
gelden voor nieuwkomers die dezelfde 
activiteiten uitvoeren als bestaande 
installaties die gratis 
overgangstoewijzingen ontvangen. Om 
concurrentieverstoring binnen de interne 
markt te voorkomen mag er geen gratis 
toewijzing worden verstrekt voor de 

(18) Om concurrentieverstoring binnen de 
Gemeenschap tot een minimum te 
beperken dienen de gratis 
overgangstoewijzingen volgens 
geharmoniseerde regels voor de hele 
Gemeenschap ("benchmarks") aan 
installaties te worden verstrekt. Deze regels 
dienen rekening te houden met de meest 
broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken, met inbegrip van 
warmtekrachtkoppeling, 
vervangingsproducten, alternatieve 
productieprocédés, het gebruik van 
biomassa, duurzame energie en het 
afvangen en de opslag van broeikasgassen. 
Deze regels mogen niet aanzetten tot een 
toename van de emissie en moeten ervoor 
zorgen dat een groeiend percentage van 
deze emissierechten wordt geveild. De 
toewijzingen moeten vóór de 
handelsperiode worden vastgesteld, zodat 
de markt adequaat kan functioneren. Ook 
mogen ze niet leiden tot een ongepaste 
concurrentieverstoring op de markten voor 
de levering van elektriciteit en warmte aan 
industriële installaties. Deze regels moeten 
gelden voor nieuwkomers die dezelfde 
activiteiten uitvoeren als bestaande 
installaties die gratis 
overgangstoewijzingen ontvangen. Om 
concurrentieverstoring binnen de interne 
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opwekking van elektriciteit door 
nieuwkomers. Emissierechten die in 2020 
in de reserve voor nieuwkomers resteren, 
dienen te worden geveild.

markt te voorkomen mag er geen gratis 
toewijzing worden verstrekt voor de 
opwekking van elektriciteit door 
nieuwkomers. Emissierechten die in 2020 
in de reserve voor nieuwkomers resteren, 
dienen te worden geveild.

Or. en

Motivering

De ontwikkeling van WKK is een verklaarde doelstelling van de EU. Samen met andere hier 
vermelde technologieën dienen de toewijzingsregels ervoor te zorgen dat de emissiehandel de 
ontwikkeling bevordert van technologieën die een grotere CO2-beperking mogelijk maken, 
inzonderheid WKK.

Amendement 159
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De Gemeenschap zal het voortouw 
blijven nemen bij de onderhandelingen 
over een ambitieuze internationale 
overeenkomst waarmee de doelstelling om 
de mondiale temperatuurstijging tot 2°C 
te beperken, wordt gerealiseerd en 
beschouwt de in Bali geboekte 
vorderingen op weg naar deze doelstelling 
als een stimulans. Mochten andere 
ontwikkelde landen en andere grote 
uitstoters van broeikasgassen niet aan deze 
internationale overeenkomst meedoen, dan 
zou dit kunnen leiden tot een stijging van 
de emissie van broeikasgassen in derde 
landen waar de industrie niet onder 
vergelijkbare CO2-beperkingen zou vallen 
("CO2-weglekeffect") en zouden er tevens 
economische nadelen kunnen ontstaan voor 
bepaalde energie-intensieve bedrijfstakken 
en deeltakken in de Gemeenschap die aan 
internationale concurrentie onderhevig 
zijn. Dit kan de milieu-integriteit en de 

(19) Mochten andere ontwikkelde landen 
en andere grote uitstoters van 
broeikasgassen niet aan deze internationale 
overeenkomst meedoen, dan zou dit 
kunnen leiden tot een stijging van de 
emissie van broeikasgassen in derde landen 
waar de industrie niet onder vergelijkbare 
CO2-beperkingen zou vallen ("CO2-
weglekeffect") en zouden er tevens 
economische nadelen kunnen ontstaan voor 
bepaalde energie-intensieve bedrijfstakken 
en deeltakken in de Gemeenschap die aan 
internationale concurrentie onderhevig 
zijn. Dit kan de milieu-integriteit en de 
baten van maatregelen van de 
Gemeenschap ondermijnen. 
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baten van maatregelen van de 
Gemeenschap ondermijnen. Vanwege het 
risico op het ontstaan van een 
weglekeffect zal de Gemeenschap tot 
maximaal 100% gratis emissierechten 
toewijzen aan bedrijfstakken of 
deeltakken die aan de desbetreffende 
criteria voldoen. De vaststelling van deze 
bedrijfstakken en deeltakken en de 
vereiste maatregelen zal opnieuw worden 
beoordeeld om ervoor te zorgen dat er 
waar nodig maatregelen worden genomen 
en overcompensatie wordt voorkomen. 
Voor de specifieke bedrijfstakken of 
deeltakken waarvan afdoende kan worden 
aangetoond dat het risico op het 
weglekeffect niet op een andere manier 
kan worden voorkomen en waar 
elektriciteit een groot deel van de 
productiekosten uitmaakt en op efficiënte 
wijze wordt opgewekt, kan bij de genomen 
maatregelen rekening worden gehouden 
met het elektriciteitsverbruik bij het 
productieproces, zonder dat de totale 
hoeveelheid emissierechten wordt 
gewijzigd.

Or. pl

Motivering

Het "CO2-weglekeffect", dat eigenlijk niet meer is dan een gezonde reactie van de markt op 
bepalingen die niet geschikt zijn voor de economische situatie van de Gemeenschap, zal zeker 
plaatsvinden en zorgen voor verdere ernstige economische problemen als gevolg van de snel 
groeiende financiële en administratieve lasten die de economieën van de lidstaten zullen 
moeten dragen. Het centraal herverdelen van de emissierechten om bepaalde sectoren te 
steunen is echter niet efficiënt, en schadelijk voor de markteconomie.
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Amendement 160
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De Gemeenschap zal het voortouw 
blijven nemen bij de onderhandelingen 
over een ambitieuze internationale 
overeenkomst waarmee de doelstelling om 
de mondiale temperatuurstijging tot 2°C te 
beperken, wordt gerealiseerd en beschouwt 
de in Bali geboekte vorderingen op weg 
naar deze doelstelling als een stimulans. 
Mochten andere ontwikkelde landen en 
andere grote uitstoters van broeikasgassen 
niet aan deze internationale overeenkomst 
meedoen, dan zou dit kunnen leiden tot een 
stijging van de emissie van broeikasgassen 
in derde landen waar de industrie niet 
onder vergelijkbare CO2-beperkingen zou 
vallen ("CO2-weglekeffect") en zouden er 
tevens economische nadelen kunnen 
ontstaan voor bepaalde energie-intensieve 
bedrijfstakken en deeltakken in de
Gemeenschap die aan internationale 
concurrentie onderhevig zijn. Dit kan de 
milieu-integriteit en de baten van 
maatregelen van de Gemeenschap 
ondermijnen. Vanwege het risico op het 
ontstaan van een weglekeffect zal de 
Gemeenschap tot maximaal 100% gratis 
emissierechten toewijzen aan
bedrijfstakken of deeltakken die aan de 
desbetreffende criteria voldoen. De 
vaststelling van deze bedrijfstakken en 
deeltakken en de vereiste maatregelen zal 
opnieuw worden beoordeeld om ervoor te 
zorgen dat er waar nodig maatregelen 
worden genomen en overcompensatie 
wordt voorkomen. Voor de specifieke 
bedrijfstakken of deeltakken waarvan 
afdoende kan worden aangetoond dat het 
risico op het weglekeffect niet op een 
andere manier kan worden voorkomen en 
waar elektriciteit een groot deel van de 

(19) De Gemeenschap zal het voortouw 
blijven nemen bij de onderhandelingen 
over een ambitieuze internationale 
overeenkomst waarmee de doelstelling om 
de mondiale temperatuurstijging tot 2°C te 
beperken, wordt gerealiseerd en beschouwt 
de in Bali geboekte vorderingen op weg 
naar deze doelstelling als een stimulans. 
Mochten andere ontwikkelde landen en 
andere grote uitstoters van broeikasgassen 
niet aan deze internationale overeenkomst 
meedoen, dan zou dit kunnen leiden tot een 
stijging van de emissie van broeikasgassen 
in derde landen waar de industrie niet 
onder vergelijkbare CO2-beperkingen zou 
vallen ("CO2-weglekeffect") en zouden er 
tevens economische nadelen kunnen 
ontstaan voor bepaalde energie-intensieve 
bedrijfstakken en deeltakken in de 
Gemeenschap die aan internationale 
concurrentie onderhevig zijn. Dit kan de 
milieu-integriteit en de baten van 
maatregelen van de Gemeenschap 
ondermijnen. Vanwege het risico op het 
ontstaan van een weglekeffect zal de 
Gemeenschap, voor bedrijfstakken of 
deeltakken die aan de desbetreffende 
criteria voldoen, het beginsel toepassen 
van gratis toewijzing op basis van 
wettelijke bepalingen die op 
communautair niveau zijn 
geharmoniseerd.
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productiekosten uitmaakt en op efficiënte 
wijze wordt opgewekt, kan bij de genomen 
maatregelen rekening worden gehouden 
met het elektriciteitsverbruik bij het 
productieproces, zonder dat de totale 
hoeveelheid emissierechten wordt 
gewijzigd.

Or. de

Motivering

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

Amendement 161
Caroline Lucas

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De Gemeenschap zal het voortouw 
blijven nemen bij de onderhandelingen 
over een ambitieuze internationale 
overeenkomst waarmee de doelstelling om 
de mondiale temperatuurstijging tot 2°C te 
beperken, wordt gerealiseerd en beschouwt 
de in Bali geboekte vorderingen op weg 
naar deze doelstelling als een stimulans. 
Mochten andere ontwikkelde landen en 
andere grote uitstoters van broeikasgassen 
niet aan deze internationale overeenkomst 
meedoen, dan zou dit kunnen leiden tot een 
stijging van de emissie van broeikasgassen 
in derde landen waar de industrie niet 
onder vergelijkbare CO2-beperkingen zou 
vallen ("CO2-weglekeffect") en zouden er 
tevens economische nadelen kunnen 
ontstaan voor bepaalde energie-intensieve 
bedrijfstakken en deeltakken in de 
Gemeenschap die aan internationale 
concurrentie onderhevig zijn. Dit kan de 
milieu-integriteit en de baten van 
maatregelen van de Gemeenschap 

(19) De Gemeenschap zal het voortouw 
blijven nemen bij de onderhandelingen 
over een ambitieuze internationale 
overeenkomst waarmee de doelstelling om 
de mondiale temperatuurstijging tot 2°C te 
beperken, wordt gerealiseerd en beschouwt 
de in Bali geboekte vorderingen op weg 
naar deze doelstelling als een stimulans. 
Mochten andere ontwikkelde landen en 
andere grote uitstoters van broeikasgassen 
niet aan deze internationale overeenkomst 
meedoen, dan zou dit kunnen leiden tot een 
stijging van de emissie van broeikasgassen 
in derde landen waar de industrie niet 
onder vergelijkbare CO2-beperkingen zou 
vallen ("CO2-weglekeffect") en zouden er 
tevens economische nadelen kunnen 
ontstaan voor bepaalde energie-intensieve 
bedrijfstakken en deeltakken in de 
Gemeenschap die aan internationale 
concurrentie onderhevig zijn. Wanneer er 
nog geen internationale overeenkomst 
over klimaatverandering is gesloten die 
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ondermijnen. Vanwege het risico op het 
ontstaan van een weglekeffect zal de 
Gemeenschap tot maximaal 100% gratis 
emissierechten toewijzen aan 
bedrijfstakken of deeltakken die aan de 
desbetreffende criteria voldoen. De 
vaststelling van deze bedrijfstakken en 
deeltakken en de vereiste maatregelen zal 
opnieuw worden beoordeeld om ervoor te 
zorgen dat er waar nodig maatregelen 
worden genomen en overcompensatie 
wordt voorkomen. Voor de specifieke 
bedrijfstakken of deeltakken waarvan 
afdoende kan worden aangetoond dat het 
risico op het weglekeffect niet op een
andere manier kan worden voorkomen en 
waar elektriciteit een groot deel van de 
productiekosten uitmaakt en op efficiënte 
wijze wordt opgewekt, kan bij de genomen 
maatregelen rekening worden gehouden 
met het elektriciteitsverbruik bij het 
productieproces, zonder dat de totale 
hoeveelheid emissierechten wordt 
gewijzigd.

leidt tot bindende beperkingen van 
broeikasgasemissies, die met de 
beperkingen in de EU te vergelijken zijn, 
in landen die een kritische massa van de 
productie in een bedrijfstak 
vertegenwoordigen, die onder het systeem 
voor de handel in emissierechten van de 
EU valt en geen gratis emissierechten 
krijgt, zal het noodzakelijk zijn te 
voorkomen dat broeikasgasemissies die 
buiten de Gemeenschap ontstaan de 
maatregel van de Gemeenschap 
ondergraven als gevolg van het weglekken 
van CO2. Er moeten adequate 
voorschriften worden vastgesteld voor de 
invoer van goederen die anders deze 
maatregel zouden ondermijnen. Deze 
voorschriften moeten effect-neutraal zijn. 
Om voorbereid te zijn op een dergelijk 
geval dat de milieu-integriteit en de baten 
van maatregelen van de Gemeenschap kan
ondermijnen, moet er een doeltreffende 
koolstofcompensatie in de vorm van 
verplichte inlevering van emissierechten 
bij import worden ingevoerd voor de 
import in de Gemeenschap van energie-
intensieve goederen. De vaststelling van 
deze bedrijfstakken en deeltakken en de 
vereiste maatregelen zal opnieuw worden 
beoordeeld om ervoor te zorgen dat er waar 
nodig maatregelen worden genomen en 
overcompensatie wordt voorkomen. Met 
deze voorschriften moeten gelijkaardige 
voorwaarden worden gesteld aan 
importeurs van goederen als de 
voorwaarden die gelden voor installaties 
in de EU die geen gratis emissierechten 
krijgen en waarvoor is aangetoond dat het 
weglekeffect een significante risicofactor 
vormt of die aan internationale 
concurrentie in derde landen onderhevig 
zijn, waar geen bindende en verifieerbare 
maatregelen ter vermindering van de 
broeikasgasemissies in het kader van het 
internationale klimaatbeleidskader na 
2012 gelden.

Or. en
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Motivering

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

Amendement 162
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De Gemeenschap zal het voortouw 
blijven nemen bij de onderhandelingen 
over een ambitieuze internationale 
overeenkomst waarmee de doelstelling om 
de mondiale temperatuurstijging tot 2°C te 
beperken, wordt gerealiseerd en beschouwt 
de in Bali geboekte vorderingen op weg 
naar deze doelstelling als een stimulans. 
Mochten andere ontwikkelde landen en 
andere grote uitstoters van broeikasgassen 
niet aan deze internationale overeenkomst 
meedoen, dan zou dit kunnen leiden tot een 
stijging van de emissie van broeikasgassen 
in derde landen waar de industrie niet 
onder vergelijkbare CO2-beperkingen zou 
vallen ("CO2-weglekeffect") en zouden er 
tevens economische nadelen kunnen 
ontstaan voor bepaalde energie-intensieve 
bedrijfstakken en deeltakken in de 
Gemeenschap die aan internationale 
concurrentie onderhevig zijn. Dit kan de 
milieu-integriteit en de baten van 
maatregelen van de Gemeenschap 
ondermijnen. Vanwege het risico op het 
ontstaan van een weglekeffect zal de 
Gemeenschap tot maximaal 100% gratis 
emissierechten toewijzen aan 
bedrijfstakken of deeltakken die aan de 
desbetreffende criteria voldoen. De 

(19) De Gemeenschap zal het voortouw
blijven nemen bij de onderhandelingen 
over een ambitieuze internationale 
overeenkomst waarmee de doelstelling om 
de mondiale temperatuurstijging tot 2°C te 
beperken, wordt gerealiseerd en beschouwt 
de in Bali geboekte vorderingen op weg 
naar deze doelstelling als een stimulans. 
Mochten andere ontwikkelde landen en 
andere grote uitstoters van broeikasgassen 
niet aan deze internationale overeenkomst 
meedoen, dan zou dit kunnen leiden tot een 
stijging van de emissie van broeikasgassen 
in derde landen waar de industrie niet 
onder vergelijkbare CO2-beperkingen zou 
vallen ("CO2-weglekeffect") en zouden er 
tevens economische nadelen kunnen 
ontstaan voor bepaalde energie-intensieve 
bedrijfstakken en deeltakken in de 
Gemeenschap die aan internationale 
concurrentie onderhevig zijn. Dit kan de 
milieu-integriteit en de baten van 
maatregelen van de Gemeenschap 
ondermijnen. De vaststelling van deze 
blootgestelde bedrijfstakken en deeltakken 
zal opnieuw worden beoordeeld om ervoor 
te zorgen dat er waar nodig maatregelen 
worden genomen en overcompensatie 
wordt voorkomen. De specifieke 
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vaststelling van deze bedrijfstakken en 
deeltakken en de vereiste maatregelen zal 
opnieuw worden beoordeeld om ervoor te 
zorgen dat er waar nodig maatregelen 
worden genomen en overcompensatie 
wordt voorkomen. Voor de specifieke 
bedrijfstakken of deeltakken waarvan 
afdoende kan worden aangetoond dat het
risico op het weglekeffect niet op een 
andere manier kan worden voorkomen en 
waar elektriciteit een groot deel van de 
productiekosten uitmaakt en op efficiënte 
wijze wordt opgewekt, kan bij de genomen 
maatregelen rekening worden gehouden
met het elektriciteitsverbruik bij het 
productieproces, zonder dat de totale 
hoeveelheid emissierechten wordt 
gewijzigd.

bedrijfstakken of deeltakken waarvan 
afdoende kan worden aangetoond dat er 
een risico op het weglekeffect bestaat en 
waar elektriciteit een groot deel van de 
productiekosten uitmaakt en op efficiënte 
wijze wordt opgewekt, kunnen tot 80% 
gratis toewijzing krijgen om rekening te 
houden met het elektriciteitsverbruik bij 
het productieproces, zonder dat de totale 
hoeveelheid emissierechten wordt 
gewijzigd.

Or. en

Motivering

De vaststelling van welke bedrijfstakken en deeltakken in aanmerking kunnen komen voor 
gratis toewijzing wanneer geen internationale overeenkomst is bereikt, moet worden herzien 
om overcompensatie te voorkomen. Blootgestelde sectoren met een hoog elektriciteitsverbruik 
kunnen worden gecompenseerd door middel van de gratis toewijzing voor hun 
elektriciteitsverbruik, om sectoren met hoge en lage directe kosten gelijk te behandelen. Ze 
krijgen echter geen gratis toewijzing voor alle indirecte emissies, aangezien ze ook moeten 
werken aan het koolstofvrij maken van de sector.

Amendement 163
Anders Wijkman

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De Gemeenschap zal het voortouw 
blijven nemen bij de onderhandelingen 
over een ambitieuze internationale 
overeenkomst waarmee de doelstelling om 
de mondiale temperatuurstijging tot 2°C te 
beperken, wordt gerealiseerd en beschouwt 
de in Bali geboekte vorderingen op weg 

(19) De Gemeenschap zal het voortouw 
blijven nemen bij de onderhandelingen 
over een ambitieuze internationale 
overeenkomst waarmee de doelstelling om 
de mondiale temperatuurstijging tot 2°C te 
beperken, wordt gerealiseerd en beschouwt 
de in Bali geboekte vorderingen als een 
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naar deze doelstelling als een stimulans. 
Mochten andere ontwikkelde landen en 
andere grote uitstoters van broeikasgassen 
niet aan deze internationale overeenkomst 
meedoen, dan zou dit kunnen leiden tot een 
stijging van de emissie van broeikasgassen 
in derde landen waar de industrie niet 
onder vergelijkbare CO2-beperkingen zou 
vallen ("CO2-weglekeffect") en zouden er 
tevens economische nadelen kunnen 
ontstaan voor bepaalde energie-intensieve 
bedrijfstakken en deeltakken in de 
Gemeenschap die aan internationale 
concurrentie onderhevig zijn. Dit kan de 
milieu-integriteit en de baten van 
maatregelen van de Gemeenschap 
ondermijnen. Vanwege het risico op het 
ontstaan van een weglekeffect zal de 
Gemeenschap tot maximaal 100% gratis 
emissierechten toewijzen aan 
bedrijfstakken of deeltakken die aan de 
desbetreffende criteria voldoen. De 
vaststelling van deze bedrijfstakken en
deeltakken en de vereiste maatregelen zal 
opnieuw worden beoordeeld om ervoor te 
zorgen dat er waar nodig maatregelen 
worden genomen en overcompensatie 
wordt voorkomen. Voor de specifieke 
bedrijfstakken of deeltakken waarvan 
afdoende kan worden aangetoond dat het 
risico op het weglekeffect niet op een 
andere manier kan worden voorkomen en 
waar elektriciteit een groot deel van de 
productiekosten uitmaakt en op efficiënte 
wijze wordt opgewekt, kan bij de genomen 
maatregelen rekening worden gehouden 
met het elektriciteitsverbruik bij het 
productieproces, zonder dat de totale 
hoeveelheid emissierechten wordt 
gewijzigd.

stimulans, aangezien landen opgenomen 
in Bijlage I van het Protocol van Kyoto 
zich ertoe hebben verbonden de emissie 
van broeikasgassen tegen 2020 te 
beperken met 25-40% in vergelijking met 
1990. Om aan kop te blijven van de groep 
landen opgenomen in Bijlage I, moet de 
EU de emissie van broeikasgassen 
verminderen met waarden in de buurt van 
40%. Mochten andere ontwikkelde landen 
en andere grote uitstoters van 
broeikasgassen niet aan deze internationale 
overeenkomst meedoen, dan zou dit 
kunnen leiden tot een stijging van de 
emissie van broeikasgassen van minder 
koolstofefficiënte installaties in derde 
landen waar de industrie niet onder 
vergelijkbare CO2-beperkingen zou vallen 
("CO2-weglekeffect") en zouden er tevens 
economische nadelen kunnen ontstaan voor 
bepaalde energie-intensieve bedrijfstakken 
en deeltakken in de Gemeenschap die aan 
internationale concurrentie onderhevig 
zijn. Dit kan de milieu-integriteit en de 
baten van maatregelen van de 
Gemeenschap ondermijnen. Vanwege het 
risico op het ontstaan van een weglekeffect 
dient de Commissie de opstelling en 
sluiting van mondiale sectorale 
overeenkomsten te steunen en, indien 
dergelijke overeenkomsten onmogelijk 
blijken te zijn, zal de Gemeenschap tot 
maximaal 100% gratis emissierechten 
toewijzen aan deeltakken of installaties die 
aan de desbetreffende criteria voldoen. De 
vaststelling van deze deeltakken en 
installaties en de vereiste maatregelen zal 
opnieuw worden beoordeeld om ervoor te 
zorgen dat er waar nodig maatregelen 
worden genomen en overcompensatie 
wordt voorkomen. Voor de specifieke 
deeltakken en installaties waarvan 
afdoende kan worden aangetoond dat het 
risico op het weglekeffect niet op een 
andere manier kan worden voorkomen en 
waar elektriciteit een groot deel van de 
productiekosten uitmaakt en op efficiënte 
wijze wordt opgewekt, kan bij de genomen 
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maatregelen rekening worden gehouden 
met het elektriciteitsverbruik bij het 
productieproces, zonder dat de totale 
hoeveelheid emissierechten wordt 
gewijzigd.

Or. en

Amendement 164
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De Gemeenschap zal het voortouw 
blijven nemen bij de onderhandelingen 
over een ambitieuze internationale 
overeenkomst waarmee de doelstelling om 
de mondiale temperatuurstijging tot 2°C te 
beperken, wordt gerealiseerd en beschouwt 
de in Bali geboekte vorderingen op weg 
naar deze doelstelling als een stimulans. 
Mochten andere ontwikkelde landen en 
andere grote uitstoters van broeikasgassen 
niet aan deze internationale overeenkomst 
meedoen, dan zou dit kunnen leiden tot een 
stijging van de emissie van broeikasgassen 
in derde landen waar de industrie niet 
onder vergelijkbare CO2-beperkingen zou 
vallen ("CO2-weglekeffect") en zouden er 
tevens economische nadelen kunnen 
ontstaan voor bepaalde energie-intensieve 
bedrijfstakken en deeltakken in de 
Gemeenschap die aan internationale 
concurrentie onderhevig zijn. Dit kan de 
milieu-integriteit en de baten van 
maatregelen van de Gemeenschap 
ondermijnen. Vanwege het risico op het 
ontstaan van een weglekeffect zal de
Gemeenschap tot maximaal 100% gratis 
emissierechten toewijzen aan 
bedrijfstakken of deeltakken die aan de 
desbetreffende criteria voldoen. De 
vaststelling van deze bedrijfstakken en 

(19) De Gemeenschap zal het voortouw 
blijven nemen bij de onderhandelingen 
over een ambitieuze internationale 
overeenkomst waarmee de doelstelling om 
de mondiale temperatuurstijging tot 2°C te 
beperken, wordt gerealiseerd en beschouwt 
de in Bali geboekte vorderingen op weg 
naar deze doelstelling als een stimulans. 
Mochten andere ontwikkelde landen en 
andere grote uitstoters van broeikasgassen 
niet aan deze internationale overeenkomst 
meedoen, dan zou dit kunnen leiden tot een 
stijging van de emissie van broeikasgassen 
in derde landen waar de industrie niet 
onder vergelijkbare CO2-beperkingen zou 
vallen ("CO2-weglekeffect") en zouden er 
tevens economische nadelen kunnen 
ontstaan voor bepaalde energie-intensieve 
bedrijfstakken en deeltakken in de 
Gemeenschap die aan internationale 
concurrentie onderhevig zijn. Dit kan de 
milieu-integriteit en de baten van 
maatregelen van de Gemeenschap 
ondermijnen. Gezien de mogelijkheid van 
een aanzienlijk verlies van marktaandeel 
aan installaties buiten de Gemeenschap 
die geen vergelijkbare maatregelen nemen 
om de emissie te beperken, dient er een 
lijst van alle energie-intensieve industriële 
sectoren die blootgesteld zijn aan het 
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deeltakken en de vereiste maatregelen zal 
opnieuw worden beoordeeld om ervoor te 
zorgen dat er waar nodig maatregelen 
worden genomen en overcompensatie 
wordt voorkomen. Voor de specifieke 
bedrijfstakken of deeltakken waarvan 
afdoende kan worden aangetoond dat het 
risico op het weglekeffect niet op een 
andere manier kan worden voorkomen en 
waar elektriciteit een groot deel van de 
productiekosten uitmaakt en op efficiënte 
wijze wordt opgewekt, kan bij de genomen 
maatregelen rekening worden gehouden 
met het elektriciteitsverbruik bij het 
productieproces, zonder dat de totale
hoeveelheid emissierechten wordt 
gewijzigd.

risico van een weglekeffect, als bijlage bij 
deze richtlijn te worden gevoegd. De
Gemeenschap zal alle emissierechten 
gratis blijven toewijzen aan bedrijfstakken 
en deeltakken die voldoen aan de criteria 
voor het risico van een weglekeffect. De 
vaststelling van deze bedrijfstakken en 
deeltakken en de vereiste maatregelen zal 
opnieuw worden beoordeeld om ervoor te 
zorgen dat er waar nodig maatregelen 
worden genomen en overcompensatie 
wordt voorkomen. Voor de specifieke 
bedrijfstakken of deeltakken waarvan 
afdoende kan worden aangetoond dat het 
risico op het weglekeffect niet op een 
andere manier kan worden voorkomen en 
waar elektriciteit een groot deel van de 
productiekosten uitmaakt en op efficiënte 
wijze wordt opgewekt, kan bij de genomen 
maatregelen rekening worden gehouden 
met het elektriciteitsverbruik.

Or. pl

Motivering

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

Amendement 165
Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De Gemeenschap zal het voortouw 
blijven nemen bij de onderhandelingen 
over een ambitieuze internationale 
overeenkomst waarmee de doelstelling om 
de mondiale temperatuurstijging tot 2°C te 
beperken, wordt gerealiseerd en beschouwt 
de in Bali geboekte vorderingen op weg 

(19) De Gemeenschap zal het voortouw 
blijven nemen bij de onderhandelingen 
over een ambitieuze internationale 
overeenkomst waarmee de doelstelling om 
de mondiale temperatuurstijging tot 2°C te 
beperken, wordt gerealiseerd en beschouwt 
de in Bali geboekte vorderingen op weg 
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naar deze doelstelling als een stimulans. 
Mochten andere ontwikkelde landen en 
andere grote uitstoters van broeikasgassen 
niet aan deze internationale overeenkomst 
meedoen, dan zou dit kunnen leiden tot een 
stijging van de emissie van broeikasgassen 
in derde landen waar de industrie niet 
onder vergelijkbare CO2-beperkingen zou 
vallen ("CO2-weglekeffect") en zouden er 
tevens economische nadelen kunnen 
ontstaan voor bepaalde energie-intensieve 
bedrijfstakken en deeltakken in de 
Gemeenschap die aan internationale 
concurrentie onderhevig zijn. Dit kan de 
milieu-integriteit en de baten van 
maatregelen van de Gemeenschap 
ondermijnen. Vanwege het risico op het 
ontstaan van een weglekeffect zal de
Gemeenschap tot maximaal 100% gratis
emissierechten toewijzen aan 
bedrijfstakken of deeltakken die aan de 
desbetreffende criteria voldoen. De 
vaststelling van deze bedrijfstakken en 
deeltakken en de vereiste maatregelen zal 
opnieuw worden beoordeeld om ervoor te 
zorgen dat er waar nodig maatregelen 
worden genomen en overcompensatie 
wordt voorkomen. Voor de specifieke 
bedrijfstakken of deeltakken waarvan 
afdoende kan worden aangetoond dat het 
risico op het weglekeffect niet op een 
andere manier kan worden voorkomen en 
waar elektriciteit een groot deel van de 
productiekosten uitmaakt en op efficiënte 
wijze wordt opgewekt, kan bij de genomen 
maatregelen rekening worden gehouden 
met het elektriciteitsverbruik bij het 
productieproces, zonder dat de totale 
hoeveelheid emissierechten wordt 
gewijzigd.

naar deze doelstelling als een stimulans. 
Mochten andere ontwikkelde landen en 
andere grote uitstoters van broeikasgassen 
niet aan deze internationale overeenkomst 
meedoen, dan zou dit kunnen leiden tot een 
stijging van de emissie van broeikasgassen 
in derde landen waar de industrie niet 
onder vergelijkbare CO2-beperkingen zou 
vallen ("CO2-weglekeffect") en zouden er 
tevens economische nadelen kunnen 
ontstaan voor bepaalde energie-intensieve 
bedrijfstakken en deeltakken in de 
Gemeenschap die aan internationale 
concurrentie onderhevig zijn. Dit kan de 
milieu-integriteit en de baten van 
maatregelen van de Gemeenschap 
ondermijnen. Rekening houdend met de 
mogelijkheid van een aanzienlijk verlies 
van marktaandeel aan installaties buiten 
de Gemeenschap die geen vergelijkbare 
maatregelen nemen om de emissie te 
beperken, dient er een lijst van alle 
energie-intensieve industriële sectoren die 
blootgesteld zijn aan het risico van een 
weglekeffect, als bijlage bij deze richtlijn 
te worden gevoegd. De Gemeenschap zal 
alle emissierechten 100% gratis blijven
toewijzen aan bedrijfstakken en deeltakken 
die voldoen aan de criteria voor het risico 
van een weglekeffect. De vaststelling van 
deze bedrijfstakken en deeltakken en de 
vereiste maatregelen zal opnieuw worden 
beoordeeld om ervoor te zorgen dat er waar 
nodig maatregelen worden genomen en 
overcompensatie wordt voorkomen. Voor 
de specifieke bedrijfstakken of deeltakken 
waarvan afdoende kan worden aangetoond 
dat het risico op het weglekeffect niet op 
een andere manier kan worden voorkomen 
en waar elektriciteit een groot deel van de 
productiekosten uitmaakt en op efficiënte 
wijze wordt opgewekt, kan bij de genomen 
maatregelen rekening worden gehouden 
met het elektriciteitsverbruik bij het 
productieproces, zonder dat de totale 
hoeveelheid emissierechten wordt 
gewijzigd.
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Or. de

Motivering

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

Amendement 166
Vittorio Prodi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De Gemeenschap zal het voortouw 
blijven nemen bij de onderhandelingen 
over een ambitieuze internationale 
overeenkomst waarmee de doelstelling om 
de mondiale temperatuurstijging tot 2°C te 
beperken, wordt gerealiseerd en beschouwt 
de in Bali geboekte vorderingen op weg 
naar deze doelstelling als een stimulans. 
Mochten andere ontwikkelde landen en 
andere grote uitstoters van broeikasgassen 
niet aan deze internationale overeenkomst 
meedoen, dan zou dit kunnen leiden tot een 
stijging van de emissie van broeikasgassen 
in derde landen waar de industrie niet 
onder vergelijkbare CO2-beperkingen zou 
vallen ("CO2-weglekeffect") en zouden er 
tevens economische nadelen kunnen 
ontstaan voor bepaalde energie-intensieve 
bedrijfstakken en deeltakken in de 
Gemeenschap die aan internationale 
concurrentie onderhevig zijn. Dit kan de 
milieu-integriteit en de baten van 
maatregelen van de Gemeenschap 
ondermijnen. Vanwege het risico op het 
ontstaan van een weglekeffect zal de 
Gemeenschap tot maximaal 100% gratis 
emissierechten toewijzen aan 
bedrijfstakken of deeltakken die aan de 
desbetreffende criteria voldoen. De 

(19) De Gemeenschap zal het voortouw 
blijven nemen bij de onderhandelingen 
over een ambitieuze internationale 
overeenkomst waarmee de doelstelling om 
de mondiale temperatuurstijging tot 2°C te 
beperken, wordt gerealiseerd en beschouwt 
de in Bali geboekte vorderingen op weg 
naar deze doelstelling als een stimulans. 
Daarom moet de Gemeenschap zoveel 
mogelijk en op de gepaste niveaus een 
nieuwe internationale overeenkomst 
inzake emissiebeperking bevorderen, 
gebaseerd op het beginsel "één persoon, 
één emissie". Mochten andere ontwikkelde 
landen en andere grote uitstoters van 
broeikasgassen niet aan deze internationale 
overeenkomst meedoen, dan zou dit 
kunnen leiden tot een stijging van de 
emissie van broeikasgassen in derde landen 
waar de industrie niet onder vergelijkbare 
CO2-beperkingen zou vallen (“CO2-
weglekeffect”) en zouden er tevens 
economische nadelen kunnen ontstaan voor 
bepaalde energie-intensieve bedrijfstakken 
en deeltakken in de Gemeenschap die aan 
internationale concurrentie onderhevig 
zijn. Dit kan de milieu-integriteit en de 
baten van maatregelen van de 
Gemeenschap ondermijnen. Vanwege het 
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vaststelling van deze bedrijfstakken en 
deeltakken en de vereiste maatregelen zal 
opnieuw worden beoordeeld om ervoor te 
zorgen dat er waar nodig maatregelen 
worden genomen en overcompensatie 
wordt voorkomen. Voor de specifieke 
bedrijfstakken of deeltakken waarvan 
afdoende kan worden aangetoond dat het 
risico op het weglekeffect niet op een 
andere manier kan worden voorkomen en 
waar elektriciteit een groot deel van de 
productiekosten uitmaakt en op efficiënte 
wijze wordt opgewekt, kan bij de genomen 
maatregelen rekening worden gehouden 
met het elektriciteitsverbruik bij het 
productieproces, zonder dat de totale 
hoeveelheid emissierechten wordt 
gewijzigd.

risico op het ontstaan van een weglekeffect 
zal de Gemeenschap tot maximaal 100% 
gratis emissierechten toewijzen aan 
bedrijfstakken of deeltakken die aan de 
desbetreffende criteria voldoen. De 
vaststelling van deze bedrijfstakken en 
deeltakken en de vereiste maatregelen zal 
opnieuw worden beoordeeld om ervoor te 
zorgen dat er waar nodig maatregelen 
worden genomen en overcompensatie 
wordt voorkomen. Voor de specifieke 
bedrijfstakken of deeltakken waarvan 
afdoende kan worden aangetoond dat het 
risico op het weglekeffect niet op een 
andere manier kan worden voorkomen en 
waar elektriciteit een groot deel van de 
productiekosten uitmaakt en op efficiënte 
wijze wordt opgewekt, kan bij de genomen 
maatregelen rekening worden gehouden 
met het elektriciteitsverbruik bij het 
productieproces, zonder dat de totale 
hoeveelheid emissierechten wordt 
gewijzigd.

Or. en

Amendement 167
Karl-Heinz Florenz, Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De Gemeenschap zal het voortouw 
blijven nemen bij de onderhandelingen 
over een ambitieuze internationale 
overeenkomst waarmee de doelstelling om 
de mondiale temperatuurstijging tot 2°C te 
beperken, wordt gerealiseerd en beschouwt 
de in Bali geboekte vorderingen op weg 
naar deze doelstelling als een stimulans. 
Mochten andere ontwikkelde landen en 
andere grote uitstoters van broeikasgassen 
niet aan deze internationale overeenkomst 
meedoen, dan zou dit kunnen leiden tot een 

(19) De Gemeenschap zal het voortouw 
blijven nemen bij de onderhandelingen 
over een ambitieuze internationale 
overeenkomst waarmee de doelstelling om 
de mondiale temperatuurstijging tot 2°C te 
beperken, wordt gerealiseerd en beschouwt 
de in Bali geboekte vorderingen op weg 
naar deze doelstelling als een stimulans. 
Mochten andere ontwikkelde landen en 
andere grote uitstoters van broeikasgassen 
niet aan deze internationale overeenkomst 
meedoen, dan zou dit kunnen leiden tot een 
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stijging van de emissie van broeikasgassen 
in derde landen waar de industrie niet 
onder vergelijkbare CO2-beperkingen zou 
vallen ("CO2-weglekeffect") en zouden er 
tevens economische nadelen kunnen 
ontstaan voor bepaalde energie-intensieve 
bedrijfstakken en deeltakken in de 
Gemeenschap die aan internationale 
concurrentie onderhevig zijn. Dit kan de 
milieu-integriteit en de baten van 
maatregelen van de Gemeenschap 
ondermijnen. Vanwege het risico op het 
ontstaan van een weglekeffect zal de 
Gemeenschap tot maximaal 100% gratis 
emissierechten toewijzen aan 
bedrijfstakken of deeltakken die aan de 
desbetreffende criteria voldoen. De 
vaststelling van deze bedrijfstakken en 
deeltakken en de vereiste maatregelen zal 
opnieuw worden beoordeeld om ervoor te 
zorgen dat er waar nodig maatregelen 
worden genomen en overcompensatie 
wordt voorkomen. Voor de specifieke 
bedrijfstakken of deeltakken waarvan 
afdoende kan worden aangetoond dat het 
risico op het weglekeffect niet op een 
andere manier kan worden voorkomen en 
waar elektriciteit een groot deel van de 
productiekosten uitmaakt en op efficiënte 
wijze wordt opgewekt, kan bij de genomen 
maatregelen rekening worden gehouden 
met het elektriciteitsverbruik bij het 
productieproces, zonder dat de totale 
hoeveelheid emissierechten wordt 
gewijzigd.

stijging van de emissie van broeikasgassen 
in derde landen waar de industrie niet 
onder vergelijkbare CO2-beperkingen zou 
vallen (“CO2-weglekeffect”) en zouden er 
tevens economische nadelen kunnen 
ontstaan voor bepaalde energie-intensieve 
bedrijfstakken, deeltakken en delen van 
installaties in de Gemeenschap, met 
inbegrip van de levering van warmte of 
industriële gassen daaraan, die in het 
bezit zijn van of geëxploiteerd worden 
door derden, die aan internationale 
concurrentie onderhevig zijn. Dit kan de 
milieu-integriteit en de baten van 
maatregelen van de Gemeenschap 
ondermijnen. Vanwege het risico op het 
ontstaan van een weglekeffect zal de 
Gemeenschap tot maximaal 100% gratis 
emissierechten toewijzen aan 
bedrijfstakken of deeltakken die aan de 
desbetreffende criteria voldoen. De 
vaststelling van deze bedrijfstakken en 
deeltakken en de vereiste maatregelen zal 
opnieuw worden beoordeeld om ervoor te 
zorgen dat er waar nodig maatregelen 
worden genomen en overcompensatie 
wordt voorkomen. Voor de specifieke 
bedrijfstakken of deeltakken waarvan 
afdoende kan worden aangetoond dat het 
risico op het weglekeffect niet op een 
andere manier kan worden voorkomen en 
waar elektriciteit een groot deel van de 
productiekosten uitmaakt en op efficiënte 
wijze wordt opgewekt, kan bij de genomen 
maatregelen rekening worden gehouden 
met het elektriciteitsverbruik bij het 
productieproces, zonder dat de totale 
hoeveelheid emissierechten wordt 
gewijzigd.

Or. en

Motivering

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

Amendement 168
Nicodim Bulzesc

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De Gemeenschap zal het voortouw 
blijven nemen bij de onderhandelingen 
over een ambitieuze internationale 
overeenkomst waarmee de doelstelling om 
de mondiale temperatuurstijging tot 2°C te 
beperken, wordt gerealiseerd en beschouwt 
de in Bali geboekte vorderingen op weg 
naar deze doelstelling als een stimulans. 
Mochten andere ontwikkelde landen en 
andere grote uitstoters van broeikasgassen 
niet aan deze internationale overeenkomst 
meedoen, dan zou dit kunnen leiden tot een 
stijging van de emissie van broeikasgassen 
in derde landen waar de industrie niet 
onder vergelijkbare CO2-beperkingen zou 
vallen ("CO2-weglekeffect") en zouden er 
tevens economische nadelen kunnen 
ontstaan voor bepaalde energie-intensieve 
bedrijfstakken en deeltakken in de 
Gemeenschap die aan internationale 
concurrentie onderhevig zijn. Dit kan de 
milieu-integriteit en de baten van 
maatregelen van de Gemeenschap 
ondermijnen. Vanwege het risico op het 
ontstaan van een weglekeffect zal de 
Gemeenschap tot maximaal 100% gratis 
emissierechten toewijzen aan 
bedrijfstakken of deeltakken die aan de 
desbetreffende criteria voldoen. De 
vaststelling van deze bedrijfstakken en 
deeltakken en de vereiste maatregelen zal 
opnieuw worden beoordeeld om ervoor te 
zorgen dat er waar nodig maatregelen 
worden genomen en overcompensatie 
wordt voorkomen. Voor de specifieke 

(19) De Gemeenschap zal het voortouw 
blijven nemen bij de onderhandelingen 
over een ambitieuze internationale 
overeenkomst waarmee de doelstelling om 
de mondiale temperatuurstijging tot 2°C te 
beperken, wordt gerealiseerd en beschouwt 
de in Bali geboekte vorderingen op weg 
naar deze doelstelling als een stimulans. 
Mochten andere ontwikkelde landen en 
andere grote uitstoters van broeikasgassen 
niet aan deze internationale overeenkomst 
meedoen, dan zou dit kunnen leiden tot een 
stijging van de emissie van broeikasgassen 
in derde landen waar de industrie niet 
onder vergelijkbare CO2-beperkingen zou 
vallen ("CO2-weglekeffect") en zouden er 
tevens economische nadelen kunnen 
ontstaan voor bepaalde energie-intensieve 
bedrijfstakken en deeltakken in de 
Gemeenschap die aan internationale 
concurrentie onderhevig zijn. Dit kan de 
milieu-integriteit en de baten van 
maatregelen van de Gemeenschap 
ondermijnen. Vanwege het risico op het 
ontstaan van een weglekeffect en op een 
economisch nadeel, zal de Gemeenschap 
tot maximaal 100% gratis emissierechten 
toewijzen aan bedrijfstakken of deeltakken 
die aan de desbetreffende criteria voldoen. 
De vaststelling van deze bedrijfstakken en 
deeltakken en de vereiste maatregelen zal 
opnieuw worden beoordeeld om ervoor te 
zorgen dat er waar nodig maatregelen 
worden genomen en overcompensatie 
wordt voorkomen. Voor de specifieke 
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bedrijfstakken of deeltakken waarvan 
afdoende kan worden aangetoond dat het 
risico op het weglekeffect niet op een 
andere manier kan worden voorkomen en
waar elektriciteit een groot deel van de 
productiekosten uitmaakt en op efficiënte 
wijze wordt opgewekt, kan bij de genomen 
maatregelen rekening worden gehouden 
met het elektriciteitsverbruik bij het 
productieproces, zonder dat de totale 
hoeveelheid emissierechten wordt 
gewijzigd.

bedrijfstakken of deeltakken waarvan 
afdoende kan worden aangetoond dat het 
risico op het weglekeffect niet op een 
andere manier kan worden voorkomen en 
waar elektriciteit een groot deel van de 
productiekosten uitmaakt en op efficiënte 
wijze wordt opgewekt, kan bij de genomen 
maatregelen rekening worden gehouden 
met het elektriciteitsverbruik bij het 
productieproces, zonder dat de totale 
hoeveelheid emissierechten wordt 
gewijzigd.

Or. en

Motivering

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

Amendement 169
Jens Holm

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De Gemeenschap zal het voortouw 
blijven nemen bij de onderhandelingen 
over een ambitieuze internationale 
overeenkomst waarmee de doelstelling om 
de mondiale temperatuurstijging tot 2°C te 
beperken, wordt gerealiseerd en beschouwt 
de in Bali geboekte vorderingen op weg 
naar deze doelstelling als een stimulans. 
Mochten andere ontwikkelde landen en 
andere grote uitstoters van broeikasgassen 
niet aan deze internationale overeenkomst 
meedoen, dan zou dit kunnen leiden tot een 
stijging van de emissie van broeikasgassen 
in derde landen waar de industrie niet 
onder vergelijkbare CO2-beperkingen zou 

(19) De Gemeenschap zal het voortouw 
blijven nemen bij de onderhandelingen 
over een ambitieuze internationale 
overeenkomst waarmee de doelstelling om 
de mondiale temperatuurstijging tot 2°C te 
beperken, wordt gerealiseerd en beschouwt 
de in Bali geboekte vorderingen op weg 
naar deze doelstelling als een stimulans. 
Mochten andere ontwikkelde landen en 
andere grote uitstoters van broeikasgassen 
niet aan deze internationale overeenkomst 
meedoen, dan zou dit kunnen leiden tot een 
stijging van de emissie van broeikasgassen 
in derde landen waar de industrie niet 
onder vergelijkbare CO2-beperkingen zou 
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vallen ("CO2-weglekeffect") en zouden er 
tevens economische nadelen kunnen 
ontstaan voor bepaalde energie-intensieve 
bedrijfstakken en deeltakken in de 
Gemeenschap die aan internationale 
concurrentie onderhevig zijn. Dit kan de 
milieu-integriteit en de baten van 
maatregelen van de Gemeenschap 
ondermijnen. Vanwege het risico op het 
ontstaan van een weglekeffect zal de 
Gemeenschap tot maximaal 100% gratis 
emissierechten toewijzen aan
bedrijfstakken of deeltakken die aan de 
desbetreffende criteria voldoen. De 
vaststelling van deze bedrijfstakken en 
deeltakken en de vereiste maatregelen zal 
opnieuw worden beoordeeld om ervoor te 
zorgen dat er waar nodig maatregelen 
worden genomen en overcompensatie 
wordt voorkomen. Voor de specifieke 
bedrijfstakken of deeltakken waarvan 
afdoende kan worden aangetoond dat het 
risico op het weglekeffect niet op een 
andere manier kan worden voorkomen en 
waar elektriciteit een groot deel van de 
productiekosten uitmaakt en op efficiënte 
wijze wordt opgewekt, kan bij de genomen 
maatregelen rekening worden gehouden 
met het elektriciteitsverbruik bij het 
productieproces, zonder dat de totale 
hoeveelheid emissierechten wordt 
gewijzigd. 

vallen ("CO2-weglekeffect") en zouden er 
tevens economische nadelen kunnen 
ontstaan voor bepaalde energie-intensieve 
bedrijfstakken en deeltakken in de 
Gemeenschap die aan internationale 
concurrentie onderhevig zijn. Dit kan de 
milieu-integriteit en de baten van 
maatregelen van de Gemeenschap 
ondermijnen. Vanwege het risico op het 
ontstaan van een weglekeffect zal de 
Gemeenschap adequate maatregelen 
nemen met betrekking tot bedrijfstakken 
of deeltakken die aan de desbetreffende 
criteria voldoen. De vaststelling van deze 
bedrijfstakken en deeltakken en de vereiste 
maatregelen zal opnieuw worden 
beoordeeld om ervoor te zorgen dat er waar 
nodig maatregelen worden genomen en 
overcompensatie wordt voorkomen. Voor 
de specifieke bedrijfstakken of deeltakken 
waarvan afdoende kan worden aangetoond 
dat het risico op het weglekeffect niet op 
een andere manier kan worden voorkomen 
en waar elektriciteit een groot deel van de 
productiekosten uitmaakt en op efficiënte 
wijze wordt opgewekt, kan bij de genomen 
maatregelen rekening worden gehouden 
met het elektriciteitsverbruik bij het 
productieproces, zonder dat de totale 
hoeveelheid emissierechten wordt 
gewijzigd. 

Or. en

Motivering

Het is niet op zijn plaats om 100% gratis emissierechten toe te kennen aan energie-intensieve 
bedrijven die horen tot de grootste veroorzakers van broeikasgassen. Deze bedrijven moeten 
de milieukosten van hun activiteiten betalen onder dezelfde voorwaarden als bedrijven in 
andere sectoren om kunstmatige verstoring tussen activiteiten aan de ene of de andere kant 
van de "gratis emissierechtengrens" te vermijden.  Er zijn andere maatregelen mogelijk voor 
het internationale concurrentievermogen, zoals fiscale aanpassingen aan de grens of de eis 
dat import uit landen die niet deelnemen aan de UNFCCC wordt opgenomen in het 
emissiehandelssysteem.
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Amendement 170
Antonio De Blasio

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De Gemeenschap zal het voortouw 
blijven nemen bij de onderhandelingen 
over een ambitieuze internationale 
overeenkomst waarmee de doelstelling om
de mondiale temperatuurstijging tot 2°C te 
beperken, wordt gerealiseerd en beschouwt 
de in Bali geboekte vorderingen op weg 
naar deze doelstelling als een stimulans. 
Mochten andere ontwikkelde landen en 
andere grote uitstoters van broeikasgassen 
niet aan deze internationale overeenkomst 
meedoen, dan zou dit kunnen leiden tot een 
stijging van de emissie van broeikasgassen 
in derde landen waar de industrie niet 
onder vergelijkbare CO2-beperkingen zou 
vallen ("CO2-weglekeffect") en zouden er 
tevens economische nadelen kunnen 
ontstaan voor bepaalde energie-intensieve 
bedrijfstakken en deeltakken in de 
Gemeenschap die aan internationale 
concurrentie onderhevig zijn. Dit kan de 
milieu-integriteit en de baten van 
maatregelen van de Gemeenschap 
ondermijnen. Vanwege het risico op het 
ontstaan van een weglekeffect zal de 
Gemeenschap tot maximaal 100% gratis 
emissierechten toewijzen aan 
bedrijfstakken of deeltakken die aan de 
desbetreffende criteria voldoen. De 
vaststelling van deze bedrijfstakken en 
deeltakken en de vereiste maatregelen zal 
opnieuw worden beoordeeld om ervoor te 
zorgen dat er waar nodig maatregelen 
worden genomen en overcompensatie 
wordt voorkomen. Voor de specifieke 
bedrijfstakken of deeltakken waarvan 
afdoende kan worden aangetoond dat het 
risico op het weglekeffect niet op een 
andere manier kan worden voorkomen en 
waar elektriciteit een groot deel van de 

(19) De Gemeenschap zal het voortouw 
blijven nemen bij de onderhandelingen 
over een ambitieuze internationale 
overeenkomst waarmee de doelstelling om 
de mondiale temperatuurstijging tot 2°C te 
beperken, wordt gerealiseerd en beschouwt 
de in Bali geboekte vorderingen op weg 
naar deze doelstelling als een stimulans. 
Mochten andere ontwikkelde landen en 
andere grote uitstoters van broeikasgassen 
niet aan deze internationale overeenkomst 
meedoen, dan zou dit kunnen leiden tot een 
stijging van de emissie van broeikasgassen 
in derde landen waar de industrie niet 
onder vergelijkbare CO2-beperkingen zou 
vallen ("CO2-weglekeffect") en zouden er 
tevens economische nadelen kunnen 
ontstaan voor bepaalde energie-intensieve 
bedrijfstakken en deeltakken in de 
Gemeenschap die aan internationale 
concurrentie onderhevig zijn. Dit kan de 
milieu-integriteit en de baten van 
maatregelen van de Gemeenschap 
ondermijnen. Vanwege het risico op het 
ontstaan van een weglekeffect zal de 
Gemeenschap tot maximaal 100% gratis 
emissierechten toewijzen aan 
bedrijfstakken of deeltakken die aan de 
desbetreffende criteria voldoen. De 
vaststelling van deze bedrijfstakken en 
deeltakken en de vereiste maatregelen zal 
opnieuw worden beoordeeld om te zorgen 
voor voorspelbaarheid enerzijds, en 
anderzijds om ervoor te zorgen dat er waar 
nodig maatregelen worden genomen en 
overcompensatie wordt voorkomen. Voor 
de specifieke bedrijfstakken of deeltakken 
waarvan afdoende kan worden aangetoond 
dat het risico op het weglekeffect niet op 
een andere manier kan worden voorkomen 
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productiekosten uitmaakt en op efficiënte 
wijze wordt opgewekt, kan bij de genomen 
maatregelen rekening worden gehouden 
met het elektriciteitsverbruik bij het 
productieproces, zonder dat de totale 
hoeveelheid emissierechten wordt 
gewijzigd.

en waar elektriciteit een groot deel van de 
productiekosten uitmaakt en op efficiënte 
wijze wordt opgewekt, kan bij de genomen 
maatregelen rekening worden gehouden 
met het elektriciteitsverbruik bij het 
productieproces, zonder dat de totale 
hoeveelheid emissierechten wordt 
gewijzigd.

Or. hu

Amendement 171
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De Gemeenschap zal het voortouw 
blijven nemen bij de onderhandelingen 
over een ambitieuze internationale 
overeenkomst waarmee de doelstelling om 
de mondiale temperatuurstijging tot 2°C te 
beperken, wordt gerealiseerd en beschouwt 
de in Bali geboekte vorderingen op weg 
naar deze doelstelling als een stimulans. 
Mochten andere ontwikkelde landen en
andere grote uitstoters van broeikasgassen 
niet aan deze internationale overeenkomst 
meedoen, dan zou dit kunnen leiden tot een 
stijging van de emissie van broeikasgassen 
in derde landen waar de industrie niet 
onder vergelijkbare CO2-beperkingen zou 
vallen ("CO2-weglekeffect") en zouden er 
tevens economische nadelen kunnen 
ontstaan voor bepaalde energie-intensieve 
bedrijfstakken en deeltakken in de 
Gemeenschap die aan internationale 
concurrentie onderhevig zijn. Dit kan de 
milieu-integriteit en de baten van 
maatregelen van de Gemeenschap 
ondermijnen. Vanwege het risico op het 
ontstaan van een weglekeffect zal de 
Gemeenschap tot maximaal 100% gratis 
emissierechten toewijzen aan 

(19) De Gemeenschap zal het voortouw 
blijven nemen bij de onderhandelingen 
over een ambitieuze internationale 
overeenkomst waarmee de doelstelling om 
de mondiale temperatuurstijging tot 2°C te 
beperken, wordt gerealiseerd en beschouwt 
de in Bali geboekte vorderingen op weg 
naar deze doelstelling als een stimulans. 
Mochten andere ontwikkelde landen en 
andere grote uitstoters van broeikasgassen 
niet aan deze internationale overeenkomst 
meedoen, dan zou dit kunnen leiden tot een 
stijging van de emissie van broeikasgassen 
in derde landen waar de industrie niet 
onder vergelijkbare CO2-beperkingen zou 
vallen ("CO2-weglekeffect") en zouden er 
tevens economische nadelen kunnen 
ontstaan voor bepaalde energie-intensieve 
bedrijfstakken en deeltakken in de 
Gemeenschap die aan internationale 
concurrentie onderhevig zijn. Dit kan de 
milieu-integriteit en de baten van 
maatregelen van de Gemeenschap 
ondermijnen. Vanwege het risico op het 
ontstaan van een weglekeffect zal de 
Gemeenschap tot maximaal 100% gratis 
emissierechten toewijzen aan 
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bedrijfstakken of deeltakken die aan de 
desbetreffende criteria voldoen. De 
vaststelling van deze bedrijfstakken en 
deeltakken en de vereiste maatregelen zal 
opnieuw worden beoordeeld om ervoor te 
zorgen dat er waar nodig maatregelen 
worden genomen en overcompensatie 
wordt voorkomen. Voor de specifieke 
bedrijfstakken of deeltakken waarvan 
afdoende kan worden aangetoond dat het 
risico op het weglekeffect niet op een 
andere manier kan worden voorkomen en 
waar elektriciteit een groot deel van de 
productiekosten uitmaakt en op efficiënte 
wijze wordt opgewekt, kan bij de genomen 
maatregelen rekening worden gehouden 
met het elektriciteitsverbruik bij het 
productieproces, zonder dat de totale 
hoeveelheid emissierechten wordt 
gewijzigd.

bedrijfstakken of deeltakken die aan de 
desbetreffende criteria voldoen. De 
vaststelling van deze bedrijfstakken en 
deeltakken en de vereiste maatregelen zal 
vóór 30 december 2009 worden beoordeeld 
om ervoor te zorgen dat er waar nodig 
maatregelen worden genomen en 
overcompensatie wordt voorkomen. Voor 
de specifieke bedrijfstakken of deeltakken 
waarvan afdoende kan worden aangetoond 
dat het risico op het weglekeffect niet op 
een andere manier kan worden voorkomen 
en waar elektriciteit een groot deel van de 
productiekosten uitmaakt en op efficiënte 
wijze wordt opgewekt, kan bij de genomen 
maatregelen rekening worden gehouden 
met het elektriciteitsverbruik bij het 
productieproces, zonder dat de totale 
hoeveelheid emissierechten wordt 
gewijzigd.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk voor de bedrijfstakken om tijdig te weten of ze binnen de veilingregeling 
vallen of niet, om de juiste investeringen te kunnen doen.

Amendement 172
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

19 bis) De bedrijfstakken moeten zelf vóór 
30 juni 2009 bewijsmateriaal leveren dat 
aantoont dat ze voldoen aan de criteria 
voor vrijstelling, zodat de Commissie in 
december 2009 een beoordeling kan 
uitvoeren.

Or. en
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Motivering

Het is belangrijk voor de bedrijfstakken om tijdig te weten of ze binnen de veilingregeling 
vallen of niet, om de juiste investeringen te kunnen doen.

Amendement 173
Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) De Commissie dient derhalve uiterlijk 
in juni 2011 de situatie te evalueren, alle 
relevante maatschappelijke partners te 
raadplegen en in het licht van de 
resultaten van de internationale 
onderhandelingen een verslag met 
eventuele voorstellen in te dienen. In deze 
context dient de Commissie uiterlijk op 30 
juni 2010 te signaleren welke energie-
intensieve bedrijfstakken of deeltakken 
wellicht gevoelig kunnen zijn voor het 
weglekeffect. Zij dient in haar analyse uit 
te gaan van een beoordeling in hoeverre 
het mogelijk is de kosten van de vereiste 
emissierechten in de productprijzen door 
te berekenen zonder een significant 
verlies van marktaandeel aan installaties 
buiten de Gemeenschap die geen 
vergelijkbare maatregelen nemen om de 
emissie te beperken. Energie-intensieve 
bedrijfstakken waarvan wordt vastgesteld 
dat het weglekeffect een significante 
risicofactor vormt, zouden een grotere 
gratis toewijzing kunnen krijgen of er zou 
een effectieve koolstofcompensatie-
regeling kunnen worden ingevoerd
teneinde installaties uit de Gemeenschap 
waarvoor het weglekeffect een 
significante risicofactor vormt en 
installaties uit derde landen een 
vergelijkbare uitgangspositie te geven. Een 
dergelijke regeling zou aan importeurs 
eisen kunnen opleggen die niet minder 
gunstig zijn dan de eisen die voor 

(20) Om ervoor te zorgen dat de Europese 
markt voor emissierechten efficiënt werkt 
en dat de Europese beperkingen er niet 
toe leiden dat de industrie zich in andere 
landen vestigt waar de milieueisen minder 
streng zijn, waardoor de globale emissie 
niet kan worden verlaagd, moet voor 
energie-intensieve bedrijfstakken en 
deeltakken een efficiënt stelsel worden 
opgericht, teneinde installaties uit de 
Gemeenschap en installaties uit derde 
landen een vergelijkbare uitgangspositie te 
geven, bijvoorbeeld door aan importeurs 
eisen op te leggen die vergelijkbaar zijn 
met de eisen die voor installaties binnen de 
EU gelden, door middel van de verplichte
inlevering van emissierechten. Dit 
mechanisme zal alleen worden gebruikt 
ten opzichte van landen die na een 
internationale overeenkomst, als het gaat 
om ontwikkelde landen, geen 
verbintenissen zijn aangegaan die 
vergelijkbaar zijn met deze van de 
Europese Unie wat betreft de reductie van 
de uitstoot van broeikasgassen of, als het 
gaat om opkomende landen, geen nieuwe 
gepaste maatregelen hebben ingevoerd die 
meetbaar, rapporteerbaar en verifieerbaar 
zijn overeenkomstig het stappenplan dat is 
goedgekeurd tijdens de Conferentie van 
Bali. De Commissie moet een lijst 
samenstellen met bedrijfstakken waarvoor 
het weglekeffect een risicofactor vormt, op 
basis van zeer precieze criteria die haar in 
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installaties binnen de EU gelden, 
bijvoorbeeld door de inlevering van 
emissierechten verplicht te stellen. Alle 
genomen maatregelen zouden in 
overeenstemming moeten zijn met de 
beginselen van het UNFCCC, met name 
het beginsel van gezamenlijke doch 
verschillende verantwoordelijkheden en 
onderscheiden mogelijkheden, rekening 
houdend met de specifieke situatie van de 
minst ontwikkelde landen. Tevens moeten 
ze in overeenstemming zijn met de 
internationale verplichtingen van de 
Gemeenschap, met inbegrip van de WTO-
overeenkomst.

staat stellen te bevestigen dat het risico op 
het weglekeffect accuraat is geschat en 
waardoor alle vormen van 
overcompensatie kunnen worden 
vermeden. Het mechanisme voor 
aanpassing aan de grenzen dient in 
overeenstemming te zijn met 
internationale verplichtingen van de 
Gemeenschap, inzonderheid met 
betrekking tot de 
Wereldhandelsorganisatie.

Or. fr

Motivering

De Europese Unie moet een duidelijk signaal geven aan landen die zich volledig tegen een 
internationale overeenkomst kanten dat een weigering om dergelijke overeenkomst te 
ratificeren gevolgen heeft voor de importeurs van hun producten in Europa.

Amendement 174
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) De Commissie dient derhalve uiterlijk 
in juni 2011 de situatie te evalueren, alle 
relevante maatschappelijke partners te 
raadplegen en in het licht van de resultaten 
van de internationale onderhandelingen een 
verslag met eventuele voorstellen in te 
dienen. In deze context dient de Commissie 
uiterlijk op 30 juni 2010 te signaleren 
welke energie-intensieve bedrijfstakken of 
deeltakken wellicht gevoelig kunnen zijn 
voor het weglekeffect. Zij dient in haar 
analyse uit te gaan van een beoordeling in 
hoeverre het mogelijk is de kosten van de 
vereiste emissierechten in de 

(20) De Commissie dient derhalve uiterlijk 
in juni 2011 de situatie te evalueren, alle 
relevante maatschappelijke partners te 
raadplegen en in het licht van de resultaten 
van de internationale onderhandelingen een 
verslag met eventuele voorstellen in te 
dienen. In deze context dient de Commissie 
uiterlijk op 30 juni 2010 te signaleren 
welke energie-intensieve bedrijfstakken of 
deeltakken wellicht gevoelig kunnen zijn 
voor het weglekeffect. Zij dient in haar 
analyse uit te gaan van een beoordeling in 
hoeverre het mogelijk is de kosten van de 
vereiste emissierechten in de 
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productprijzen door te berekenen zonder 
een significant verlies van marktaandeel 
aan installaties buiten de Gemeenschap die 
geen vergelijkbare maatregelen nemen om 
de emissie te beperken. Energie-intensieve 
bedrijfstakken waarvan wordt vastgesteld 
dat het weglekeffect een significante 
risicofactor vormt, zouden een grotere 
gratis toewijzing kunnen krijgen of er zou 
een effectieve koolstofcompensatie-
regeling kunnen worden ingevoerd 
teneinde installaties uit de Gemeenschap 
waarvoor het weglekeffect een 
significante risicofactor vormt en 
installaties uit derde landen een 
vergelijkbare uitgangspositie te geven. 
Een dergelijke regeling zou aan 
importeurs eisen kunnen opleggen die 
niet minder gunstig zijn dan de eisen die 
voor installaties binnen de EU gelden, 
bijvoorbeeld door de inlevering van 
emissierechten verplicht te stellen. Alle 
genomen maatregelen zouden in 
overeenstemming moeten zijn met de 
beginselen van het UNFCCC, met name 
het beginsel van gezamenlijke doch 
verschillende verantwoordelijkheden en 
onderscheiden mogelijkheden, rekening 
houdend met de specifieke situatie van de 
minst ontwikkelde landen. Tevens moeten 
ze in overeenstemming zijn met de 
internationale verplichtingen van de 
Gemeenschap, met inbegrip van de WTO-
overeenkomst.

productprijzen door te berekenen zonder 
een significant verlies van marktaandeel 
aan installaties buiten de Gemeenschap die 
geen vergelijkbare maatregelen nemen om 
de emissie te beperken.

Or. en

Motivering

Energie-intensieve bedrijfstakken die gevoelig zijn voor het weglekeffect werden reeds 
behandeld in het amendement op overweging 17 bis (nieuw) van dezelfde auteur.
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Amendement 175
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie dient derhalve uiterlijk in 
juni 2011 de situatie te evalueren, alle 
relevante maatschappelijke partners te 
raadplegen en in het licht van de resultaten 
van de internationale onderhandelingen een 
verslag met eventuele voorstellen in te 
dienen. In deze context dient de Commissie 
uiterlijk op 30 juni 2010 te signaleren 
welke energie-intensieve bedrijfstakken of 
deeltakken wellicht gevoelig kunnen zijn 
voor het weglekeffect. Zij dient in haar 
analyse uit te gaan van een beoordeling in 
hoeverre het mogelijk is de kosten van de 
vereiste emissierechten in de 
productprijzen door te berekenen zonder 
een significant verlies van marktaandeel 
aan installaties buiten de Gemeenschap die 
geen vergelijkbare maatregelen nemen om 
de emissie te beperken. Energie-intensieve 
bedrijfstakken waarvan wordt vastgesteld 
dat het weglekeffect een significante 
risicofactor vormt, zouden een grotere 
gratis toewijzing kunnen krijgen of er zou 
een effectieve koolstofcompensatie-
regeling kunnen worden ingevoerd 
teneinde installaties uit de Gemeenschap 
waarvoor het weglekeffect een 
significante risicofactor vormt en 
installaties uit derde landen een 
vergelijkbare uitgangspositie te geven. 
Een dergelijke regeling zou aan 
importeurs eisen kunnen opleggen die 
niet minder gunstig zijn dan de eisen die 
voor installaties binnen de EU gelden, 
bijvoorbeeld door de inlevering van 
emissierechten verplicht te stellen. Alle 
genomen maatregelen zouden in 
overeenstemming moeten zijn met de 
beginselen van het UNFCCC, met name 
het beginsel van gezamenlijke doch 

De Commissie dient derhalve uiterlijk in 
juni 2010 de situatie te evalueren, alle 
relevante maatschappelijke partners te 
raadplegen en in het licht van de resultaten 
van de internationale onderhandelingen een 
verslag met eventuele voorstellen in te 
dienen. In deze context dient de Commissie 
uiterlijk op 30 juni 2009 te signaleren 
welke energie-intensieve bedrijfstakken of 
deeltakken wellicht gevoelig kunnen zijn 
voor het weglekeffect. Zij dient in haar 
analyse uit te gaan van een beoordeling in 
hoeverre het mogelijk is de kosten van de 
vereiste emissierechten in de 
productprijzen door te berekenen zonder 
een significant verlies van marktaandeel 
aan installaties buiten de Gemeenschap die 
geen vergelijkbare maatregelen nemen om 
de emissie te beperken. 
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verschillende verantwoordelijkheden en 
onderscheiden mogelijkheden, rekening 
houdend met de specifieke situatie van de 
minst ontwikkelde landen. Tevens moeten 
ze in overeenstemming zijn met de 
internationale verplichtingen van de 
Gemeenschap, met inbegrip van de WTO-
overeenkomst.

Or. de

Motivering

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

Amendement 176
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) De Commissie dient derhalve uiterlijk 
in juni 2011 de situatie te evalueren, alle 
relevante maatschappelijke partners te
raadplegen en in het licht van de resultaten 
van de internationale onderhandelingen een 
verslag met eventuele voorstellen in te 
dienen. In deze context dient de 
Commissie uiterlijk op 30 juni 2010 te 
signaleren welke energie-intensieve 
bedrijfstakken of deeltakken wellicht 
gevoelig kunnen zijn voor het 
weglekeffect. Zij dient in haar analyse uit 
te gaan van een beoordeling in hoeverre 
het mogelijk is de kosten van de vereiste 
emissierechten in de productprijzen door 
te berekenen zonder een significant 
verlies van marktaandeel aan installaties 
buiten de Gemeenschap die geen 
vergelijkbare maatregelen nemen om de 

(20) De Commissie zal derhalve uiterlijk in 
juni 2011 de situatie evalueren, alle 
relevante maatschappelijke partners 
raadplegen en in het licht van de resultaten 
van de internationale onderhandelingen een 
analytisch verslag indienen, waarin de 
situatie wordt beoordeeld met bijzondere 
aandacht voor energie-intensieve 
bedrijfstakken waarvoor het weglekeffect 
een significante risicofactor vormt. Het 
verslag moet vergezeld zijn van passende 
voorstellen die dienen te voorzien in een 
aanpassing van het aandeel van de 
emissierechten dat gratis wordt 
toegewezen en een effectieve 
compensatieregeling, teneinde installaties 
uit de Gemeenschap waarvoor het 
weglekeffect een significante risicofactor 
vormt en installaties uit derde landen een 
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emissie te beperken. Energie-intensieve 
bedrijfstakken waarvan wordt vastgesteld 
dat het weglekeffect een significante 
risicofactor vormt, zouden een grotere 
gratis toewijzing kunnen krijgen of er zou 
een effectieve koolstofcompensatie-
regeling kunnen worden ingevoerd
teneinde installaties uit de Gemeenschap 
waarvoor het weglekeffect een significante 
risicofactor vormt en installaties uit derde 
landen een vergelijkbare uitgangspositie te 
geven. Een dergelijke regeling zou aan 
importeurs eisen kunnen opleggen die niet 
minder gunstig zijn dan de eisen die voor 
installaties binnen de EU gelden, 
bijvoorbeeld door de inlevering van 
emissierechten verplicht te stellen. Alle 
genomen maatregelen zouden in 
overeenstemming moeten zijn met de 
beginselen van het UNFCCC, met name 
het beginsel van gezamenlijke doch 
verschillende verantwoordelijkheden en 
onderscheiden mogelijkheden, rekening 
houdend met de specifieke situatie van de 
minst ontwikkelde landen. Tevens moeten 
ze in overeenstemming zijn met de 
internationale verplichtingen van de 
Gemeenschap, met inbegrip van de WTO-
overeenkomst.

vergelijkbare uitgangspositie te geven. Een 
dergelijke regeling zou aan importeurs 
eisen kunnen opleggen die niet minder 
gunstig zijn dan de eisen die voor 
installaties binnen de EU gelden, 
bijvoorbeeld door de inlevering van 
emissierechten verplicht te stellen. Alle 
genomen maatregelen zouden in 
overeenstemming moeten zijn met de 
beginselen van het UNFCCC, met name 
het beginsel van gezamenlijke doch 
verschillende verantwoordelijkheden en 
onderscheiden mogelijkheden, rekening 
houdend met de specifieke situatie van de 
minst ontwikkelde landen. Tevens moeten 
ze in overeenstemming zijn met de 
internationale verplichtingen van de 
Gemeenschap, met inbegrip van de WTO-
overeenkomst.

Or. pl

Motivering

De beoordeling gebeurt voor alle bedrijfstakken, maar in het bijzonder voor bedrijfstakken 
die risico lopen. De compensatieregeling voor emissies wordt gebruikt als reservemaatregel 
naast de voornaamste maatregelen. Deze soort compensatieregeling kan eveneens worden 
gebruikt voor de uitvoer.
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Amendement 177
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Miroslav Mikolášik, Holger 
Krahmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) De Commissie dient derhalve uiterlijk 
in juni 2011 de situatie te evalueren, alle 
relevante maatschappelijke partners te 
raadplegen en in het licht van de resultaten 
van de internationale onderhandelingen een 
verslag met eventuele voorstellen in te 
dienen. In deze context dient de 
Commissie uiterlijk op 30 juni 2010 te 
signaleren welke energie-intensieve 
bedrijfstakken of deeltakken wellicht 
gevoelig kunnen zijn voor het 
weglekeffect. Zij dient in haar analyse uit 
te gaan van een beoordeling in hoeverre 
het mogelijk is de kosten van de vereiste 
emissierechten in de productprijzen door 
te berekenen zonder een significant 
verlies van marktaandeel aan installaties 
buiten de Gemeenschap die geen 
vergelijkbare maatregelen nemen om de 
emissie te beperken. Energie-intensieve 
bedrijfstakken waarvan wordt vastgesteld 
dat het weglekeffect een significante 
risicofactor vormt, zouden een grotere 
gratis toewijzing kunnen krijgen of er zou 
een effectieve koolstofcompensatie-
regeling kunnen worden ingevoerd
teneinde installaties uit de Gemeenschap 
waarvoor het weglekeffect een significante 
risicofactor vormt en installaties uit derde 
landen een vergelijkbare uitgangspositie te 
geven. Een dergelijke regeling zou aan 
importeurs eisen kunnen opleggen die niet 
minder gunstig zijn dan de eisen die voor 
installaties binnen de EU gelden, 
bijvoorbeeld door de inlevering van 
emissierechten verplicht te stellen. Alle 
genomen maatregelen zouden in 
overeenstemming moeten zijn met de 

(20) De Commissie dient derhalve uiterlijk 
in juni 2011 de situatie te evalueren, alle 
relevante maatschappelijke partners te 
raadplegen en in het licht van de resultaten 
van de internationale onderhandelingen een 
analytisch verslag in te dienen, waarin de 
situatie wordt beoordeeld met bijzondere 
aandacht voor energie-intensieve 
bedrijfstakken waarvoor het weglekeffect 
een significante risicofactor vormt. Dit 
verslag moet vergezeld zijn van passende 
voorstellen die kunnen voorzien in een 
aanpassing van het aandeel van de 
emissierechten die gratis worden 
toegewezen en als aanvullende maatregel 
een effectieve koolstofcompensatie-
regeling, teneinde installaties uit de 
Gemeenschap waarvoor het weglekeffect 
een significante risicofactor vormt en 
installaties uit derde landen een 
vergelijkbare uitgangspositie te geven. Een 
dergelijke regeling zou aan importeurs 
eisen kunnen opleggen die niet minder 
gunstig zijn dan de eisen die voor 
installaties binnen de EU gelden, 
bijvoorbeeld door de inlevering van 
emissierechten verplicht te stellen. Alle 
genomen maatregelen zouden in 
overeenstemming moeten zijn met de 
beginselen van het UNFCCC, met name 
het beginsel van gezamenlijke doch 
verschillende verantwoordelijkheden en 
onderscheiden mogelijkheden, rekening 
houdend met de specifieke situatie van de 
minst ontwikkelde landen. Tevens moeten 
ze in overeenstemming zijn met de 
internationale verplichtingen van de 
Gemeenschap, met inbegrip van de WTO-
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beginselen van het UNFCCC, met name 
het beginsel van gezamenlijke doch 
verschillende verantwoordelijkheden en 
onderscheiden mogelijkheden, rekening 
houdend met de specifieke situatie van de 
minst ontwikkelde landen. Tevens moeten 
ze in overeenstemming zijn met de 
internationale verplichtingen van de 
Gemeenschap, met inbegrip van de WTO-
overeenkomst.

overeenkomst.

Or. en

Motivering

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

Amendement 178
Anders Wijkman

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) De Commissie dient derhalve uiterlijk 
in juni 2011 de situatie te evalueren, alle 
relevante maatschappelijke partners te 
raadplegen en in het licht van de resultaten 
van de internationale onderhandelingen een 
verslag met eventuele voorstellen in te 
dienen. In deze context dient de Commissie 
uiterlijk op 30 juni 2010 te signaleren 
welke energie-intensieve bedrijfstakken of
deeltakken wellicht gevoelig kunnen zijn 
voor het weglekeffect. Zij dient in haar 
analyse uit te gaan van een beoordeling in 
hoeverre het mogelijk is de kosten van de 
vereiste emissierechten in de 
productprijzen door te berekenen zonder 
een significant verlies van marktaandeel 
aan installaties buiten de Gemeenschap die 

(20) De Commissie dient derhalve uiterlijk 
in juni 2010 de situatie te evalueren, alle 
relevante maatschappelijke partners te 
raadplegen en in het licht van de resultaten 
van de internationale onderhandelingen een 
verslag met eventuele voorstellen in te 
dienen. In deze context dient de Commissie 
tegelijkertijd te signaleren welke energie-
intensieve deeltakken en installaties 
wellicht gevoelig kunnen zijn voor het 
weglekeffect. Zij dient in haar analyse uit 
te gaan van een beoordeling in hoeverre het 
mogelijk is de hogere kosten van de 
vereiste emissierechten in de 
productprijzen die enkel het gevolg zijn 
van de bepalingen in deze richtlijn door te 
berekenen zonder een significant verlies 



AM\733252NL.doc 63/104 PE409.584v01-00

NL

geen vergelijkbare maatregelen nemen om 
de emissie te beperken. Energie-intensieve 
bedrijfstakken waarvan wordt vastgesteld 
dat het weglekeffect een significante 
risicofactor vormt, zouden een grotere 
gratis toewijzing kunnen krijgen of er zou 
een effectieve koolstofcompensatie-
regeling kunnen worden ingevoerd 
teneinde installaties uit de Gemeenschap 
waarvoor het weglekeffect een significante 
risicofactor vormt en installaties uit derde 
landen een vergelijkbare uitgangspositie te 
geven. Een dergelijke regeling zou aan 
importeurs eisen kunnen opleggen die niet 
minder gunstig zijn dan de eisen die voor 
installaties binnen de EU gelden, 
bijvoorbeeld door de inlevering van 
emissierechten verplicht te stellen. Alle 
genomen maatregelen zouden in 
overeenstemming moeten zijn met de 
beginselen van het UNFCCC, met name 
het beginsel van gezamenlijke doch 
verschillende verantwoordelijkheden en 
onderscheiden mogelijkheden, rekening 
houdend met de specifieke situatie van de 
minst ontwikkelde landen. Tevens moeten 
ze in overeenstemming zijn met de 
internationale verplichtingen van de 
Gemeenschap, met inbegrip van de WTO-
overeenkomst.

van marktaandeel aan installaties buiten de 
Gemeenschap die geen vergelijkbare 
maatregelen nemen om de emissie te 
beperken. Energie-intensieve 
bedrijfstakken waarvan wordt vastgesteld 
dat het weglekeffect een significante 
risicofactor vormt, zouden een grotere 
gratis toewijzing kunnen krijgen of er zou 
een effectieve koolstofcompensatie-
regeling kunnen worden ingevoerd 
teneinde installaties uit de Gemeenschap 
waarvoor het weglekeffect een significante 
risicofactor vormt en installaties uit derde 
landen een vergelijkbare uitgangspositie te 
geven. Een dergelijke regeling zou aan 
importeurs eisen kunnen opleggen die niet 
minder gunstig zijn dan de eisen die voor 
installaties binnen de EU gelden, 
bijvoorbeeld door de inlevering van 
emissierechten verplicht te stellen. Alle 
genomen maatregelen zouden in 
overeenstemming moeten zijn met de 
beginselen van het UNFCCC, met name 
het beginsel van gezamenlijke doch 
verschillende verantwoordelijkheden en 
onderscheiden mogelijkheden, rekening 
houdend met de specifieke situatie van de 
minst ontwikkelde landen. Tevens moeten 
ze in overeenstemming zijn met de 
internationale verplichtingen van de 
Gemeenschap, met inbegrip van de WTO-
overeenkomst.

Or. en

Amendement 179
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(20) De Commissie dient derhalve uiterlijk 
in juni 2010 de situatie te evalueren, alle 
relevante maatschappelijke partners te 
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raadplegen en in het licht van de resultaten 
van de internationale onderhandelingen een 
verslag met eventuele voorstellen in te 
dienen. In deze context dient de Commissie 
uiterlijk op 30 juni 2010 te signaleren 
welke energie-intensieve bedrijfstakken of 
deeltakken wellicht gevoelig kunnen zijn 
voor het weglekeffect. Zij dient in haar 
analyse uit te gaan van een beoordeling in 
hoeverre het mogelijk is de kosten van de 
vereiste emissierechten in de 
productprijzen door te berekenen zonder 
een significant verlies van marktaandeel 
aan installaties buiten de Gemeenschap die 
geen vergelijkbare maatregelen nemen om 
de emissie te beperken. Energie-intensieve 
bedrijfstakken waarvan wordt vastgesteld 
dat het weglekeffect een significante 
risicofactor vormt, zouden een grotere 
gratis toewijzing kunnen krijgen of er zou 
een effectieve koolstofcompensatie-
regeling kunnen worden ingevoerd 
teneinde installaties uit de Gemeenschap 
waarvoor het weglekeffect een significante 
risicofactor vormt en installaties uit derde 
landen een vergelijkbare uitgangspositie te 
geven. Een dergelijke regeling zou aan 
importeurs eisen kunnen opleggen die niet 
minder gunstig zijn dan de eisen die voor 
installaties binnen de EU gelden, 
bijvoorbeeld door de inlevering van 
emissierechten verplicht te stellen. Alle 
genomen maatregelen zouden in 
overeenstemming moeten zijn met de 
beginselen van het UNFCCC, met name 
het beginsel van gezamenlijke doch 
verschillende verantwoordelijkheden en 
onderscheiden mogelijkheden, rekening 
houdend met de specifieke situatie van de 
minst ontwikkelde landen. Tevens moeten 
ze in overeenstemming zijn met de 
internationale verplichtingen van de 
Gemeenschap, met inbegrip van de WTO-
overeenkomst.

raadplegen en in het licht van de resultaten 
van de internationale onderhandelingen een 
verslag met eventuele voorstellen in te 
dienen. In deze context dient de Commissie 
in de tekst van deze richtlijn te signaleren 
welke energie-intensieve bedrijfstakken of 
deeltakken wellicht gevoelig kunnen zijn 
voor het weglekeffect. Het is van wezenlijk 
belang dat de lijst die met bovenstaand 
doel wordt opgesteld kan worden 
aangevuld, zodat ervoor wordt gezorgd dat 
alle bedrijfstakken en deeltakken die 
dergelijk risico lopen uiterlijk op 30 juni 
2009 geïdentificeerd zijn. De lijst kan in 
een latere fase worden herzien of 
uitgebreid om, op basis van dezelfde 
criteria, rekening te houden met de 
gevolgen van veranderingen in de 
mondiale situatie. De Commissie dient in 
haar analyse uit te gaan van een 
beoordeling in hoeverre het moeilijk is de 
kosten van de vereiste emissierechten in de 
productprijzen door te berekenen zonder 
een significant verlies van marktaandeel 
aan installaties buiten de Gemeenschap die 
geen vergelijkbare maatregelen nemen om 
de emissie te beperken. Energie-intensieve 
bedrijfstakken waarvan wordt vastgesteld 
dat het weglekeffect een significante 
risicofactor vormt, zouden een grotere 
gratis toewijzing kunnen krijgen of er zou 
een effectieve koolstofcompensatie-
regeling kunnen worden ingevoerd 
teneinde installaties uit de Gemeenschap 
waarvoor het weglekeffect een significante 
risicofactor vormt en installaties uit derde 
landen een vergelijkbare uitgangspositie te 
geven. Een dergelijke regeling zou aan 
importeurs eisen kunnen opleggen die niet 
minder gunstig zijn dan de eisen die voor 
installaties binnen de EU gelden, 
bijvoorbeeld door de inlevering van 
emissierechten verplicht te stellen. Alle 
genomen maatregelen zouden in 
overeenstemming moeten zijn met de 
beginselen van het UNFCCC, met name 
het beginsel van gezamenlijke doch 
verschillende verantwoordelijkheden en 
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onderscheiden mogelijkheden, rekening 
houdend met de specifieke situatie van de 
minst ontwikkelde landen. Tevens moeten 
ze in overeenstemming zijn met de 
internationale verplichtingen van de 
Gemeenschap, met inbegrip van de WTO-
overeenkomst. De vergelijkbare 
verplichtingen die zijn aangegaan tussen 
ontwikkelde landen en de bijdragen van 
ontwikkelingslanden, inzonderheid de 
economisch meer ontwikkelde 
ontwikkelingslanden, moeten meetbaar, 
verifieerbaar en rapporteerbaar zijn. De 
meet- en verificatiemethoden moeten 
erkend zijn op internationaal niveau.

Or. fr

Motivering

Aangezien de internationale overeenkomst er moet komen in december 2009, moet de 
herziening van de communautaire bepalingen niet uitgesteld worden tot 2011. Om de 
investeringen veilig te stellen, moet zo snel mogelijk worden bepaald welke bedrijfstakken 
blootgesteld zijn aan het risico van een weglekeffect. Het moet mogelijk zijn de lijst bij te 
werken om rekening te kunnen houden met belangrijke mondiale ontwikkelingen met 
betrekking tot de klimaatverandering. De actualisering mag echter niet unilateraal op 
Europees niveau gestart worden zonder dat er zich een belangrijke internationale 
ontwikkeling heeft voorgedaan.

Amendement 180
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) De Commissie dient derhalve uiterlijk 
in juni 2011 de situatie te evalueren, alle 
relevante maatschappelijke partners te 
raadplegen en in het licht van de resultaten 
van de internationale onderhandelingen een 
verslag met eventuele voorstellen in te 
dienen. In deze context dient de Commissie 
uiterlijk op 30 juni 2010 te signaleren 
welke energie-intensieve bedrijfstakken of 

(20) De Commissie dient derhalve uiterlijk 
in juni 2010 de situatie te evalueren, alle 
relevante maatschappelijke partners te 
raadplegen en in het licht van de resultaten 
van de internationale onderhandelingen een 
verslag met eventuele voorstellen in te 
dienen. In deze context dient de Commissie 
in de tekst van deze richtlijn te signaleren 
welke energie-intensieve bedrijfstakken of 
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deeltakken wellicht gevoelig kunnen zijn 
voor het weglekeffect. Zij dient in haar 
analyse uit te gaan van een beoordeling in 
hoeverre het mogelijk is de kosten van de 
vereiste emissierechten in de 
productprijzen door te berekenen zonder 
een significant verlies van marktaandeel 
aan installaties buiten de Gemeenschap die 
geen vergelijkbare maatregelen nemen om 
de emissie te beperken. Energie-intensieve 
bedrijfstakken waarvan wordt vastgesteld 
dat het weglekeffect een significante 
risicofactor vormt, zouden een grotere 
gratis toewijzing kunnen krijgen of er zou 
een effectieve koolstofcompensatie-
regeling kunnen worden ingevoerd 
teneinde installaties uit de Gemeenschap 
waarvoor het weglekeffect een significante 
risicofactor vormt en installaties uit derde 
landen een vergelijkbare uitgangspositie te 
geven. Een dergelijke regeling zou aan 
importeurs eisen kunnen opleggen die niet 
minder gunstig zijn dan de eisen die voor 
installaties binnen de EU gelden, 
bijvoorbeeld door de inlevering van 
emissierechten verplicht te stellen. Alle 
genomen maatregelen zouden in 
overeenstemming moeten zijn met de 
beginselen van het UNFCCC, met name 
het beginsel van gezamenlijke doch 
verschillende verantwoordelijkheden en 
onderscheiden mogelijkheden, rekening 
houdend met de specifieke situatie van de 
minst ontwikkelde landen. Tevens moeten 
ze in overeenstemming zijn met de 
internationale verplichtingen van de 
Gemeenschap, met inbegrip van de WTO-
overeenkomst.

deeltakken wellicht gevoelig kunnen zijn 
voor het weglekeffect. Het is van wezenlijk 
belang dat de lijst die met bovenstaand 
doel wordt opgesteld kan worden 
aangevuld, zodat ervoor wordt gezorgd dat 
alle bedrijfstakken en deeltakken die 
dergelijk risico lopen uiterlijk op 30 juni 
2009 geïdentificeerd zijn. De lijst kan in 
een latere fase worden herzien of 
uitgebreid om, op basis van dezelfde 
criteria, rekening te houden met de 
gevolgen van veranderingen in de 
mondiale situatie. De Commissie dient in 
haar analyse uit te gaan van een 
beoordeling in hoeverre het moeilijk is de 
kosten van de vereiste emissierechten in de 
productprijzen door te berekenen zonder 
een significant verlies van marktaandeel 
aan installaties buiten de Gemeenschap die 
geen vergelijkbare maatregelen nemen om 
de emissie te beperken. Energie-intensieve 
bedrijfstakken waarvan wordt vastgesteld 
dat het weglekeffect een significante 
risicofactor vormt, zouden een grotere 
gratis toewijzing kunnen krijgen of er zou 
een effectieve koolstofcompensatie-
regeling kunnen worden ingevoerd 
teneinde installaties uit de Gemeenschap 
waarvoor het weglekeffect een significante 
risicofactor vormt en installaties uit derde 
landen een vergelijkbare uitgangspositie te 
geven. Een dergelijke regeling zou aan 
importeurs eisen kunnen opleggen die niet 
minder gunstig zijn dan de eisen die voor 
installaties binnen de EU gelden, 
bijvoorbeeld door de inlevering van 
emissierechten verplicht te stellen. Alle 
genomen maatregelen zouden in 
overeenstemming moeten zijn met de 
beginselen van het UNFCCC, met name 
het beginsel van gezamenlijke doch 
verschillende verantwoordelijkheden en 
onderscheiden mogelijkheden, rekening 
houdend met de specifieke situatie van de 
minst ontwikkelde landen. Tevens moeten 
ze in overeenstemming zijn met de 
internationale verplichtingen van de 
Gemeenschap, met inbegrip van de WTO-
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overeenkomst. 

Or. fr

Motivering

Om de investeringen veilig te stellen, moet zo snel mogelijk worden bepaald welke 
bedrijfstakken blootgesteld zijn aan het risico van een weglekeffect. Daarom moet ervoor 
worden gezorgd dat de bevindingen in de relevante studies van DG Ondernemingen kunnen 
worden opgenomen in de tekst van de richtlijn. Uiterlijk op 30 juni 2009 moet de volledige 
lijst klaar zijn.

Amendement 181
Caroline Lucas

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) De Commissie dient derhalve uiterlijk 
in juni 2011 de situatie te evalueren, alle 
relevante maatschappelijke partners te 
raadplegen en in het licht van de resultaten 
van de internationale onderhandelingen een 
verslag met eventuele voorstellen in te 
dienen. In deze context dient de Commissie 
uiterlijk op 30 juni 2010 te signaleren 
welke energie-intensieve bedrijfstakken of 
deeltakken wellicht gevoelig kunnen zijn 
voor het weglekeffect. Zij dient in haar 
analyse uit te gaan van een beoordeling in 
hoeverre het mogelijk is de kosten van de 
vereiste emissierechten in de 
productprijzen door te berekenen zonder 
een significant verlies van marktaandeel 
aan installaties buiten de Gemeenschap die 
geen vergelijkbare maatregelen nemen om 
de emissie te beperken. Energie-intensieve 
bedrijfstakken waarvan wordt vastgesteld 
dat het weglekeffect een significante 
risicofactor vormt, zouden een grotere 
gratis toewijzing kunnen krijgen of er zou 
een effectieve koolstofcompensatie-
regeling kunnen worden ingevoerd 
teneinde installaties uit de Gemeenschap 

(20) De Commissie dient derhalve uiterlijk 
in januari 2011 de situatie te evalueren, 
alle relevante maatschappelijke partners te 
raadplegen en in het licht van de resultaten 
van de internationale onderhandelingen een 
verslag met eventuele voorstellen in te 
dienen. In deze context dient de Commissie 
uiterlijk op 30 juni 2010 te signaleren 
welke energie-intensieve bedrijfstakken of 
deeltakken wellicht gevoelig kunnen zijn 
voor het weglekeffect. Zij dient in haar 
analyse uit te gaan van een beoordeling in 
hoeverre het mogelijk is de kosten van de 
vereiste emissierechten in de 
productprijzen door te berekenen zonder 
een significant verlies van marktaandeel 
aan installaties buiten de Gemeenschap die 
geen vergelijkbare maatregelen nemen om 
de emissie te beperken. De verplichte 
inlevering van emissierechten bij import 
dient aan importeurs eisen op te leggen die 
niet minder gunstig zijn dan de eisen die 
voor installaties binnen de EU gelden, wat 
betreft de inlevering van emissierechten.
De regeling zou in overeenstemming 
moeten zijn met de beginselen van het 
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waarvoor het weglekeffect een 
significante risicofactor vormt en 
installaties uit derde landen een 
vergelijkbare uitgangspositie te geven. 
Een dergelijke regeling zou aan 
importeurs eisen kunnen opleggen die niet 
minder gunstig zijn dan de eisen die voor 
installaties binnen de EU gelden, 
bijvoorbeeld door de inlevering van 
emissierechten verplicht te stellen. Alle 
genomen maatregelen zouden in 
overeenstemming moeten zijn met de 
beginselen van het UNFCCC, met name 
het beginsel van gezamenlijke doch 
verschillende verantwoordelijkheden en 
onderscheiden mogelijkheden, rekening 
houdend met de specifieke situatie van de 
minst ontwikkelde landen. Tevens moeten
ze in overeenstemming zijn met de 
internationale verplichtingen van de 
Gemeenschap, met inbegrip van de WTO-
overeenkomst.

UNFCCC, met name het beginsel van 
gezamenlijke doch verschillende 
verantwoordelijkheden en onderscheiden 
mogelijkheden, rekening houdend met de 
specifieke situatie van de minst 
ontwikkelde landen. Tevens moeten ze in 
overeenstemming zijn met de 
internationale verplichtingen van de 
Gemeenschap, met inbegrip van de WTO-
overeenkomst.

Or. en

Motivering

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

Amendement 182
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(20) De Commissie dient derhalve uiterlijk 
in juni 2010 de situatie te evalueren, alle 
relevante maatschappelijke partners te 
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raadplegen en in het licht van de resultaten 
van de internationale onderhandelingen een 
verslag met eventuele voorstellen in te 
dienen. In deze context dient de Commissie 
uiterlijk op 30 juni 2010 te signaleren 
welke energie-intensieve bedrijfstakken of 
deeltakken wellicht gevoelig kunnen zijn 
voor het weglekeffect. Zij dient in haar 
analyse uit te gaan van een beoordeling in 
hoeverre het mogelijk is de kosten van de 
vereiste emissierechten in de 
productprijzen door te berekenen zonder 
een significant verlies van marktaandeel 
aan installaties buiten de Gemeenschap die 
geen vergelijkbare maatregelen nemen om 
de emissie te beperken. Energie-intensieve 
bedrijfstakken waarvan wordt vastgesteld 
dat het weglekeffect een significante 
risicofactor vormt, zouden een grotere 
gratis toewijzing kunnen krijgen of er zou 
een effectieve koolstofcompensatie-
regeling kunnen worden ingevoerd 
teneinde installaties uit de Gemeenschap 
waarvoor het weglekeffect een significante 
risicofactor vormt en installaties uit derde 
landen een vergelijkbare uitgangspositie te 
geven. Een dergelijke regeling zou aan 
importeurs eisen kunnen opleggen die niet 
minder gunstig zijn dan de eisen die voor 
installaties binnen de EU gelden, 
bijvoorbeeld door de inlevering van 
emissierechten verplicht te stellen. Alle 
genomen maatregelen zouden in 
overeenstemming moeten zijn met de 
beginselen van het UNFCCC, met name 
het beginsel van gezamenlijke doch 
verschillende verantwoordelijkheden en 
onderscheiden mogelijkheden, rekening 
houdend met de specifieke situatie van de 
minst ontwikkelde landen. Tevens moeten 
ze in overeenstemming zijn met de 
internationale verplichtingen van de 
Gemeenschap, met inbegrip van de WTO-
overeenkomst.

raadplegen en in het licht van de resultaten 
van de internationale onderhandelingen een 
verslag met eventuele voorstellen in te 
dienen. In deze context dient de Commissie 
uiterlijk op 30 december 2009 te signaleren 
welke energie-intensieve bedrijfstakken of 
deeltakken wellicht gevoelig kunnen zijn 
voor het weglekeffect. Zij dient in haar 
analyse uit te gaan van een beoordeling in 
hoeverre het mogelijk is de kosten van de 
vereiste emissierechten in de 
productprijzen door te berekenen zonder 
een significant verlies van marktaandeel 
aan installaties buiten de Gemeenschap die 
geen vergelijkbare maatregelen nemen om 
de emissie te beperken. Energie-intensieve 
bedrijfstakken waarvan wordt vastgesteld 
dat het weglekeffect een significante 
risicofactor vormt, zouden een grotere 
gratis toewijzing kunnen krijgen of er zou 
een effectieve koolstofcompensatie-
regeling kunnen worden ingevoerd 
teneinde installaties uit de Gemeenschap 
waarvoor het weglekeffect een significante 
risicofactor vormt en installaties uit derde 
landen een vergelijkbare uitgangspositie te 
geven. Een dergelijke regeling zou aan 
importeurs eisen kunnen opleggen die niet 
minder gunstig zijn dan de eisen die voor 
installaties binnen de EU gelden, 
bijvoorbeeld door de inlevering van 
emissierechten verplicht te stellen of door 
binnen de WTO te zorgen voor een tarief 
op de invoer van goederen die niet op een 
klimaatvriendelijke manier zijn 
geproduceerd. De Commissie moet tegen 
juli 2009 de mogelijkheden van dergelijke 
maatregelen onderzoeken. Alle genomen 
maatregelen zouden in overeenstemming 
moeten zijn met de beginselen van het 
UNFCCC, met name het beginsel van 
gezamenlijke doch verschillende 
verantwoordelijkheden en onderscheiden 
mogelijkheden, rekening houdend met de 
specifieke situatie van de minst 
ontwikkelde landen. Tevens moeten ze in 
overeenstemming zijn met de 
internationale verplichtingen van de 
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Gemeenschap, met inbegrip van de WTO-
overeenkomst.

Or. en

Motivering

Om ervoor te zorgen dat de bedrijfstakken de nodige investeringen kunnen doen om zich aan 
te passen aan de EU-regeling voor de handel in emissierechten, is het belangrijk dat ze zo 
snel mogelijk de specifieke gevolgen van deze regeling voor hun sector kennen.

Amendement 183
Antonio De Blasio

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) De Commissie dient derhalve uiterlijk 
in juni 2011 de situatie te evalueren, alle 
relevante maatschappelijke partners te 
raadplegen en in het licht van de resultaten 
van de internationale onderhandelingen een 
verslag met eventuele voorstellen in te 
dienen. In deze context dient de Commissie 
uiterlijk op 30 juni 2010 te signaleren 
welke energie-intensieve bedrijfstakken of 
deeltakken wellicht gevoelig kunnen zijn 
voor het weglekeffect. Zij dient in haar 
analyse uit te gaan van een beoordeling in 
hoeverre het mogelijk is de kosten van de 
vereiste emissierechten in de 
productprijzen door te berekenen zonder 
een significant verlies van marktaandeel 
aan installaties buiten de Gemeenschap die 
geen vergelijkbare maatregelen nemen om 
de emissie te beperken. Energie-intensieve 
bedrijfstakken waarvan wordt vastgesteld 
dat het weglekeffect een significante 
risicofactor vormt, zouden een grotere 
gratis toewijzing kunnen krijgen of er zou 
een effectieve koolstofcompensatie-
regeling kunnen worden ingevoerd 
teneinde installaties uit de Gemeenschap 
waarvoor het weglekeffect een significante 

(20) De Commissie dient derhalve uiterlijk 
in september 2009 de situatie te evalueren, 
alle relevante maatschappelijke partners te 
raadplegen en in het licht van de resultaten 
van de internationale onderhandelingen een 
verslag met eventuele voorstellen in te 
dienen. In deze context dient de Commissie 
uiterlijk op 30 september 2009 te 
signaleren welke energie-intensieve 
bedrijfstakken of deeltakken wellicht 
gevoelig kunnen zijn voor het 
weglekeffect. Zij dient in haar analyse uit 
te gaan van een beoordeling in hoeverre het 
mogelijk is de kosten van de vereiste 
emissierechten in de productprijzen door te 
berekenen zonder een significant verlies 
van marktaandeel aan installaties buiten de 
Gemeenschap die geen vergelijkbare 
maatregelen nemen om de emissie te 
beperken. Energie-intensieve 
bedrijfstakken waarvan wordt vastgesteld 
dat het weglekeffect een significante 
risicofactor vormt, zouden een grotere 
gratis toewijzing kunnen krijgen of er zou 
een effectieve koolstofcompensatie-
regeling kunnen worden ingevoerd 
teneinde installaties uit de Gemeenschap 
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risicofactor vormt en installaties uit derde 
landen een vergelijkbare uitgangspositie te 
geven. Een dergelijke regeling zou aan 
importeurs eisen kunnen opleggen die niet 
minder gunstig zijn dan de eisen die voor 
installaties binnen de EU gelden, 
bijvoorbeeld door de inlevering van 
emissierechten verplicht te stellen. Alle 
genomen maatregelen zouden in 
overeenstemming moeten zijn met de 
beginselen van het UNFCCC, met name 
het beginsel van gezamenlijke doch 
verschillende verantwoordelijkheden en 
onderscheiden mogelijkheden, rekening 
houdend met de specifieke situatie van de 
minst ontwikkelde landen. Tevens moeten 
ze in overeenstemming zijn met de 
internationale verplichtingen van de 
Gemeenschap, met inbegrip van de WTO-
overeenkomst.

waarvoor het weglekeffect een significante 
risicofactor vormt en installaties uit derde 
landen een vergelijkbare uitgangspositie te 
geven. Een dergelijke regeling zou aan 
importeurs eisen kunnen opleggen die niet 
minder gunstig zijn dan de eisen die voor 
installaties binnen de EU gelden, 
bijvoorbeeld door de inlevering van 
emissierechten verplicht te stellen. Alle 
genomen maatregelen zouden in 
overeenstemming moeten zijn met de 
beginselen van het UNFCCC, met name
het beginsel van gezamenlijke doch 
verschillende verantwoordelijkheden en 
onderscheiden mogelijkheden, rekening 
houdend met de specifieke situatie van de 
minst ontwikkelde landen. Tevens moeten 
ze in overeenstemming zijn met de 
internationale verplichtingen van de 
Gemeenschap, met inbegrip van de WTO-
overeenkomst.

Or. hu

Amendement 184
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) De Commissie dient derhalve uiterlijk 
in juni 2011 de situatie te evalueren, alle 
relevante maatschappelijke partners te 
raadplegen en in het licht van de resultaten 
van de internationale onderhandelingen een 
verslag met eventuele voorstellen in te 
dienen. In deze context dient de Commissie 
uiterlijk op 30 juni 2010 te signaleren 
welke energie-intensieve bedrijfstakken of 
deeltakken wellicht gevoelig kunnen zijn 
voor het weglekeffect. Zij dient in haar 
analyse uit te gaan van een beoordeling in 
hoeverre het mogelijk is de kosten van de 
vereiste emissierechten in de 

(20) De Commissie dient derhalve uiterlijk 
in juni 2010 de situatie te evalueren, alle 
relevante maatschappelijke partners te 
raadplegen en in het licht van de resultaten 
van de internationale onderhandelingen een 
verslag met eventuele voorstellen in te 
dienen. In deze context dient de Commissie 
uiterlijk in september 2009 te signaleren 
welke energie-intensieve bedrijfstakken of 
deeltakken wellicht gevoelig kunnen zijn 
voor het weglekeffect. Zij dient in haar 
analyse uit te gaan van een beoordeling in 
hoeverre het mogelijk is de kosten van de 
vereiste emissierechten in de 
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productprijzen door te berekenen zonder 
een significant verlies van marktaandeel 
aan installaties buiten de Gemeenschap die 
geen vergelijkbare maatregelen nemen om 
de emissie te beperken. Energie-intensieve 
bedrijfstakken waarvan wordt vastgesteld 
dat het weglekeffect een significante 
risicofactor vormt, zouden een grotere 
gratis toewijzing kunnen krijgen of er zou 
een effectieve koolstofcompensatie-
regeling kunnen worden ingevoerd 
teneinde installaties uit de Gemeenschap 
waarvoor het weglekeffect een significante 
risicofactor vormt en installaties uit derde 
landen een vergelijkbare uitgangspositie te 
geven. Een dergelijke regeling zou aan 
importeurs eisen kunnen opleggen die niet 
minder gunstig zijn dan de eisen die voor 
installaties binnen de EU gelden, 
bijvoorbeeld door de inlevering van 
emissierechten verplicht te stellen. Alle 
genomen maatregelen zouden in 
overeenstemming moeten zijn met de 
beginselen van het UNFCCC, met name 
het beginsel van gezamenlijke doch 
verschillende verantwoordelijkheden en 
onderscheiden mogelijkheden, rekening 
houdend met de specifieke situatie van de 
minst ontwikkelde landen. Tevens moeten 
ze in overeenstemming zijn met de 
internationale verplichtingen van de 
Gemeenschap, met inbegrip van de WTO-
overeenkomst.

productprijzen door te berekenen zonder 
een significant verlies van marktaandeel 
aan installaties buiten de Gemeenschap die 
geen vergelijkbare maatregelen nemen om 
de emissie te beperken. Energie-intensieve 
bedrijfstakken waarvan wordt vastgesteld 
dat het weglekeffect een significante 
risicofactor vormt, zouden een grotere 
gratis toewijzing kunnen krijgen of er zou 
een effectieve koolstofcompensatie-
regeling kunnen worden ingevoerd 
teneinde installaties uit de Gemeenschap 
waarvoor het weglekeffect een significante 
risicofactor vormt en installaties uit derde 
landen een vergelijkbare uitgangspositie te 
geven. Een dergelijke regeling zou aan 
importeurs eisen kunnen opleggen die niet 
minder gunstig zijn dan de eisen die voor 
installaties binnen de EU gelden, 
bijvoorbeeld door de inlevering van 
emissierechten verplicht te stellen. Alle 
genomen maatregelen zouden in 
overeenstemming moeten zijn met de 
beginselen van het UNFCCC, met name 
het beginsel van gezamenlijke doch 
verschillende verantwoordelijkheden en 
onderscheiden mogelijkheden, rekening 
houdend met de specifieke situatie van de 
minst ontwikkelde landen. Tevens moeten 
ze in overeenstemming zijn met de 
internationale verplichtingen van de 
Gemeenschap, met inbegrip van de WTO-
overeenkomst.

Or. en

Amendement 185
Karl-Heinz Florenz

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie dient derhalve uiterlijk in 
juni 2011 de situatie te evalueren, alle 

De Commissie dient derhalve uiterlijk in 
juni 2011 de situatie te evalueren, alle 
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relevante maatschappelijke partners te 
raadplegen en in het licht van de resultaten 
van de internationale onderhandelingen een 
verslag met eventuele voorstellen in te 
dienen. In deze context dient de Commissie 
uiterlijk op 30 juni 2010 te signaleren 
welke energie-intensieve bedrijfstakken of 
deeltakken wellicht gevoelig kunnen zijn 
voor het weglekeffect. Zij dient in haar 
analyse uit te gaan van een beoordeling in 
hoeverre het mogelijk is de kosten van de 
vereiste emissierechten in de 
productprijzen door te berekenen zonder 
een significant verlies van marktaandeel 
aan installaties buiten de Gemeenschap die 
geen vergelijkbare maatregelen nemen om 
de emissie te beperken. Energie-intensieve 
bedrijfstakken waarvan wordt vastgesteld 
dat het weglekeffect een significante 
risicofactor vormt, zouden een grotere 
gratis toewijzing kunnen krijgen of er zou 
een effectieve koolstofcompensatie-
regeling kunnen worden ingevoerd 
teneinde installaties uit de Gemeenschap 
waarvoor het weglekeffect een significante 
risicofactor vormt en installaties uit derde 
landen een vergelijkbare uitgangspositie te 
geven. Een dergelijke regeling zou aan 
importeurs eisen kunnen opleggen die niet 
minder gunstig zijn dan de eisen die voor 
installaties binnen de EU gelden, 
bijvoorbeeld door de inlevering van 
emissierechten verplicht te stellen. Alle 
genomen maatregelen zouden in 
overeenstemming moeten zijn met de 
beginselen van het UNFCCC, met name 
het beginsel van gezamenlijke doch 
verschillende verantwoordelijkheden en 
onderscheiden mogelijkheden, rekening 
houdend met de specifieke situatie van de 
minst ontwikkelde landen. Tevens moeten 
ze in overeenstemming zijn met de 
internationale verplichtingen van de 
Gemeenschap, met inbegrip van de WTO-
overeenkomst.

relevante maatschappelijke partners te 
raadplegen en in het licht van de resultaten 
van de internationale onderhandelingen een 
verslag met eventuele voorstellen in te 
dienen. In deze context dient de Commissie 
uiterlijk op 30 juni 2010 te signaleren 
welke energie-intensieve bedrijfstakken of 
deeltakken wellicht gevoelig kunnen zijn 
voor het weglekeffect. Zij dient in haar 
analyse uit te gaan van een beoordeling in 
hoeverre het mogelijk is de kosten van de 
vereiste emissierechten in de 
productprijzen door te berekenen zonder 
een significant verlies van marktaandeel 
aan installaties buiten de Gemeenschap die 
geen vergelijkbare maatregelen nemen om 
de emissie te beperken. Energie-intensieve 
bedrijfstakken waarvan wordt vastgesteld 
dat het weglekeffect een significante 
risicofactor vormt, zouden een grotere 
gratis toewijzing kunnen krijgen of er zou 
een effectieve koolstofcompensatie-
regeling kunnen worden ingevoerd 
teneinde installaties uit de Gemeenschap 
waarvoor het weglekeffect een significante 
risicofactor vormt en installaties uit derde 
landen een vergelijkbare uitgangspositie te 
geven. Een dergelijke regeling zou aan 
importeurs eisen kunnen opleggen die niet 
minder gunstig zijn dan de eisen die voor 
installaties binnen de EU gelden, 
bijvoorbeeld door de inlevering van 
emissierechten verplicht te stellen. Alle 
genomen maatregelen zouden in 
overeenstemming moeten zijn met de 
beginselen van het UNFCCC, met name 
het beginsel van gezamenlijke doch 
verschillende verantwoordelijkheden en 
onderscheiden mogelijkheden, rekening 
houdend met de specifieke situatie van de 
minst ontwikkelde landen. Er moet 
eveneens voldoende rekening worden 
gehouden met de zekere voorziening van 
de Europese Unie met grondstoffen, in het 
bijzonder met grondstoffen waar een 
tekort aan is voor de Europese industriële 
ondernemingen. Grondstoffen vormen 
een belangrijke factor in de succesvolle 
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economische ontwikkeling van de 
Gemeenschap; de zekere voorziening met 
grondstoffen op lange termijn is bijgevolg 
van wezenlijk belang. Tevens moeten ze in 
overeenstemming zijn met de 
internationale verplichtingen van de 
Gemeenschap, met inbegrip van de WTO-
overeenkomst.

Or. de

Motivering

De toegang tot grondstoffen wordt een steeds belangrijker factor in de succesvolle 
economische ontwikkeling en is bijgevolg van groot economisch belang. De zeer hoge 
bijkomende kosten die gepaard zullen gaan met de veiling van emissierechten voor bepaalde 
bedrijfstakken zullen leiden tot de stopzetting van de binnenlandse productie en zullen het 
nodig maken grondstoffen in te kopen uit derde landen, waardoor de EU afhankelijker wordt 
van invoer. Het zou ook leiden tot de verplaatsing van de productie naar derde landen die zelf 
beschikken over grondstoffen.

Amendement 186
Jens Holm

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) De Commissie dient derhalve uiterlijk 
in juni 2011 de situatie te evalueren, alle 
relevante maatschappelijke partners te 
raadplegen en in het licht van de resultaten 
van de internationale onderhandelingen een 
verslag met eventuele voorstellen in te 
dienen. In deze context dient de Commissie 
uiterlijk op 30 juni 2010 te signaleren 
welke energie-intensieve bedrijfstakken of 
deeltakken wellicht gevoelig kunnen zijn 
voor het weglekeffect. Zij dient in haar 
analyse uit te gaan van een beoordeling in 
hoeverre het mogelijk is de kosten van de 
vereiste emissierechten in de 
productprijzen door te berekenen zonder 
een significant verlies van marktaandeel 
aan installaties buiten de Gemeenschap die 

(20) De Commissie dient derhalve uiterlijk 
in juni 2011 de situatie te evalueren, alle 
relevante maatschappelijke partners te 
raadplegen en in het licht van de resultaten 
van de internationale onderhandelingen een 
verslag met eventuele voorstellen in te 
dienen. In deze context dient de Commissie 
uiterlijk op 30 juni 2010 te signaleren 
welke energie-intensieve bedrijfstakken of 
deeltakken wellicht gevoelig kunnen zijn 
voor het weglekeffect. Zij dient in haar 
analyse uit te gaan van een beoordeling in 
hoeverre het mogelijk is de kosten van de 
vereiste emissierechten in de 
productprijzen door te berekenen zonder 
een significant verlies van marktaandeel 
aan installaties buiten de Gemeenschap die 
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geen vergelijkbare maatregelen nemen om 
de emissie te beperken. Energie-intensieve 
bedrijfstakken waarvan wordt vastgesteld 
dat het weglekeffect een significante 
risicofactor vormt, zouden een grotere 
gratis toewijzing kunnen krijgen of er zou 
een effectieve koolstofcompensatie-
regeling kunnen worden ingevoerd 
teneinde installaties uit de Gemeenschap 
waarvoor het weglekeffect een significante 
risicofactor vormt en installaties uit derde 
landen een vergelijkbare uitgangspositie te 
geven. Een dergelijke regeling zou aan 
importeurs eisen kunnen opleggen die niet 
minder gunstig zijn dan de eisen die voor 
installaties binnen de EU gelden, 
bijvoorbeeld door de inlevering van 
emissierechten verplicht te stellen. Alle 
genomen maatregelen zouden in 
overeenstemming moeten zijn met de 
beginselen van het UNFCCC, met name 
het beginsel van gezamenlijke doch 
verschillende verantwoordelijkheden en 
onderscheiden mogelijkheden, rekening 
houdend met de specifieke situatie van de 
minst ontwikkelde landen. Tevens moeten 
ze in overeenstemming zijn met de 
internationale verplichtingen van de 
Gemeenschap, met inbegrip van de WTO-
overeenkomst.

geen vergelijkbare maatregelen nemen om 
de emissie te beperken. Voor energie-
intensieve bedrijfstakken waarvan wordt 
vastgesteld dat het weglekeffect een 
significante risicofactor vormt, zou een 
effectieve koolstofcompensatieregeling 
kunnen worden ingevoerd teneinde 
installaties uit de Gemeenschap waarvoor 
het weglekeffect een significante 
risicofactor vormt en installaties uit derde 
landen een vergelijkbare uitgangspositie te 
geven. Een dergelijke regeling zou aan 
importeurs eisen kunnen opleggen die niet 
minder gunstig zijn dan de eisen die voor 
installaties binnen de EU gelden, 
bijvoorbeeld door de inlevering van 
emissierechten verplicht te stellen. Alle 
genomen maatregelen zouden in 
overeenstemming moeten zijn met de 
beginselen van het UNFCCC, met name 
het beginsel van gezamenlijke doch 
verschillende verantwoordelijkheden en 
onderscheiden mogelijkheden, rekening 
houdend met de specifieke situatie van de 
minst ontwikkelde landen. Tevens moeten 
ze in overeenstemming zijn met de 
internationale verplichtingen van de 
Gemeenschap, met inbegrip van de WTO-
overeenkomst.

Or. en

Motivering

Zie amendement op overweging 19.
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Amendement 187
Pilar Ayuso

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

20 bis) Met betrekking tot overwegingen 
18, 19 en 20 mag er geen onnodige 
concurrentieverstoring tot stand worden 
gebracht tussen installaties, ongeacht of 
ze geëxternaliseerd zijn of niet.

Or. en

Motivering

Het uitbesteden van activiteiten door veel bedrijfstakken zorgt voor energie-efficiëntie en een 
vermindering van de totale directe en/of indirecte CO2-emissies, in vergelijking met een 
interne installatie (m.a.w. zelf geproduceerd en beheerd). Er dient te worden voorkomen dat 
de interne markt wordt verstoord door een toewijzing van emissierechten die zou leiden tot 
een verschuiving van de productie van externe installaties naar interne installaties, met een 
stijging van de CO2-emissie tot gevolg.

Amendement 188
Caroline Lucas

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Teneinde gelijke 
concurrentievoorwaarden binnen de 
Gemeenschap te waarborgen moet het 
gebruik van kredieten voor 
emissiebeperking buiten de Gemeenschap 
die door exploitanten binnen de 
Gemeenschapsregeling worden gebruikt, 
worden geharmoniseerd. In het Protocol 
van Kyoto bij het UNFCCC worden 
gekwantificeerde emissiestreefwaarden 
voor ontwikkelde landen voor de periode 
van 2008 tot 2012 geformuleerd en worden 
gecertificeerde emissiereducties (CER's) en 

(21) Teneinde gelijke 
concurrentievoorwaarden binnen de 
Gemeenschap te waarborgen moet het 
gebruik van kredieten voor 
emissiebeperking buiten de Gemeenschap 
die door exploitanten binnen de 
Gemeenschapsregeling worden gebruikt, 
worden geharmoniseerd. In het Protocol 
van Kyoto bij het UNFCCC worden 
gekwantificeerde emissiestreefwaarden 
voor ontwikkelde landen voor de periode 
van 2008 tot 2012 geformuleerd en worden 
gecertificeerde emissiereducties (CER's) en 
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emissiereductie-eenheden (ERU's) uit 
respectievelijk het Mechanisme voor 
schone ontwikkeling (CDM) en 
Gemeenschappelijke uitvoeringsprojecten 
gecreëerd, die door ontwikkelde landen 
kunnen worden gebruikt om gedeeltelijk 
aan deze streefwaarden te voldoen. Binnen 
het Kyoto-kader kunnen weliswaar met 
ingang van 2013 geen ERU's worden 
gecreëerd zonder dat er nieuwe 
gekwantificeerde emissiestreefwaarden 
voor de gastlanden worden vastgesteld, 
maar het genereren van CDM-kredieten 
blijft mogelijk. Er dient te worden gezorgd 
voor een verder gebruik van gecertificeerde 
emissiereducties (CER's) en 
emissiereductie-eenheden (ERU's), voor 
het moment waarop er een internationale 
overeenkomst over klimaatverandering is, 
uit landen die deze overeenkomst hebben 
gesloten. Zonder een dergelijke 
overeenkomst zou een verder gebruik van 
CER's en ERU's deze stimulering 
ondermijnen en het moeilijker maken de 
doelstellingen van de Gemeenschap voor 
een toename van het gebruik van duurzame 
energie te verwezenlijken. Het gebruik van 
CER's en ERU's dient verenigbaar te zijn 
met de doelstelling van de Gemeenschap 
dat 20% van de energie tegen 2020 
afkomstig is van duurzame energiebronnen 
en dat energie-efficiëntie, innovatie en 
technologische ontwikkeling moeten 
worden gestimuleerd. Wanneer dit 
verenigbaar is met de verwezenlijking van 
deze doelstellingen, moet de mogelijkheid 
worden gecreëerd dat er overeenkomsten 
met derde landen worden gesloten om te 
zorgen voor de stimulering van 
emissiebeperking in deze landen die zorgt 
voor reële, aanvullende emissiebeperking 
van broeikasgassen en tevens de innovatie 
door binnen de Gemeenschap gevestigde 
bedrijven en de technologische 
ontwikkeling in derde landen stimuleert. 
Deze overeenkomsten kunnen door meer 
dan een land worden bekrachtigd. Zodra 
de Gemeenschap een bevredigende 

emissiereductie-eenheden (ERU's) uit 
respectievelijk het Mechanisme voor 
schone ontwikkeling (CDM) en 
Gemeenschappelijke uitvoeringsprojecten 
gecreëerd, die door ontwikkelde landen 
kunnen worden gebruikt om gedeeltelijk 
aan deze streefwaarden te voldoen. Binnen 
het Kyoto-kader kunnen weliswaar met 
ingang van 2013 geen ERU's worden 
gecreëerd zonder dat er nieuwe 
gekwantificeerde emissiestreefwaarden 
voor de gastlanden worden vastgesteld, 
maar het genereren van CDM-kredieten 
blijft mogelijk. Er dient te worden gezorgd
voor een verder gebruik van gecertificeerde 
emissiereducties (CER's) en 
emissiereductie-eenheden (ERU's), voor 
het moment waarop er een internationale 
overeenkomst over klimaatverandering is, 
uit landen die deze overeenkomst hebben 
gesloten. Zonder een dergelijke 
overeenkomst zou een verder gebruik van 
CER's en ERU's deze stimulering 
ondermijnen en het moeilijker maken de 
doelstellingen van de Gemeenschap voor 
een toename van het gebruik van duurzame 
energie te verwezenlijken. Het gebruik van 
CER's en ERU's dient verenigbaar te zijn 
met de doelstelling van de Gemeenschap 
dat 20% van de energie tegen 2020 
afkomstig is van duurzame energiebronnen 
en dat energie-efficiëntie, innovatie en 
technologische ontwikkeling moeten 
worden gestimuleerd. Zodra de 
Gemeenschap een bevredigende 
internationale overeenkomst sluit, dient de 
toegang tot kredieten uit projecten in derde 
landen tegelijk met de stijging van het 
emissiebeperkingsniveau dat via de 
Gemeenschapsregeling moet worden 
gehaald, te worden opgevoerd.
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internationale overeenkomst sluit, dient de 
toegang tot kredieten uit projecten in derde 
landen tegelijk met de stijging van het 
emissiebeperkingsniveau dat via de 
Gemeenschapsregeling moet worden 
gehaald, te worden opgevoerd.

Or. en

Motivering

Het gebruik van compensatiecredits moet afhankelijk zijn van een brede internationale 
overeenkomst voor de periode na 2012. Door aan te geven bereid te zijn bilaterale 
overeenkomsten te sluiten met inbegrip van financiering voor projecten, zelfs indien de 
vooruitgang in het kader van het UNFCCC is vertraagd, kan de doelstelling om de 
overeenkomst te bereiken worden gehinderd.

Amendement 189
John Bowis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Teneinde gelijke 
concurrentievoorwaarden binnen de 
Gemeenschap te waarborgen moet het 
gebruik van kredieten voor 
emissiebeperking buiten de Gemeenschap 
die door exploitanten binnen de 
Gemeenschapsregeling worden gebruikt, 
worden geharmoniseerd. In het Protocol 
van Kyoto bij het UNFCCC worden 
gekwantificeerde emissiestreefwaarden 
voor ontwikkelde landen voor de periode 
van 2008 tot 2012 geformuleerd en worden 
gecertificeerde emissiereducties (CER's) en 
emissiereductie-eenheden (ERU's) uit 
respectievelijk het Mechanisme voor 
schone ontwikkeling (CDM) en 
Gemeenschappelijke uitvoeringsprojecten 
gecreëerd, die door ontwikkelde landen 
kunnen worden gebruikt om gedeeltelijk 
aan deze streefwaarden te voldoen. Binnen 
het Kyoto-kader kunnen weliswaar met 

(21) Teneinde gelijke 
concurrentievoorwaarden binnen de 
Gemeenschap te waarborgen moet het 
gebruik van kredieten voor 
emissiebeperking buiten de Gemeenschap 
die door exploitanten binnen de 
Gemeenschapsregeling worden gebruikt, 
worden geharmoniseerd. In het Protocol 
van Kyoto bij het UNFCCC worden 
gekwantificeerde emissiestreefwaarden 
voor ontwikkelde landen voor de periode 
van 2008 tot 2012 geformuleerd en worden 
gecertificeerde emissiereducties (CER's) en 
emissiereductie-eenheden (ERU's) uit 
respectievelijk het Mechanisme voor 
schone ontwikkeling (CDM) en 
Gemeenschappelijke uitvoeringsprojecten 
gecreëerd, die door ontwikkelde landen 
kunnen worden gebruikt om gedeeltelijk 
aan deze streefwaarden te voldoen. Binnen 
het Kyoto-kader kunnen weliswaar met 
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ingang van 2013 geen ERU's worden 
gecreëerd zonder dat er nieuwe 
gekwantificeerde emissiestreefwaarden 
voor de gastlanden worden vastgesteld, 
maar het genereren van CDM-kredieten 
blijft mogelijk. Er dient te worden gezorgd 
voor een verder gebruik van gecertificeerde 
emissiereducties (CER's) en 
emissiereductie-eenheden (ERU's), voor 
het moment waarop er een internationale 
overeenkomst over klimaatverandering is, 
uit landen die deze overeenkomst hebben 
gesloten. Zonder een dergelijke 
overeenkomst zou een verder gebruik van 
CER's en ERU's deze stimulering 
ondermijnen en het moeilijker maken de 
doelstellingen van de Gemeenschap voor 
een toename van het gebruik van duurzame 
energie te verwezenlijken. Het gebruik van 
CER's en ERU's dient verenigbaar te zijn 
met de doelstelling van de Gemeenschap 
dat 20% van de energie tegen 2020 
afkomstig is van duurzame energiebronnen 
en dat energie-efficiëntie, innovatie en 
technologische ontwikkeling moeten 
worden gestimuleerd. Wanneer dit 
verenigbaar is met de verwezenlijking van 
deze doelstellingen, moet de mogelijkheid 
worden gecreëerd dat er overeenkomsten 
met derde landen worden gesloten om te 
zorgen voor de stimulering van 
emissiebeperking in deze landen die zorgt 
voor reële, aanvullende emissiebeperking 
van broeikasgassen en tevens de innovatie 
door binnen de Gemeenschap gevestigde 
bedrijven en de technologische 
ontwikkeling in derde landen stimuleert. 
Deze overeenkomsten kunnen door meer 
dan een land worden bekrachtigd. Zodra de 
Gemeenschap een bevredigende 
internationale overeenkomst sluit, dient de 
toegang tot kredieten uit projecten in derde 
landen tegelijk met de stijging van het 
emissiebeperkingsniveau dat via de 
Gemeenschapsregeling moet worden 
gehaald, te worden opgevoerd.

ingang van 2013 geen ERU's worden 
gecreëerd zonder dat er nieuwe 
gekwantificeerde emissiestreefwaarden 
voor de gastlanden worden vastgesteld, 
maar het genereren van CDM-kredieten 
blijft mogelijk. Er dient te worden gezorgd 
voor een verder gebruik van gecertificeerde 
emissiereducties (CER's) en 
emissiereductie-eenheden (ERU's), voor 
het moment waarop er een internationale 
overeenkomst over klimaatverandering is, 
uit landen die deze overeenkomst hebben 
gesloten. CER en ERU-projecten die zijn 
goedgekeurd krachtens een toekomstige 
internationale overeenkomst over 
klimaatverandering, moeten ecologische 
en sociale duurzaamheid ondersteunen, 
blijk geven van een ecologisch voordeel, 
het weglekeffect vermijden en een 
transparant mechanisme voor validering 
en verificatie bevatten. Zonder een 
dergelijke overeenkomst zou een verder 
gebruik van CER's en ERU's deze 
stimulering ondermijnen en het moeilijker 
maken de doelstellingen van de 
Gemeenschap voor een toename van het 
gebruik van duurzame energie te 
verwezenlijken. Het gebruik van CER's en 
ERU's dient verenigbaar te zijn met de 
doelstelling van de Gemeenschap dat 20% 
van de energie tegen 2020 afkomstig is van 
duurzame energiebronnen en dat energie-
efficiëntie, innovatie en technologische 
ontwikkeling moeten worden gestimuleerd. 
Wanneer dit verenigbaar is met de 
verwezenlijking van deze doelstellingen, 
moet de mogelijkheid worden gecreëerd 
dat er overeenkomsten met derde landen 
worden gesloten om te zorgen voor de 
stimulering van emissiebeperking in deze 
landen die zorgt voor reële, aanvullende 
emissiebeperking van broeikasgassen en 
tevens de innovatie door binnen de 
Gemeenschap gevestigde bedrijven en de 
technologische ontwikkeling in derde 
landen stimuleert. Deze overeenkomsten 
kunnen door meer dan een land worden 
bekrachtigd. Zodra de Gemeenschap een 
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bevredigende internationale overeenkomst 
sluit, dient de toegang tot kredieten uit 
projecten in derde landen tegelijk met de 
stijging van het emissiebeperkingsniveau 
dat via de Gemeenschapsregeling moet 
worden gehaald, te worden opgevoerd.

Or. en

Motivering

CDM/JI-projecten goedgekeurd krachtens een toekomstige internationale overeenkomst 
inzake klimaatverandering moeten van hoge kwaliteit zijn en blijk geven van een ecologisch 
en sociaal voordeel.

Amendement 190
Avril Doyle

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Met het oog op de voorspelbaarheid 
dienen de exploitanten zekerheid te krijgen 
over hun mogelijkheden na 2012 om CER's 
en ERU's te gebruiken tot het restant van 
het niveau dat zij in de periode van 2008 
tot 2012 mochten gebruiken, uit 
projecttypes die in de periode van 2008 tot 
2012 door alle lidstaten in de 
Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd. Aangezien de overdracht 
door de lidstaten van CER's en ERU's
waarover exploitanten beschikken, tussen 
verbintenisperioden uit hoofde van 
internationale overeenkomsten ("opsparen" 
van CER's en ERU's) niet vóór 2015 kan 
gebeuren, en alleen als de lidstaten ervoor 
kiezen het opsparen van deze CER's en 
ERU's toe te staan binnen de context van 
beperkte rechten om dergelijke kredieten 
op te sparen, dient deze zekerheid te 
worden gegeven door de lidstaten ertoe te 
verplichten exploitanten toe te staan deze 
CER's en ERU's die zijn verleend voor 

(22) De handel in emissierechten van de 
Gemeenschap en van andere landen moet 
de vraag vergemakkelijken naar credits 
voor echte, verifieerbare, bijkomende en 
permanente emissieverminderingen van 
projecten in landen die constructief 
bijdragen aan de aanpak van de 
klimaatverandering. Zodra een land de 
internationale overeenkomst over 
klimaatverandering heeft bekrachtigd, 
moeten 'gouden standaard' credits van dit 
land aanvaardbaar zijn voor alle stelsels 
van handel in emissierechten. Met het oog 
op de voorspelbaarheid dienen de 
exploitanten zekerheid te krijgen over hun 
mogelijkheden na 2012 om 'gouden 
standaard' CER's en 'gouden standaard'
ERU's te gebruiken. De exploitanten 
moeten deze credits tot een gemiddelde 
van 5% van hun emissies kunnen 
gebruiken in de periode 2013-2020, op 
voorwaarde dat zij in de periode 2008-
2012 minder dan 6,5% ERU's en CER's 
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emissiebeperkingen vóór 2012, in te 
wisselen voor emissierechten die met 
ingang van 2013 geldig zijn. Aangezien de 
lidstaten echter niet verplicht moeten 
worden om CER's en ERU's te accepteren 
waarvan het niet zeker is dat ze deze met 
het oog op hun bestaande internationale 
verplichtingen zullen kunnen gebruiken, 
dient deze verplichting niet verder te gaan 
dan 31 december 2014. De exploitanten 
dienen dezelfde zekerheid te krijgen voor 
dergelijke CER's die afkomstig zijn van 
projecten die vóór 2013 zijn vastgesteld 
met het oog op emissiebeperking met 
ingang van 2013.

gebruiken in vergelijking met hun emissie 
van 2005 en op voorwaarde dat zij geen 
rechten als bedoeld in artikel 11 bis, lid 2, 
van Richtlijn 2003/87/EG overdragen. Dit 
garandeert dat de exploitanten in de 
periode 2008-2012 hun emissies 
daadwerkelijk reduceren tot onder het peil 
van 2005. Bovendien wordt voorzien in 
het gebruik van ongeveer 1,7 miljard ton 
in de periode 2008-2020 of 300 miljoen 
ton extra boven het voorstel van de 
Commissie, wat goed is voor ongeveer 
50% van de inspanningen. Aangezien de 
overdracht door de lidstaten van CER's en 
ERU's waarover exploitanten beschikken, 
tussen verbintenisperioden uit hoofde van 
internationale overeenkomsten ("opsparen" 
van CER's en ERU's) niet vóór 2015 kan 
gebeuren, en alleen als de lidstaten ervoor 
kiezen het opsparen van deze CER's en 
ERU's toe te staan binnen de context van 
beperkte rechten om dergelijke kredieten 
op te sparen, dient deze zekerheid te 
worden gegeven door de lidstaten ertoe te 
verplichten exploitanten toe te staan deze 
CER's en ERU's die zijn verleend voor 
emissiebeperkingen vóór 2012, in te 
wisselen voor emissierechten die met 
ingang van 2013 geldig zijn. Aangezien de
lidstaten echter niet verplicht moeten 
worden om CER's en ERU's te accepteren 
waarvan het niet zeker is dat ze deze met 
het oog op hun bestaande internationale 
verplichtingen zullen kunnen gebruiken, 
dient deze verplichting niet verder te gaan 
dan 31 december 2014. De exploitanten 
dienen dezelfde zekerheid te krijgen voor 
dergelijke CER's die afkomstig zijn van 
projecten die vóór 2013 zijn vastgesteld 
met het oog op emissiebeperking met 
ingang van 2013.

Or. en



PE409.584v01-00 82/104 AM\733252NL.doc

NL

Amendement 191
Christofer Fjellner

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(22) De handel in emissierechten van de 
Gemeenschap en van andere landen moet 
de vraag vergemakkelijken naar credits 
voor echte, verifieerbare, bijkomende en 
permanente emissieverminderingen van 
projecten in landen die constructief 
bijdragen aan de aanpak van de 
klimaatverandering. Zodra een land de 
toekomstige internationale overeenkomst 
over klimaatverandering heeft 
bekrachtigd, moeten credits aanvaard 
krachtens het UNFCCC van dit land 
aanvaardbaar zijn voor alle stelsels van 
handel in emissierechten. Met het oog op 
de voorspelbaarheid dienen de exploitanten 
zekerheid te krijgen over hun 
mogelijkheden na 2012 om UNFCCC
CER's en UNFCCC ERU's te gebruiken. 
De exploitanten moeten deze credits tot 
een gemiddelde van 5% van hun emissies 
kunnen gebruiken in de periode 2013-
2020, op voorwaarde dat zij in de periode 
2008-2012 minder dan 6,5% ERU's en 
CER's gebruiken in vergelijking met hun 
emissie van 2005 en op voorwaarde dat zij 
geen rechten als bedoeld in artikel 11 bis, 
lid 2, van Richtlijn 2003/87/EG 
overdragen. Dit garandeert dat de 
exploitanten in de periode 2008-2012 hun 
emissies daadwerkelijk reduceren tot 
onder het peil van 2005. Bovendien wordt 
voorzien in het gebruik van 1,9 miljard 
ton in de periode 2008-2020 of 500 
miljoen ton extra boven het voorstel van 
de Commissie, wat goed is voor 50% van 
de inspanningen. Aangezien de overdracht 
door de lidstaten van CER's en ERU's 
waarover exploitanten beschikken, tussen 
verbintenisperioden uit hoofde van 
internationale overeenkomsten ("opsparen" 
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van CER's en ERU's) niet vóór 2015 kan 
gebeuren, en alleen als de lidstaten ervoor 
kiezen het opsparen van deze CER's en 
ERU's toe te staan binnen de context van 
beperkte rechten om dergelijke kredieten 
op te sparen, dient deze zekerheid te 
worden gegeven door de lidstaten ertoe te 
verplichten exploitanten toe te staan deze 
CER's en ERU's die zijn verleend voor 
emissiebeperkingen vóór 2012, in te 
wisselen voor emissierechten die met 
ingang van 2013 geldig zijn. Aangezien de 
lidstaten echter niet verplicht moeten 
worden om CER's en ERU's te accepteren 
waarvan het niet zeker is dat ze deze met 
het oog op hun bestaande internationale 
verplichtingen zullen kunnen gebruiken, 
dient deze verplichting niet verder te gaan 
dan 31 december 2014. De exploitanten 
dienen dezelfde zekerheid te krijgen voor 
dergelijke CER's die afkomstig zijn van 
projecten die vóór 2013 zijn vastgesteld 
met het oog op emissiebeperking met 
ingang van 2013.

Or. en

Motivering

Indien de EU bepaalde regels en projecten goedkeurt op het niveau van de V.N. en vervolgens 
een tweede 'filter' toepast op EU-niveau, kan dit een negatieve invloed hebben op toekomstige 
onderhandelingen met de rest van de wereld. Het is eveneens logisch binnen de EU te 
aanvaarden wat reeds tijdens de V.N.-onderhandelingen is aanvaard.

Amendement 192
Amalia Sartori

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. en

Motivering

Om te zorgen voor optimale flexibiliteit dienen de lidstaten de projecttypes die al in een van 
de andere lidstaten erkend zijn, wederzijds te erkennen.
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Amendement 193
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Motivering

Om te zorgen voor optimale flexibiliteit dienen de lidstaten de projecttypes die al in een van 
de andere lidstaten erkend zijn, wederzijds te erkennen.

Amendement 194
Karl-Heinz Florenz

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(22) Met het oog op de voorspelbaarheid 
dienen de exploitanten zekerheid te krijgen 
over hun mogelijkheden na 2012 om CER's 
en ERU's te gebruiken tot 5 % van hun 
emissie in het betreffende jaar, uit 
projecttypes die in de periode van 2008 tot 
2012 door alle lidstaten in de 
Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd. Aangezien de overdracht 
door de lidstaten van CER's en ERU's 
waarover exploitanten beschikken, tussen 
verbintenisperioden uit hoofde van 
internationale overeenkomsten ("opsparen" 
van CER's en ERU's) niet vóór 2015 kan 
gebeuren, en alleen als de lidstaten ervoor 
kiezen het opsparen van deze CER's en 
ERU's toe te staan binnen de context van 
beperkte rechten om dergelijke kredieten 
op te sparen, dient deze zekerheid te 
worden gegeven door de lidstaten ertoe te 
verplichten exploitanten toe te staan deze 
CER's en ERU's die zijn verleend voor 
emissiebeperkingen vóór 2012, in te 
wisselen voor emissierechten die met 
ingang van 2013 geldig zijn. Aangezien de 
lidstaten echter niet verplicht moeten 
worden om CER's en ERU's te accepteren 
waarvan het niet zeker is dat ze deze met 
het oog op hun bestaande internationale 
verplichtingen zullen kunnen gebruiken, 
dient deze verplichting niet verder te gaan 
dan 31 december 2014. De exploitanten 
dienen dezelfde zekerheid te krijgen voor 
dergelijke CER's die afkomstig zijn van 



AM\733252NL.doc 87/104 PE409.584v01-00

NL

dergelijke CER's die afkomstig zijn van 
projecten die vóór 2013 zijn vastgesteld 
met het oog op emissiebeperking met 
ingang van 2013.

projecten die vóór 2013 zijn vastgesteld 
met het oog op emissiebeperking met 
ingang van 2013.

Or. en

Motivering

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

Amendement 195
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(22) Met het oog op de voorspelbaarheid 
dienen de exploitanten zekerheid te krijgen 
over hun mogelijkheden na 2012 om CER's 
te gebruiken tot 50% van het restant van 
het niveau dat zij in de periode van 2008 
tot 2012 mochten gebruiken, uit 
projecttypes die als 'gouden standaard' 
zijn erkend en die in de periode van 2008 
tot 2012 door alle lidstaten in de 
Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd. Aangezien de overdracht 
door de lidstaten van CER's waarover 
exploitanten beschikken, tussen 
verbintenisperioden uit hoofde van 
internationale overeenkomsten ( 
“opsparen” van CER's) niet vóór 2015 kan 
gebeuren, en alleen als de lidstaten ervoor 
kiezen het opsparen van deze CER's toe te 
staan binnen de context van beperkte 
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op te sparen, dient deze zekerheid te 
worden gegeven door de lidstaten ertoe te 
verplichten exploitanten toe te staan deze 
CER's en ERU's die zijn verleend voor 
emissiebeperkingen vóór 2012, in te 
wisselen voor emissierechten die met 
ingang van 2013 geldig zijn. Aangezien de 
lidstaten echter niet verplicht moeten 
worden om CER's en ERU's te accepteren 
waarvan het niet zeker is dat ze deze met 
het oog op hun bestaande internationale 
verplichtingen zullen kunnen gebruiken, 
dient deze verplichting niet verder te gaan 
dan 31 december 2014. De exploitanten 
dienen dezelfde zekerheid te krijgen voor 
dergelijke CER's die afkomstig zijn van 
projecten die vóór 2013 zijn vastgesteld 
met het oog op emissiebeperking met 
ingang van 2013.

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

Or. en

Motivering

In het beste geval hebben CDM-projecten een neutraal effect op het klimaat - zodat landen 
van Bijlage I CER's kunnen ontvangen door te investeren in emissiereductieprojecten in 
ontwikkelingslanden, en de landen van deze projecten te helpen een duurzame ontwikkeling te 
bereiken. Ervaring uit de voorgaande periode leert echter dat zogenaamde "niets-
toevoegende" projecten, die toch al zouden zijn uitgevoerd, zijn gecertificeerd. Dit resulteert 
in stijgende totale emissies. Om misbruik te voorkomen, zijn er standaarden nodig die 
duidelijke ecologische, sociale en additionaliteitscriteria stellen. 

Amendement 196
Caroline Lucas

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. en

Motivering

Het zou niet consequent zijn compensaties toe te laten in industriële sectoren die kunnen
worden getroffen door het weglekeffect. Het toekennen van credits op basis van investeringen 
in mechanismen voor schone ontwikkeling in deze sectoren zou de facto neerkomen op het 
creëren van financiële stimulansen voor koolstoflekken.
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Amendement 197
Caroline Lucas

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Het gebruik van JI-compensatiecredits moet afhankelijk zijn van een brede internationale 
overeenkomst voor de periode na 2012. Door aan te geven bereid te zijn bilaterale 
overeenkomsten te sluiten met inbegrip van financiering voor projecten, zelfs indien de 
vooruitgang in het kader van het UNFCCC is vertraagd, kan de doelstelling om de 
overeenkomst te bereiken worden gehinderd.

Amendement 198
John Bowis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Wanneer de sluiting van een 
internationale overeenkomst vertraging 
oploopt, dient de mogelijkheid te worden 
gecreëerd dat kredieten uit kwalitatief 

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

hoogwaardige projecten via 
overeenkomsten met derde landen in de 
Gemeenschapsregeling worden gebruikt. 
Dergelijke overeenkomsten, die bilateraal 
of multilateraal kunnen zijn, zouden het 
mogelijk kunnen maken dat de erkenning 
van projecten die tot 2012 ERU's hebben 
opgeleverd maar dit niet langer binnen het 
Kyoto-kader kunnen doen, in de 
Gemeenschapsregeling gehandhaafd blijft. 
Dergelijke projecten moeten ecologische 
en sociale duurzaamheid ondersteunen, 
blijk geven van een ecologisch voordeel, 
het weglekeffect vermijden en een 
transparant mechanisme voor validering 
en verificatie bevatten.

Or. en

Motivering

Projecten die met derde landen zijn goedgekeurd bij gebrek aan een toekomstige 
internationale overeenkomst inzake klimaatverandering moeten van hoge kwaliteit zijn en 
blijk geven van een ecologisch en sociaal voordeel.

Amendement 199
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De minst ontwikkelde landen zijn 
bijzonder kwetsbaar voor de effecten van 
klimaatverandering en zijn slechts in zeer 
geringe mate verantwoordelijk voor de 
emissie van broeikasgassen. Daarom moet 
er bijzondere prioriteit worden gegeven aan 
de behoeften van de minst ontwikkelde 
landen, wanneer de inkomsten uit veilingen 
worden gebruikt voor de bevordering van 
de aanpassing van ontwikkelingslanden 
aan de effecten van klimaatverandering. 
Aangezien er in deze landen maar heel 
weinig CDM-projecten tot stand zijn 

(24) De minst ontwikkelde landen zijn 
bijzonder kwetsbaar voor de effecten van 
klimaatverandering en zijn slechts in zeer 
geringe mate verantwoordelijk voor de 
emissie van broeikasgassen. Daarom moet 
er bijzondere prioriteit worden gegeven aan 
de behoeften van de minst ontwikkelde 
landen, wanneer de inkomsten uit veilingen 
worden gebruikt voor de bevordering van 
de aanpassing van ontwikkelingslanden 
aan de effecten van klimaatverandering.
Aangezien er in deze landen maar heel 
weinig CDM-projecten tot stand zijn 
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gekomen, dient er zekerheid te worden 
gegeven over het accepteren van kredieten 
uit projecten die daar na 2012 worden 
gestart, ook als er geen internationale 
overeenkomst is. Dit recht dient tot 2020 
voor de minst ontwikkelde landen te 
gelden, mits ze tegen die tijd een mondiale 
overeenkomst inzake klimaatverandering 
of een bilaterale of multilaterale 
overeenkomst met de Gemeenschap 
hebben bekrachtigd.

gekomen, dient er zekerheid te worden 
gegeven over het accepteren van kredieten 
uit projecten die daar na 2012 worden 
gestart, ook als er geen internationale 
overeenkomst is, wanneer deze projecten 
duidelijk een toegevoegde waarde hebben 
en bijdragen tot duurzame ontwikkeling.
Dit recht dient tot 2020 voor de minst 
ontwikkelde landen te gelden, mits ze 
tegen die tijd een mondiale overeenkomst 
inzake klimaatverandering of een bilaterale 
of multilaterale overeenkomst met de 
Gemeenschap hebben bekrachtigd.

Or. en

Amendement 200
Avril Doyle

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Zodra er een internationale 
overeenkomst over klimaatverandering tot 
stand is gekomen, dienen CDM-kredieten 
uit derde landen alleen in de 
Gemeenschapsregeling te worden 
geaccepteerd wanneer deze landen de 
internationale overeenkomst hebben 
bekrachtigd.

(25) Zodra de Gemeenschap een 
internationale overeenkomst over 
klimaatverandering heeft bekrachtigd en 
zodra bijkomende credits tot de helft van 
de bijkomende vermindering waarin de 
Gemeenschapsregeling voorziet kunnen 
worden gebruikt, moet het percentage van 
'gouden standaard' CER's en 'gouden 
standaard' ERU's waarop exploitanten 
recht hebben, worden verhoogd tot boven 
5%.

Or. en
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Amendement 201
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Vittorio Prodi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Zodra er een internationale 
overeenkomst over klimaatverandering tot 
stand is gekomen, dienen CDM-kredieten 
uit derde landen alleen in de 
Gemeenschapsregeling te worden 
geaccepteerd wanneer deze landen de 
internationale overeenkomst hebben 
bekrachtigd.

(25) Zodra er een internationale 
overeenkomst over klimaatverandering tot 
stand is gekomen, dienen CER's uit 
projecten die zijn opgestart na de sluiting 
van deze overeenkomst alleen in de 
Gemeenschapsregeling te worden 
geaccepteerd wanneer deze landen de 
internationale overeenkomst hebben 
bekrachtigd.

Or. en

Motivering

Om te zorgen voor rechtszekerheid moet worden verduidelijkt dat het gebruik van kredieten 
van projecten waarmee van start is gegaan vóór de sluiting van een internationale 
overeenkomst niet wordt ingetrokken na de sluiting van dergelijke overeenkomst.

Amendement 202
Péter Olajos

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Zodra er een internationale 
overeenkomst over klimaatverandering tot 
stand is gekomen, dienen CDM-kredieten
uit derde landen alleen in de 
Gemeenschapsregeling te worden 
geaccepteerd wanneer deze landen de 
internationale overeenkomst hebben 
bekrachtigd.

(25) Zodra er een internationale 
overeenkomst over klimaatverandering tot 
stand is gekomen, dienen CDM en JI-
kredieten uit derde landen alleen in de 
Gemeenschapsregeling te worden 
geaccepteerd wanneer deze landen de 
internationale overeenkomst hebben 
bekrachtigd.

Or. en
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Motivering

Gemeenschappelijke uitvoering (JI) vormt een belangrijk onderdeel van de flexibiliteit die is 
ingebouwd in het handhavingsysteem van het Protocol van Kyoto.

Amendement 203
Antonio De Blasio

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. hu

Amendement 204
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. pl
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Motivering

De administratieve kosten voor de uitvoering van de definitie in overweging 28 lijken niet 
evenredig te zijn met de echte winsten op het vlak van de vermindering van de emissies. In een 
situatie waar zelfs een groot aantal kleine emissiebronnen een relatief beperkte invloed heeft 
op de totale hoeveelheid, is het niet rationeel verdedigbaar om alle emissiebronnen op te 
nemen in de definitie van stookinstallatie, ongeacht hun eigenlijke bijdrage.

Amendement 205
Linda McAvan, Dan Jørgensen, Eluned Morgan

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

30 bis) De Commissie en de lidstaten 
moeten druk blijven uitoefenen op de 
Internationale Maritieme Organisatie om 
een mondiale "cap-and-trade"-regeling 
voor de scheepvaart in te voeren. Indien 
dergelijke regeling eind 2009 nog niet is 
vastgesteld, moet de Commissie een
wetgevingsvoorstel indienen om de 
scheepvaart tegen 2013 op te nemen in de 
Gemeenschapsregeling.

Or. en

Motivering

Recente wetenschappelijke studies wijzen erop dat de mondiale scheepvaart verantwoordelijk 
is voor 4,5% van de wereldwijde CO2-emissies. Toch is de scheepvaart één van de weinige 
sectoren die niet wordt gedekt door de Europese maatregelen inzake klimaatverandering.  
Een internationale oplossing om deze emissies aan te pakken is de beste oplossing, liefst in de 
vorm van een door de IMO beheerde mondiale "cap-and-trade"-regeling. De EU moet er 
echter op voorbereid zijn om tegen 2013 de scheepvaart op te nemen in de EU-ETS indien de 
IMO eind 2009 niet heeft gezorgd voor dergelijke regeling.
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Amendement 206
Linda McAvan, Eluned Morgan

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 30 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

30 ter) De Commissie moet vóór 31 
december 2010 een evaluatie publiceren 
van de haalbaarheid om de 
wegvervoersector, en in het bijzonder de 
vrachtvervoersector, op te nemen in de 
Gemeenschapsregeling. 

Or. en

Motivering

Het wegvervoer is verantwoordelijk voor meer dan 20% van de totale CO2-emissies. Het 
Europees Parlement behandelt momenteel een voorstel om normen vast te leggen voor nieuwe 
personenwagens, als onderdeel van het pakket maatregelen van de EU om de emissies van de 
wegvervoersector te beperken. De Commissie moet echter meer gedetailleerd evalueren of het 
opnemen van het wegvervoer in de EU-ETS een nuttige aanvulling kan zijn bij de 
inspanningen die reeds worden geleverd om deze emissies te verminderen.

Amendement 207
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Rekening houdend met de ervaring 
met de Gemeenschapsregeling zou het 
mogelijk moeten zijn emissierechten te 
verlenen voor projecten die de emissie van 
broeikasgassen beperken, mits deze 
projecten worden uitgevoerd volgens 
geharmoniseerde regels die op 
communautair niveau worden vastgesteld 
en deze projecten niet tot gevolg hebben 
dat emissiebeperkingen dubbel worden 
geteld of een belemmering vormen voor 
de uitbreiding van de werkingssfeer van 

Schrappen
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de Gemeenschapsregeling of de 
uitvoering van andere beleidsmaatregelen 
om emissies te beperken die niet onder de 
Gemeenschapsregeling vallen.

Or. en

Motivering

Het is niet duidelijk waarom het nodig is een bijkomend binnenlands compensatiemechanisme 
in te voeren. De mogelijkheid om activiteiten toe te staan en een JI-project op te starten 
verleent voldoende flexibiliteit aan de lidstaten. Er bestaat een risico dat de 
emissieverminderingen dubbel worden geteld in de industriële en niet-industriële sectoren.

Amendement 208
Caroline Lucas

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 32 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

32 bis) In de effectbeoordeling van de 
Commissie werd geconcludeerd dat kan 
worden verwacht dat de 
vliegtuigexploitanten de kosten van de 
naleving van de Gemeenschapsregeling 
aan hun klanten zullen doorberekenen. 
Aangezien alle luchtvaartmaatschappijen 
van alle landen de bepalingen van deze 
richtlijn moeten naleven, is de invloed op 
de concurrentiekracht van de Europese 
luchtvaartmaatschappijen minimaal, en 
bestaat er geen risico op een weglekeffect 
in de luchtvaartsector.

Or. en
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Amendement 209
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) [Wat de benadering van toewijzing 
betreft, dient de luchtvaart gelijk te 
worden behandeld als andere 
bedrijfstakken die gratis 
overgangstoewijzingen krijgen en niet als 
de elektriciteitsopwekkers. Dit betekent 
dat 80% van de emissierechten in 2013 
gratis dient te worden toegewezen en dat 
de gratis toewijzing aan de luchtvaart 
vervolgens elk jaar met gelijke 
hoeveelheden dient te dalen, zodat er in 
2020 geen sprake meer is van gratis 
toewijzing. De Gemeenschap en haar 
lidstaten dienen te blijven werken aan een 
overeenkomst over mondiale maatregelen 
om de emissie van broeikasgassen door de 
luchtvaart terug te dringen en de situatie 
van deze bedrijfstak als onderdeel van de 
eerstvolgende toetsing van de 
Gemeenschapsregeling te evalueren.]

Schrappen

Or. en

Motivering

De luchtvaartsector valt onder alle andere sectoren, waarvoor de blootstelling aan het risico 
op het weglekeffect moet worden bepaald, indien geen internationale overeenkomst wordt 
bereikt.

Amendement 210
Anders Wijkman

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) [Wat de benadering van toewijzing (33) [Wat de benadering van toewijzing 
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betreft, dient de luchtvaart gelijk te worden 
behandeld als andere bedrijfstakken die 
gratis overgangstoewijzingen krijgen en 
niet als de elektriciteitsopwekkers. Dit 
betekent dat 80% van de emissierechten in 
2013 gratis dient te worden toegewezen en 
dat de gratis toewijzing aan de luchtvaart 
vervolgens elk jaar met gelijke 
hoeveelheden dient te dalen, zodat er in 
2020 geen sprake meer is van gratis 
toewijzing. De Gemeenschap en haar 
lidstaten dienen te blijven werken aan een 
overeenkomst over mondiale maatregelen 
om de emissie van broeikasgassen door de 
luchtvaart terug te dringen en de situatie 
van deze bedrijfstak als onderdeel van de 
eerstvolgende toetsing van de 
Gemeenschapsregeling te evalueren.]

betreft, dienen de luchtvaart en de 
aardolieraffinaderijen volledig onder de 
veilingregeling te vallen. De Gemeenschap 
en haar lidstaten dienen te blijven werken 
aan een overeenkomst over mondiale 
maatregelen om de emissie van 
broeikasgassen door de luchtvaart terug te 
dringen.]

Or. en

Amendement 211
Caroline Lucas, Jens Holm

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) [Wat de benadering van toewijzing 
betreft, dient de luchtvaart gelijk te worden 
behandeld als andere bedrijfstakken die 
gratis overgangstoewijzingen krijgen en 
niet als de elektriciteitsopwekkers. Dit 
betekent dat 80% van de emissierechten in 
2013 gratis dient te worden toegewezen en 
dat de gratis toewijzing aan de luchtvaart 
vervolgens elk jaar met gelijke 
hoeveelheden dient te dalen, zodat er in 
2020 geen sprake meer is van gratis 
toewijzing. De Gemeenschap en haar 
lidstaten dienen te blijven werken aan een 
overeenkomst over mondiale maatregelen 
om de emissie van broeikasgassen door de 
luchtvaart terug te dringen en de situatie 
van deze bedrijfstak als onderdeel van de 

(33) [Wat de benadering van toewijzing 
betreft, dient de luchtvaart gelijk te worden 
behandeld als elektriciteitsopwekkers. De 
Gemeenschap en haar lidstaten dienen te 
blijven werken aan een overeenkomst over 
mondiale maatregelen om de emissie van 
broeikasgassen door de luchtvaart terug te 
dringen en de situatie van deze bedrijfstak 
als onderdeel van de eerstvolgende toetsing 
van de Gemeenschapsregeling te 
evalueren.]
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eerstvolgende toetsing van de 
Gemeenschapsregeling te evalueren.]

Or. en

Motivering

De luchtvaartsector zal het grootste deel van de kosten voor de emissierechten kunnen 
doorberekenen aan de consumenten. Om onverhoopte winsten te vermijden en om het 
standpunt van het EP bij eerste lezing over de opneming van de luchtvaartsector in de EU-
ETS te eerbiedigen, wordt voorgesteld de luchtvaartsector te behandelen als 
elektriciteitsproducenten met betrekking tot de veiling van emissierechten vanaf 2013. 

Amendement 212
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) [Wat de benadering van toewijzing 
betreft, dient de luchtvaart gelijk te worden 
behandeld als andere bedrijfstakken die 
gratis overgangstoewijzingen krijgen en 
niet als de elektriciteitsopwekkers. Dit 
betekent dat 80% van de emissierechten in 
2013 gratis dient te worden toegewezen en 
dat de gratis toewijzing aan de luchtvaart 
vervolgens elk jaar met gelijke 
hoeveelheden dient te dalen, zodat er in 
2020 geen sprake meer is van gratis 
toewijzing. De Gemeenschap en haar 
lidstaten dienen te blijven werken aan een 
overeenkomst over mondiale maatregelen 
om de emissie van broeikasgassen door de 
luchtvaart terug te dringen en de situatie 
van deze bedrijfstak als onderdeel van de 
eerstvolgende toetsing van de 
Gemeenschapsregeling te evalueren.]

(33) [Wat de benadering van toewijzing 
betreft, dient de luchtvaart gelijk te worden 
behandeld als elektriciteitsopwekkers. De 
Gemeenschap en haar lidstaten dienen te 
blijven werken aan een overeenkomst over 
mondiale maatregelen om de emissie van 
broeikasgassen door de luchtvaart terug te 
dringen en de situatie van deze bedrijfstak 
als onderdeel van de eerstvolgende toetsing 
van de Gemeenschapsregeling te 
evalueren.]

Or. pl
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Motivering

Door drastische emissiebeperkingen op te leggen aan de luchtvaartsector en door deze sector 
op dezelfde manier te behandelen als andere economische sectoren, komt de ontwikkeling 
ervan in het gedrang. In het licht van de steeds stijgende brandstofprijzen voor de luchtvaart, 
zijn de mogelijkheden voor de doorberekening van bijkomende kosten met betrekking tot de 
beperking van de emissies aan potentiële klanten beperkt. Dit probleem is vooral pertinent in 
de nieuwe lidstaten, waar de luchtvaartsector verscheidene jaren achterop ligt op het vlak 
van ontwikkeling en waar deze sector tracht de achterstand goed te maken.

Amendement 213
Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Recital 33 a (new)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. nl

Motivering

Vrachtverkeer over de weg en de scheepvaart moeten worden opgenomen in het ETS evenals 
mogelijk de mijnbouw en de afvalsector.
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Amendement 214
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) De voor de uitvoering van deze 
richtlijn vereiste maatregelen dienen te 
worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 
1999/468/EG van de Raad van 28 juni 
1999 tot vaststelling van de voorwaarden 
voor de uitoefening van de aan de 
Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden. Met name dient 
de Commissie de bevoegdheid te krijgen 
maatregelen vast te stellen voor de veiling 
van emissierechten, voor de toewijzing van 
overgangsemissierechten voor de hele 
Gemeenschap, voor de bewaking, 
rapportage en verificatie van emissies, voor 
de accreditatie van verificateurs en voor de 
invoering van geharmoniseerde regels voor 
projecten. Aangezien dit maatregelen van 
algemene strekking zijn die bedoeld zijn 
om niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen en deze richtlijn aan te 
vullen door de toevoeging of wijziging van 
nieuwe niet-essentiële onderdelen, dienen 
ze te worden vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG.

(34) De voor de uitvoering van deze 
richtlijn vereiste maatregelen dienen te 
worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 
1999/468/EG van de Raad van 28 juni 
1999 tot vaststelling van de voorwaarden 
voor de uitoefening van de aan de
Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden. Met name dient 
de Commissie de bevoegdheid te krijgen 
maatregelen vast te stellen voor de veiling 
van emissierechten, voor de gratis 
toewijzing van emissierechten voor 
blootgestelde sectoren wanneer geen 
internationale overeenkomst is bereikt,
voor de bewaking, rapportage en verificatie 
van emissies, voor de accreditatie van 
verificateurs en voor de invoering van 
geharmoniseerde regels voor projecten. 
Aangezien dit maatregelen van algemene 
strekking zijn die bedoeld zijn om niet-
essentiële onderdelen van deze richtlijn te 
wijzigen en deze richtlijn aan te vullen 
door de toevoeging of wijziging van 
nieuwe niet-essentiële onderdelen, dienen 
ze te worden vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG.

Or. en
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Amendement 215
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) De voor de uitvoering van deze 
richtlijn vereiste maatregelen dienen te 
worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 
1999/468/EG van de Raad van 28 juni 
1999 tot vaststelling van de voorwaarden 
voor de uitoefening van de aan de 
Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden. Met name dient 
de Commissie de bevoegdheid te krijgen 
maatregelen vast te stellen voor de veiling 
van emissierechten, voor de toewijzing 
van overgangsemissierechten voor de hele 
Gemeenschap, voor de bewaking, 
rapportage en verificatie van emissies, 
voor de accreditatie van verificateurs en 
voor de invoering van geharmoniseerde 
regels voor projecten. Aangezien dit 
maatregelen van algemene strekking zijn 
die bedoeld zijn om niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn te wijzigen 
en deze richtlijn aan te vullen door de 
toevoeging of wijziging van nieuwe niet-
essentiële onderdelen, dienen ze te worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG.

(34) De voor de uitvoering van deze 
richtlijn vereiste maatregelen dienen te 
worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 
1999/468/EG van de Raad van 28 juni 
1999 tot vaststelling van de voorwaarden 
voor de uitoefening van de aan de 
Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden. Aangezien dit 
maatregelen van algemene strekking zijn 
die bedoeld zijn om niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn te wijzigen 
en deze richtlijn aan te vullen door de 
toevoeging of wijziging van nieuwe niet-
essentiële onderdelen, dienen ze te worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG.

Or. pl

Motivering

Het lijkt niet nodig voor de economie van de Gemeenschap om het emissiecontrolesysteem te 
veel uit te breiden. De bijkomende maatregelen in overweging 34 zijn overbodig.
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Amendement 216
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De voor de uitvoering van deze richtlijn 
vereiste maatregelen dienen te worden 
vastgesteld overeenkomstig Besluit 
1999/468/EG van de Raad van 28 juni 
1999 tot vaststelling van de voorwaarden 
voor de uitoefening van de aan de 
Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden. Met name dient 
de Commissie de bevoegdheid te krijgen 
maatregelen vast te stellen voor de veiling 
van emissierechten, voor de toewijzing van 
overgangsemissierechten voor de hele 
Gemeenschap, voor de bewaking, 
rapportage en verificatie van emissies, voor 
de accreditatie van verificateurs en voor de 
invoering van geharmoniseerde regels voor 
projecten. Aangezien dit maatregelen van 
algemene strekking zijn die bedoeld zijn 
om niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen en deze richtlijn aan te 
vullen door de toevoeging of wijziging van 
nieuwe niet-essentiële onderdelen, dienen 
ze te worden vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG.

De voor de uitvoering van deze richtlijn 
vereiste maatregelen dienen te worden 
vastgesteld overeenkomstig Besluit 
1999/468/EG van de Raad van 28 juni 
1999 tot vaststelling van de voorwaarden 
voor de uitoefening van de aan de 
Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden. Met name dient 
de Commissie de bevoegdheid te krijgen 
maatregelen vast te stellen voor de veiling 
van emissierechten op basis van het 
benchmarkingmodel, voor de bewaking, 
rapportage en verificatie van emissies, voor 
de accreditatie van verificateurs en voor de 
invoering van geharmoniseerde regels voor 
projecten. Aangezien dit maatregelen van 
algemene strekking zijn die bedoeld zijn 
om niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen en deze richtlijn aan te 
vullen door de toevoeging of wijziging van 
nieuwe niet-essentiële onderdelen, dienen 
ze te worden vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG.

Or. de

Motivering

Er is geen gratis overgangstoewijzing van emissierechten, aangezien het benchmarkmodel 
ook moet worden ingevoerd voor energie-intensieve bedrijfstakken. Bovendien zal veiling 
alleen plaatsvinden op basis van het benchmarkmodel, op voorwaarde dat de emissies van de 
installatie in kwestie onder de benchmark blijven.
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