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Amendement 122
Konrad Szymański

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Een extra EU-verificatieproces van de projecten naast de algemeen geaccepteerde regeling is 
niet nodig.

Amendement 123
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi en Corina Creţu

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) gecertificeerde emissiereducties 
("Certified Emission Reductions", CER's) 
en emissiereductie-eenheden ("Emission 
Reduction Units", ERUs) die tot en met 31 
december 2012 worden afgegeven voor 
emissiereducties uit soorten projecten die 
worden goedgekeurd overeenkomstig de 
procedures als bepaald in het Protocol 
van Kyoto en latere internationale 
overeenkomsten.
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Or. en

Motivering

Aangezien er al internationaal geaccepteerde procedures van kracht zijn voor de goedkeuring 
van JI en CDM-projecten, waarover door de EU al overeenstemming is bereikt, is een 
aanvullende goedkeuring door alle lidstaten onnodig. 

Amendement 124
Robert Goebbels

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) gecertificeerde emissiereducties 
("Certified Emission Reductions", CER's) 
en emissiereductie-eenheden ("Emission 
Reduction Units", ERUs) die tot en met 31 
december 2012 worden afgegeven voor 
emissiereducties uit soorten projecten die 
aanvaard zijn in overeenstemming met de 
voorwaarden en procedures aangenomen 
voor de tenuitvoerlegging van artikelen 6 
en 12 van het Protocol van Kyoto en van 
latere besluiten uit hoofde daarvan.

Or. en

Motivering

Om het Parlement en de Raad in een vroeg stadium overeenstemming te laten bereiken over 
de "lastenverdeling", is dit amendement geïnspireerd op een voorstel dat gedaan is op het 
niveau van de Raad.
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Amendement 125
María Sornosa Martínez en Inés Ayala Sender

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 126
Roberto Musacchio

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) gecertificeerde emissiereducties 
("Certified Emission Reductions", CER's) 
en emissiereductie-eenheden ("Emission 
Reduction Units", ERUs) die tot en met 31 
december 2012 worden afgegeven voor 
emissiereducties uit soorten projecten op 
het gebied van hernieuwbare energie en 
efficiëntie aan de vraagzijde die gedurende 
de periode 2008 tot en met 2012 door alle 
lidstaten worden aanvaard overeenkomstig 
Richtlijn 2003/87/EG, waarbij CER's uit 
grote waterkrachtcentrales zijn 
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uitgesloten;

Or. en

Motivering

Het is van belang dat CERs duidelijk in verband worden gebracht met hernieuwbare-
energieprojecten.

Amendement 127
Johannes Lebech

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) Certified Emission Reductions (CERs) 
and Emission Reduction Units (ERUs) die 
tot en met 31 december 2012 worden 
afgegeven voor emissiereducties uit 
'Gouden Standaard'- projecten die 
gedurende de periode 2008 tot en met 2012 
door alle lidstaten worden aanvaard 
overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG;

Or. en

Amendement 128
Robert Goebbels

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) CERs  die met ingang van 1 januari 
2013 worden afgegeven voor 
emissiereducties uit soorten projecten die 
aanvaard zijn in overeenstemming met de 
voorwaarden en procedures aangenomen 
voor de tenuitvoerlegging van artikelen 6 
en 12 van het Protocol van Kyoto en van 
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overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG; latere besluiten uit hoofde daarvan.

Or. en

Motivering

Om het Parlement en de Raad in een vroeg stadium overeenstemming te laten bereiken over 
de "lastenverdeling", is dit amendement geïnspireerd op een voorstel dat gedaan is op het 
niveau van de Raad.

Amendement 129
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi en Corina Creţu

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) CERs die met ingang van 1 januari 
2013 worden afgegeven voor 
emissiereducties uit projecten die in de 
periode 2008 tot en met 2012 waren 
geregistreerd van het soort project dat is 
goedgekeurd in overeenstemming met de 
procedures als bepaald in het Protocol 
van Kyoto en latere internationale 
overeenkomsten.

Or. en

Motivering

Aangezien er al internationaal geaccepteerde procedures van kracht zijn voor de goedkeuring 
van JI en CDM-projecten, waarover door de EU al overeenstemming is bereikt, is een 
aanvullende goedkeuring door alle lidstaten onnodig. 
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Amendement 130
Konrad Szymański

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) CER's die met ingang van 1 januari
2013 worden afgegeven voor 
emissiereducties uit projecten die voor 
2013 waren geregistreerd

Or. en

Motivering

Een extra EU-verificatieproces van de projecten naast de algemeen geaccepteerde regeling is 
niet nodig.

Amendement 131
Roberto Musacchio

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b). CER's die met ingang van 1 januari 
2013 worden afgegeven voor 
emissiereducties uit projecten op het 
gebied van hernieuwbare energie en 
efficiëntie aan de vraagzijde, die in de 
periode 2008 tot en met 2012 waren 
geregistreerd en waarvan het soort project 
gedurende de periode 2008 tot en met 2012 
door alle lidstaten was aanvaard 
overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG, met 
uitsluiting van CER's uit grote 
waterkrachtcentrales;
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Or. en

Motivering

Het is van belang dat CERs duidelijk in verband  worden gebracht met hernieuwbare-
energieprojecten.

Amendement 132
Johannes Lebech

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 133
Robert Goebbels

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(c) CER's die worden afgegeven voor 
emissiereducties die zijn behaald uit in de 
minst ontwikkelde landen uitgevoerde 
projecten die werden aanvaard in 
overeenstemming met de voorwaarden en 
procedures aangenomen voor de 
tenuitvoerlegging van artikel 6 en artikel 
12 van het Protocol van Kyoto en van 
latere besluiten uit hoofde daarvan, totdat 
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2020, als dat eerder is. die landen een overeenkomst met de 
Gemeenschap hebben geratificeerd, of tot 
2020, als dat eerder is.

Or. en

Motivering

Om het Parlement en de Raad in een vroeg stadium overeenstemming te laten bereiken over 
de "lastenverdeling", is dit amendement geïnspireerd op een voorstel dat gedaan is op het 
niveau van de Raad.

Amendement 134
Konrad Szymański

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Een extra EU-verificatieproces van de projecten naast de algemeen geaccepteerde regeling is 
niet nodig.
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Amendement 135
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi en Corina Creţu

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(c) CER's die worden afgegeven voor 
emissiereducties die zijn behaald uit in de 
minst ontwikkelde landen uitgevoerde 
projecten van het soort project dat is 
goedgekeurd in overeenstemming met de 
procedures als bepaald in het Protocol 
van Kyoto en latere internationale 
overeenkomsten, totdat die landen een 
overeenkomst met de Gemeenschap 
hebben geratificeerd, of tot 2020, als dat 
eerder is.

Or. en

Motivering

Aangezien er al internationaal geaccepteerde procedures van kracht zijn voor de goedkeuring 
van JI en CDM-projecten, waarover door de EU al overeenstemming is bereikt, is een 
aanvullende goedkeuring door alle lidstaten onnodig. 

Amendement 136
Roberto Musacchio

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Het is van belang dat CERs duidelijk in verband  worden gebracht met hernieuwbare-
energieprojecten.

Amendement 137
Johannes Lebech

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 138
Konrad Szymański

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten ervoor zorgen dat hun 
beleid op het gebied van de aankoop van 

Niet van toepassing op de Nederlandse 
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dergelijke credits de eerlijke geografische 
distributie van projecten verbetert en de 
totstandbrenging van een internationale 
klimaatveranderingsovereenkomst 
vergemakkelijkt.

vertaling.

Or. en

Motivering

Een extra EU-verificatieproces van de projecten naast de algemeen geaccepteerde regeling is 
niet nodig.

Amendement 139
María Sornosa Martínez en Inés Ayala Sender

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Niet van toepassing op de Nederlandse 
vertaling.

Or. en

Amendement 140
Evangelia Tzampazi

Voorstel voor een beschikking
Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten mogen alleen gebruik 
maken van projectcredits van projecten op 
het gebied van hernieuwbare energie en 
efficiënt eindgebruik die in 
overeenstemming zijn met hoge 
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kwaliteitscriteria waardoor de 
additionaliteit van projecten wordt 
gewaarborgd alsmede hun bijdrage tot 
duurzame ontwikkeling. De 
kwaliteitscriteria dienen ten minste in 
overeenstemming te zijn met het 'Gouden 
Standaard'-type of een vergelijkbaar type. 

Or. en

Motivering

De Gouden Standaard geldt alleen voor projecten op het gebied van hernieuwbare energie en 
efficiënt eindgebruik, en vereist dat projecten een conservatieve interpretatie volgen van de 
UNFCCC-additionaliteitstest.  De GS vereist tevens dat een onafhankelijke door de 
UNFCCC-geaccrediteerde derde partij bewijst dat het project een werkelijke bijdrage levert 
aan duurzame ontwikkeling, en ook maatschappelijke voordelen oplevert.

Amendement 141
Johannes Lebech

Voorstel voor een beschikking
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten mogen, onverminderd lid 1, 
in het geval dat de sluiting van een 
internationale overeenkomst inzake 
klimaatverandering vertraging oploopt, 
aanvullende broeikasgascredits gebruiken 
die behaald zijn uit projecten of andere 
emissiereducerende activiteiten 
overeenkomstig de in artikel 11bis, lid 5, 
van Richtlijn 2003/87/EG bedoelde 
overeenkomsten. 

2. De lidstaten mogen, onverminderd lid 1, 
in het geval dat de sluiting van een 
internationale overeenkomst inzake 
klimaatverandering vertraging oploopt, om 
te voldoen aan hun verplichtingen uit 
hoofde van artikel 3, aanvullende 
broeikasgascredits gebruiken die behaald 
zijn uit 'Gouden Standaard'-projecten. 

Or. en
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Amendement 142
María Sornosa Martínez en Inés Ayala Sender

Voorstel voor een beschikking
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 143
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi en Corina Creţu

Voorstel voor een beschikking
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

In het geval van een internationale overeenkomst naast het CDM, blijven de Gezamenlijke
Uitvoeringsprojecten (JI-projecten) doorlopen na 2012, en derhalve moeten de ERU-credits 
van deze projecten worden inbegrepen.
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Amendement 144
Konrad Szymański

Voorstel voor een beschikking
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Ook credits van het JI-mechanisme (ERUs) moeten mogen worden gebruikt.

Amendement 145
Johannes Lebech

Voorstel voor een beschikking
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 146
María Sornosa Martínez en Inés Ayala Sender

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. Het gebruik van credits door elke 
lidstaat overeenkomstig de leden 1, 2 en 3, 
mag niet meer bedragen dan 6% van de 
broeikasgasemissies van die lidstaat die in 
2005 niet onder Richtlijn 2003/87/EG 
vielen.

Or. en

Amendement 147
Konrad Szymański

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. Het jaarlijkse gebruik van credits door 
elke lidstaat overeenkomstig de leden 1, 2 
en 3, mag niet meer bedragen dan 5% van 
de broeikasgasemissies van die lidstaat die 
in 2005 niet onder Richtlijn 2003/87/EG 
vielen.

Or. en

Motivering

Er wordt bezwaar gemaakt tegen het percentage van de credits van flexibele mechanismes, 
waarbij er de voorkeur aan wordt gegeven om het quotum te verhogen tot 5% om de 
flexibiliteit van de verwezenlijking van de doelstellingen te maximaliseren.
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Amendement 148
Roberto Musacchio

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Het is van belang dat ontwikkelde landen een bijdrage leveren om de gestelde doelen te 
verwezenlijken zonder hun nationale emissieniveaus met andere lidstaten te compenseren of 
uit te ruilen.

Amendement 149
Erna Hennicot-Schoepges

Voorstel voor een beschikking
Artikel 4 – lid 4 – alinea's 1 bis en 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor een lidstaat die verplicht is zijn 
broeikasgasemissie tegen 2020 met meer 
dan 10% te reduceren, moet deze 3%-
limiet met een aantal procentpunten 
worden verhoogd gelijk aan het verschil 
tussen de reductieverplichting voor die 
lidstaat en -10%.
Iedere lidstaat mag ongebruikte credits 
overdragen naar latere jaren.

Or. en
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Motivering

De Commissie stelt voor alle lidstaten dezelfde limiet voor het gebruik van de credits voor, 
ongeacht hun reductiedoelstelling. Dat vereist meer inspanningen van de lidstaten met de 
hoogste doelstelling, die toch al meer moeten doen dan de overige lidstaten.

Bovengenoemd amendement stelt lidstaten met een hoge doelstelling in staat meer credits te 
gebruiken dan de overige lidstaten. Het zou deze lidstaten helpen en tegelijkertijd zorgt het 
ervoor dat de totale hoeveelheid in de EU gebruikte credits niet buitensporig stijgt.

Zo wordt voorkomen dat lidstaten onder druk komen te staan om credits te gebruiken in een 
bepaald jaar of dat lidstaten credits dreigen te verliezen. Dit helpt de lidstaten om de kwaliteit 
van de projecten die zij geselecteerd hebben te verbeteren.

Amendement 150
Roberto Musacchio

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Het is van belang dat ontwikkelde landen een bijdrage leveren om de gestelde doelen te 
verwezenlijken zonder hun nationale emissieniveaus met andere lidstaten te compenseren of 
uit te ruilen.

Amendement 151
Péter Olajos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Elke lidstaat mag het ongebruikte deel van 
die hoeveelheid aan een andere lidstaat 
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overdragen. verkopen door het te veilen.

Or. en

Motivering

In verband met het aanzienlijke kostenefficiëntie-potentieel in de lidstaten om CO2-emissies te 
verlagen, moeten de projecten en de overdracht in de EU, tussen de lidstaten ook worden 
aangemoedigd naast het steunen van projecten in derde landen. 

De mogelijkheid om het ongebruikte deel te verkopen kan een aantrekkelijke en goede 
motivatie voor de lidstaten zijn. Afgezien daarvan, moet het systeem ook eerlijk en 
rechtvaardig zijn voor degenen die hun verplichtingen nakomen.

Amendement 152
Linda McAvan

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Elke lidstaat mag het ongebruikte deel van 
die hoeveelheid aan een andere lidstaat 
overdragen. Indien het jaarlijks gebruik 
van de credits van een lidstaat niet de in 
alinea 1 bepaalde hoeveelheid haalt, mag 
de lidstaat het ongebruikte deel van die 
hoeveelheid overdragen naar latere jaren.

Or. en

Motivering

Lidstaten moeten de flexibiliteit hebben om hun doelstellingen op de meest kostenefficiënte 
wijze te halen, mits de integriteit van het milieu wordt gehandhaafd. Onvoorspelbare pieken 
in de emissies als gevolg van onvoorziene omstandigheden, zoals afwijkende 
temperatuurschommelingen die veroorzaakt worden door het weer, kunnen het lastig maken 
om de jaarlijkse doelstellingen te halen. Als lidstaten in staat worden gesteld hun 
projectcredits gedurende de periode 2013-2020 te beheren, zouden zij kunnen reageren op 
dergelijke onvoorziene omstandigheden zonder de integriteit van het milieu in gevaar te 
brengen.
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Amendement 153
Erna Hennicot-Schoepges

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten mogen alleen gebruik 
maken van projectcredits van projecten op 
het gebied van hernieuwbare energie en 
efficiënt eindgebruik die in 
overeenstemming zijn met hoge 
kwaliteitscriteria waardoor de 
additionaliteit van projecten wordt 
gewaarborgd alsmede hun bijdrage tot 
duurzame ontwikkeling. De 
kwaliteitscriteria dienen ten minste in 
overeenstemming te zijn met de 'Gouden 
Standaard' of een vergelijkbare norm. 
Alleen credits van waterkrachtprojecten 
van minder dan 10MW mogen worden 
toegestaan, en uitsluitend als zij voldoen 
aan de criteria van de Wereldcommissie 
voor dammen.

Or. en

Motivering

Verschillende studies hebben aangetoond dat tot 40% van de huidige CDM-projecten geen 
aanvullend karakter hebben en toch al zouden zijn uitgevoerd, ook zonder het bestaan van het 
CDM. De emissies in de ontwikkelde landen zijn toegenomen als gevolg van de projecten, en 
er worden extra CO2-emissies gecreëerd in plaats van dat ze worden gecompenseerd 
Projecten die worden aanvaard in aanvulling op de nationale verplichtingen moeten voldoen 
aan een norm, zoals de Gouden Standaard of een vergelijkbare norm. 

De criteria van de Wereldcommissie voor dammen werden vastgesteld om negatieve gevolgen 
voor samenleving/milieu van grote waterkrachtcentrales te voorkomen.
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Amendement 154
Anders Wijkman

Voorstel voor een beschikking
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis

Hulp voor ontwikkelingslanden om zich 
aan te passen aan de negatieve gevolgen 
van klimaatverandering
1. Zodra een internationale overeenkomst 
over klimaatverandering is gesloten, 
verbindt de Gemeenschap zich er vanaf 
begin 2013 toe om op subsidiebasis 
financiële bijstand te verlenen aan 
ontwikkelingslanden, met name voor 
gemeenschappen en landen die het meest 
te duchten hebben van 
klimaatverandering, om hen te helpen 
zich aan te passen en de risico's te 
beperken. Deze investeringen moeten een 
aanvulling vormen op de in artikel 4 
bedoelde investeringen.
2. De in lid 1 bedoelde bijstand neemt 
jaarlijks lineair toe en bedraagt in 2020 
ten minste 10 miljard EUR. De financiële 
inspanning bedraagt in 2013 ten minste 5 
miljard EUR. De bijstand moet worden 
gekanaliseerd naar de EU en/of 
internationale fondsen voor aanpassing, 
met inbegrip van het Wereldwijd 
bondgenootschap tegen 
klimaatverandering (GCCA) en 
toekomstige internationale fondsen voor 
aanpassing die door een internationale 
overeenkomst worden ondersteund. De 
bijstand voor aanpassing dient een 
aanvulling te zijn op de huidige 
hulpgelden maar dient te worden 
geïntegreerd in de gangbare 
ontwikkelingshulp. 
3. De lidstaten mogen gebruik maken van 
de inkomsten uit veilingen 
overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG als 
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geamendeerd om te voldoen aan de 
verplichtingen van dit artikel.

Or. en

Motivering

De geïndustrialiseerde landen zijn in grote mate verantwoordelijk voor de negatieve gevolgen 
van klimaatverandering voor ontwikkelingslanden. De EU is daarom verplicht voor deze 
schade te betalen.

Amendement 155
Jens Holm, Åsa Westlund, Roberto Musacchio, Carl Schlyter, Adamos Adamou en Satu 
Hassi

Voorstel voor een beschikking
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis
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Hulp voor ontwikkelingslanden om zich 
aan te passen aan de negatieve gevolgen 

van klimaatverandering
1. Zodra een internationale overeenkomst 
over klimaatverandering is gesloten, 
verbindt de Gemeenschap zich er vanaf 
begin 2013 toe om op subsidiebasis 
financiële bijstand te verlenen aan 
ontwikkelingslanden, met name voor 
gemeenschappen en landen die het meest 
te duchten hebben van 
klimaatverandering en de huidige 
klimaatschommelingen, om hen te helpen 
zich aan te passen aan de negatieve 
gevolgen van klimaatverandering. Deze 
investeringen vormen een aanvulling op 
de in artikel 4 bedoelde investeringen.
2. De in lid 1 bedoelde bijstand neemt 
jaarlijks lineair toe en bedraagt in 2020 
11 miljard EUR. De financiële 
inspanning bedraagt in 2013 5 miljard 
EUR. Deze middelen mogen niet worden
meegeteld om de in VN-verband 
overeengekomen doelstelling van 0,7% 
voor ontwikkelingshulp te halen.
3. De in lid 2 bedoelde inspanning voor de 
Gemeenschap wordt over de lidstaten 
verdeeld overeenkomstig de in artikel 9, 
lid 2 bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing. Het comité besluit over de 
verdeling van de financiële inspanning 
aan de hand van de volgende criteria:
(a) het aandeel van de inspanning van een 
lidstaat houdt lineair verband met het 
BBP per hoofd van de bevolking van de 
lidstaat in 2005;
(b) Lidstaten die hun broeikasgasemissies 
niet hoeven te verlagen ten opzichte van 
2005 omdat zij niet staan vermeld op de 
lijst van partijen bij het Protocol van 
Kyoto bij het Raamverdrag van de 
Verenigde Naties inzake 
Klimaatverandering, Bijlage I, hoeven 
niet bij te dragen aan de financiële 
inspanning als bedoeld in de leden 1 en 2.
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4. De lidstaten mogen gebruik maken van 
de inkomsten uit veilingen 
overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG als 
geamendeerd om te voldoen aan de 
verplichtingen van dit artikel.
5. Iedere lidstaat brengt jaarlijks verslag 
uit aan de Commissie en het Europees 
Parlement. Dit verslag bevat informatie 
over de mate waarin voldaan is aan de 
leden 1 t/m 4. De Commissie stelt een 
verslagleggingsformulier op dat moet 
worden gebruikt door de lidstaten om voor 
het einde van 2010 verslag uit te brengen 
overeenkomstig dit artikel.
6. Het in lid 2 bedoelde budget voor 
financiële bijstand in 2020 wordt uiterlijk 
in 2015 herzien. Deze herziening is 
gebaseerd op de jongste 
wetenschappelijke gegevens van die tijd.

Or. en

Motivering

Historische en toekomstige broeikasgasemissies van geïndustrialiseerde landen als de 27 EU-
lidstaten zijn verantwoordelijk voor de negatieve gevolgen van klimaatverandering die nu en 
in de toekomst zullen worden ondervonden door de ontwikkelingslanden. De EU is daarom 
verplicht om te betalen voor de schade die is veroorzaakt door haar broeikasgasemissies in 
ontwikkelingslanden.
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Amendement 156
John Bowis en Péter Olajos

Voorstel voor een beschikking
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis

Hulp voor ontwikkelingslanden om zich 
aan te passen aan de negatieve gevolgen 

van klimaatverandering
1. Zodra een internationale overeenkomst 
over klimaatverandering is gesloten, 
verbindt de Gemeenschap zich er vanaf 
begin 2013 toe om op subsidiebasis 
financiële bijstand te verlenen aan 
ontwikkelingslanden, met name voor 
gemeenschappen en landen die het meest 
te duchten hebben van 
klimaatverandering en de huidige 
klimaatschommelingen, om hen te helpen 
zich aan te passen aan de negatieve 
gevolgen van klimaatverandering. Deze 
investeringen vormen een aanvulling op 
de in artikel 4 bedoelde investeringen.
2. De lidstaten mogen gebruik maken van 
de inkomsten uit veilingen 
overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG als 
geamendeerd om te voldoen aan de 
verplichtingen van dit artikel.
3. Iedere lidstaat brengt jaarlijks verlag 
uit aan de Commissie. Dit verslag bevat 
informatie over de mate waarin door de 
lidstaat voldaan is aan dit artikel. De 
Commissie stelt een 
verslagleggingsformulier op dat moet 
worden gebruikt door de lidstaten om voor 
het einde van 2010 verslag uit te brengen 
overeenkomstig dit artikel. 

Or. en
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Motivering

Historische en toekomstige broeikasgasemissies van geïndustrialiseerde landen als de 27 EU-
lidstaten zijn verantwoordelijk voor de negatieve gevolgen van klimaatverandering die nu en 
in de toekomst zullen worden ondervonden door de ontwikkelingslanden. De EU is daarom 
verplicht om een bijdrage te leveren aan het bestrijden van de gevolgen van deze 
broeikasgasemissies in ontwikkelingslanden. 

Amendement 157
Dan Jørgensen

Voorstel voor een beschikking
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis
Hulp voor ontwikkelingslanden om zich 
aan te passen aan de negatieve gevolgen 

van klimaatverandering
1. Zodra een internationale overeenkomst 
over klimaatverandering is gesloten, 
verbindt de Gemeenschap zich er vanaf 
begin 2013 toe om op subsidiebasis 
financiële bijstand te verlenen aan 
ontwikkelingslanden, met name voor 
gemeenschappen en landen die het meest 
te duchten hebben van de gevolgen van 
klimaatverandering, om hen te helpen 
zich aan te passen aan de negatieve 
gevolgen van klimaatverandering. Deze 
investeringen vormen een aanvulling op 
de in artikel 4 bedoelde investeringen.

Or. en
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Amendement 158
Anders Wijkman

Voorstel voor een beschikking
Artikel 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 ter (nieuw) 

Verbintenis van de Gemeenschap inzake 
externe emissiereductie

1. Zodra een omvattende internationale 
overeenkomst over klimaatverandering is 
gesloten, financieren de Gemeenschap en 
de lidstaten vanaf begin 2013, als een 
noodzakelijke aanvulling op het Clean 
Development Mechanism/ Joint 
Inplementation (CDM/JI) meetbare, 
rapporteerbare, verifieerbare en bindende 
reducties van broeikasgasemissies in 
landen die partij zijn bij het Raamverdrag 
van de Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering (UNFCCC), maar 
niet opgenomen zijn in bijlage I van dit 
verdrag (niet-bijlage I-partijen).
2. De verbintenis van de Gemeenschap 
inzake externe reductie van 
broeikasgasemissies omvat 250 miljoen 
ton CO2-equivalent in 2013 en loopt 
lineair op naar 850 miljoen ton in 2020.
3. De Commissie neemt maatregelen om 
de verbintenis van de Gemeenschap 
inzake externe reductie van 
broeikasgasemissies te verdelen tussen de 
lidstaten, rekening houdend met het BBP 
per hoofd van de bevolking van elke 
lidstaat. Deze maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze 
beschikking beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 9, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.
4. De lidstaten kunnen hun individuele 
verbintenis inzake externe emissiereductie 
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krachtens lid 3 uitvoeren door middel 
van:
(a) rechtstreekse financiering van of 
deelname in een of meer bilaterale en/of 
multilaterale fondsen die uitsluitend 
bestemd zijn voor de financiering van 
beleid en maatregelen voor de reductie 
van broeikasgasemissies in niet-bijlage I-
partijen.
(b) bijdragen aan gereduceerde 
broeikasgasemissies ten gevolge van 
ontbossing en aantasting van de bossen, 
zoals gedefinieerd in een internationale 
overeenkomst inzake klimaatverandering 
in het kader van het UNFCCC.
5. De lidstaten zorgen ervoor dat hun 
beleid ter financiering van de 
emissiereducties bij niet-bijlage I-partijen 
een gelijkwaardige geografische verdeling 
van de projecten bevordert.  

Or. en

Motivering

Het vierde evaluatieverslag van de Intergouvernementele Werkgroep inzake 
klimaatverandering (IPCC) concludeert dat om de opwarming van de aarde onder de 2 oC te 
houden er ook een significante koerswijziging in de ontwikkelingslanden nodig is. Het CDM 
is één mechanisme om hier aan bij te dragen. Maar het CDM zal niet toereikend zijn en 
vandaar het voorstel voor een aanvulling. De geïndustrialiseerde landen hebben de 
verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de vereiste reductie van de emissies in 
ontwikkelingslanden naast hun verplichte reducties in eigen land, mits er een omvattende 
internationale overeenkomst is gesloten.

Amendement 159
Johannes Lebech

Voorstel voor een beschikking
Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten brengen uiterlijk 31 
maart van het daaropvolgende jaar 
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verslag uit aan de Commissie over hun 
jaarlijkse broeikasgasemissies uit bronnen 
die niet vallen onder Richtlijn 
2003/87/EG. Binnen een termijn van twee 
maanden na die datum controleert en 
publiceert de Commissie deze verslagen. 

Or. en

Motivering

Jaarlijkse en tijdige verslaglegging is essentieel voor de Commissie om te kunnen evalueren 
of lidstaten hun doelstellingen halen en om de nodige maatregelen te treffen als de 
doelstellingen niet worden gehaald. 

Amendement 160
Johannes Lebech

Voorstel voor een beschikking
Artikel 5 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Een jaar vóór de inwerkingtreding 
van deze beschikking leggen de lidstaten 
een verslag voor aan de Commissie 
waarin zij uiteenzetten in welke mate zij 
hun doelstelling zullen halen in de 
sectoren die niet onder Richtlijn 
2003/87/EG vallen.  In het verslag moet 
duidelijkheid worden verschaft over alle 
initiatieven die gevolgen zullen hebben 
voor bedrijven in de sectoren die niet 
onder Richtlijn 2003/87/EG vallen.  De 
soorten initiatieven en de gevolgen 
moeten worden uitgedrukt in tonnen 
broeikasgas, uitgesplitst in sectoren en 
subsectoren
In het verslag moet ook duidelijkheid 
worden verschaft over de manier waarop 
de lidstaat ervoor zorgt dat het 
kostenefficiënte reductiepotentieel in 
huishoudens wordt benut. 

Or. en
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Motivering

Dit voorstel voor een beschikking garandeert niet dat bedrijven buiten de ETS-sector  onder 
vergelijkbare omstandigheden kunnen produceren.  Dit amendement reikt de Commissie het 
gereedschap aan om ervoor te zorgen dat bedrijven buiten het ETS eerlijk zullen worden 
behandeld en geen oneerlijke concurrentie zullen ondervinden op de interne markt. Omdat 
een groot deel van de bedrijven in de EU buiten het ETS valt, moet er in dit opzicht 
zorgvuldig worden toegezien op dit voorstel voor een beschikking.

Amendement 161
Peter Liese

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

In de beschikking moet een strakker tijdsschema worden ingevoerd voor de beoordeling van 
de vorderingen die de lidstaten maken bij de tenuitvoerlegging van de beschikking door 
eerder te beginnen dan voorgesteld en door de beoordeling jaarlijks te laten plaatsvinden. 
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Amendement 162
Linda McAvan

Voorstel voor een beschikking
Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie stelt een verslag op 
en legt dit uiterlijk 31 december 2011 voor 
aan de Europese Raad waarin, met 
betrekking tot de vereiste reductie van de 
broeikasgasemissies, zowel uit bronnen 
die onder deze beschikking vallen als uit 
de bronnen die onder Richtlijn 
2003/87/EG vallen, worden vermeld:
- de broeikasgasemissiegrenswaarden van 
iedere lidstaat in 2020 in vergelijking met 
de broeikasgasemissies in 1990; en tevens
- de broeikasgasemissies van iedere 
lidstaat in 2020.

Or. en

Motivering

De ambitie en de transparantie van de EU zullen van cruciaal belang zijn om een 
internationale overeenkomst over klimaatverandering te sluiten. Het is belangrijk dat dit 
inzichtelijk wordt gemaakt, omdat andere landen duidelijk moeten kunnen zien welke 
inspanning er van iedere lidstaat wordt gevraagd. Om dit te verwezenlijken moet de 
Commissie volledige besparingscijfers (ETS en non-ETS) voor iedere lidstaat vaststellen. Dit 
behelst geen wijziging van de algehele structuur maar is meer bedoeld om de internationaal 
vereiste duidelijkheid te verschaffen. 

Amendement 163
Péter Olajos

Voorstel voor een beschikking
Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten brengen uiterlijk 31 
maart van het daaropvolgende jaar 
verslag uit over hun jaarlijkse 
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broeikasgasemissies uit bronnen die niet 
vallen onder Richtlijn 2003/87/EG. 
De Commissie controleert de verslagen 
voor eind april na de maand waarin de 
verslagen ingeleverd moeten worden. Bij 
niet-naleving zijn de bepalingen van 
artikel 5 bis van toepassing.

Or. en

Motivering

Een gedegen en onafhankelijke bewaking, verslaglegging en controle moeten ieder jaar én 
tijdig in de lidstaten worden verricht. Om ervoor te zorgen dat de jaarlijkse emissie daalt 
moet er ieder jaar én tijdig verslag worden uitgebracht. De beschikking moet de Commissie in 
staat stellen om tijdig te evalueren of een lidstaat de beschikking heeft nageleefd. Daarom 
moet zorgvuldige en tijdige verslaglegging verplicht worden gesteld. Dit houdt geen extra 
administratieve rompslomp voor de lidstaten in omdat in het Protocol van Kyoto al verplicht 
is gesteld dat er jaarlijks verslag wordt uitgebracht over de emissies.

Amendement 164
Peter Liese

Voorstel voor een beschikking
Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten brengen uiterlijk 31 
maart van het daaropvolgende jaar 
verslag uit over hun jaarlijkse 
broeikasgasemissies uit bronnen die niet 
vallen onder Richtlijn 2003/87/EG.
De Commissie dient de bevoegdheid te 
hebben om de bewakings- en 
verslaglegginsgvereisten als bepaald in 
Beschikking 280/2004/EG te wijzigen in 
het licht van de ervaring die is opgedaan 
met deze beschikking. De Commissie 
controleert de verslagen voor eind april 
na de maand waarin de verslagen 
ingeleverd moeten worden. Bij niet-
naleving zijn de bepalingen van artikel 5 
bis van toepassing.
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Or. en

Motivering

Een gedegen en onafhankelijke bewaking, verslaglegging en controle moeten ieder jaar én 
tijdig in de lidstaten worden verricht. Om ervoor te zorgen dat de jaarlijkse emissie daalt 
moet er ieder jaar én tijdig verslag worden uitgebracht. De beschikking moet de Commissie in 
staat stellen om tijdig te evalueren of een lidstaat de beschikking heeft nageleefd. Daarom 
moet zorgvuldige en tijdige verslaglegging verplicht worden gesteld.

Amendement 165
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi en Corina Creţu

Voorstel voor een beschikking
Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het standaardformulier voor de 
verslaglegging over de 
broeikasgasemissies tengevolge van de 
tenuitvoerlegging van artikel 3, het 
gebruik van de credits overeenkomstig 
artikel 4 van deze beschikking en de 
emissies tengevolge van de activiteiten die 
staan vermeld in bijlage I van Richtlijn 
2003/87/EG, wordt vastgesteld volgens de 
in artikel 9 bedoelde procedure.

Or. en

Motivering

Er moet een gemeenschappelijk verslagleggingsformulier worden opgesteld door de 
Commissie om verschillen tussen de lidstaten bij de tenuitvoerlegging van deze bepaling te
voorkomen.
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Amendement 166
Péter Olajos

Voorstel voor een beschikking
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
1. Indien de broeikasgasemissies van een 
lidstaat uit bronnen die niet onder 
Richtlijn 2003/87/EG vallen, de jaarlijkse 
emissiegrenswaarde krachtens artikel 3 
overschrijden, betaalt die lidstaat een 
boete voor te hoge uitstoot die gelijk is 
aan het in artikel 16 van Richtlijn 
2003/87/EG vastgestelde bedrag. De boete 
voor te hoge uitstoot wordt uitbetaald aan 
het Gemeenschapsfonds dat is bestemd 
voor de financiering van maatregelen ter 
beperking van de klimaatverandering.
2. De Commissie neemt maatregelen om 
het in lid 1 genoemde fonds op te richten. 
Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze beschikking beogen 
te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in artikel 9, 
lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.
3. De opbrengsten van het 
Gemeenschapsfonds zullen worden 
verstrekt aan die lidstaten die hun 
verplichtingen zijn nagekomen of hun 
doelstellingen hebben overtroffen om de 
middelen te besteden aan verdere 
inspanningen om de broeikasgasemissies 
te verlagen.

Or. en

Motivering

De EU heeft een enorm maar verwaarloosd energie-efficiëntiepotentieel, en een sterk 
nalevingsmechanisme binnen de non-ETS sector zou leiden tot reducties in de bouw- en 
vervoersector en zou in de lidstaten veel meer steun verwerven voor een verplichte energie-
efficiëntiedoelstelling. Om efficiënt te zijn en onze reductiedoelstellingen te halen en zelfs te 
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overtreffen moeten we er zeker van zijn dat alle opbrengsten van boetes worden besteed aan
verdere inspanningen om de CO2-emissies te verlagen.

Amendement 167
Johannes Lebech

Voorstel voor een beschikking
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Nalevingsmechanisme

1. Indien de broeikasgasemissies van een 
lidstaat uit bronnen die niet onder 
Richtlijn 2003/87/EG vallen, de jaarlijkse 
emissiegrenswaarde krachtens artikel 3 
van deze beschikking overschrijden,
betaalt die lidstaat een boete voor te hoge 
uitstoot die gelijk is aan het in artikel 16 
van Richtlijn 2003/87/EG vastgestelde 
bedrag. 
2. Het totaal waarmee de grenswaarde in 
ton CO2-equivalent is overschreden wordt, 
onverminderd lid 1, in mindering 
gebracht op de vervolgens berekende 
hoeveelheid rechten die door de lidstaat 
worden geveild krachtens artikel 10, lid 2, 
van Richtlijn 2003/87/EG.  Deze rechten 
worden verdeeld tussen en geveild door 
die lidstaten die hun doelstellingen 
hebben gehaald om het plafond van de 
EU-regeling voor de handel in 
emissierechten (ETS) in tact te houden.

Or. en

Motivering

Strikte naleving is noodzakelijk wil dit voorstel zin hebben.  De inbreukprocedure duurt 
verschillende jaren en maakt het erg lastig om tijdig te reageren als lidstaten er niet in slagen 
hun jaarlijkse emissiereductiedoelstellingen te halen. Dit zou een ernstige belemmering 
kunnen vormen om de emissiereductiedoelstellingen te halen.
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Amendement 168
Peter Liese

Voorstel voor een beschikking
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Directe-boetemechanisme

1. Teneinde een duidelijke en duurzame 
naleving door de lidstaten te waarborgen 
stelt de Commissie een directe-boetestelsel 
voor hen vast. 
2. Het boetestelsel stelt de Commissie in 
staat een boete op te leggen aan lidstaten 
die de verplichtingen uit hoofde van deze 
beschikking niet nakomen.
3. De Commissie start de directe-
boeteprocedure onmiddellijk na de 
evaluatie van het jaarlijkse verslag van de 
lidstaat als zij heeft vastgesteld dat een 
lidstaat er niet in is geslaagd de 
beschikking na te leven of na enig ander 
door de Commissie vergaard bewijs over 
specifieke niet-naleving door een lidstaat.
4. De berekening van de niet-
nalevingsboete wordt gekoppeld aan de 
berekening van de boete voor te hoge 
uitstoot krachtens Richtlijn 2003/87/EG 
en moet gelijkelijk worden geïndexeerd 
aan het jaarlijkse inflatiecijfer van de 
Eurozone.  Indien boetes worden 
opgelegd wegens niet-naleving van de 
jaarlijkse reductieverplichtingen door een 
lidstaat, stelt de Commissie een regeling 
vast om van de rechten die de betreffende 
lidstaat werden toegewezen krachtens 
artikel 9 bis en 10 van Richtlijn 
2003/87/EG rechten in te houden voor 
veilingsdoeleinden, totdat de betaling is 
ontvangen. De Commissie stelt ook een 
regeling vast om de ingehouden rechten 
vrij te geven na betaling van de boete door 
de betreffende lidstaat.
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De bijzonderheden van deze procedure 
zullen uiterlijk 31 december 2010 worden 
vastgelegd in een specifieke verordening 
van de Commissie waarin rekening zal 
worden gehouden met de doelstellingen 
en inhoud van de in artikel 10, lid 5, van 
de geamendeerde Richtlijn 2003/87/EG 
bedoelde verordening.
5. De Commissie stelt uiterlijk 31 
december 2010 de nodige richtsnoeren, 
berekeningsmethoden, de koppeling met 
de berekening van de boete voor te hoge 
uitstoot krachtens Richtlijn 2003/87/EG, 
de inning van niet-nalevingsboetes en de 
bepalingen voor de administratieve 
afwikkeling vast, en richt tevens een 
specifiek fonds op.
6. In dit specifieke fonds worden de 
opbrengsten van het directe-
boetemechanisme gestort die vervolgens 
worden toegewezen ter bevordering en 
versterking van onderzoek, productie en 
gebruik van hernieuwbare energie en 
verhoogde energie-efficiëntie en -behoud 
in de Europese Unie. De Commissie 
evalueert een model voor het gebruik van 
die middelen, met name ter ondersteuning 
van die lidstaten die hun doelstellingen 
overtreffen door het fonds te gebruiken 
ter ondersteuning van hernieuwbare 
energieprojecten in die landen en ook om 
onderpresterende lidstaten te helpen die 
kunnen aantonen dat hun achterstand 
niet kan worden toegeschreven aan onwil 
of een onjuist instrumentarium maar aan 
economische of sociale omstandigheden 
die hen beletten hun doelstellingen te 
halen. 

Or. en

Motivering

Alleen een sterke nalevingsstructuur die gebaseerd is op duidelijke reductiedoelstellingen kan 
leiden tot een progressieve emissiereductie tegen 2020. Het huidige voorstel voor een 
beschikking met beperkte handhavings- en nalevingsbepalingen brengt de verwezenlijking van 
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de reductiedoelstelingen in gevaar. In het huidige voorstel hoeven EU-lidstaten alleen verslag 
uit te brengen over hun emissies en over de vooruitgang die ze geboekt hebben bij de 
verwezenlijking van hun reductiedoelstellingen.

Amendement 169
Anders Wijkman

Voorstel voor een beschikking
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Directe-boetemechanisme

1. De Commissie stelt een directe-
boetestelsel vast dat bij niet-naleving 
wordt geactiveerd. Het boetestelsel stelt de 
Commissie in staat lidstaten die de 
verplichtingen uit hoofde van deze 
beschikking niet nakomen rechtstreeks 
een boete op te leggen.
2. De Commissie stelt uiterlijk 31 
december 2010 de nodige richtsnoeren, 
methoden voor de berekening van niet-
nalevingsboetes, de inning van boetes en 
de bepalingen voor de administratieve 
afwikkeling vast.

Or. en

Amendement 170
Péter Olajos

Voorstel voor een beschikking
Artikel 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 ter
De Commissie stelt een regeling vast om 
van de rechten die de betreffende lidstaat 
werden toegewezen krachtens artikel 9 bis 
en 10 van Richtlijn 2003/87/EG rechten 
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in te houden voor veilingsdoeleinden, 
totdat de betaling is ontvangen. De 
Commissie stelt ook een regeling vast om 
de ingehouden rechten vrij te geven na 
betaling van de boete door de betreffende 
lidstaat.

Or. en

Motivering

Een sterk en efficiënt nalevingsmechanisme is van cruciaal belang.

Amendement 171
Robert Goebbels

Voorstel voor een beschikking
Artikel 6 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanpassingen met ingang van de sluiting
van een internationale overeenkomst 

inzake klimaatverandering

Aanpassingen met ingang van de 
goedkeuring door de Gemeenschap en de 

lidstaten van een internationale 
overeenkomst inzake klimaatverandering

Or. en

Motivering

Om het Parlement en de Raad in een vroeg stadium overeenstemming te laten bereiken over 
de "lastenverdeling", is dit amendement geïnspireerd op een voorstel dat gedaan is op het 
niveau van de Raad.
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Amendement 172
Robert Goebbels

Voorstel voor een beschikking
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Binnen zes maanden na sluiting van een 
internationale overeenkomst inzake 
klimaatverandering die aanleiding is tot 
een meer ingrijpende wettelijk verplichte 
vermindering dan bepaald in artikel 3, 
dient de Commissie een 
wetgevingsvoorstel in om de relevante 
artikelen van deze beschikking over de 
bijdrage van iedere lidstaat aan te passen 
overeenkomstig de inhoud van een 
dergelijke overeenkomst. Een dergelijk 
voorstel omvat o.a. de vaststelling van de 
bijdrage die iedere lidstaat levert aan de 
aanvullende reductie-inspanning. De 
aangepaste beschikking wordt van kracht 
in het jaar na de inwerkingtreding van de 
internationale overeenkomst.

2. Vanaf het jaar dat volgt op de sluiting 
van de in lid 1 bedoelde overeenkomst, 
moeten de broeikasgasemissies van de 
Gemeenschap uit bronnen die in 2020 
overeenkomstig artikel 3, lid 1, niet onder 
Richtlijn 2003/87/EG vallen, verder 
worden verlaagd met een even grote 
hoeveelheid als de totale extra reductie 
van broeikasgasemissies door de 
Gemeenschap uit alle bronnen waartoe de 
internationale overeenkomst de 
Gemeenschap verplicht, vermenigvuldigd 
met het aandeel van de totale 
broeikasgasemissiereducties van de 
Gemeenschap voor het jaar 2020 waaraan 
de lidstaten bijdragen door de reducties 
van broeikasgasemissies uit bronnen die 
overeenkomstig artikel 3 niet onder 
Richtlijn 2003/87/EG vallen.

3. Elke lidstaat draagt bij aan de extra 
reductie-inspanning van de Gemeenschap 
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naar de mate waarin hij bijdraagt aan de
totale uitstoot van de Gemeenschap 
afkomstig uit bronnen die overeenkomstig 
artikel 3 niet onder Richtlijn 2003/87/EG 
vallen voor het jaar 2020.

De Commissie wijzigt de bijlage om de 
emissieplafonds aan te passen 
overeenkomstig het bepaalde in de eerste
alinea. Die maatregel, die niet-essentiële 
onderdelen van deze beschikking beoogt 
te wijzigen, wordt vastgesteld volgens de 
in artikel 9, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

4. De lidstaten mogen het gebruik van de 
in artikel 4, lid 4, bedoelde 
broeikasgascredits van derde landen die 
de in lid 1 van dit artikel bedoelde 
overeenkomst hebben geratificeerd, in 
overeenstemming met lid 5, verhogen met 
ten hoogste 50% van de extra reductie die 
overeenkomstig lid 2 plaatsvindt.

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

5. De Commissie keurt maatregelen goed 
om te voorzien in het gebruik door de 
lidstaten van aanvullende soorten 
projectcredits of, eventueel, in het gebruik 
door de lidstaten van andere 
mechanismen die in het kader van de 
internationale overeenkomst zijn 
ingesteld. 

Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze beschikking beogen 
te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in artikel 9, 
lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. en
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Motivering

Om het Parlement en de Raad in een vroeg stadium overeenstemming te laten bereiken over 
de "lastenverdeling", is dit amendement geïnspireerd op een voorstel dat gedaan is op het 
niveau van de Raad.

Amendement 173
Urszula Krupa

Voorstel voor een beschikking
Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis.  Met name wanneer hun 
energiesector afhankelijk is van steenkool 
en de zwakke ontwikkeling van hun CCS-
technologie er op neerkomt dat zij 
emissies niet kunnen compenseren, 
hebben lidstaten met het laagste BBP per 
hoofd van de bevolking geen enkele reële 
mogelijkheid om de CO2-uitstoot te 
verlagen zonder drastische belemmering 
van de groei, die er nu juist toe zou 
moeten bijdragen dat het BBP per hoofd 
van de bevolking in de Gemeenschap 
wordt geharmoniseerd. 
Uit naam van de solidariteit met deze 
landen, tot uitdrukking gebracht in 
overweging 7 van dit document, zou de 
Gemeenschap hun situatie in ogenschouw 
moeten nemen tijdens onderhandelingen 
over internationale overeenkomsten en de 
emissiewaarden voor deze landen die in 
de bijlage zijn vastgelegd ongewijzigd 
moeten laten.

Or. pl
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Amendement 174
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een beschikking
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Vanaf het jaar dat volgt op de sluiting 
van de in lid 1 bedoelde overeenkomst, 
moeten de broeikasgasemissies van de 
Gemeenschap uit bronnen die in 2020 
overeenkomstig artikel 3, lid 1, niet onder 
Richtlijn 2003/87/EG vallen, verder 
worden verlaagd met een even grote 
hoeveelheid als de totale extra reductie van 
broeikasgasemissies door de Gemeenschap 
uit alle bronnen waartoe de internationale 
overeenkomst de Gemeenschap verplicht, 
vermenigvuldigd met het aandeel van de 
totale broeikasgasemissiereducties van de 
Gemeenschap voor het jaar 2020 waaraan 
de lidstaten bijdragen door de reducties van 
broeikasgasemissies uit bronnen die 
overeenkomstig artikel 3 niet onder 
Richtlijn 2003/87/EG vallen.

2. Vanaf het jaar dat volgt op de sluiting 
van de in lid 1 bedoelde overeenkomst, 
moeten de broeikasgasemissies van de 
Gemeenschap uit bronnen die in 2020 
overeenkomstig artikel 3, lid 1, niet onder 
Richtlijn 2003/87/EG vallen, verder 
worden verlaagd met een even grote 
hoeveelheid als de totale extra reductie van 
broeikasgasemissies door de Gemeenschap 
uit alle bronnen waartoe de internationale 
overeenkomst de Gemeenschap verplicht, 
verhoogd met het aandeel van de totale 
broeikasgasemissiereducties van de
Gemeenschap voor het jaar 2020 waaraan 
de lidstaten bijdragen door de reducties van 
broeikasgasemissies uit bronnen die 
overeenkomstig artikel 3 niet onder 
Richtlijn 2003/87/EG vallen.

Or. en

Motivering

"Vermenigvuldigd met" betekent "verhoogd met" maar ook "een getal met het genoemde 
getal vermenigvuldigen". In het eerste geval, als bijvoorbeeld de internationale overeenkomst 
de Gemeenschap verplicht tot een extra reductie van 3% en de emissiereductie voor het jaar 
2020 2%  is, zal de Gemeenschap haar emissie met 3x2=6% moeten verlagen. In het tweede 
geval, uitgaande van dezelfde cijfers, moet de Gemeenschap haar emissie verlagen met 
3+2=5%, wat in overeenstemming is met de economische belangen van de Gemeenschap.
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Amendement 175
Konrad Szymański

Voorstel voor een beschikking
Artikel 6 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie wijzigt de bijlage om de 
emissieplafonds aan te passen 
overeenkomstig het bepaalde in de eerste 
alinea. Die maatregel, die niet-essentiële 
onderdelen van deze beschikking beoogt 
te wijzigen, wordt vastgesteld volgens de 
in artikel 9, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

De Commissie wijzigt de bijlage om de 
emissieplafonds aan te passen 
overeenkomstig het bepaalde in de eerste 
alinea. De maatregel wordt vastgesteld 
volgens de in artikel 251 van het Verdrag 
bedoelde procedure.

Or. en

Amendement 176
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu en Gyula Hegyi

Voorstel voor een beschikking
Artikel 6 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie wijzigt de bijlage om de 
emissieplafonds aan te passen 
overeenkomstig het bepaalde in de eerste 
alinea. Die maatregel, die niet-essentiële 
onderdelen van deze beschikking beoogt 
te wijzigen, wordt vastgesteld volgens de 
in artikel 9, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Binnen zes maanden na sluiting van een 
internationale overeenkomst inzake 
klimaatverandering die aanleiding is tot 
een meer ingrijpende wettelijk verplichte 
vermindering dan bepaald in artikel 3, 
dient de Commissie een overeenkomstig 
artikel 251 van het Verdrag goed te 
keuren wetgevingsvoorstel in over de 
bijdrage van iedere lidstaat aan de 
aanvullende beperkingsmaatregelen van 
de Gemeenschap.

Or. en

Motivering

Na de sluiting van een internationale overeenkomst is er een transparante procedure nodig 
voor de vaststelling van verdere nationale reductiedoelstellingen; de herverdeling van de 
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inspanningen zou gebaseerd moeten zijn op het resultaat van de internationale 
onderhandelingen.

Amendement 177
Péter Olajos

Voorstel voor een beschikking
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten mogen het gebruik van de in 
artikel 4, lid 4, bedoelde broeikasgascredits 
van derde landen die de in lid 1 van dit 
artikel bedoelde overeenkomst hebben 
geratificeerd, in overeenstemming met lid 
5, verhogen met ten hoogste 50% van de 
extra reductie die overeenkomstig lid 2 
plaatsvindt.

4. De lidstaten mogen het gebruik van de in 
artikel 4, lid 4, bedoelde broeikasgascredits 
van andere lidstaten of van derde landen 
die de in lid 1 van dit artikel bedoelde 
overeenkomst hebben geratificeerd, in 
overeenstemming met lid 5, verhogen met 
ten hoogste 50% van de extra reductie die 
overeenkomstig lid 2 plaatsvindt.

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

Elke lidstaat mag het ongebruikte deel van 
die hoeveelheid aan een andere lidstaat 
verkopen door het te veilen.

Or. en

Motivering

In verband met het aanzienlijke kostenefficiëntie-potentieel in de lidstaten om CO2-emissies te 
verlagen, moeten de projecten en de overdracht in de EU, tussen de lidstaten ook worden 
aangemoedigd naast het steunen van projecten in derde landen. 

De mogelijkheid om het ongebruikte deel te verkopen kan een aantrekkelijke en goede 
motivatie voor de lidstaten zijn. Afgezien daarvan, moet het systeem ook eerlijk en 
rechtvaardig zijn voor degenen die hun verplichtingen nakomen.
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Amendement 178
Péter Olajos

Voorstel voor een beschikking
Artikel 6 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De opbrengsten van de veilingen 
moeten worden besteed aan verdere 
projecten en investeringen ter verlaging 
van de broeikasgasemissie.

Or. en

Motivering

Om efficiënt te zijn en onze reductiedoelstellingen te halen en zelfs te overtreffen moeten we 
er zeker van zijn dat alle opbrengsten van boetes worden besteed aan verdere inspanningen 
om de CO2-emissies te reduceren.

Amendement 179
Edite Estrela

Voorstel voor een beschikking
Artikel 6 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie keurt maatregelen goed 
om te voorzien in het gebruik door de 
lidstaten van aanvullende soorten 
projectcredits of, eventueel, in het gebruik 
door de lidstaten van andere mechanismen 
die in het kader van de internationale 
overeenkomst zijn ingesteld.

5. De Commissie keurt maatregelen goed 
om te voorzien in het gebruik door de 
lidstaten van aanvullende soorten 
projectcredits, die de kwaliteit en de 
additionaliteit waarborgen en die 
bijdragen tot de duurzame ontwikkeling,
of, eventueel, in het gebruik door de 
lidstaten van andere mechanismen die in 
het kader van de internationale 
overeenkomst zijn ingesteld.

Or. pt
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Amendement 180
Linda McAvan

Voorstel voor een beschikking
Artikel 6 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Zodra een internationale 
overeenkomst is gesloten, herziet de 
Commissie de limiet voor het gebruik van 
credits uit de in artikel 4 bedoelde 
projectactiviteiten en, indien zij van 
mening is dat een verhoging van de limiet 
zinvol is, mag de Commissie een voorstel 
indienen bij het Europees Parlement en 
de Raad om artikel 4 te amenderen ten 
einde de limiet te verhogen.

Or. en

Motivering

We weten op dit moment nog niet hoe een nieuw internationale overeenkomst inzake 
klimaatverandering eruit zal zien, en mogen niet vooruitlopen op het resultaat van 
internationale onderhandelingen. Toch heeft de Commissie er in het pakket voor gezorgd dat 
het kader wordt aangepast aan de nieuwe internationale omgeving. Om redenen van 
consistentie zouden we hetzelfde moeten doen voor de limieten die gesteld zijn aan het 
gebruik van projectcredits door een herzieningsclausule op te nemen. De EU moet over het 
instrumentarium beschikken om snel te reageren op herziene afspraken over projectcredits op 
mondiaal niveau.

Amendement 181
Anders Wijkman

Voorstel voor een beschikking
Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 bis

In afwijking van de artikelen 4 en 6 
mogen lidstaten credits gebruiken uit:
1. die bebossings- en 
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herbebossingsprojecten die gecertificeerd 
zijn door de raad van bestuur van het 
CDM en die die zijn geverifieerd 
overeenkomstig de procedure van het 
toezichthoudende comité van de JI;
2. bosbouwactiviteiten in 
ontwikkelingslanden waarmee een 
overeenkomst is gesloten krachtens artikel 
11 bis, lid 5, van Richtlijn 2003/87/EG; en 
tevens 
3. bosbouwprojecten in 
ontwikkelingslanden overeenkomstig de 
in artikel 6, lid 1, van deze beschikking 
bedoelde internationale overeenkomst.

Or. en

Motivering

De EU moet haar internationale toezeggingen gestand doen en haar lidstaten in staat stellen 
om bosbouwcredits te gebruiken waarmee de EU in het kader van het Protocol van Kyoto en 
toekomstige internationale overeenkomsten inzake klimaatverandering heeft ingestemd.  
Bosbouwcredits zijn ook dé manier om ervoor te zorgen dat ontwikkelingslandenlanden zich 
op een geloofwaardige manier langdurig gaan inzetten voor bebossingen en herbebossing, ter 
voorkoming van ontbossing, om de klimaatverandering te beperken.

Amendement 182
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een beschikking
Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 bis
In afwijking van de artikelen 4 en 6 
mogen lidstaten credits gebruiken uit:
1.) die bebossings- en 
herbebossingsprojecten die gecertificeerd 
zijn door de raad van bestuur van het 
CDM en die die zijn geverifieerd 
overeenkomstig de procedure van het 
toezichthoudende comité van de JI;
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2. bosbouwactiviteiten in 
ontwikkelingslanden waarmee een 
overeenkomst is gesloten krachtens artikel 
11 bis, lid 5, van Richtlijn 2003/87/EG; en 
tevens 
3. bosbouwprojecten in 
ontwikkelingslanden overeenkomstig de 
in artikel 6, lid 1, van deze beschikking 
bedoelde internationale overeenkomst.

Or. en

Motivering

De EU moet haar internationale toezeggingen gestand doen en haar lidstaten in staat stellen 
om bosbouwcredits te gebruiken waarmee de EU in het kader van het Protocol van Kyoto en 
toekomstige internationale overeenkomsten inzake klimaatverandering heeft ingestemd.  
Bosbouwcredits zijn ook dé manier om ervoor te zorgen dat ontwikkelingslandenlanden zich 
op een geloofwaardige manier langdurig gaan inzetten voor bebossingen en herbebossing, ter 
voorkoming van ontbossing, om de klimaatverandering te beperken.

Amendement 183
Robert Goebbels

Voorstel voor een beschikking
Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 bis
Gebruik van de door middel van putten 

verwijderde broeikasgassen indien er geen 
internationale overeenkomst inzake 
klimaatverandering wordt gesloten

Indien er geen internationale 
overeenkomst inzake klimaatverandering 
wordt gesloten voor de periode na 2012, 
mogen lidstaten de door middel van 
putten verwijderde broeikasgasemissies 
gebruiken om te voldoen aan hun 
verplichtingen overeenkomstig artikel 3.

Or. en
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Motivering

Om het Parlement en de Raad in een vroeg stadium overeenstemming te laten bereiken over 
de "lastenverdeling, is dit amendement geïnspireerd op een voorstel dat gedaan is op het 
niveau van de Raad.

Amendement 184
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu en Gyula Hegyi

Voorstel voor een beschikking
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 Schrappen
Uitbreidingen van het toepassingsgebied 

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

Or. en

Motivering

Aangezien het toepassingsgebied van deze beschikking het ETS zal omvatten, en niet zozeer 
een aanvulling zal vormen zoals nu, is het onnodig dat een aanpassingsmechanisme rekening 
houdt met verhogingen overeenkomstig het ETS omdat het de totale nationale doelstellingen 
op geen enkele wijze zal beïnvloeden.
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Amendement 185
Konrad Szymański

Voorstel voor een beschikking
Artikel 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De emissieplafonds op grond van artikel 3 
van deze beschikking worden aangepast in 
overeenstemming met:

(a) de hoeveelheid overeenkomstig artikel 
11 van Richtlijn 2003/87/EG afgegeven 
broeikasgasemissierechten die het 
resultaat is van een wijziging van het 
toepassingsgebied van die richtlijn ten 
aanzien van de bronnen die eronder vallen, 
na uiteindelijke goedkeuring door de 
Commissie van de nationale 
toewijzingsplannen voor de periode 2008 
tot en met 2012 overeenkomstig die 
richtlijn.

(b) de uitsluiting van kleine installaties 
met een thermale input van minder dan 
25MW en die overeenkomstig artikel 27 
van Richtlijn 2003/87/EG bij de bevoegde 
autoriteit minder dan 25.000 ton CO2-
equivalent hebben gerapporteerd. 

Or. en
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Amendement 186
Avril Doyle

Voorstel voor een beschikking
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis
Steun van communautaire maatregelen 

ten behoeve van de verbintenissen van de 
lidstaten

1. Indien de geplande communautaire 
beleidsmaatregelen een aanzienlijk effect, 
in positieve of negatieve zin, zouden 
kunnen hebben op de nakoming van de 
door de lidstaten aangegane 
verbintenissen om de emissie van 
broeikasgassen te reduceren, moet de 
effectbeoordeling van ieder voorstel voor 
iedere lidstaat en voor de Gemeenschap in 
haar geheel een kwantificatie bevatten 
van de broeikasgasemissies.
2. Uiterlijk op 31 december 2010, daarna 
om de drie jaar, stelt de Commissie een 
verslag op over de positieve en negatieve 
effecten die communautaire 
beleidsmaatregelen hebben op de
inspanningen van iedere lidstaat, en van 
de Gemeenschap in haar geheel, om de 
broeikasgasemissies te beperken in 
overeenstemming met artikel 3, lid 1, en 
artikel 6, lid 3.

Or. en

Motivering

Voor de meeste sectoren buiten het ETS zullen communautaire maatregelen van cruciaal 
belang zijn om hun verplichtingen na te komen (bijv. efficiëntienormen voor vervoer en 
voertuigen, efficiëntienormen voor gebouwen en apparaten, landbouw).  Het effect van de 
voorgestelde communautaire beleidsmaatregelen zou moeten worden beoordeeld wanneer het 
beleid wordt opgesteld, en zou regelmatig moeten worden herzien.
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Amendement 187
Konrad Szymański

Voorstel voor een beschikking
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 bis
Uitgaande van de ervaring met de 
toepassing van deze beschikking en de bij 
de bewaking van broeikasgasemissies 
gemaakte vorderingen en in het licht van 
de ontwikkelingen in internationaal 
verband stelt de Commissie een uitvoerig 
evaluatieverslag op over de toepassing van 
deze beschikking.
De Commissie dient dat verslag uiterlijk 
30 juni 2015 bij het Europees Parlement 
en de Raad in, zo nodig vergezeld van 
voorstellen. Het verslag moet te zamen 
met een verslag over de toepassing van 
Richtlijn 2003/87/EG worden opgesteld en 
ingediend.

Or. en

Motivering

Dit is een zustervoorstel van de ETS-richtlijn. Het klimaat- en energiepakket is een 
gecompliceerd en geavanceerd beleidsinstrument, waarvan de werking in 2015 uitvoerig moet 
worden herzien. In dat proces moet tegelijkertijd aandacht worden besteed aan: ETS en non-
ETS.

Amendement 188
Satu Hassi

Voorstel voor een beschikking
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de gevallen waarin naar dit lid wordt 
verwezen, zijn de artikelen 5 bis en 7 van 
Besluit 1999/468/EG van toepassing, met 

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, 
zijn artikel 5 bis, leden 1 tot en met 4, en 
artikel 7 van Besluit 1999/468/EG van 
toepassing, met inachtneming van de 
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inachtneming van artikel 8 van dat besluit. bepalingen van artikel 8 van dat besluit.

Or. en

Motivering

Dit amendement behelst deze bepaling in overeenstemming te brengen met de 
standaardverwijzing naar de nieuwe regelgevingprocedure met toetsing.

Amendement 189
Johannes Lebech

Voorstel voor een beschikking
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De Commissie moet verslagen opstellen 
waarin de uitvoering van deze beschikking 
wordt geëvalueerd. De Commissie dient 
het eerste verslag, zo nodig vergezeld van 
voorstellen, uiterlijk 31 oktober 2015 bij 
het Europees Parlement en de Raad in. 
Deze verslagen dienen hierna om het jaar 
uiterlijk op 31 oktober te worden 
voorgelegd aan het Europees Parlement 
en de Raad. 

Or. en

Amendement 190
Roberto Musacchio

Voorstel voor een beschikking
Bijlage

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage schrappen

Or. en
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Motivering

De bijlage moet door de Commissie worden bijgewerkt met nieuwe gegevens betreffende de 
aspecten die gewijzigd worden in artikel 3.

Amendement 191
Péter Olajos

Voorstel voor een beschikking
Bijlage

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage schrappen

Or. en

Motivering

Om in Kopenhagen een bevredigende internationale overeenkomst te sluiten zouden we alle 
landen ertoe moeten verplichten om tegen 2020 ook in de non-ETS-sector het emissieniveau te 
reduceren of ten minste te handhaven. Daarom is het onaanvaardbaar dat de emissies in 
sommige lidstaten mogen stijgen. Om dit te voorkomen moeten we de Europese Commissie 
verzoeken deze bijlage opnieuw te berekenen en een nieuwe op te stellen waarin geen enkel 
land zijn emissies in de non-ETS-sector mag laten stijgen.

Amendement 192
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu en Gyula Hegyi

Voorstel voor een beschikking
Bijlage

Door de Commissie voorgestelde tekst

Broeikasgasemissieplafonds 
per lidstaat tegen 2020 in 

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

Broeikasgasemissies per lidstaat in 
2020 als gevolg van de uitvoering van 

artikel 3

(in ton CO2-equivalent)

België -15% 70954356

Bulgarije 20% 35161279
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Tsjechië 9% 68739717

Denemarken -20% 29868050

Duitsland -14% 438917769

Estland 11% 8886125

Ierland -20% 37916451

Griekenland -4% 64052250

Spanje -10% 219018864

Frankrijk -14% 354448112

Italië -13% 305319498

Cyprus -5% 4633210

Letland 17% 9386920

Litouwen 15% 18429024

Luxemburg -20% 8522041

Hongarije 10% 58024562

Malta 5% 1532621

Nederland -16% 107302767

Oostenrijk -16% 49842602

Polen 14% 216592037

Portugal 1% 48417146

Roemenië 19% 98477458

Slovenië 4% 12135860

Slowakije 13% 23553300

Finland -16% 29742510

Zweden -17% 37266379

Verenigd -16% 310387829
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Koninkrijk

Amendement

Broeikasgasemissieplafonds 
per lidstaat tegen 2020 in 

vergelijking met de 
doelstellingen voor 

broeikasgasemissies in het 
Protocol van Kyoto

Broeikasgasemissies per lidstaat in 
2020 als gevolg van de uitvoering van 

artikel 3

(in ton CO2-equivalent)

België -18%                    110.535

Bulgarije -18%                  100.043

Tsjechië -18%                  146.541

Denemarken -18%                    45.402

Duitsland -18%                   798.368

Estland -18%                    32.155

Ierland -18%                   51.526

Griekenland -18%                   109.662

Spanje -18%                  273.256

Frankrijk -18%                  462.419 

Italië -18%                  396.270

Cyprus -18%                  

Letland -18%                   19.546

Litouwen -18%                  37.278

Luxemburg -18%                   7.774

Hongarije -18%                  88.948

Malta -18%                     

Nederland -18%                   164.207
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Oostenrijk -18%                   56.394

Polen -18%                  434.302 

Portugal -18%                   62.638

Roemenië -18%                  213.093

Slovenië -18%                  15.355

Slowakije -18%                  54.355 

Finland -18%                   58.223

Zweden -18%                  61.531 

Verenigd 
Koninkrijk

-18%
                559.581

Or. en

Motivering

Om de emissiereductiedoelstelling voor 2020 te halen zou iedere lidstaat een reductie van 
18%  ten opzichte van zijn doelstelling in het Protocol van Kyoto moeten halen. Cyprus en 
Malta zijn niet opgenomen in de lijst landen van Bijlage I en zij hebben geen doelstellingen in 
het Protocol van Kyoto. Daarom moet er worden onderhandeld over hun streefcijfers.

Amendement 193
Urszula Krupa

Voorstel voor een beschikking
Bijlage – regel 20 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Polen   14%   216592037 Polen   20%  52
 227991617

Or. en

Motivering

Polen komt op voorbeeldige wijze alle aangegane verplichtingen betreffende de CO2-
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emissiereductiedoelstellingen na. 

Voor zijn energievoorziening en industrie is het echter voor bijna 100% afhankelijk van 
steenkool.

De vastgestelde doelstelling (14%) gaat zijn mogelijkheden te boven en dreigt de 
economische groei te belemmeren alsmede de tot dusverre verrichte inspanningen te 
ondermijnen.

De in het amendement voorgestelde 20%-limiet is het absolute minimum om de Poolse 
economie op het huidige pad van duurzame economische groei te houden en zal het land in 
staat stellen zich aan te passen aan de nieuwe bepalingen.
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