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Amendement 217
Dorette Corbey

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1) Artikel 1 wordt vervangen door:

"Bij deze richtlijn wordt een 
Gemeenschapsregeling vastgesteld voor 
de handel in broeikasgasemissierechten, 
hierna "de Gemeenschapsregeling" 
genoemd, teneinde de emissies van 
broeikasgassen op een kosteneffectieve 
en economisch efficiënte wijze te 
verminderen, waarbij innovatie wordt 
bevorderd en het concurrentievermogen 
wordt behouden of verbeterd."

Or. en

Motivering

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

Amendement 218
Caroline Lucas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn voorziet tevens in een 
sterkere verlaging van de emissie van 
broeikasgassen teneinde bij te dragen tot 
het reductieniveau dat op 
wetenschappelijke gronden nodig wordt 
geacht om een gevaarlijke 

Met het oog op de verlaging van de 
broeikasgasemissies in de Gemeenschap 
met minstens 30% tegen 2020 en 80% 
tegen 2050, stelt deze richtlijn het kader 
vast voor onder de Gemeenschapsregeling 
vallende maatregelen die bijdragen aan 
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klimaatverandering te voorkomen. het verwezenlijken van deze verlaging.  
Deze richtlijn voorziet tevens in een 
sterkere verlaging van de emissie van 
broeikasgassen teneinde bij te dragen tot 
het reductieniveau waartoe de 
Gemeenschap zich in het kader van een 
alomvattende toekomstige internationale 
overeenkomst heeft verbonden en dat op 
wetenschappelijke gronden nodig wordt 
geacht om een gevaarlijke 
klimaatverandering te voorkomen.

Or. en

Amendement 219
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Deze richtlijn voorziet tevens in een 
sterkere verlaging van de emissie van 
broeikasgassen teneinde bij te dragen, 
zonder de betrokken bedrijfstakken 
onevenredig te belasten, tot het 
reductieniveau dat op wetenschappelijke 
gronden nodig wordt geacht om een 
gevaarlijke klimaatverandering te 
voorkomen.

Or. en

Motivering

De verdeling van de lasten tussen de bedrijfstakken die wel en deze die  niet onder de 
emissiehandelregeling vallen, moet worden beoordeeld in het licht van het beschikbare 
potentieel en de kostenefficiëntie. Dit amendement voorziet in een formulering die vermijdt dat 
de grootste last in beginsel aan bedrijfstakken wordt opgelegd die onder de 
emissiehandelregeling vallen.
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Amendement 220
Urszula Krupa

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Deze richtlijn voorziet tevens in een 
sterkere verlaging van de emissie van 
broeikasgassen, wat kan bijdragen tot het 
reductieniveau dat op wetenschappelijke 
gronden nodig wordt geacht om een 
gevaarlijke klimaatverandering te 
voorkomen.

Or. pl

Motivering

Veel wetenschapslui vragen zich af of de theorie van broeikasgassen en mogelijke maatregelen 
die er verband mee houden wel legitiem en waar is. Als de wetenschap wordt gezien als het 
volledige spectrum aan standpunten over welbepaalde fenomenen, dan strookt de formulering 
van artikel 1 niet met de waarheid en is ze tendentieus omdat ze de nadruk legt op één enkel 
standpunt. Het amendement brengt de formulering van de alinea in overeenstemming met de 
verschillende standpunten die over dit thema bestaan.

Amendement 221
Bogusław Sonik

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Deze richtlijn voorziet tevens in een 
sterkere verlaging van de emissie van 
broeikasgassen teneinde bij te dragen tot 
het reductieniveau dat op 
wetenschappelijke gronden nodig wordt 
geacht om een gevaarlijke 
klimaatverandering te voorkomen, waarbij
rekening wordt gehouden met de 
verwezenlijkingen van de lidstaten in het 
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kader van het Protocol van Kyoto.

Or. en

Amendement 222
Konrad Szymański

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Deze richtlijn voorziet tevens in een 
sterkere verlaging van de emissie van 
broeikasgassen teneinde bij te dragen tot 
het reductieniveau dat op 
wetenschappelijke gronden nodig wordt 
geacht om een gevaarlijke 
klimaatverandering te voorkomen, waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
verwezenlijkingen van de lidstaten in het 
kader van het Protocol van Kyoto.

Or. en

Motivering

De doelstellingen van de richtlijn moeten terdege rekening houden met de verwezenlijkingen van 
de lidstaten in het kader van het Protocol van Kyoto gedurende de basisjaren ervan.

Amendement 223
Antonio De Blasio

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Het toepassingsgebied van 
Richtlijn 2003/87/EG moet ook worden 
uitgebreid tot energie-intensieve 
bedrijfstakken en deeltakken die, vanwege 



AM\733272NL.doc 7/54 PE409.585v01-00

NL

het feit dat ze veel energie verbruiken, 
ingedeeld zijn als indirecte uitstoters. De 
indeling van deze energie-intensieve 
bedrijfstakken en deeltakken als indirecte 
uitstoters moet uiterlijk 31 december 2009 
nader zijn bepaald.

Or. hu

Amendement 224
Patrick Louis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie gaat na hoe, in het 
licht van de voorstellen die op de 
Conferentie van Bali zijn gedaan en de 
technische vooruitgang, de activiteiten in 
verband met landgebruik, veranderingen 
in landgebruik en bosbouw (LULUCF) 
binnen het toepassingsgebied van 
Richtlijn 2003/87/EG en Richtlijn 
2004/101/EG tot wijziging van Richtlijn 
2003/87/EG kunnen worden gebracht. Zij 
legt uiterlijk eind 2008 een 
wetgevingsvoorstel ter zake voor aan het 
Europees Parlement en de Raad. 
Dit voorstel betreft met name de 
volwaardige opname van LULUCF-
projecten in de projectgebonden 
mechanismen (JI en CDM) waarin het 
Protocol van Kyoto voorziet, met inbegrip 
van het gebruik van CER's en ERU's uit 
projectactiviteiten in het kader van de 
Gemeenschapsregeling, voorafgaand aan 
de inwerkingtreding van een toekomstige 
internationale overeenkomst inzake 
klimaatverandering.

Or. fr
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Motivering

Sommige lidstaten hebben kritiek op de Commissie omdat zij nalaat grondige redenen te geven 
voor haar besluit om LULUCF-activiteiten van het toepassingsgebied van het EU-ETS uit te 
sluiten. In zijn conclusies heeft de Europese Raad de Commissie verzocht na te gaan of het 
mogelijk is deze activiteiten in het EU-ETS op te nemen, en ook het Parlement heeft de 
Commissie verzocht deze mogelijkheid te onderzoeken. De invoering, in het kader van CDM, van 
LULUCF-projecten in ontwikkelingslanden zou een belangrijke financieringsbron openen die 
zou helpen de biodiversiteit te beschermen en beschadigde bossen te herstellen.

Amendement 225
Urszula Krupa

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd: Schrappen
a) punt c) wordt vervangen door:
"c) "broeikasgassen": de in bijlage II 
genoemde gassen en andere gasvormige 
bestanddelen van de atmosfeer, zowel 
natuurlijke als antropogene, die infrarode 
straling absorberen en weer uitstralen;"
b) punt h) wordt vervangen door:
"(h) "nieuwkomer": een installatie die 
een of meer van de in bijlage I genoemde 
activiteiten uitvoert en die na indiening bij 
de Commissie van de in artikel 11, lid 1, 
bedoelde lijst een vergunning voor 
broeikasgasemissie heeft verkregen;"
c) De volgende punten worden 
toegevoegd: 
"[(t)] "stookinstallatie": een stationaire 
technische eenheid waarin brandstoffen 
worden geoxideerd, waarbij warmte of 
mechanische energie of beide worden 
geproduceerd, en andere rechtstreeks 
daarmee verband houdende activiteiten 
worden uitgevoerd, met inbegrip van 
afvalgasreiniging;
[u)] "elektriciteitsopwekker": een 
installatie die op of na 1 januari 2005 
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elektriciteit heeft geproduceerd om aan 
derden te worden verkocht en die alleen 
onder de categorie "Levering van 
elektriciteit of warmte" in bijlage I valt."

Or. pl

Motivering

De voorgestelde nieuwe definities zijn te algemeen en hebben betrekking op een te ruime waaier 
onderwerpen die niet in termen van kenmerken (broeikasgassen) of omvang (installaties die 
gassen uitstoten) kunnen worden vergeleken en die geen significante invloed op de 
klimaatverandering hebben.

Amendement 226
Richard Seeber

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) punt c) wordt vervangen door: Schrappen
"c) "broeikasgassen": de in bijlage II 
genoemde gassen en andere gasvormige 
bestanddelen van de atmosfeer, zowel 
natuurlijke als antropogene, die infrarode 
straling absorberen en weer uitstralen;"

Or. en

Motivering

De definitie van het toepassingsgebied van de richtlijn moet een stabiel kader vaststellen voor 
zowel de industrie als de lidstaten. De lijst in bijlage II heeft betrekking op alle "Kyoto-gassen". 
Voor andere "gasvormige bestanddelen" zijn geen gegevens beschikbaar. Daarom moet de 
bestaande definitie worden behouden.
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Amendement 227
Silvia-Adriana Ţicău, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) punt c) wordt vervangen door: Schrappen
"c) "broeikasgassen": de in bijlage II 
genoemde gassen en andere gasvormige 
bestanddelen van de atmosfeer, zowel 
natuurlijke als antropogene, die infrarode 
straling absorberen en weer uitstralen;"

Or. en

Motivering

De definitie uit Richtlijn 2003/87/EG mag niet worden gewijzigd omdat een ruimere definitie 
problemen en verwarring bij de toepassing kan veroorzaken. Daarom moet de in Richtlijn 
2003/87/EG opgenomen definitie worden gehandhaafd.

Amendement 228
Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, Christofer Fjellner, Jerzy 
Buzek

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

"c) "broeikasgassen": de in bijlage II en in 
toekomstige internationale 
overeenkomsten genoemde gassen;"

Or. en
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Motivering

De definitie van broeikasgassen in het voorstel is te ruim en vatbaar voor interpretatie. Om 
samenhang te waarborgen, stelt het amendement voor de definitie aan te passen aan het 
Protocol van Kyoto, waarbij de efficiëntie van de verlagingsinspanningen wordt gevrijwaard.

Amendement 229
Horst Schnellhardt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

De richtlijn moet zich beperken tot de in het Protocol van Kyoto genoemde broeikasgassen. De 
voorgestelde formulering is zo ruim dat bijvoorbeeld ook waterdamp inbegrepen is. Dit zou in de 
toekomst kunnen leiden tot een ondoelmatige reductienorm en een grote administratieve 
belasting.

Amendement 230
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) punt h) wordt vervangen door: Schrappen
"h) "nieuwkomer": een installatie die een 
of meer van de in bijlage I genoemde 
activiteiten uitvoert en die na indiening bij 
de Commissie van de in artikel 11, lid 1, 
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bedoelde lijst een vergunning voor 
broeikasgasemissie heeft verkregen;"

Or. en

Motivering

Wij zijn van oordeel dat capaciteitstoenames op dezelfde wijze moeten worden behandeld als 
nieuwe installaties en bijgevolg, indien van toepassing, een toewijzing als nieuwkomer moeten 
krijgen. Anders worden nieuwe installaties bevoordeeld ten opzichte van capaciteitstoenames, 
wat in milieutermen niet verantwoord is. Om in geheel de EU een geharmoniseerde interpretatie 
van capaciteitstoename te waarborgen, moet er een ondubbelzinnige definitie worden 
goedgekeurd, bijvoorbeeld via een comitologieprocedure in het kader van de goedkeuring van 
voor geheel de Gemeenschap geldende toewijzingsregels overeenkomstig artikel 10 bis.

Amendement 231
Holger Krahmer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) punt h) wordt vervangen door: Schrappen
"h) "nieuwkomer": een installatie die een 
of meer van de in bijlage I genoemde 
activiteiten uitvoert en die na indiening bij 
de Commissie van de in artikel 11, lid 1, 
bedoelde lijst een vergunning voor 
broeikasgasemissie heeft verkregen;"

Or. en

Motivering

De wijziging van de definitie "nieuwkomer" is niet te begrijpen. Zoals de richtlijn momenteel van 
kracht is, zijn uitbreidingen van installaties terecht even relevant als nieuwe installaties. In 
sommige lidstaten hangt het enkel van de officiële vergunningspraktijken of zelfs van het 
individuele besluit van een vergunningsinstantie af of een installatie een vergunning krijgt voor 
een "uitbreiding" dan wel voor een "nieuwe installatie". Beide gevallen moeten gelijk worden 
behandeld met het oog op emissiehandel, op zijn minst met betrekking tot gratis toewijzingen. 
Daarom moet de terminologie die momenteel van kracht is, worden behouden.
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Amendement 232
Amalia Sartori

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

"h) "nieuwkomer": een installatie die een 
of meer van de in bijlage I genoemde 
activiteiten uitvoert en die na indiening bij 
de Commissie van de in artikel 11, lid 1, 
bedoelde lijst een vergunning voor 
broeikasgasemissie heeft verkregen of een 
herziene vergunning voor 
broeikasgasemissie naar aanleiding van 
een wijziging in de aard of de werking of 
van een uitbreiding van de installatie, of 
een fysieke wijziging met als gevolg een 
aanzienlijke toename van de capaciteit 
van de bestaande installatie;"

Or. en

Motivering

Krachtens het beginsel van non-discriminatie en ter waarborging van gelijke 
mededingingsvoorwaarden moeten alle producenten recht hebben op een vergelijkbare 
hoeveelheid gratis emissierechten op basis van een efficiëntiedoelstelling (d.w.z. een 
benchmark), wanneer zij nieuwe installaties openen of wanneer zij de capaciteit van een 
bestaande installatie verhogen. In het voorstel van de Commissie is gratis toewijzing echter
beperkt tot het eerste geval. Met dit amendement wordt de sluiting van verouderde en inefficiënte 
installaties gestimuleerd, alsmede de overdracht van productie naar een gecentraliseerde, 
moderne eenheid waar de schaalvoordelen dienen om de hoge investeringen te kunnen dragen.

Amendement 233
Linda McAvan

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"h) "nieuwkomer": een installatie die een 
of meer van de in bijlage I genoemde 
activiteiten uitvoert en die na indiening bij 

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

de Commissie van de in artikel 11, lid 1, 
bedoelde lijst een vergunning voor 
broeikasgasemissie heeft verkregen of een 
herziene vergunning voor 
broeikasgasemissie naar aanleiding van 
een belangrijke wijziging van de aard of 
de werkwijze van de installatie of van een 
uitbreiding van de capaciteit van ten 
minste [  ] %;"

Or. en

Motivering

De nieuwkomersreserve moet beschikbaar zijn voor de uitbreiding van bestaande installaties, 
zoals momenteel onder de huidige regeling het geval is. Een capaciteitsdrempel moet ervoor 
zorgen dat enkel belangrijke uitbreidingen in aanmerking komen.

Amendement 234
Silvia-Adriana Țicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

"h) "nieuwkomer": een installatie die een 
of meer van de in bijlage I genoemde 
activiteiten uitvoert en die na indiening bij 
de Commissie van de in artikel 11, lid 1, 
bedoelde lijst een vergunning voor 
broeikasgasemissie heeft verkregen of een 
herziene vergunning voor 
broeikasgasemissie naar aanleiding van 
een verhoging van de productiecapaciteit 
van de installatie van ten minste 20%;"

Or. en

Motivering

De definitie van nieuwkomer in deze richtlijn moet de industrie een grote mate van zekerheid en 
voorspelbaarheid bieden, door langetermijninvesteringen en ecologische installaties te steunen.
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Amendement 235
Richard Seeber

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) punt h) wordt vervangen door: Schrappen
"h) "nieuwkomer": een installatie die een 
of meer van de in bijlage I genoemde 
activiteiten uitvoert en die na indiening bij 
de Commissie van de in artikel 11, lid 1, 
bedoelde lijst een vergunning voor 
broeikasgasemissie heeft verkregen;"

Or. en

Motivering

De definitie van nieuwkomer moet ook herziene vergunningen dekken. De meeste aanvragen 
voor de nieuwkomersreserve hebben immers betrekking op herziene vergunningen voor 
installaties. De door de Commissie voorgestelde definitie zou leiden tot een wezenlijke 
discriminatie van uit te breiden bestaande installaties ten opzichte van compleet nieuwe 
installaties. Het amendement heeft tot doel de huidige definitie te behouden.

Amendement 236
Bogusław Sonik

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) punt h) wordt vervangen door: Schrappen
"h) "nieuwkomer": een installatie die een 
of meer van de in bijlage I genoemde 
activiteiten uitvoert en die na indiening bij 
de Commissie van de in artikel 11, lid 1, 
bedoelde lijst een vergunning voor 
broeikasgasemissie heeft verkregen;"

Or. en
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Motivering

De definitie van nieuwkomer moet ook de mogelijkheid van capaciteitsuitbreiding omvatten. Het 
behouden van de definitie die momenteel geldt, lijkt de meest doeltreffende aanpak en zal 
innovatie in bestaande processen bevorderen.

Amendement 237
Konrad Szymański

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) punt h) wordt vervangen door: Schrappen
"h) "nieuwkomer": een installatie die een 
of meer van de in bijlage I genoemde 
activiteiten uitvoert en die na indiening bij 
de Commissie van de in artikel 11, lid 1, 
bedoelde lijst een vergunning voor 
broeikasgasemissie heeft verkregen;"

Or. en

Motivering

De definitie van nieuwkomer moet ook de mogelijkheid van capaciteitsuitbreiding omvatten. Het 
behouden van de definitie die momenteel geldt, lijkt de meest doeltreffende aanpak en zal 
innovatie in bestaande processen bevorderen.

Amendement 238
Anne Laperrouze

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"h) "nieuwkomer": een installatie die een 
of meer van de in bijlage I genoemde 
activiteiten uitvoert en die na indiening bij 
de Commissie van de in artikel 11, lid 1, 

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

bedoelde lijst een vergunning voor 
broeikasgasemissie heeft verkregen of een 
herziene vergunning voor 
broeikasgasemissie naar aanleiding van 
een wijziging in de aard of de werking of 
van een aanzienlijke uitbreiding van de 
installatie of van het gebruik van de 
capaciteit;"

Or. fr

Motivering

Het is van vitaal belang dat nieuwkomers die voor het eerst een vergunning voor 
broeikasgasemissie hebben verkregen en zij die om een herziening verzoeken naar aanleiding 
van de uitbreiding van of een aanzienlijke wijziging van hun activiteiten, gelijk worden 
behandeld. Deze definitie, die werd gehanteerd tijdens de eerste twee periodes die onder de 
quotarichtlijn vallen (2005-2007 en vervolgens 2008-2012), moet worden behouden om de 
behandeling van nieuwkomers niet te verstoren.

Amendement 239
Johannes Blokland

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

"h) "nieuwkomer": een installatie die een 
of meer van de in bijlage I genoemde 
activiteiten uitvoert en die na indiening bij 
de Commissie van de in artikel 11, lid 1, 
bedoelde lijst een vergunning voor 
broeikasgasemissie heeft verkregen of een 
herziene vergunning voor 
broeikasgasemissie naar aanleiding van 
een uitbreiding van de productiecapaciteit 
van de installatie van ten minste 10%;"

Or. en

Motivering

Het begrip nieuwkomer moet ook betrekking hebben op installaties die een herziene vergunning 
voor broeikasgasemissie hebben verkregen naar aanleiding van een uitbreiding van de 
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installatie.

Amendement 240
Antonio De Blasio

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. hu

Amendement 241
Horst Schnellhardt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de
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Motivering

De ontwerprichtlijn bevat geen regeling voor de juridische behandeling van 
capaciteitsuitbreidingen van bestaande installaties. Deze lacune in de regeling moet worden 
gedicht.

Amendement 242
Antonio De Blasio

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

"[(t)] "stookinstallatie": een stationaire 
technische eenheid waarin brandstoffen 
worden geoxideerd, waarbij warmte of 
mechanische energie of beide worden 
geproduceerd;

Or. hu

Amendement 243
Anja Weisgerber

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

De definitie van stookinstallatie moet uitdrukkelijk en uitsluitend beperkt zijn tot 
elektriciteitscentrales en mag geen interne industriële stookinstallaties omvatten. Anders zou dit 
betekenen dat de industriecategorieën achterhaald zijn, wat zou indruisen tegen het nuttige 
onderscheid tussen de energiesector en de industrie dat wordt gehanteerd voor de 
toewijzingsregels.

Amendement 244
Horst Schnellhardt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

De definitie van stookinstallatie moet volgens de titel van bijlage 1 van de richtlijn (levering van 
stroom en warmte) uitdrukkelijk en uitsluitend beperkt zijn tot elektriciteitscentrales en mag geen 
interne industriële stookinstallaties omvatten. Anders zou dit niet alleen betekenen dat de 
regeling een lacune vertoont, maar ook dat de industriecategorieën achterhaald zijn, wat zou 
indruisen tegen het nuttige onderscheid tussen de energiesector en de industrie dat wordt 
gehanteerd voor de toewijzingsregels.

Amendement 245
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter c)
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 3 – punt t)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Technische verduidelijking.

Amendement 246
Frieda Brepoels

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

"[t)] "stookinstallatie": een stationaire 
technische eenheid waarin brandstoffen 
worden geoxideerd, waarbij warmte of 
mechanische energie of beide worden 
geproduceerd, en andere rechtstreeks 
daarmee verband houdende activiteiten 
worden uitgevoerd, met inbegrip van 
afvalgasreiniging; Recyclinghandelingen 
als bedoeld in bijlage IIB R3 van Richtlijn 
91/156/EEG zijn uitgesloten van de 
definitie voor "stookinstallatie";

Or. en

Motivering

De bevordering van recycling is een belangrijke doelstelling van de EU. Indien recycling van 
metaal in de ETS-regeling wordt opgenomen, zou recycling van metaal duurder kunnen worden. 
Dit zou kunnen leiden tot meer export van waardevol schroot en bijgevolg tot milieuverliezen.
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Amendement 247
Martin Callanan, Stephen Hughes

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

"[t)] "stookinstallatie": een stationaire 
technische eenheid waarin brandstoffen 
worden geoxideerd, waarbij warmte of 
mechanische energie of beide worden 
geproduceerd, en andere rechtstreeks 
daarmee verband houdende activiteiten 
worden uitgevoerd, met inbegrip van 
afvalgasreiniging; Recyclinghandelingen 
als bedoeld in bijlage IIB R3 van Richtlijn 
91/156/EEG zijn uitgesloten van de 
definitie voor "stookinstallatie";

Or. en

Motivering

Tot de doelstellingen van het EU-beleid behoren de bevordering van recycling en van de EU een 
samenleving maken die efficiënter met haar hulpbronnen omspringt. Het heeft dan ook geen zin 
om recyclingactiviteiten op te nemen in een regeling die contraproductief is, waardoor deze 
duurder worden.

Amendement 248
Johannes Blokland

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

[u)] "elektriciteitsopwekker": een 
installatie die elektriciteit produceert."

Or. en
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Motivering

De beperking van de definitie tot "installatie die elektriciteit heeft geproduceerd om aan derden 
te worden verkocht" leidt tot concurrentieverstoring tussen producenten die aan de markt 
verkopen en industrieën die zelf elektriciteit opwekken. Het amendement voorkomt dat 
zelfopwekking anders zou worden behandeld. 

Amendement 249
Bogusław Sonik

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Elektriciteit wordt ook in industriële vestigingen geproduceerd en geheel of gedeeltelijk zelf 
verbruikt. De definitie in het voorstel maakt onterecht een onderscheid tussen marktdeelnemers 
en kan leiden tot concurrentieverstoring op de elektriciteitsproductiemarkt alsook tot ongelijke 
oplossingen voor de afzonderlijke opwekkers, bijvoorbeeld met betrekking tot het toezicht op de 
emissies.

Amendement 250
Anne Laperrouze, Georgs Andrejevs

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[u)]"elektriciteitsopwekker": een installatie 
die op of na 1 januari 2005 elektriciteit 

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

elektriciteit heeft geproduceerd om aan 
derden te worden verkocht en die alleen 
onder de categorie "Levering van 
elektriciteit of warmte" in bijlage I valt." 
De levering van elektriciteit met "feed-in" 
tarieven mag niet worden beschouwd als 
verkoop aan derden, tenzij de "feed-in" 
tarieven een aanpassingsmechanisme 
bevatten dat toelaat de prijs van de CO2-
emissierechten te recupereren.

Or. en

Motivering

De voorgestelde regeling (volledige veiling) voor via warmtekrachtkoppeling (combinatie van 
warmte en stroom) geproduceerde elektriciteit is enkel gerechtvaardigd als de tarieven 
doorberekening toelaten. Is dit niet het geval, dan is volledige veiling voor via 
warmtekrachtkoppeling opgewekte elektriciteit nadelig voor deze energievorm en zal dit nadelig 
zijn voor de ontwikkeling van warmtekrachtkoppeling omdat meer CO2-uitstotende systemen 
worden bevoordeeld. Het zou oneerlijk zijn voor de productie van elektriciteit volledige veiling 
toe te passen zolang elektriciteit wordt verkocht met "feed-in" tarieven die geen doorberekening 
toelaten.

Amendement 251
Horst Schnellhardt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[v)] "elektriciteitsintensieve bedrijven”: 
bedrijven zoals vermeld in bijlage I punt 4 
bis;"

Or. de

Motivering

Bijlage I punt 4 bis (nieuw) bevat een lijst van elektriciteitsintensieve bedrijven die een gratis 
toewijzing voor indirecte emissies moeten krijgen. Voor de samenhang is het in het kader van 
artikel 10 ter noodzakelijk te verwijzen naar de lijst van elektriciteitsintensieve bedrijven zoals 
vermeld in bijlage I punt 4 bis (nieuw).



AM\733272NL.doc 25/54 PE409.585v01-00

NL

Amendement 252
Holger Krahmer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[(v)] "gouden standaard projecten": 
CDM/JI-projecten en daaruit ontstane 
CER/ERU's die voldoen aan alle 
UNFCCC-criteria, met name aan het 
additionaliteitscriterium;

Or. en

Motivering

Om te waarborgen dat emissieverminderingscertificaten op een milieuvriendelijke manier tot 
stand komen en om misbruik te voorkomen, moet de term "gouden standaard" worden 
gedefinieerd en aan VN-normen worden gekoppeld.

Amendement 253
Johannes Blokland

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[(v)] "gouden standaard typeprojecten": 
projecten die voldoen aan de normen die 
door de Gold Standard Foundation zijn 
ontwikkeld;

Or. en

Motivering

De "gouden standaard" zal worden gebruikt om te verwijzen naar criteria waarmee projecten 
van zeer grote kwaliteit worden gedefinieerd, d.w.z. projecten met een duidelijke toegevoegde 
waarde en die bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Daarom is het nodig duidelijk te definiëren 
wat onder "gouden standaard" wordt verstaan.
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Amendement 254
Johannes Blokland

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[(w)] "weglekeffect": productie die 
rechtstreeks met deze richtlijn te maken 
heeft, wordt overgebracht naar landen 
buiten de EU. Dit kan via de 
overplaatsing van installaties, in welk 
geval het weglekeffect plaatsvindt 
ongeacht de relatieve efficiëntie van de 
nieuwe installatie in vergelijking met 
herinstallatie in de EU, of via 
importsubstitutie wanneer Europese 
producten worden vervangen door 
buitenlandse goederen die vervaardigd 
zijn in installaties met een grotere CO2-
intensiteit ;

Or. en

Motivering

De term "weglekeffect" wordt in de richtlijn gebruikt zonder dat er een duidelijke definitie wordt 
gegeven. Het is belangrijk te verduidelijken wanneer het weglekeffect plaatsvindt en wat de rol is 
van de relatieve CO2-efficiëntie van installaties. Hierbij moet worden opgemerkt dat elke 
overbrenging van productie-activiteiten van de EU naar regio's die niet onder bijlage I vallen, 
zal leiden tot een weglekeffect, tenzij het plafond wordt verlaagd en andere installaties dit 
kunnen compenseren.

Amendement 255
Anders Wijkman

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[(w)] "weglekeffect": de overbrenging 
van productie naar installaties met een 
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hogere netto CO2-intensiteit buiten de 
EU-grenzen, die rechtstreeks te maken 
heeft met de hogere productiekosten als 
gevolg van de toepassing van deze 
richtlijn;

Or. en

Amendement 256
Pilar Ayuso

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[(v)] "geëxternaliseerde installatie": een 
installatie die eigendom is van of beheerd 
wordt door een derde, en waarvan de 
functie tevens kan worden vervuld door 
een in het productieprocédé van de 
betreffende bedrijfstak geïntegreerde 
interne productieactiviteit;

Or. en

Motivering

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

Amendement 257
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[(v)] "tijdelijk gecertificeerde 
emissiereductie (tCER)": een eenheid die 
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is verleend overeenkomstig artikel 12 van 
het Protocol van Kyoto en de 
overeenkomstig het Protocol van Kyoto 
genomen besluiten die ontstaan is door 
een bebossings- of herbebossingsproject, 
en die verstrijkt na afloop van de 
verbintenisperiode volgend op die tijdens 
welke zij is ontstaan;

Or. en

Amendement 258
Patrick Louis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[(v)] "tijdelijk gecertificeerde 
emissiereductie (tCER)": een eenheid die 
wordt toegestaan naar aanleiding van een 
herbebossings- of bebossingsproject en 
afloopt aan het eind van de 
verbintenisperiode waarin deze werd 
verleend, overeenkomstig artikel 12 van 
het Protocol van Kyoto, van de 
desbetreffende besluiten van de UNFCCC 
en van het Protocol van Kyoto;

Or. fr

Motivering

Om met betrekking tot bossen het risico te dekken dat er geen continuïteit zou zijn, voorziet de 
CDM-procedure in tijdelijke kredieten. De modaliteiten werden vastgelegd in 2003 tijdens de 
conferentie van de partijen in Milaan (Besluit 19/CP.9).
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Amendement 259
Peter Liese

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[(v)] "Bedrijfstakken waarin het 
weglekeffect een significante risicofactor 
vormt": bedrijfstakken die zijn vastgesteld 
overeenkomstig de criteria van artikel 10 
a, lid 9, en die in bijlage I a worden 
vermeld;

Or. en

Motivering

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

Amendement 260
Lambert van Nistelrooij

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[(v)] "Bedrijfstakken waarin het 
weglekeffect een significante risicofactor 
vormt": bedrijfstakken die zijn vastgesteld 
overeenkomstig de criteria van artikel 10 
a, lid 9, en die in bijlage I a worden 
vermeld;

Or. en

Motivering

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



PE409.585v01-00 30/54 AM\733272NL.doc

NL

Amendement 261
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[(v)] "Bedrijfstakken waarin het 
weglekeffect een significante risicofactor 
vormt": bedrijfstakken die zijn vastgesteld 
overeenkomstig de criteria van artikel 10 
a, lid 9, en die in de nieuwe bijlage I a van 
deze richtlijn worden vermeld;

Or. pl

Motivering

Voor de samenhang met de amendementen op artikel 10 a, lid 9, en bijlage I a (nieuw).

Amendement 262
Irena Belohorská

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[(v)] "Bedrijfstakken waarin het 
weglekeffect een significante risicofactor 
vormt": bedrijfstakken die zijn vastgesteld 
overeenkomstig de criteria van artikel 10 
a, lid 9, en die in bijlage I a worden 
vermeld;

Or. en

Motivering

Een nadere toelichting van blootgestelde bedrijfstakken met verwijzing naar criteria en de 
nieuwe bijlage.
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Amendement 263
Peter Liese, Matthias Groote, Linda McAvan, Caroline Lucas, Jens Holm

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Artikel 3 c, lid 2, komt als volgt te 
luiden:
"2. Voor 2013, en [...] voor elk 
daaropvolgend jaar, daalt de totale 
hoeveelheid aan vliegtuigexploitanten toe 
te wijzen emissierechten van 95% volgens 
de lineaire reductiefactor die is vastgesteld 
in artikel 9."

Or. en

Amendement 264
Peter Liese

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Artikel 3 c, lid 2, komt als volgt te 
luiden:
"2. Vanaf 1 januari 2013 [...] bedraagt de 
totale hoeveelheid aan
vliegtuigexploitanten toe te wijzen 
emissierechten 95% van de historische 
luchtvaartemissies, die elk daaropvolgend 
jaar worden aangepast volgens de lineaire 
factor die is vastgesteld in artikel 9."

Or. en

Motivering

De overeenkomst tussen de Raad en het Parlement om de luchtvaart in het ETS op te nemen, 
bepaalt dat het plafond kan worden aangepast in het kader van de algemene herziening. In de 
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tweede periode moet de luchtvaart zoals alle andere bedrijfstakken worden behandeld. Daarom 
moet de lineaire factor ook voor de luchtvaart worden toegepast.

Amendement 265
Peter Liese, Matthias Groote

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Artikel 3 d, lid 2, komt als volgt te 
luiden:
"2. Met inachtneming van artikel 10 ter is 
de hoeveelheid emissierechten die 
krachtens de leden 3 tot en met 5 van dit 
artikel [en lid 2 van artikel 3 quater] 
gratis wordt toegewezen, 80% van de 
hoeveelheid die overeenkomstig de in lid 1 
bedoelde maatregelen wordt vastgesteld, 
en wordt de gratis toewijzing vervolgens 
elk jaar met gelijke hoeveelheden 
verlaagd, zodat er in 2020 geen sprake 
meer is van gratis toewijzing. Vanaf 2014 
wordt de gratis toewijzing aan 
vliegtuigexploitanten overeenkomstig dit 
lid met gelijke hoeveelheden verlaagd, 
zodat er in 2020 geen sprake meer is van 
gratis toewijzing."

Or. en

Motivering

In overeenstemming met het akkoord tussen de Raad en het Parlement om de luchtvaart in de 
regeling voor de handel in emissierechten op te nemen. De overeenkomst bepaalt dat de te veilen 
hoeveelheid kan worden verhoogd in het kader van de algemene herziening. De indieners van 
het amendement maken gebruik van deze mogelijkheid en steunen de idee dat de Commissie de 
hoeveelheden in de algemene herziening zal verhogen.
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Amendement 266
Caroline Lucas, Jens Holm

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 ter (nieuw)
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 3 d – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) Artikel 3 d, lid 2, komt als volgt te 
luiden:
"2. Vanaf 1 januari 2013 wordt de 
luchtvaart op het gebied van veiling op 
dezelfde wijze behandeld als 
elektriciteitsopwekkers."

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 267
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Artikel 4 wordt vervangen door:

"Artikel 4

Vergunningen voor broeikasgasemissies

De lidstaten dragen er zorg voor dat 
vanaf 1 januari 2005 geen installatie een 
in bijlage I genoemde activiteit verricht 
welke een voor die activiteit 
gespecificeerde emissie tot gevolg heeft, 
tenzij haar exploitant in het bezit is van 
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een door een bevoegde autoriteit 
overeenkomstig de artikelen 5 en 6 
verleende vergunning, of de installatie 
uit hoofde van artikel 27 [...] is 
uitgesloten van de regeling voor de 
handel in broeikasgasemissierechten van 
de Gemeenschap.

Or. en

Motivering

Dit is een technische wijziging van Richtlijn 2003/87/EG, op een artikel dat de Commissie in 
haar voorstel niet heeft gewijzigd. Het amendement verduidelijkt dat overeenkomstig artikel 27 
verleende vrijstellingen niet langer tijdelijk zijn, maar permanent in fase III.

Amendement 268
Caroline Lucas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de maatregelen die zijn voorgenomen 
om de emissies overeenkomstig de in 
artikel 14 bedoelde verordening te 
bewaken en te rapporteren.

d) een bewakingsplan en andere
maatregelen die voldoen aan de eisen uit 
hoofde van de in artikel 14 bedoelde 
verordening.

Or. en

Motivering

Het bewakingsplan is een cruciaal wettelijk instrument om een vergunning voor 
broeikasgasemissies te krijgen. Daarom moet het worden vermeld in artikel 5 van de EU ETS-
richtlijn. Dit plan moet voldoen aan de eisen van de nieuwe bewakings- en 
rapportageverordening die in artikel 14 wordt genoemd.
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Amendement 269
Konrad Szymański

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Aan artikel 6, lid 1, wordt de volgende 
alinea toegevoegd:

Schrappen

"De bevoegde autoriteit toetst de 
vergunning voor broeikasgasemissie ten 
minste om de vijf jaar en brengt daarin de 
eventueel benodigde wijzigingen aan."

Or. en

Motivering

Het is niet nodig aan de bevoegde autoriteiten nieuwe verplichtingen op te leggen in verband 
met de toetsing van de vergunning voor broeikasgasemissie. De toetsingen worden in de 
lidstaten aangepast wanneer er een aanzienlijke wijziging in het productieproces, een 
modernisering van de installatie, enz. plaatsvindt.

Amendement 270
Bogusław Sonik

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Aan artikel 6, lid 1, wordt de volgende 
alinea toegevoegd:

Schrappen

"De bevoegde autoriteit toetst de 
vergunning voor broeikasgasemissie ten 
minste om de vijf jaar en brengt daarin de 
eventueel benodigde wijzigingen aan."

Or. en
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Motivering

Het is niet nodig aan de bevoegde autoriteiten nieuwe verplichtingen op te leggen in verband 
met de toetsing van de vergunning voor broeikasgasemissie. De toetsingen worden in de 
lidstaten aangepast wanneer er een aanzienlijke wijziging in het productieproces, een 
modernisering van de installatie, enz. plaatsvindt.

Amendement 271
Urszula Krupa

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"Artikel 9 Schrappen
Hoeveelheid emissierechten voor de hele 
Gemeenschap
De hoeveelheid emissierechten die elk 
jaar met ingang van 2013 voor de hele 
Gemeenschap wordt verleend, neemt te 
beginnen met het punt halverwege de 
periode van 2008 tot 2012 lineair af. De 
hoeveelheid neemt af met een lineaire 
factor van 1,74%, vergeleken met de 
gemiddelde jaarlijkse totale hoeveelheid 
emissierechten die door de lidstaten 
overeenkomstig de beschikkingen van de 
Commissie inzake hun nationale 
toewijzingsplannen voor de periode van 
2008 tot 2012 wordt verleend.
De Commissie publiceert uiterlijk op 30 
juni 2010 de absolute hoeveelheid 
emissierechten voor 2013, die is gebaseerd 
op de totale hoeveelheden emissierechten 
die door de lidstaten overeenkomstig de 
beschikkingen van de Commissie inzake 
hun nationale toewijzingsplannen voor de 
periode van 2008 tot 2012 zijn verleend.
De Commissie toetst de lineaire factor 
uiterlijk in 2025."

Or. pl
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Motivering

Een lineaire vermindering van de hoeveelheid emissierechten zou leiden tot een lineaire stijging 
van de kosten voor de bedrijven en de economie van de lidstaten. In een periode waarin de 
brandstof- en voedselprijzen maar blijven stijgen, zal het enige effect zijn dat de bedrijven 
aanzienlijk armer worden.

Amendement 272
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De hoeveelheid emissierechten die elk jaar 
met ingang van 2013 voor de hele 
Gemeenschap wordt verleend, neemt te 
beginnen met het punt halverwege de 
periode van 2008 tot 2012 lineair af. De 
hoeveelheid neemt af met een lineaire 
factor, vergeleken met de gemiddelde 
jaarlijkse totale hoeveelheid emissierechten 
die door de lidstaten overeenkomstig de 
beschikkingen van de Commissie inzake 
hun nationale toewijzingsplannen voor de 
periode van 2008 tot 2012 wordt verleend.
De lineaire factor komt overeen met een 
doelstelling om tegen 2020 in geheel de 
Gemeenschap de broeikasgasemissie te 
verlagen met minstens 40% ten opzichte 
van 1990, waarbij de bedrijfstakken die 
onder de Gemeenschapsregeling vallen 
twee derde van deze 
emissieverlagingsinspanning voor hun 
rekening nemen. De in 2005 
gecontroleerde emissies vormen de basis
om de inspanning vast te stellen. De 
Commissie publiceert uiterlijk 30 juni 
2010 de lineaire factor.

De Commissie publiceert uiterlijk op 30 
juni 2010 de absolute hoeveelheid 
emissierechten voor 2013, die is gebaseerd 
op de totale hoeveelheden emissierechten 
die door de lidstaten overeenkomstig de 
beschikkingen van de Commissie inzake 

De Commissie publiceert uiterlijk op 30 
juni 2010 de absolute hoeveelheid 
emissierechten voor 2013, die is gebaseerd 
op de totale hoeveelheden emissierechten 
die door de lidstaten overeenkomstig de 
beschikkingen van de Commissie inzake 
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hun nationale toewijzingsplannen voor de 
periode van 2008 tot 2012 zijn verleend.

hun nationale toewijzingsplannen voor de 
periode van 2008 tot 2012 zijn verleend.

De Commissie toetst de lineaire factor 
uiterlijk in 2025."

De Commissie toetst de lineaire factor 
uiterlijk in 2015, om te waarborgen dat de 
EU handelt in overeenstemming met 
duurzame emissieniveaus overeenkomstig 
de recentste wetenschappelijke 
bevindingen."

Or. en

Motivering

Tot voor kort had de wetenschappelijke consensus de veilige zone om de ergste effecten voor 
klimaatverandering te vermijden vastgesteld op 450 ppm, terwijl uit nieuwe bevindingen blijkt 
dat het kritische niveau reeds bij 350 ppm begint. Dit zou een vermindering betekenen van 
minstens 60% broeikasgasemissie tegen 2030, en van 100% tegen 2050. Om deze 
verminderingen gericht en kostenefficiënt te halen, moet de doelstelling voor 
emissievermindering voor 2020 ambitieuzer zijn.

Amendement 273
Dorette Corbey

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

De Commissie publiceert uiterlijk op 30 
juni 2010 de absolute hoeveelheid 
emissierechten voor 2013, die is gebaseerd 
op de totale hoeveelheden emissierechten 

De Commissie publiceert uiterlijk op 30 
juni 2010 de absolute hoeveelheid 
emissierechten voor 2013, die is gebaseerd 
op de totale hoeveelheden emissierechten 
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die door de lidstaten overeenkomstig de 
beschikkingen van de Commissie inzake 
hun nationale toewijzingsplannen voor de 
periode van 2008 tot 2012 zijn verleend.

die door de lidstaten overeenkomstig de 
beschikkingen van de Commissie inzake 
hun nationale toewijzingsplannen voor de 
periode van 2008 tot 2012 zijn verleend.

De Commissie toetst de lineaire factor 
uiterlijk in 2025.

De Commissie toetst de lineaire factor 
uiterlijk in 2025.  Als het IPCC
concludeert dat het 
klimaatveranderingsproces sneller 
plaatsvindt dan verwacht, gaat de 
Commissie onmiddellijk tot toetsing over 
en stelt zij indien nodig voor de lineaire 
factor aan te passen.

Or. en

Motivering

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

Amendement 274
Richard Seeber

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De hoeveelheid emissierechten die elk jaar 
met ingang van 2013 tot en met 2020 voor 
de hele Gemeenschap wordt verleend, 
neemt te beginnen met het punt halverwege 
de periode van 2008 tot 2012 lineair af. De 
hoeveelheid neemt af met een lineaire 
factor van 1,74%, vergeleken met de 
gemiddelde jaarlijkse totale hoeveelheid 
emissierechten die door de lidstaten 
overeenkomstig de beschikkingen van de 
Commissie inzake hun nationale 
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toewijzingsplannen voor de periode van 
2008 tot 2012 wordt verleend.

toewijzingsplannen voor de periode van 
2008 tot 2012 wordt verleend.

De Commissie publiceert uiterlijk op 30 
juni 2010 de absolute hoeveelheid 
emissierechten voor 2013, die is gebaseerd 
op de totale hoeveelheden emissierechten 
die door de lidstaten overeenkomstig de 
beschikkingen van de Commissie inzake 
hun nationale toewijzingsplannen voor de 
periode van 2008 tot 2012 zijn verleend.

De Commissie publiceert uiterlijk op 30 
juni 2010 de absolute hoeveelheid 
emissierechten voor 2013, die is gebaseerd 
op de totale hoeveelheden emissierechten 
die door de lidstaten overeenkomstig de 
beschikkingen van de Commissie inzake 
hun nationale toewijzingsplannen voor de
periode van 2008 tot 2012 zijn verleend.

De Commissie toetst de lineaire factor 
uiterlijk in 2025.

De Commissie toetst de lineaire factor  
voor de volgende periode uiterlijk in 2016.

Or. en

Motivering

De richtlijn moet de spelregels vaststellen voor de komende periode van 2013 t/m 2020. De 
periode na 2020 moet gebaseerd zijn op een herziening in het kader van een nieuwe 
codecisieprocedure. De lineaire factor moet niet verder vastgesteld zijn dan 2020. Het einde van 
de periode moet samenvallen met het einde van de plafondvaststellingsperiode. Voor de periode 
na 2020 moet de herziening van de last voor de ETS-industrie vroeg starten.

Amendement 275
Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De hoeveelheid emissierechten die elk jaar 
met ingang van 2013 voor de hele 
Gemeenschap wordt verleend, neemt te 
beginnen met het punt halverwege de 
periode van 2008 tot 2012 lineair af. De 
hoeveelheid neemt af met een lineaire 
factor, vergeleken met de gemiddelde 
jaarlijkse totale hoeveelheid emissierechten 
die door de lidstaten overeenkomstig de 
beschikkingen van de Commissie inzake 
hun nationale toewijzingsplannen voor de 
periode van 2008 tot 2012 wordt verleend.
De lineaire factor komt overeen met een 
doelstelling om tegen 2020 in geheel de 
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Gemeenschap de broeikasgasemissie te 
verlagen met 30% ten opzichte van 1990, 
waarbij de bedrijfstakken die onder de 
Gemeenschapsregeling vallen twee derde 
van deze emissieverlagingsinspanning 
voor hun rekening nemen. De in 2005 
gecontroleerde emissies vormen de basis 
om de inspanning vast te stellen. De 
Commissie publiceert uiterlijk 30 juni 
2010 de lineaire factor.
Indien er geen internationale 
overeenkomst over klimaatverandering 
kan worden gesloten, wat tot gevolg heeft 
dat tegen 2020 de verplichte 
broeikasgasemissies moeten 
overeenstemmen met de reductieniveaus 
die de Europese Raad is overeengekomen, 
moet de lineaire factor dalen om overeen 
te komen met een doelstelling om tegen 
2020 in geheel de Gemeenschap de 
broeikasgasemissie te verlagen met 20% 
ten opzichte van 1990, waarbij de 
bedrijfstakken die onder de 
Gemeenschapsregeling vallen twee derde 
van deze emissieverlagingsinspanning 
voor hun rekening nemen. De in 2005 
gecontroleerde emissies vormen de basis 
om de inspanning vast te stellen.

Or. en

Motivering

De EU moet een verlaging van de broeikasgasemissie van 30% ten opzichte van 1990 
voorstellen om te kunnen komen tot een solide internationale overeenkomst over 
klimaatverandering. Indien geen internationale overeenkomst werd gesloten, kan het EU ETS-
plafond worden verlaagd om aan te sluiten bij een doelstelling om de broeikasgasemissie met 
20% te verminderen ten opzichte van het basisjaar 1990.

Amendement 276
Anders Wijkman

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 9 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De hoeveelheid emissierechten die elk jaar 
met ingang van 2013 voor de hele 
Gemeenschap wordt verleend, neemt te 
beginnen met het punt halverwege de 
periode van 2008 tot 2012 lineair af. De 
hoeveelheid neemt af met een lineaire 
factor, vergeleken met de gemiddelde 
jaarlijkse totale hoeveelheid emissierechten 
die door de lidstaten overeenkomstig de 
beschikkingen van de Commissie inzake 
hun nationale toewijzingsplannen voor de 
periode van 2008 tot 2012 wordt verleend. 
De lineaire factor komt overeen met een 
doelstelling om tegen 2020 in geheel de 
Gemeenschap de broeikasgasemissie te 
verlagen met 30 % ten opzichte van 1990, 
waarbij de bedrijfstakken die onder de 
Gemeenschapsregeling vallen twee derde 
van deze emissieverlagingsinspanning 
voor hun rekening nemen. De in 2005 
gecontroleerde emissies vormen de basis 
om de inspanning vast te stellen. De 
Commissie publiceert uiterlijk 30 juni 
2010 de lineaire factor.

Or. en

Motivering

De EU heeft zich in Bali verplicht tot een interne vermindering van 25-40%. Uit 
wetenschappelijke studies blijkt verder dat de EU een meer realistische 
verminderingsdoelstelling moet voorstellen om te komen tot een solide internationale 
overeenkomst over klimaatverandering en gevaarlijke klimaatverandering te vermijden.

Amendement 277
Dan Jørgensen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

met ingang van 2013 voor de hele 
Gemeenschap wordt verleend, neemt te 
beginnen met het punt halverwege de 
periode van 2008 tot 2012 lineair af. De 
hoeveelheid neemt af met een lineaire 
factor, vergeleken met de gemiddelde 
jaarlijkse totale hoeveelheid emissierechten 
die door de lidstaten overeenkomstig de 
beschikkingen van de Commissie inzake 
hun nationale toewijzingsplannen voor de 
periode van 2008 tot 2012 wordt verleend. 
De lineaire factor komt overeen met een 
doelstelling om tegen 2020 in geheel de 
Gemeenschap de broeikasgasemissie te 
verlagen met 30% ten opzichte van 1990, 
waarbij de bedrijfstakken die onder de 
Gemeenschapsregeling vallen twee derde 
van deze emissieverlagingsinspanning 
voor hun rekening nemen. De in 2005 
gecontroleerde emissies vormen de basis 
om de inspanning vast te stellen. De 
Commissie publiceert uiterlijk 30 juni 
2010 de lineaire factor.

Or. en

Motivering

De EU moet een verlaging van de broeikasgasemissie van 30% ten opzichte van 1990 
voorstellen om te kunnen komen tot een solide internationale overeenkomst over 
klimaatverandering.

Amendement 278
Peter Liese

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De hoeveelheid emissierechten die elk jaar 
met ingang van 2013 voor de hele 
Gemeenschap wordt verleend, neemt te 
beginnen met het punt halverwege de 
periode van 2008 tot 2012 lineair af. De 
hoeveelheid neemt af met een lineaire 

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

factor, vergeleken met de gemiddelde 
jaarlijkse totale hoeveelheid emissierechten 
die door de lidstaten overeenkomstig de 
beschikkingen van de Commissie inzake 
hun nationale toewijzingsplannen voor de 
periode van 2008 tot 2012 wordt verleend. 
De lineaire factor komt overeen met een 
doelstelling om tegen 2020 in geheel de 
Gemeenschap de broeikasgasemissie te 
verlagen met 30% ten opzichte van 1990. 
Bij de berekening van de factor wordt 
rekening gehouden met de bijkomende 
inspanningen van bedrijfstakken die niet 
onder de Gemeenschapsregeling vallen en 
van de luchtvaart. De in 2005 
gecontroleerde emissies vormen de basis 
om de inspanning vast te stellen. De 
Commissie publiceert uiterlijk 30 juni 
2010 de lineaire factor.

Or. en

Motivering

Dit amendement sluit aan bij een amendement over het plafond voor de luchtvaart en bij een 
amendement om het delen van de inspanningen ambitieuzer te maken. Het Commissievoorstel 
legt te veel nadruk op de relatieve inspanningen van sectoren die tot nu toe onder het ETS 
vallen, en te weinig nadruk op de relatieve inspanningen van sectoren die niet onder het ETS 
vallen en van de luchtvaart. Dit blijkt met name wanneer naar het 30%-scenario wordt gekeken.

Amendement 279
Caroline Lucas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

de Gemeenschap van 30% tegen 2020, en 
die wordt vastgesteld in verhouding tot de
gemiddelde jaarlijkse totale hoeveelheid 
emissierechten die door de lidstaten 
overeenkomstig de beschikkingen van de 
Commissie inzake hun nationale 
toewijzingsplannen voor de periode van 
2008 tot 2012 wordt verleend.

Or. en

Motivering

Het scenario in het vierde beoordelingsrapport van het IPCC dat stelt dat er 50% kans bestaat 
dat de temperatuurstijging op +2°C blijft, gaat ervan uit dat de geïndustrialiseerde landen tegen 
2020 hun emissie intern met 25-40% verminderen ten opzichte van 1990, en dat er bovendien 
een sterke kentering komt bij de partijen die niet onder bijlage I vallen.  De verminderingen 
zullen duurder worden naarmate de tijd verstrijkt en daarom moet de EU een 
verminderingsdoelstelling van 30% hanteren als uitgangspunt voor interne maatregelen.

Amendement 280
Bogusław Sonik

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De hoeveelheid emissierechten die elk jaar 
met ingang van 2013 tot en met 2020 voor 
de hele Gemeenschap wordt verleend, 
neemt te beginnen met het punt halverwege 
de periode van 2008 tot 2012 lineair af. De 
hoeveelheid neemt af met een lineaire 
factor van 1,74%, vergeleken met de 
gemiddelde jaarlijkse totale hoeveelheid 
emissierechten die door de lidstaten 
overeenkomstig de beschikkingen van de 
Commissie inzake hun nationale 
toewijzingsplannen voor de periode van 
2008 tot 2012 wordt verleend.

Or. en
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Amendement 281
Konrad Szymański

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De hoeveelheid emissierechten die elk jaar 
met ingang van 2013 tot en met 2020 voor 
de hele Gemeenschap wordt verleend, 
neemt te beginnen met het punt halverwege 
de periode van 2008 tot 2012 lineair af. De 
hoeveelheid neemt af met een lineaire 
factor van 1,74%, vergeleken met de 
gemiddelde jaarlijkse totale hoeveelheid 
emissierechten die door de lidstaten 
overeenkomstig de beschikkingen van de 
Commissie inzake hun nationale 
toewijzingsplannen voor de periode van 
2008 tot 2012 wordt verleend.

Or. en

Amendement 282
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 9 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie publiceert uiterlijk op 30 
juni 2010 de absolute hoeveelheid 
emissierechten voor 2013, die is gebaseerd 
op de totale hoeveelheden emissierechten 
die door de lidstaten overeenkomstig de 
beschikkingen van de Commissie inzake 
hun nationale toewijzingsplannen voor de 
periode van 2008 tot 2012 zijn verleend.

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

Or. en



AM\733272NL.doc 47/54 PE409.585v01-00

NL

Motivering

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

Amendement 283
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 9 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie publiceert uiterlijk op 30 
juni 2010 de absolute hoeveelheid 
emissierechten voor 2013, die is gebaseerd 
op de totale hoeveelheden emissierechten 
die door de lidstaten overeenkomstig de 
beschikkingen van de Commissie inzake 
hun nationale toewijzingsplannen voor de 
periode van 2008 tot 2012 zijn verleend.

De Commissie publiceert uiterlijk op 30 
juni 2010 de absolute hoeveelheid 
emissierechten voor 2013, die is gebaseerd 
op de totale hoeveelheden emissierechten 
die door de lidstaten overeenkomstig de 
beschikkingen van de Commissie inzake 
hun nationale toewijzingsplannen voor de 
periode van 2008 tot 2012 zijn verleend of 
nog moeten worden verleend.

Or. en

Motivering

Dit is een technische wijziging die ervoor zorgt dat de Commissie niet moet wachten totdat alle 
emissierechten in fase II zijn verleend om de absolute hoeveelheid emissierechten voor 2013 te 
publiceren.

Amendement 284
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, 
Miroslav Ouzký, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 9 – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie toetst de lineaire factor 
uiterlijk in 2025.

De Commissie toetst de lineaire factor 
uiterlijk in 2016.

Or. en

Motivering

De lineaire factor moet halverwege de derde handelsperiode worden geëvalueerd in het licht van 
het beschikbare mitigatiepotentieel en de kosteneffectiviteit.

Amendement 285
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Vittorio Prodi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie toetst de lineaire factor 
uiterlijk in 2025.

De Commissie toetst de lineaire factor 
uiterlijk in 2016.

Or. en

Motivering

De lineaire factor moet halverwege de derde handelsperiode worden geëvalueerd in het licht van 
het beschikbare mitigatiepotentieel en de kosteneffectiviteit.

Amendement 286
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie toetst de lineaire factor 
uiterlijk in 2025.

De Commissie toetst de lineaire factor 
uiterlijk in 2020.
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Or. en

Motivering

Wij zijn van oordeel dat het wenselijk is dat de lineaire factor wordt herzien vóór de nieuwe 
periode start. Tegen 2020 zullen we over nieuwe informatie beschikken waaruit blijkt of het al 
dan niet noodzakelijk/haalbaar is een strenger reductiebeleid te voeren. Het heeft geen zin te 
wachten tot 2025.

Amendement 287
Evangelia Tzampazi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie toetst de lineaire factor 
uiterlijk in 2025.

De Commissie toetst de lineaire factor om 
de vijf jaar op basis van recente 
wetenschappelijke gegevens ten einde te 
waarborgen dat deze relevant is om de 
doelstelling voor de bestrijding van de 
klimaatverandering te halen.

Or. el

Motivering

Het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) presenteert om de vijf jaar een rapport 
over recente wetenschappelijke gegevens op het gebied van klimaatverandering. Om te 
waarborgen dat de emissieverminderingsdoelstelling van de EU gebaseerd is op relevante 
wetenschappelijke gegevens, moet de lineaire factor om de vijf jaar worden herzien.

Amendement 288
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 9 bis
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 bis Schrappen

Aanpassing van de hoeveelheid 
emissierechten voor de hele Gemeenschap 

1. Voor de installaties die gedurende de 
periode van 2008 tot 2012 overeenkomstig 
artikel 24, lid 1, in de 
Gemeenschapsregeling waren 
opgenomen, wordt de te verlenen 
hoeveelheid emissierechten met ingang 
van 1 januari 2013 aangepast in 
overeenstemming met de gemiddelde 
jaarlijkse hoeveelheid emissierechten die 
gedurende de periode van hun opneming 
voor deze installaties is verleend, 
aangepast met de in artikel 9 bedoelde 
lineaire factor. 
2. Voor de installaties die pas met ingang 
van 2013 in de Gemeenschapsregeling 
worden opgenomen, zorgen de lidstaten 
ervoor dat de exploitanten van deze 
installaties bij de desbetreffende bevoegde 
autoriteit onafhankelijk geverifieerde 
emissiegegevens kunnen indienen, zodat 
daar met het oog op de te verlenen 
hoeveelheid emissierechten rekening mee 
kan worden gehouden. 
Deze gegevens worden uiterlijk op 30 
april 2010 overeenkomstig de krachtens 
artikel 14, lid 1, vastgestelde bepalingen 
bij de desbetreffende bevoegde autoriteit 
ingediend.
Als de ingediende gegevens afdoende 
worden gestaafd, stelt de bevoegde 
autoriteit de Commissie daar uiterlijk op 
30 juni 2010 van in kennis en wordt de te 
verlenen hoeveelheid emissierechten, 
aangepast met de in artikel 9 bedoelde 
lineaire factor, dienovereenkomstig 
aangepast.
3. De Commissie publiceert de in de leden 
1 en 2 bedoelde aangepaste 
hoeveelheden."
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Or. pl

Motivering

Een lineaire vermindering van de hoeveelheid emissierechten zou leiden tot een lineaire stijging 
van de kosten voor de bedrijven en de economie van de lidstaten. In een periode waarin de 
brandstof- en voedselprijzen maar blijven stijgen, zal het enige effect zijn dat de bedrijven 
aanzienlijk armer worden. Dit zal nog verergeren door de massale opname van marktdeelnemers 
in de Gemeenschapsregeling, die na 2013 is gepland.

Amendement 289
Johannes Blokland

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie publiceert de in de leden 
1 en 2 bedoelde aangepaste hoeveelheden.

3. Voor installaties die overeenkomstig 
artikel 27 of als gevolg van sluiting van de 
Gemeenschapsregeling zijn uitgesloten, 
wordt de totale hoeveelheid 
emissierechten dienovereenkomstig 
verlaagd.
De Commissie publiceert de in de leden 1 
en 2 bedoelde aangepaste hoeveelheden.

Or. en

Motivering

Indien installaties van de Gemeenschapsregeling worden uitgesloten, dan moet de hoeveelheid 
emissierechten worden verlaagd om het globale plafond van de regeling te waarborgen.

Amendement 290
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 9 bis – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie publiceert de in de leden 
1 en 2 bedoelde aangepaste hoeveelheden.

3. De Commissie publiceert uiterlijk 30 
september 2010 de in de leden 1 en 2 
bedoelde aangepaste hoeveelheden.

Or. en

Motivering

Dit is een technische wijziging om te verduidelijken tegen wanneer de Commissie de gegevens 
moet publiceren die de lidstaten hebben bezorgd in verband met installaties die tijdens fase II 
zijn toegetreden of vanaf 2013 worden opgenomen.

Amendement 291
Thomas Ulmer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Wanneer de hoeveelheid extra 
rechten die ingevolge artikel 10 bis, lid 2, 
tweede volzin, aan exploitanten in een 
bepaalde sector wegens 
productieverhoging zijn toegewezen, de 
hoeveelheid rechten overschrijdt die door 
exploitanten in die sector worden 
teruggegeven wegens verminderde 
vermindering volgens de ex-post 
aanpassingen, worden de benchmarks 
voor die specifieke sector verlaagd in het 
jaar volgend op het jaar waarin de 
overschrijding plaatsvond, en wel volgens 
de regelgevingsprocedure met toetsing 
bedoeld in artikel [23, lid 3] op zodanige 
wijze dat het bereiken van de algehele 
vermindering van emissies onder het 
toepassingsgebied van artikel 9 wordt 
gerealiseerd. Hiertoe delen de bevoegde 
autoriteiten de Commissie uiterlijk 30 
april van elk jaar mee of de hoeveelheid 
emissierechten is overschreden.
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Or. en

Motivering

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

Amendement 292
Linda McAvan

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Ten aanzien van installaties die 
overeenkomstig artikel 27 van de 
Gemeenschapsregeling zijn uitgesloten, 
wordt de hoeveelheid vanaf 1 januari 
2013 te verlenen emissierechten 
neerwaarts aangepast door het totale 
gemiddelde van de geverifieerde emissies 
van deze installaties in de periode 2005 -
2007 te verminderen met 21 % van deze 
emissies; deze hoeveelheid komt overeen 
met de reductie die geëist wordt van 
installaties die onder de 
Gemeenschapsregeling vallen om de 
uitstoot van broeikasgassen ten opzichte 
van het niveau van de jaren ’90 met ten 
minste 20% te reduceren. Indien een 
internationale overeenkomst over 
klimaatverandering is gesloten, wordt de 
hoeveelheid emissierechten die uit hoofde 
van deze alinea wordt aangepast, in 
neerwaartse zin herzien, teneinde 
rekening te houden met de herziene 
vermindering van de broeikasgasemissies 
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onder het niveau van de jaren ’90.

Or. en

Motivering

Dit amendement sluit aan bij het amendement op artikel 27 dat de emissiedrempel tot 25.000 
optrekt. Hierdoor vervalt voor 6300 (in plaats van 4200) kleine installaties de administratieve 
last van de regeling, maar wordt slechts 2,4% van de totale emissies buiten beschouwing 
gelaten. Een amendement op artikel 9 bis is noodzakelijk om het totale plafond neerwaarts te 
kunnen aanpassen.
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