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Amendement 472
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Anja Weisgerber, Miroslav 
Ouzký, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De maximale hoeveelheid 
emissierechten die de basis vormt voor de 
berekening van toewijzingen aan 
installaties die pas met ingang van 2013 
in de Gemeenschapsregeling worden 
opgenomen, is in 2013 niet hoger dan de 
totale geverifieerde emissie van deze 
installaties in de periode van 2005 tot en 
met 2007. In elk volgend jaar wordt de 
totale toewijzing aan deze installaties 
aangepast met de in artikel 9 bedoelde 
lineaire factor.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het is niet duidelijk of de installaties waarnaar wordt verwezen elke individuele installatie of een 
soort groepering van installaties betreffen. Het is ook niet duidelijk welke correctiefactor moet 
worden toegepast en met welk doel deze moet worden toegepast. Om het risico van het 
weglekeffect adequaat aan te pakken moet de hoeveelheid emissierechten die berekend is door 
toepassing van benchmarks, volledig worden toegewezen. Omdat de combinatie van lid 1 en 7 
van artikel 10 bis dit regelt, zijn lid 4 en 5 van artikel 10 bis niet noodzakelijk.

Amendement 473
Martin Callanan, Stephen Hughes

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De maximale hoeveelheid 
emissierechten die de basis vormt voor de 
berekening van toewijzingen aan 

5. De maximale hoeveelheid 
emissierechten die de basis vormt voor de 
berekening van toewijzingen voor directe 
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installaties die pas met ingang van 2013 in 
de Gemeenschapsregeling worden 
opgenomen, is in 2013 niet hoger dan de 
totale geverifieerde emissie van deze 
installaties in de periode van 2005 tot en 
met 2007. In elk volgend jaar wordt de 
totale toewijzing aan deze installaties 
aangepast met de in artikel 9 bedoelde 
lineaire factor.

emissies aan installaties die pas met ingang 
van 2013 in de Gemeenschapsregeling 
worden opgenomen, is in 2013 niet hoger 
dan de totale geverifieerde, gemiddelde 
jaarlijkse directe emissie van deze 
installaties in de periode van 2005 tot en 
met 2007.

Toewijzingen aan installaties binnen 
sectoren of subsectoren waarvan bepaald 
is dat hier een risico van het weglekeffect 
bestaat als gevolg van het indirecte effect 
van het doorberekenen van CO2-kosten in 
de elektriciteitsprijzen, worden, naast 
toewijzingen voor directe emissies, 
aangevuld met toewijzingen voor indirecte 
emissies overeenkomstig lid 8 en 9 en 
artikel 10 bis.
Voor de sectoren en subsectoren die niet 
onderworpen zijn aan de bepalingen van 
lid 8 en 9 en artikel 10 bis, wordt de totale 
toewijzing aan deze installaties in elk 
volgend jaar aangepast met de in artikel 9 
bedoelde lineaire factor.
De maximale hoeveelheid emissierechten 
die wordt toegewezen voor het 
doorberekenen van CO2-kosten in 
elektriciteitsprijzen voor de sectoren of 
subsectoren waar het risico van het 
weglekeffect bestaat en die toewijzingen 
ontvangen voor indirecte emissies 
overeenkomstig lid 8 en 9 en artikel 10 
bis, wordt gebaseerd op het gemiddelde 
jaarlijkse geverifieerde 
elektriciteitsverbruik van deze installaties 
in de periode 2005 tot en met 2007.

Or. en

Motivering

Het plafond dat wordt gesteld aan emissierechten voor directe emissies, mag geen plafond 
worden voor maatregelen om sectoren of subsectoren te beschermen die onderhevig zijn aan het 
risico van het weglekeffect als gevolg van het indirecte effect van het doorberekenen van CO2-
kosten in elektriciteitsprijzen. De reductiefactor waarnaar in het lid wordt verwezen, dient alleen 
te worden toegepast op de sectoren die niet zijn aangemerkt als sectoren die onderhevig zijn aan 
een risico van het weglekeffect. Er is een duidelijk omschreven systeem nodig voor het stellen 
van benchmarks voor de gratis toewijzing voor de doorberekeningskosten van CO2 in de 
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elektriciteit die wordt gebruikt in de energie-intensieve bedrijfstakken waar een ernstig risico 
van het weglekeffect bestaat.

Amendement 474
Frédérique Ries

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De maximale hoeveelheid 
emissierechten die de basis vormt voor de 
berekening van toewijzingen aan 
installaties die pas met ingang van 2013 in 
de Gemeenschapsregeling worden 
opgenomen, is in 2013 niet hoger dan de 
totale geverifieerde emissie van deze 
installaties in de periode van 2005 tot en 
met 2007. In elk volgend jaar wordt de 
totale toewijzing aan deze installaties 
aangepast met de in artikel 9 bedoelde 
lineaire factor.

5. Onverminderd lid 8 is de maximale 
hoeveelheid emissierechten die de basis 
vormt voor de berekening van toewijzingen 
aan installaties die pas met ingang van 
2013 in de Gemeenschapsregeling worden 
opgenomen, in 2013 niet hoger dan de 
totale geverifieerde emissie van deze 
installaties in de periode van 2005 tot en 
met 2007. In elk volgend jaar wordt de 
totale toewijzing aan deze installaties 
aangepast met de in artikel 9 bedoelde 
lineaire factor.

Or. en

Motivering

Zie het amendement op artikel 10 a, lid 8.

Amendement 475
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De maximale hoeveelheid 
emissierechten die de basis vormt voor de 
berekening van toewijzingen aan 
installaties die pas met ingang van 2013 in 
de Gemeenschapsregeling worden 
opgenomen, is in 2013 niet hoger dan de 
totale geverifieerde emissie van deze 

5. Onverminderd lid 8 is de maximale 
hoeveelheid emissierechten die de basis 
vormt voor de berekening van toewijzingen 
aan installaties die pas met ingang van 
2013 in de Gemeenschapsregeling worden 
opgenomen, in 2013 niet hoger dan de 
totale geverifieerde emissie van deze 
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installaties in de periode van 2005 tot en 
met 2007. In elk volgend jaar wordt de 
totale toewijzing aan deze installaties 
aangepast met de in artikel 9 bedoelde 
lineaire factor.

installaties in de periode van 2005 tot en 
met 2007. In elk volgend jaar wordt de 
totale toewijzing aan deze installaties 
aangepast met de in artikel 9 bedoelde 
lineaire factor.

Or. en

Motivering

Het risico van het weglekeffect doet zich voor als de koolstofbeperkingen die gelden voor 
producenten binnen en buiten de EU, niet dezelfde zijn. Zolang er geen geschikte internationale 
overeenkomst is, dienen energie-intensieve bedrijfstakken die onderhevig zijn aan het risico van 
het weglekeffect de noodzakelijke gratis toewijzing te ontvangen om verplaatsing van emissies 
naar landen waar geen vergelijkbare emissiebeperkingen aan de lokale productie worden 
gesteld, te voorkomen.

Amendement 476
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De maximale hoeveelheid 
emissierechten die de basis vormt voor de 
berekening van toewijzingen aan 
installaties die pas met ingang van 2013 in 
de Gemeenschapsregeling worden 
opgenomen, is in 2013 niet hoger dan de 
totale geverifieerde emissie van deze 
installaties in de periode van 2005 tot en 
met 2007. In elk volgend jaar wordt de 
totale toewijzing aan deze installaties 
aangepast met de in artikel 9 bedoelde 
lineaire factor.

5. De totale hoeveelheid emissierechten die 
de grondslag vormt voor de berekening van 
toewijzingen aan installaties die pas met 
ingang van 2013 in de 
Gemeenschapsregeling worden opgenomen 
is in 2013 gelijk aan de totale gemiddelde 
geverifieerde emissies van deze installaties 
in de periode van 2005 tot en met 2007. In 
elk volgend jaar wordt de totale toewijzing 
aan deze installaties aangepast met de in 
artikel 9 bedoelde lineaire factor.

Or. en

Motivering

De Commissie stelt een bottom-upsysteem voor voor het berekenen van de gratis toewijzingen 
aan elke installatie: het vaststellen van een benchmark, kijken wat de hoeveelheid toewijzingen 
wordt als ze zijn "vertaald" in installaties en ze aanpassen als ze het algehele plafond te boven 
gaan. Om het proces te versnellen en elke sector meer voorspelbaarheidbaarheid te bieden, 
geniet een top-downsysteem de voorkeur. De Commissie moet eerst het algehele plafond 
verdelen over sectoren op basis van geverifieerde emissies en vervolgens sectorale benchmarks 
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vaststellen om te bepalen hoeveel toewijzingen elke installatie in een sector ontvangt. 

Amendement 477
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De maximale hoeveelheid 
emissierechten die de basis vormt voor de 
berekening van toewijzingen aan 
installaties die pas met ingang van 2013 in 
de Gemeenschapsregeling worden 
opgenomen, is in 2013 niet hoger dan de 
totale geverifieerde emissie van deze 
installaties in de periode van 2005 tot 
2007. In elk volgend jaar wordt de totale 
toewijzing aan deze installaties aangepast 
met de in artikel 9 bedoelde lineaire 
factor.

5. De maximale hoeveelheid 
emissierechten die de basis vormt voor de 
berekening van toewijzingen aan 
installaties die pas met ingang van 2013 in 
de Gemeenschapsregeling worden 
opgenomen, is in 2013 niet hoger dan de 
totale geverifieerde emissie van deze 
installaties in de periode van 2005 tot 
2007.

Or. pl

Motivering

De bepalingen die worden ingevoerd in het geval van op fossiele brandstoffen gebaseerde 
economieën, met name betreffende het gebrek aan gratis toewijzingen voor 
elektriciteitsopwekkers en de lineaire vermindering van het aantal emissierechten, zullen tot een 
forse stijging van de elektriciteitsprijzen leiden. Deze stijging zal een enorme toename van de 
kosten in de hele economie met zich meebrengen, die op hun beurt aan de burgers zullen worden 
doorberekend.

Amendement 478
Antonio De Blasio

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De maximale hoeveelheid 
emissierechten die de basis vormt voor de 
berekening van toewijzingen aan 

5. De maximale hoeveelheid 
emissierechten die de basis vormt voor de 
berekening van toewijzingen aan
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installaties die pas met ingang van 2013 in 
de Gemeenschapsregeling worden 
opgenomen, is in 2013 niet hoger dan de 
totale geverifieerde emissie van deze 
installaties in de periode van 2005 tot 
2007. In elk volgend jaar wordt de totale 
toewijzing aan deze installaties aangepast 
met de in artikel 9 bedoelde lineaire factor.

installaties die pas met ingang van 2013 in 
de Gemeenschapsregeling worden 
opgenomen, is in 2013 niet hoger dan de 
totale geverifieerde emissie van deze 
installaties in de periode vanaf 2010. In elk 
volgend jaar wordt de totale toewijzing aan 
deze installaties aangepast met de in artikel 
9 bedoelde lineaire factor.

Or. hu

Amendement 479
Jerzy Buzek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De maximale hoeveelheid 
emissierechten die de basis vormt voor de 
berekening van toewijzingen aan 
installaties die pas met ingang van 2013 in 
de Gemeenschapsregeling worden 
opgenomen, is in 2013 niet hoger dan de 
totale geverifieerde emissie van deze 
installaties in de periode van 2005 tot en 
met 2007. In elk volgend jaar wordt de 
totale toewijzing aan deze installaties 
aangepast met de in artikel 9 bedoelde 
lineaire factor.

5. De maximale hoeveelheid 
emissierechten die de basis vormt voor de 
berekening van toewijzingen aan 
installaties die pas met ingang van 2013 in 
de Gemeenschapsregeling worden 
opgenomen, is in 2013 niet hoger dan de 
totale geverifieerde emissie van deze 
installaties in 2008 of de gemiddelde 
emissies van de desbetreffende installaties 
in de periode 2008-2010. In elk volgend 
jaar wordt de totale toewijzing aan deze 
installaties aangepast met de in artikel 9 
bedoelde lineaire factor.

Or. en

Motivering

In veel gevallen zijn er geen historische emissiegegevens van 2005-2007 beschikbaar en is er 
geen verplichting om dergelijke gegevens te bewaren voor alle installaties die vanaf 2013 zijn 
opgenomen in de Gemeenschapsregeling. De lidstaten zijn vanaf 2008 in staat geverifieerde 
gegevens te verstrekken.
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Amendement 480
Konrad Szymański

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De maximale hoeveelheid 
emissierechten die de basis vormt voor de 
berekening van toewijzingen aan 
installaties die pas met ingang van 2013 in 
de Gemeenschapsregeling worden 
opgenomen, is in 2013 niet hoger dan de 
totale geverifieerde emissie van deze 
installaties in de periode van 2005 tot en 
met 2007. In elk volgend jaar wordt de 
totale toewijzing aan deze installaties 
aangepast met de in artikel 9 bedoelde 
lineaire factor.

5. De maximale hoeveelheid 
emissierechten die de basis vormt voor de 
berekening van toewijzingen aan 
installaties die pas met ingang van 2013 in 
de Gemeenschapsregeling worden 
opgenomen, is in 2013 niet hoger dan de 
totale geverifieerde emissie van deze 
installaties in 2008 of de gemiddelde 
emissies van de desbetreffende installaties 
in de periode 2008-2010. In elk volgend 
jaar wordt de totale toewijzing aan deze 
installaties aangepast met de in artikel 9 
bedoelde lineaire factor.

Or. en

Motivering

In veel gevallen zijn er geen historische emissiegegevens van 2005-2007 beschikbaar en is er 
geen verplichting om dergelijke gegevens te bewaren voor alle installaties die vanaf 2013 zijn 
opgenomen in de Gemeenschapsregeling. De lidstaten zijn vanaf 2008 in staat geverifieerde 
gegevens te verstrekken.

Amendement 481
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De maximale hoeveelheid 
emissierechten die de basis vormt voor de 
berekening van toewijzingen aan 
installaties die pas met ingang van 2013 in 
de Gemeenschapsregeling worden 
opgenomen, is in 2013 niet hoger dan de 
totale geverifieerde emissie van deze 

5. De maximale hoeveelheid 
emissierechten die de basis vormt voor de 
berekening van toewijzingen aan 
installaties die pas met ingang van 2013 in 
de Gemeenschapsregeling worden 
opgenomen, is in 2013 niet hoger dan de 
totale geverifieerde emissie van deze 
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installaties in de periode van 2005 tot en 
met 2007. In elk volgend jaar wordt de 
totale toewijzing aan deze installaties 
aangepast met de in artikel 9 bedoelde 
lineaire factor.

installaties in de periode van 2005 tot en 
met 2007. In elk volgend jaar dient de 
totale toewijzing aan dergelijke installaties 
te worden aangepast met de lineaire factor 
zoals bedoeld in artikel 9 om te voldoen 
aan de overeenkomstig leden 1 tot en met 
3 vastgestelde hoeveelheden en zonder de 
in artikel 9 bedoelde totale hoeveelheid 
emissierechten te wijzigen.

Or. en

Motivering

Om de uitgaven te verantwoorden die worden gedaan voor het realiseren van benchmarks en 
gezien hun ambitieuze aard, moet er worden toegewezen volgens de toewijzingsvolumes die zijn 
berekend aan de hand van deze benchmarks. In hoeveelheden die het plafond voor de sector 
zoals aangegeven door deze leden te boven gaan, moet worden voorzien door te veilen volumes 
en overschotten moeten worden overgeheveld naar het te veilen volume. In het eerste geval 
wordt een vermindering van te veilen emissierechten opgevangen door een daling van de vraag 
en derhalve is te verwachten dat de prijzen van emissierechten hierdoor niet stijgen. 
Verduidelijking dat aan het plafond van de regeling voor de handel in emissierechten wordt 
voldaan.

Amendement 482
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Onverminderd de regels betreffende 
gratis toewijzing in dit artikel, moet de 
totale hoeveelheid toewijzingen zoals 
bedoeld in lid 4 en 5 over sectoren worden 
verdeeld op basis van hun aandeel in de 
geverifieerde emissies voor de periode 
2005-2007. Elke installatie binnen een 
sector kan een toewijzing ontvangen uit 
de hoeveelheid die aan de desbetreffende 
sector is toegekend uit hoofde van de 
maatregelen die zijn genomen 
overeenkomstig lid 1.

Or. en
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Motivering

De Commissie stelt een bottom-upsysteem voor voor het berekenen van de gratis toewijzingen 
aan elke installatie: het instellen van een benchmark, kijken wat de hoeveelheid toewijzingen 
wordt als ze zijn "vertaald" in installaties en ze aanpassen als ze het algehele plafond te boven 
gaan. Om het proces te versnellen en elke sector meer voorspelbaarheid te bieden geniet een 
top-downsysteem de voorkeur. De Commissie moet eerst het algehele plafond verdelen over 
sectoren op basis van geverifieerde emissies en vervolgens sectorale benchmarks vaststellen om 
te bepalen hoeveel toewijzingen elke installatie in een sector ontvangt.

Amendement 483
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vijf procent van de overeenkomstig de 
artikelen 9 en 9 bis over de periode van 
2013 tot 2020 vastgestelde hoeveelheid 
emissierechten voor de hele Gemeenschap 
wordt gereserveerd voor nieuwkomers als 
de maximale hoeveelheid die 
overeenkomstig de krachtens lid 1 van dit 
artikel vastgestelde regels aan 
nieuwkomers kan worden toegewezen.

Twee procent van de overeenkomstig de 
artikelen 9 en 9 bis over de periode van 
2013 tot 2020 vastgestelde hoeveelheid 
emissierechten voor de hele Gemeenschap 
wordt gereserveerd voor nieuwkomers als 
de maximale hoeveelheid die 
overeenkomstig de krachtens lid 1 van dit 
artikel vastgestelde regels aan 
nieuwkomers kan worden toegewezen.

Or. en

Motivering

Vijf procent van de emissierechten is erg hoog voor de omvang van de reserve voor nieuwkomers 
en vermindert de hoeveelheid emissierechten die beschikbaar is voor gratis toewijzing.

Amendement 484
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 6 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle investeringen die gefinancierd 
worden uit deze reserve moeten vergezeld 
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gaan van een onafhankelijke technische 
en financiële beoordeling van het voorstel 
waarin duidelijk wordt aangetoond dat de 
nieuwe installatie een output gaat 
produceren die ten minste 70% minder 
CO2-intensief is dan vergelijkbare 
middelen om dezelfde output te 
produceren. Ook is een onafhankelijke 
technische beoordeling na 
inbedrijfstelling van de nieuwe installatie 
vereist om te verifiëren dat de nieuwe 
installatie ten minste 50% minder CO2 per 
outputeenheid produceert dan enige 
andere installatie in de EU. Als uit de 
onafhankelijke beoordeling na 
inbedrijfstelling iets anders blijkt, wordt 
de installatie geacht niet aan de eisen te 
voldoen en is artikel 16, lid 3 van 
toepassing.

Or. en

Motivering

Vrije toewijzing voor nieuwkomers moet gericht zijn op de minst CO2-intensieve output per 
productie-eenheid. De maatstaf van CO2-intensiteit per outputeenheid stuurt nieuwe 
investeringen in de richting van de meest efficiënte middelen voor het produceren van een output 
waarbij de minste CO2 wordt uitgestoten. Alle nieuwe installaties moeten vooraf en achteraf 
aantonen dat zij aan deze vereiste voldoen.

Amendement 485
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De toewijzingen worden aangepast met de 
in artikel 9 bedoelde lineaire factor.

Schrappen

Or. pl

Motivering

Afvalgassen die tijdens productieprocessen ontstaan, moeten onmiddellijk nadat ze zijn 
gegenereerd worden gebruikt. Het gebruik van afvalgassen uit productieprocessen voor de 
opwekking van elektriciteit draagt bij tot het behoud van hulpbronnen en de terugdringing van 
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de CO2-uitstoot. Voor elektriciteit die onder deze speciale omstandigheden wordt geproduceerd, 
dient geen veiling plaats te vinden.

Amendement 486
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De toewijzingen worden aangepast met de 
in artikel 9 bedoelde lineaire factor.

Schrappen

Or. pl

Motivering

De bepalingen die worden ingevoerd in het geval van op fossiele brandstoffen gebaseerde 
economieën, met name betreffende het gebrek aan gratis toewijzingen voor 
elektriciteitsopwekkers en de lineaire vermindering van het aantal emissierechten, zullen tot een 
forse stijging van de elektriciteitsprijzen leiden. Deze stijging zal een enorme toename van de 
kosten in de hele economie met zich meebrengen, die op hun beurt aan de burgers zullen worden 
doorberekend.

Amendement 487
Martin Callanan, Stephen Hughes

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De toewijzingen worden aangepast met de 
in artikel 9 bedoelde lineaire factor.

De Commissie stelt uiterlijk op 30 juni 
2010 volledig geharmoniseerde regels 
voor de hele Gemeenschap vast voor de 
toewijzing van de nieuwkomersreserve 
zoals bepaald en vastgesteld volgens de in 
artikel [23, lid 3] bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.
Voor de sectoren en subsectoren die niet 
onderworpen zijn aan de bepalingen van 
lid 8 en 9 van dit artikel en artikel 10 bis, 
wordt de totale toewijzing aan deze 
installaties in elk volgend jaar aangepast 
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met de in artikel 9 bedoelde lineaire 
factor.

Or. en

Motivering

Er moet helder omschreven regelgeving voor de hele Gemeenschap worden opgesteld voor het 
toewijzen van de reserve voor nieuwkomers, waarbij eventuele regels met betrekking tot gratis 
toewijzing in samenhang met de regels voor bestaande installaties moeten worden toegepast.

Amendement 488
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 6 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor elektriciteitsopwekking door 
nieuwkomers wordt geen gratis toewijzing 
gegeven.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het veilen van CO2-emissierechten voor elektriciteitsopwekking vormt een onnodig zware 
kostenpost voor consumenten. Een gratis toewijzingsmechanisme op basis van benchmarks en 
feitelijke productie vormt een efficiëntere regeling voor de handel in emissierechten (ETS).

Amendement 489
Jerzy Buzek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 6 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor elektriciteitsopwekking door 
nieuwkomers wordt geen gratis toewijzing 
gegeven.

Schrappen

Or. en
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Motivering

De geleidelijke invoering van het veilingsysteem in de energiesector zoals voorgesteld voor 
andere sectoren is noodzakelijk, te beginnen met 80% gratis toewijzing in 2013 tot volledig 
veilen in 2020. De belangrijkste reden hiervoor is dat de energiemarkt in de EU nog niet één 
geheel vormt. Bestaande geïsoleerde markten staan de doorgifte van capaciteit in de weg die 
noodzakelijk is voor het compenseren van de resultaten die het gevolg zijn van de invoering van 
100% veilen in de energieopwekkingssector. Geleidelijk veilen maakt het mogelijk de energie-
efficiëntie te verbeteren en de elektriciteitsopwekking aan te passen aan de hogere eisen in 
verband met de nieuwe IPPC-richtlijn.

Amendement 490
Konrad Szymański

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 6 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor elektriciteitsopwekking door 
nieuwkomers wordt geen gratis toewijzing 
gegeven.

Schrappen

Or. en

Amendement 491
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 6 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor elektriciteitsopwekking door 
nieuwkomers wordt geen gratis toewijzing 
gegeven.

Voor elektriciteitsopwekking door 
nieuwkomers wordt een gratis toewijzing 
van 25% van de emissierechten gegeven. 
De toewijzing is gebaseerd op 
brandstofspecifieke benchmarks en op de 
beste beschikbare technologie.

Or. en

Motivering

Het niet gratis toewijzen zou een enorme barrière kunnen opwerpen voor investeringen, en 
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kostbaar CO2-reductiepotentieel in de vorm van hogere energie-efficiëntie door nieuwe 
elektriciteitscentrales tenietdoen. Het amendement zou tot een lastenverlichting voor 
exploitanten leiden en houdt prikkels in om oude centrales geleidelijk uit productie te nemen.

Amendement 492
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Christofer 
Fjellner, Cristina Gutiérrez-Cortines, Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, Miroslav 
Mikolášik, Anja Weisgerber, Peter Liese, Jerzy Buzek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 6 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor elektriciteitsopwekking door 
nieuwkomers wordt geen gratis toewijzing 
gegeven.

Voor elektriciteitsopwekking door 
nieuwkomers wordt geen gratis toewijzing 
gegeven, behalve voor elektriciteit die 
gekoppeld aan industriële warmte 
opgewekt wordt, of opgewekt uit residuen 
van een industrieel procedé, op 
voorwaarde dat die voor eigen gebruik 
van de exploitanten van de installaties is; 
voor beide vormen gelden dezelfde 
toewijzingsbeginselen als die welke 
gehanteerd worden voor de in bijlage I 
genoemde industriële activiteit.
Wanneer een afvalgas dat vrijkomt bij een 
productieprocedé wordt gebruikt als 
brandstof, worden alle emissierechten 
gratis aan de exploitant van de installatie 
die het afvalgas voortbrengt toegewezen, 
volgens dezelfde toewijzingsbeginselen als 
die welke worden gehanteerd voor deze 
installatie.

Or. en

Motivering

Energie en warmte die worden opgewekt in verband met industriële processen en op residuen 
gebaseerde elektriciteit zijn milieuvriendelijke oplossingen voor de energievoorziening voor deze 
industriële processen. CO2 afkomstig van het gebruik van afvalgas is onlosmakelijk verbonden 
met de installaties die deze gassen produceren en moet daarom worden toegewezen aan de 
installatie waar het wordt voortgebracht. Dit sluit aan bij punt 92 van COM (2003)830. 
Bovendien vergemakkelijkt dit het vaststellen van benchmarks waarvan de toepassing het 
koolstofgebruik en dus het voortbrengen van afvalgas reduceert. Veilen zou daarentegen een 
onevenredig zware belasting vormen voor deze installaties en een efficiënt gebruik van afvalgas 
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ontmoedigen.

Amendement 493
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 6 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor elektriciteitsopwekking door 
nieuwkomers wordt geen gratis toewijzing 
gegeven.

Voor elektriciteitsopwekking door 
nieuwkomers wordt geen gratis toewijzing 
gegeven, behalve voor elektriciteit die 
opgewekt wordt uit afvalgas van een 
industrieel procedé.
Wanneer een afvalgas dat vrijkomt bij een 
productieprocedé wordt gebruikt als 
brandstof, worden emissierechten aan de 
exploitant van de installatie die het 
afvalgas voortbrengt toegewezen, volgens 
dezelfde toewijzingsbeginselen als die 
welke worden gehanteerd voor deze 
installatie.

Or. en

Motivering

Afvalgassen uit productieprocessen moeten direct na het voortbrengen ervan gebruikt worden. 
Om efficiënte terugwinning van afvalgassen zeker te stellen, moet maximale flexibiliteit voor het 
gebruik van deze gassen worden toegestaan. Het gebruik van afvalgassen uit productieprocessen 
voor het opwekken van elektriciteit draagt bij aan het behoud van grondstoffen en de reductie 
van CO2-emissies. Elektriciteit die wordt opgewekt onder deze speciale omstandigheden, moet 
van veilen worden uitgesloten.

Amendement 494
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 6 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor elektriciteitsopwekking door 
nieuwkomers wordt geen gratis toewijzing 

Voor elektriciteitsopwekking door 
nieuwkomers wordt geen gratis toewijzing 
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gegeven. gegeven, met uitzondering van elektriciteit 
die wordt geproduceerd met afvalgassen 
uit productieprocessen.
Wanneer een afvalgas uit een 
productieproces als brandstof wordt 
gebruikt, worden emissierechten 
toegekend aan de exploitant van de 
installatie die het afvalgas produceert, 
volgens dezelfde toewijzingsbeginselen als 
die welke op deze installatie van 
toepassing zijn.

Or. pl

Motivering

Afvalgassen die tijdens productieprocessen ontstaan, moeten onmiddellijk nadat ze zijn 
gegenereerd worden gebruikt. Het gebruik van afvalgassen uit productieprocessen voor de 
opwekking van elektriciteit draagt bij tot het behoud van hulpbronnen en de terugdringing van 
de CO2-uitstoot. Voor elektriciteit die onder deze speciale omstandigheden wordt geproduceerd, 
dient geen veiling plaats te vinden.

Amendement 495
Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 6 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor elektriciteitsopwekking door 
nieuwkomers wordt geen gratis toewijzing 
gegeven.

Voor elektriciteitsopwekking door 
nieuwkomers wordt geen gratis toewijzing 
gegeven, behalve voor elektriciteit die 
gekoppeld aan industriële warmte wordt 
opgewekt, of opgewekt uit residuen van 
een industrieel procedé; voor beide 
vormen gelden dezelfde 
toewijzingsbeginselen als die welke 
gehanteerd worden voor de in bijlage I 
genoemde industriële activiteit.

Or. en

Motivering

Zowel om milieu- als economische redenen heeft de bedrijfstak geïnvesteerd in WKK en 
energievoorziening op basis van industriële residuen ter plaatse. Bovendien is deze activiteit 
gestimuleerd als oplossing met betrekking tot de niet-geliberaliseerde energiemarkten en wordt 
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zij bevorderd door de WKK-richtlijn. Het voorstel gaat ervan uit dat alle elektriciteit volgens 
dezelfde toewijzingsbeginselen moet worden behandeld. WKK voor industriële processen dient 
om aan de vraag van die processen te voldoen of om milieuvriendelijke oplossingen te realiseren. 
Zij moet daarom anders worden behandeld dan normale energie- en warmteopwekking.

Amendement 496
Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 6 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor elektriciteitsopwekking door 
nieuwkomers wordt geen gratis toewijzing 
gegeven.

Voor elektriciteitsopwekking door 
nieuwkomers wordt geen gratis toewijzing 
gegeven, behalve voor elektriciteit die 
opgewekt wordt voor eigen gebruik via 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling, 
zoals gedefinieerd in Richtlijn 2004/8/EG 
of die opgewekt wordt uit afvalgas van een 
industrieel procedé; deze toewijzingen 
vinden plaats volgens de in lid 7 en 8 van 
dit artikel bedoelde 
uitvoeringsmaatregelen die van 
toepassing zijn op het industriële 
hoofdprocedé.

Or. en

Motivering

In de afgelopen jaren heeft de industrie geïnvesteerd in hoogrenderende opwekking van energie 
en warmte (WKK), mede op basis van industriële residuen ter plaatse. Het huidige voorstel gaat 
ervan uit dat alle elektriciteit volgens dezelfde toewijzingsbeginselen moet worden behandeld, 
omdat verondersteld wordt dat er één elektriciteitsmarkt is. Dit is een misvatting. Energie en 
warmte die worden opgewekt in verband met industriële processen, worden geproduceerd om 
aan de vraag van die processen te voldoen. Toewijzing aan de industriële energieopwekking 
dient plaats te vinden volgens de regels die op die bedrijfstak van toepassing zijn, aangezien zij 
een essentieel onderdeel uitmaken van die bedrijfstak.

Amendement 497
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 6 – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor elektriciteitsopwekking door 
nieuwkomers wordt geen gratis toewijzing 
gegeven.

Voor elektriciteitsopwekking door 
nieuwkomers die niet plaatsvindt in de 
vorm van warmtekrachtkoppeling voor 
eigen elektriciteitsvoorziening, wordt geen 
gratis toewijzing gegeven.

Or. de

Amendement 498
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 6 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor elektriciteitsopwekking door 
nieuwkomers wordt geen gratis toewijzing 
gegeven.

Voor elektriciteitsopwekking door 
nieuwkomers die niet plaatsvindt in de 
vorm van warmtekrachtkoppeling voor 
eigen elektriciteitsvoorziening, wordt geen 
gratis toewijzing gegeven.

Or. de

Motivering

Warmtekrachtkoppeling (WKK) is de meest rendabele methode voor het opwekken van 
elektriciteit en warmte uit primaire energiebronnen. Dit wordt door tal van lidstaten bewust 
gestimuleerd. Om deze installaties niet extra te belasten en om het bouwen van nieuwe 
installaties te stimuleren, moet de volledige veiling beperkt blijven tot installaties in de energie-
industrie die uitsluitend elektriciteit opwekken.

Amendement 499
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 6 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op 30 juni 2010 publiceert de 
Commissie de geharmoniseerde 
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toewijzingsregels voor nieuwkomers en de 
regels die gericht zijn op de optimalisering 
van het industriële apparaat – pooling, 
sluitingen, overplaatsingen binnen de EU 
– en zijn opgesteld en goedgekeurd 
volgens de in artikel 23, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. fr

Motivering

De toewijzingsregels voor nieuwkomers, de regels met betrekking tot sluitingen en overdracht 
van emissierechten van een gesloten naar een nieuwe locatie binnen de EU, alsook de 
bepalingen inzake "pooling", moeten op communautair niveau worden vastgesteld, samen met de 
regels voor de toewijzing van gratis emissierechten aan bestaande installaties.

Amendement 500
Avril Doyle, Linda McAvan, Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Maximaal 500 miljoen 
emissierechten in de nieuwkomersreserve 
worden toegewezen aan grootschalige 
commerciële demonstratieprojecten die 
zich bezighouden met het afvangen en het 
geologisch opslaan van koolstofdioxide 
binnen het grondgebied van de EU, of in 
ontwikkelingslanden en landen met een 
overgangseconomie buiten de EU die de 
toekomstige internationale overeenkomst 
ratificeren.
De emissierechten worden toegewezen 
aan projecten die zich richten op het 
ontwikkelen, tegen de beste kosten-
batenverhouding en geografisch 
evenwichtig gespreid over de gehele EU, 
van een breed gamma afvang- en 
opslagtechnologieën waarbij gebruik 
wordt gemaakt van uiteenlopende 
geologische opslaglocaties. De toewijzing 
is afhankelijk van het geverifieerd 
vermijden van CO2-emissies door 
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toepassing van geologische opslag.
De Commissie doet een voorstel voor 
structuren en procedures voor het bepalen 
van de projecten en het toewijzen van 
emissierechten. Zij streeft naar 
aantoonbare overtuigende progressie met 
betrekking tot het toekennen van 
contracten voor de bouw van 12 
grootschalige demonstratieprojecten 
voorafgaand aan de bijeenkomst van de 
Conferentie van partijen bij het UNFCCC 
die in november 2009 in Kopenhagen 
wordt gehouden.

Or. en

(Kruisverwijzing naar AM 22 of PR/727283)

Motivering

De EU moet een voortrekkersrol vervullen bij de ontwikkeling van technologie voor het afvangen 
en opslaan van koolstof teneinde China en andere grote kolenverbruikende landen te overtuigen 
een internationale overeenkomst te ratificeren om CO2-emissies aanzienlijk te reduceren. Dit 
amendement realiseert binnen het emissieplafond van de EU een onmiddellijk, zeker en 
Europees financieel mechanisme dat degenen die vooroplopen bij WKK-projecten, in staat stelt 
de ontwikkelkosten te verhalen waardoor de technologie aanvankelijk niet commercieel 
levensvatbaar is. Het biedt de basis voor vervolgonderhandelingen over de verdere invulling met 
de Raad.

Amendement 501
Jerzy Buzek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Jaarlijks worden 60 miljoen 
emissierechten, tot een maximum van 600 
miljoen emissierechten, van de 
nieuwkomersreserve toegewezen aan 
grootschalige demonstratiefaciliteiten die 
zich bezighouden met het afvangen en het 
geologisch opslaan van koolstofdioxide 
binnen het grondgebied van de EU, of in 
ontwikkelingslanden en landen met een 
overgangseconomie buiten de EU die de 
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toekomstige internationale overeenkomst 
ratificeren.
De emissierechten worden toegewezen 
aan projecten die werken op basis van 
regelingen die worden voorgesteld door de 
Commissie en die ervoor zorgen dat een 
breed programma van technologieën 
wordt ontwikkeld tegen de beste kosten-
batenverhouding. Toekenning is 
afhankelijk van de feitelijke geologische 
opslag van kooldioxide. Emissierechten 
waarvoor niet hoeft te worden voldaan 
aan toekenningsvoorwaarden, blijven 
beschikbaar in de nieuwkomersreserve.
De Commissie streeft ernaar dat 
contracten voor de bouw van twaalf 
grootschalige demonstratie-installaties 
worden toegekend voor de opening van de 
Conferentie van partijen bij het UNFCCC 
in Kopenhagen in november 2009.

Or. en

(Kruisverwijzing naar AM 22 of PR/727283)

Amendement 502
Norbert Glante

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Uit de reserve van de Gemeenschap 
voor nieuwkomers moet jaarlijks voor 60 
miljoen aan emissierechten – met een 
maximum van 600 miljoen – worden 
toegewezen aan ten minste 12 
demonstratie-installaties voor het 
afvangen en de ondergrondse opslag van 
kooldioxide. De emissierechten moeten 
worden toegewezen aan projecten die 
worden uitgevoerd op basis van 
overeenkomsten waarvoor de Commissie 
een voorstel doet, en die zijn gericht op 
het ontwikkelen van een breed scala van 
technologieën en opslagvarianten met 
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optimale kosteneffectiviteit. De toewijzing 
dient afhankelijk te zijn van de werkelijke 
hoeveelheid kooldioxide die ondergronds 
wordt opgeslagen.

Or. de

(Kruisverwijzing naar AM 22 of PR/727283)

Motivering

Van de voorgestelde wijziging moet een grotere prikkel uitgaan voor een vroegtijdige beslissing 
over het bouwen van demonstratie-installaties.

Amendement 503
Kathy Sinnott

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. 60 miljoen emissierechten uit de 
nieuwkomersreserve worden tot 31 
december 2015 gereserveerd voor de 
eerste 12 installaties die vóór deze datum 
begonnen zijn met het commercieel 
afvangen en het duurzaam geologisch 
opslaan van koolstofdioxide-emissies, te 
weten één emissierecht per permanent 
opgeslagen ton tegen 2016. Deze 12 
installaties moeten uiterlijk op 1 januari 
2013 door de Commissie worden 
vastgesteld. Deze mogelijkheid geldt voor 
alle installaties in de EU of in derde 
landen die de toekomstige internationale
overeenkomst hebben geratificeerd.

Or. en

(Kruisverwijzing naar AM 22 of PR/727283)

Motivering

Het afvangen van koolstof moet op duurzame wijze worden ontwikkeld en het Europees 
Parlement moet waar van toepassing duurzaamheid bevorderen.
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Amendement 504
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. 60 miljoen emissierechten uit de 
nieuwkomersreserve worden tot 31 
december 2015 gereserveerd voor de 
eerste 12 installaties die vóór deze datum 
begonnen zijn met het commercieel 
afvangen en het duurzaam geologisch 
opslaan van koolstofdioxide-emissies, te 
weten één emissierecht per permanent 
opgeslagen ton CO2 tegen 2016. Deze 12 
installaties moeten uiterlijk op 1 januari 
2013 door de Commissie worden 
vastgesteld.

Or. en

(Kruisverwijzing naar AM 22 of PR/727283)

Motivering

Verduidelijking.

Amendement 505
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Met inachtneming van artikel 10 bis is 
de hoeveelheid emissierechten die 
krachtens de leden 3 tot en met 6 van dit 
artikel [en lid 2 van artikel 3 quater] in 
2013 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 

Schrappen
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verlaagd, zodat er in 2020 geen sprake 
meer is van gratis toewijzing.

Or. en

Motivering

Veilen binnen de regeling voor de handel in emissierechten (ETS) betekent maximale kosten voor 
alle consumenten, zonder extra voordelen op het vlak van CO2-reductie. Dit betekent niets 
minder dan een nieuwe CO2-belasting, te betalen door de consument. Om tot 55 miljard euro per 
jaar te besparen voor consumenten in de EU en de energieprijzen 20 – 30 euro/MWh lager te 
houden zonder afbreuk te doen aan de doeltreffendheid van ETS, zou de regeling niet op veilen 
gebaseerd moeten zijn. Gratis toewijzing op basis van benchmarks en feitelijke productie kan 
een rendabel en ecologisch doeltreffend instrument opleveren.

Amendement 506
Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Met inachtneming van artikel 10 bis is 
de hoeveelheid emissierechten die 
krachtens de leden 3 tot en met 6 van dit 
artikel [en lid 2 van artikel 3 quater] in 
2013 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.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het hoofdstuk betreffende toewijzing van emissierechten op basis van benchmarkmethoden bevat 
een dergelijke oplossing.
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Amendement 507
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Met inachtneming van artikel 10 bis is 
de hoeveelheid emissierechten die 
krachtens de leden 3 tot en met 6 van dit 
artikel [en lid 2 van artikel 3 quater] in 
2013 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.

Schrappen

Or. en

Motivering

Gratis toewijzing is slechts dan als overgangsmaatregel toegestaan als er geen internationale 
overeenkomst wordt bereikt. De toewijzing moet dan worden gebaseerd op benchmarks om te 
zorgen voor een gelijke uitgangssituatie, bij voorkeur uitgedrukt in CO2-emissie per 
voortgebrachte eenheid. De benchmarks omvatten brandstofverbruik, type brandstof en de 
efficiëntie van de processen in CO2-efficiënte technologieën. De exacte opzet van en 
bijwerkingsprocedure voor benchmarks is echter pas in een latere fase van belang, nadat de 
internationale overeenkomsten tot stand zijn gekomen.

Amendement 508
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Met inachtneming van artikel 10 bis is 
de hoeveelheid emissierechten die 
krachtens de leden 3 tot en met 6 van dit 
artikel [en lid 2 van artikel 3 quater] 
gratis wordt toegewezen, 80% van de 
hoeveelheid die overeenkomstig de in lid 1 

7. Voor de installaties die in bijlage I van 
de richtlijn worden genoemd, worden in 
heel Europa eenduidige benchmarks 
vastgelegd. Deze worden in het kader van 
een geharmoniseerde procedure 
vastgesteld en gecontroleerd. Op basis van 
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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.

deze benchmarks ontvangen de 
installaties een gratis toewijzing tot 
maximaal 100%. Installaties die geen 
elektriciteit via warmtekrachtkoppeling 
opwekken, komen niet in aanmerking 
voor deze gratis toewijzing.

Or. de

Motivering

Industriële productiebedrijven moeten zich permanent inspannen om zo optimaal en efficiënt 
mogelijk met energie om te gaan om de internationale concurrentie het hoofd te kunnen bieden. 
Lasten die mogelijk voortvloeien uit een tot Europa beperkte handel in emissierechten, kunnen 
gezien de internationale concurrentiedruk niet via de producten worden doorberekend. Het 
concurrentievermogen van deze bedrijven zou daarmee in gevaar komen, met als mogelijk 
gevolg dat de productie wordt verplaatst naar landen waar geen sprake is van lasten die 
voortvloeien uit regelingen voor klimaatbescherming.

Amendement 509
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Gabriele Albertini, Miroslav 
Mikolášik, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Met inachtneming van artikel 10 bis is 
de hoeveelheid emissierechten die 
krachtens de leden 3 tot en met 6 van dit 
artikel [en lid 2 van artikel 3 quater] in 
2013 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.

7. Tot het moment dat een internationale 
overeenkomst in werking treedt en met 
inachtneming van de artikelen 10 bis en 28
is de hoeveelheid emissierechten die gratis 
wordt toegewezen aan installaties die niet 
onder lid 2 vallen, in 2013 en in elk 
volgend jaar 100% van de hoeveelheid die 
overeenkomstig de in lid 1 bedoelde 
maatregelen wordt vastgesteld, zonder de 
totale hoeveelheid emissierechten volgens 
artikel 9 te wijzigen.

Or. en

Motivering

De productie-industrie is in het algemeen onderhevig aan zware internationale concurrentie. 
Veilen levert onberekenbare risico's op voor deze bedrijfstakken en de totale economie in de EU, 
zonder bij te dragen aan de milieudoelstellingen van de richtlijn. Het plafond wordt gesteld op 
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21% en wordt met of zonder veilen gerealiseerd door de beschikbare hoeveelheid emissierechten 
geleidelijk te verminderen. De productie-industrie dient derhalve gratis emissierechten te 
ontvangen op basis van benchmarks totdat er een internationale overeenkomst in werking is 
getreden die voor gelijke concurrentievoorwaarden op wereldwijde schaal zorgt.

Amendement 510
Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Met inachtneming van artikel 10 bis is 
de hoeveelheid emissierechten die 
krachtens de leden 3 tot en met 6 van dit 
artikel [en lid 2 van artikel 3 quater] in 
2013 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.

7. Tot het moment dat een internationale 
overeenkomst in werking is getreden, is de 
hoeveelheid emissierechten die gratis 
wordt toegewezen aan installaties die niet 
onder lid 2 vallen, in 2013 en in elk 
volgend jaar 100% van de hoeveelheid die 
overeenkomstig de in lid 1 bedoelde 
maatregelen wordt vastgesteld, zonder de 
totale hoeveelheid emissierechten volgens 
artikel 9 te wijzigen.

Or. en

Motivering

De productie-industrie moet 100% gratis toewijzing van de emissierechten krijgen op basis van 
de benchmarkmethode ter voorkoming van een concurrentienadeel ten opzichte van 
bedrijfstakken buiten de EU waarvoor geen vergelijkbare emissiebeperkende maatregelen 
gelden. Gratis toewijzing doet niets af en wijzigt niets aan de –21% emissiereductiedoelstelling 
die is vastgesteld voor de ETS-sector, omdat de hoeveelheid emissierechten dezelfde is als in het 
geval van toewijzing op basis van veilen.

Amendement 511
Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Met inachtneming van artikel 10 bis is 7. Met inachtneming van artikel 10 bis is 
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de hoeveelheid emissierechten die
krachtens de leden 3 tot en met 6 van dit 
artikel [en lid 2 van artikel 3 quater] in 
2013 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.

de hoeveelheid emissierechten die in 2013 
gratis wordt toegewezen, 100 % van de 
hoeveelheid die overeenkomstig de leden 1 
tot en met 3 wordt vastgesteld.

De Commissie beoordeelt dit percentage 
in 2020 en vervolgens om de vier jaar. De 
beoordeling houdt rekening met 
waargenomen milieu- en economische 
effecten. Alle relevante maatschappelijke 
partners worden geraadpleegd. De 
maatregelen die de Commissie neemt naar 
aanleiding van de beoordeling met als 
doel niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen door aanvulling 
daarvan, worden vastgesteld volgens de in 
artikel [23, lid 3] bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Motivering

Veilen wordt toegepast op basis van de aanname dat de kosten kunnen worden doorberekend. De 
gevolgen hiervan voor installaties die onderhevig zijn aan het risico van het weglekeffect kunnen 
zeer groot zijn. Deze gevolgen worden versterkt door het verschil in de mogelijkheden van 
elektriciteitsopwekkers en de productie-industrie om de kosten door te berekenen. Daarom moet 
veilen voor de productie-industrie niet worden ingevoerd. Verduidelijking van de noodzaak van 
toewijzing volgens de hoeveelheden emissierechten zoals berekend aan de hand van benchmarks.

Amendement 512
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Met inachtneming van artikel 10 bis is 
de hoeveelheid emissierechten die 
krachtens de leden 3 tot en met 6 van dit 
artikel [en lid 2 van artikel 3 quater] gratis 

7. Met inachtneming van artikel 10 bis is 
de hoeveelheid emissierechten die 
krachtens de leden 3 tot en met 6 van dit 
artikel [en lid 2 van artikel 3 quater] gratis 
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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.

wordt toegewezen, 80% van de 
hoeveelheid die overeenkomstig de in lid 1 
bedoelde maatregelen wordt vastgesteld.

Or. pl

Motivering

De bepalingen die worden ingevoerd in het geval van op fossiele brandstoffen gebaseerde 
economieën, met name betreffende het gebrek aan gratis toewijzingen voor 
elektriciteitsopwekkers en de lineaire vermindering van het aantal emissierechten, zullen tot een 
forse stijging van de elektriciteitsprijzen leiden. Deze stijging zal een enorme toename van de 
kosten in de hele economie met zich meebrengen, die op hun beurt aan de burgers zullen worden 
doorberekend.

Amendement 513
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Met inachtneming van artikel 10 bis is 
de hoeveelheid emissierechten die in 2013 
krachtens de leden 3 tot en met 6 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.

7. Met inachtneming van artikel 10 bis is 
de hoeveelheid emissierechten die in 2013 
gratis wordt toegewezen, 100% van de 
hoeveelheid die krachtens de leden 1 tot 
en met 3 van dit artikel wordt vastgesteld 
en wordt de gratis toewijzing vervolgens 
elk jaar met gelijke hoeveelheden verlaagd 
tot een niveau van 80% in 2020.

De Commissie evalueert dit niveau 
opnieuw in 2020. Vervolgens wordt er om 
de vier jaar een nieuwe analyse 
uitgevoerd. Hierbij worden de milieu- en 
economische effecten van deze maatregel 
gekeken. Alle betrokken maatschappelijke 
partners zullen worden geraadpleegd. 
Deze maatregel, die bedoeld is om niet-
essentiële onderdelen van deze richtlijn te 
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wijzigen door aanvulling daarvan, wordt 
vastgesteld volgens de in artikel [23, lid 3] 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. pl

Motivering

De handel steunt op de veronderstelling dat het mogelijk is om de kosten door te berekenen. Dit 
kan voor installaties waarvan het weglekeffect een risicofactor vormt tot ernstige gevolgen 
leiden. Deze kunnen bovendien nog worden versterkt door verschillen tussen de 
energieproducenten en de productiesector voor wat betreft de mate waarin zij de kosten kunnen 
doorberekenen. Met het oog hierop moet de handel in de productiesector zeer omzichtig worden 
ingevoerd en onderbouwd zijn met een economische analyse. Verduidelijking betreffende de 
behoefte aan een indeling op basis van de emissierechten die volgens de toegepaste 
"benchmarks" worden bepaald.

Amendement 514
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Met inachtneming van artikel 10 bis is 
de hoeveelheid emissierechten die
krachtens de leden 3 tot en met 6 van dit 
artikel [en lid 2 van artikel 3 quater] in 
2013 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.

7. Met inachtneming van artikel 10 bis is 
de hoeveelheid emissierechten die in 2013 
gratis wordt toegewezen 100 % van de 
hoeveelheid die overeenkomstig de leden 1 
tot en met 3 wordt vastgesteld en wordt de 
gratis toewijzing vervolgens elk jaar met 
gelijke hoeveelheden verlaagd, zodat er in 
2020 sprake is van 80% gratis toewijzing.

De Commissie beoordeelt dit percentage 
in 2020 en vervolgens om de vier jaar. De 
beoordeling houdt rekening met 
waargenomen milieu- en economische 
effecten. Alle relevante maatschappelijke 
partners worden geraadpleegd. De 
maatregelen die de Commissie neemt naar 
aanleiding van de beoordeling met als 
doel niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen door aanvulling 
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daarvan, worden vastgesteld volgens de in 
artikel [23, lid 3] bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Motivering

Veilen wordt toegepast op basis van de aanname dat de kosten kunnen worden doorberekend. De 
gevolgen hiervan voor installaties die onderhevig zijn aan het risico van het weglekeffect kunnen 
zeer groot zijn. Deze gevolgen worden versterkt door het verschil in de mogelijkheden van 
elektriciteitsopwekkers en de productie-industrie om de kosten door te berekenen. Daarom moet 
veilen voor de productie-industrie zeer omzichtig worden ingevoerd en vergezeld gaan van een 
economische beoordeling. Verduidelijking van de noodzaak van toewijzing volgens de 
hoeveelheden emissierechten zoals berekend aan de hand van benchmarks.

Amendement 515
Irena Belohorská

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Met inachtneming van artikel 10 bis is 
de hoeveelheid emissierechten die
krachtens de leden 3 tot en met 6 van dit 
artikel [en lid 2 van artikel 3 quater] in 
2013 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.

7. Met inachtneming van artikel 10 bis is 
de hoeveelheid emissierechten die in 2013 
gratis wordt toegewezen 100 % van de 
hoeveelheid die overeenkomstig de leden 1 
tot en met 3 wordt vastgesteld en wordt de 
gratis toewijzing vervolgens elk jaar met 
gelijke hoeveelheden verlaagd, zodat er in 
2020 sprake is van 80% gratis toewijzing.

De Commissie beoordeelt dit percentage 
in 2020 en vervolgens om de vier jaar. De 
beoordeling houdt rekening met 
waargenomen milieu- en economische 
effecten. Alle relevante maatschappelijke 
partners worden geraadpleegd. De 
maatregelen die de Commissie neemt naar 
aanleiding van de beoordeling met als 
doel niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen door aanvulling 
daarvan, worden vastgesteld volgens de in 
artikel [23, lid 3] bedoelde 
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regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Motivering

Veilen wordt toegepast op basis van de aanname dat de kosten kunnen worden doorberekend. De 
gevolgen hiervan voor installaties die onderhevig zijn aan het risico van het weglekeffect kunnen 
zeer groot zijn. Deze gevolgen worden versterkt door het verschil in de mogelijkheden van 
elektriciteitsopwekkers en de productie-industrie om de kosten door te berekenen. Daarom moet 
veilen voor de productie-industrie zeer omzichtig worden ingevoerd en vergezeld gaan van een 
economische beoordeling. Verduidelijking van de noodzaak van toewijzing volgens de 
hoeveelheden emissierechten zoals berekend aan de hand van benchmarks.

Amendement 516
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Met inachtneming van artikel 10 bis is 
de hoeveelheid emissierechten die 
krachtens de leden 3 tot en met 6 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.

7.Met inachtneming van artikel 10 bis is de 
hoeveelheid emissierechten die krachtens 
de leden 3 tot en met 6 van dit artikel [en 
lid 2 van artikel 3 quater] gratis wordt 
toegewezen, 100% van de hoeveelheid die 
overeenkomstig de in lid 1 bedoelde 
maatregelen wordt vastgesteld en wordt de 
gratis toewijzing vervolgens aangepast met 
de in artikel 9 bedoelde lineaire factor.

Or. en

Motivering

Productiebedrijven spannen zich permanent in om de efficiëntie te verbeteren, omdat de 
internationale concurrentiedruk toeneemt. Er is door zelfregulerende maatregelen al het een en 
ander gedaan om de CO2-emissie te reduceren. Om de aantrekkelijkheid van Europa als 
vestigingsplaats voor de industrie niet in gevaar te brengen, moet worden gekozen voor een 
aanvaardvare reductie van de gratis hoeveelheid. Omdat de in artikel 9 bedoelde lineaire factor 
op zich al een ambitieuze reductiedoelstelling inhoudt, moeten verdere reductie van de emissie 
en mogelijkheden voor nieuwe investeringen worden gestimuleerd.
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Amendement 517
Gyula Hegyi, Péter Olajos

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Met inachtneming van artikel 10 bis is 
de hoeveelheid emissierechten die 
krachtens de leden 3 en 6 van dit artikel 
[en lid 2 van artikel 3 quater] in 2013 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.

7. Met inachtneming van artikel 10 bis is 
de hoeveelheid emissierechten die 
krachtens de leden 4 en 6 van dit artikel 
[en lid 2 van artikel 3 quater] in 2013 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.

Or. en

Motivering

De gratis emissierechten voor warmtekrachtkoppeling moeten in stand blijven om de 
concurrentiepositie van stadsverwarming te ondersteunen.

Amendement 518
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Met inachtneming van artikel 10 bis is 
de hoeveelheid emissierechten die 
krachtens de leden 3 tot en met 6 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.

7. Met inachtneming van artikel 10 bis is 
de hoeveelheid emissierechten die 
krachtens de leden 3 tot en met 6 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 5% verlaagd.
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Or. fr

Motivering

Het is nodig om een grotere mate van geleidelijkheid aan te houden met betrekking tot het veilen 
van emissierechten, aangezien het nu voorziene tempo de betrokken ondernemingen dreigt te 
verzwakken. Een geleidelijke aanpassing met 5% per jaar stelt de bedrijven in staat hun 
investeringen ter beperking van de uitstoot van broeikasgassen beter te plannen.

Amendement 519
Peter Liese, Matthias Groote

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Met inachtneming van artikel 10 bis is 
de hoeveelheid emissierechten die 
krachtens de leden 3 tot en met 6 van dit 
artikel [en lid 2 van artikel 3 quater] in 
2013 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.

7. Met inachtneming van artikel 10 bis is 
de hoeveelheid emissierechten die
krachtens de leden 3 tot en met 6 van dit 
artikel [en lid 2 van artikel 3 quater] in 
2013 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 
luchtvaartexploitanten krachtens artikel 3 
quinquies, lid 2 met gelijke hoeveelheden 
verlaagd zodat er in 2020 geen sprake 
meer is van gratis toewijzing.

Or. en

Motivering

Sluit aan bij de overeenkomst van Raad en Parlement om de luchtvaart ook op te nemen in de 
regeling voor de handel in emissierechten. Volgens de overeenkomst kan de hoeveelheid te 
veilen rechten worden verhoogd in het kader van de algehele evaluatie. De opstellers van het 
amendement verwezen naar deze mogelijkheid en ondersteunen het idee dat de Europese 
Commissie bij de algehele evaluatie naar voren bracht.
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Amendement 520
Gyula Hegyi, Péter Olajos

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Onverminderd artikel 10 bis is de 
hoeveelheid emissierechten die in 2013 
krachtens lid 3 van dit artikel gratis wordt 
toegewezen, 100 % van de hoeveelheid die 
overeenkomstig de maatregelen zoals 
bedoeld in lid 1 wordt vastgesteld.

Or. en

Motivering

De gratis emissierechten voor warmtekrachtkoppeling moeten in stand blijven om de 
concurrentiepositie van stadsverwarming te ondersteunen.

Amendement 521
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. In 2013 en in elk daaropvolgend jaar 
tot 2020 worden aan installaties in 
bedrijfstakken waar een significant risico 
op het weglekeffect bestaat, gratis 
emissierechten toegewezen tot maximaal 
100% van de overeenkomstig de leden 2 
tot en met 6 vastgestelde hoeveelheid.

Schrappen

Or. de

Motivering

Gezien de onder lid 7 aangegeven toewijzingsregelingen zijn deze regelingen niet meer 
noodzakelijk.



PE409.657v01-00 38/83 AM\734873NL.doc

NL

Amendement 522
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. In 2013 en in elk daaropvolgend jaar 
tot 2020 worden aan installaties in 
bedrijfstakken waar een significant risico 
op het weglekeffect bestaat, gratis 
emissierechten toegewezen tot maximaal 
100% van de overeenkomstig de leden 2 
tot en met 6 vastgestelde hoeveelheid.

Schrappen

Or. en

Motivering

Veilen binnen de regeling voor de handel in emissierechten (ETS) betekent maximale kosten voor 
alle consumenten, zonder extra voordelen op het vlak van CO2-reductie. Dit betekent niets 
minder dan een nieuwe CO2-belasting, te betalen door de consument. Om tot 55 miljard euro per 
jaar te besparen voor consumenten in de EU en de energieprijzen 20 – 30 euro/MWh lager te 
houden zonder afbreuk te doen aan de doeltreffendheid van de regeling voor de handel in 
emissierechten, zou de regeling niet op veilen gebaseerd moeten zijn. Gratis toewijzing op basis 
van benchmarks en feitelijke productie kan een rendabel en ecologisch doeltreffend instrument 
opleveren.

Amendement 523
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. In 2013 en in elk daaropvolgend jaar 
tot 2020 worden aan installaties in 
bedrijfstakken waar een significant risico 
op het weglekeffect bestaat, gratis 
emissierechten toegewezen tot maximaal 
100% van de overeenkomstig de leden 2 
tot en met 6 vastgestelde hoeveelheid.

Schrappen

Or. fr
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Motivering

Ter coördinatie.

Amendement 524
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Gabriele Albertini, Miroslav 
Mikolášik, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. In 2013 en in elk daaropvolgend jaar 
tot 2020 worden aan installaties in 
bedrijfstakken waar een significant risico 
op het weglekeffect bestaat, gratis 
emissierechten toegewezen tot maximaal 
100% van de overeenkomstig de leden 2 
tot en met 6 vastgestelde hoeveelheid.

Schrappen

Or. en

Motivering

De productie-industrie is in het algemeen onderhevig aan zware internationale concurrentie. 
Veilen levert onberekenbare risico's op voor deze bedrijfstakken en de totale economie in de EU, 
zonder bij te dragen aan de milieudoelstellingen van de richtlijn. Het plafond wordt gesteld op 
21% en wordt met of zonder veilen gerealiseerd door de beschikbare hoeveelheid emissierechten 
geleidelijk te verminderen. De productie-industrie dient derhalve gratis emissierechten te krijgen 
op basis van benchmarks totdat er een internationale overeenkomst in werking is getreden die 
voor gelijke concurrentievoorwaarden op wereldwijde schaal zorgt.

Amendement 525
Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. In 2013 en in elk daaropvolgend jaar 
tot 2020 worden aan installaties in 
bedrijfstakken waar een significant risico 

Schrappen
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op het weglekeffect bestaat, gratis 
emissierechten toegewezen tot maximaal 
100% van de overeenkomstig de leden 2 
tot en met 6 vastgestelde hoeveelheid.

Or. en

Motivering

De productie-industrie moet 100% gratis toewijzing van de emissierechten krijgen op basis van 
de benchmarkmethode ter voorkoming van een concurrentienadeel ten opzichte van 
bedrijfstakken buiten de EU waarvoor geen vergelijkbare emissiebeperkende maatregelen 
gelden. Gratis toewijzing doet niets af en wijzigt niets aan de –21% emissiereductiedoelstelling 
die is vastgesteld voor de ETS-sector, omdat de hoeveelheid emissierechten dezelfde is als in het 
geval van toewijzing op basis van veilen.

Amendement 526
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. In 2013 en in elk daaropvolgend jaar tot 
2020 worden aan installaties in 
bedrijfstakken waar een significant risico 
op het weglekeffect bestaat, gratis 
emissierechten toegewezen tot maximaal 
100% van de overeenkomstig de leden 2 
tot en met 6 vastgestelde hoeveelheid.

8. In 2013 en in elk daaropvolgend jaar tot 
2020 worden aan installaties in 
bedrijfstakken waar een significant risico 
op het weglekeffect bestaat, gratis 
emissierechten toegewezen tot maximaal 
80% van de overeenkomstig de leden 2 tot 
en met 6 vastgestelde hoeveelheid. De 
gratis toewijzing op installatieniveau 
wordt gebaseerd op een benchmark 
uitgedrukt in tonnen CO2-equivalent per 
eenheid productoutput. Voor andere 
opzetkenmerken van de benchmark geldt 
lid 1.
De specifieke sectoren of subsectoren 
waarvan afdoende kan worden 
aangetoond dat er een risico is van het 
weglekeffect, en waar elektriciteit een 
groot deel van de productiekosten 
uitmaakt en op efficiënte wijze wordt 
opgewekt, kunnen maximaal 80% gratis 
toewijzing ontvangen om rekening te 
houden met het elektriciteitsverbruik bij 
het productieproces, zonder dat de totale 
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hoeveelheid emissierechten wordt 
gewijzigd. 

Or. en

Motivering

Gratis toewijzing is slechts dan als overgangsmaatregel toegestaan als er geen internationale 
overeenkomst wordt bereikt. De toewijzing moet dan worden gebaseerd op benchmarks om te 
zorgen voor een gelijke uitgangssituatie, bij voorkeur uitgedrukt in CO2-emissie per 
voortgebrachte eenheid. De benchmarks omvatten brandstofverbruik, type brandstof en de 
efficiëntie van de processen in CO2-efficiënte technologieën. De exacte opzet van en 
bijwerkingsprocedure voor benchmarks is echter pas in een latere fase van belang, nadat de 
internationale overeenkomsten tot stand zijn gekomen.

Amendement 527
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. In 2013 en in elk daaropvolgend jaar tot 
2020 worden aan installaties in 
bedrijfstakken waar een significant risico 
op het weglekeffect bestaat, gratis 
emissierechten toegewezen tot maximaal
100% van de overeenkomstig de leden 2 
tot en met 6 vastgestelde hoeveelheid.

8. In 2013 en in elk daaropvolgend jaar tot 
2020 worden aan installaties in 
bedrijfstakken waar een significant risico 
op het weglekeffect bestaat, gratis 
emissierechten toegewezen ter hoogte van
100% van de overeenkomstig de leden 2 
tot en met 6 vastgestelde hoeveelheid. Deze 
bepaling blijft van toepassing zolang een 
internationaal akkoord niet als toereikend 
wordt beschouwd, volgens de in artikel 28, 
lid 1, van deze richtlijn genoemde criteria.

Or. fr

Motivering

Het zou passend zijn om in de tekst van de richtlijn te bevestigen dat de bedrijfstakken en 
industriële sectoren die gevoelig zijn voor het CO2-weglekeffect, in aanmerking moeten komen 
voor de gratis toewijzing van emissierechten zolang er geen toereikend internationaal akkoord is 
bereikt. Deze toewijzing is onmisbaar om de geplande investeringen in de Europese Unie te 
waarborgen.
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Amendement 528
Antonio De Blasio

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. In 2013 en in elk daaropvolgend jaar tot 
2020 worden aan installaties in 
bedrijfstakken waar een significant risico 
op het weglekeffect bestaat, gratis 
emissierechten toegewezen tot maximaal 
100% van de overeenkomstig de leden 2 
tot en met 6 vastgestelde hoeveelheid.

8. In 2013 en in elk daaropvolgend jaar tot 
2020 worden aan installaties die directe en 
indirecte emissies genereren in 
bedrijfstakken waar een significant risico 
op het weglekeffect bestaat, gratis 
emissierechten toegewezen tot aan het 
prestatieniveau dat is gebaseerd op de 
beste beschikbare techniek (Best 
Available Technique, BAT) en dat op 
Gemeenschapsniveau is vastgesteld.

Or. hu

Amendement 529
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. In 2013 en in elk daaropvolgend jaar tot 
2020 worden aan installaties in 
bedrijfstakken waar een significant risico 
op het weglekeffect bestaat, gratis
emissierechten toegewezen tot maximaal 
100% van de overeenkomstig de leden 2 
tot en met 6 vastgestelde hoeveelheid.

8. Met inachtneming van artikel 10 ter, 
worden in 2013 en in elk daaropvolgend 
jaar aan installaties in bedrijfstakken waar 
een significant risico op het 
"weglekeffect" bestaat, alle emissierechten 
gratis toegewezen overeenkomstig de in de 
leden 1 tot en met 3 vastgestelde 
hoeveelheid, zonder dat de in artikel 9 
bepaalde totale hoeveelheid 
emissierechten wordt gewijzigd.

Or. pl

Motivering

De toewijzing van gratis emissierechten zal niet afhankelijk zijn van een concreet jaar, maar van 
het risico op een weglekeffect. Indien er een risico van een weglekeffect wordt vastgesteld, zullen 
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alle op basis van de benchmarks bepaalde emissierechten gratis zijn. Verduidelijking: volgens de 
benchmarks moeten deze emissierechten in overeenstemming zijn met de limieten per bedrijfstak 
in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten.

Amendement 530
Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. In 2013 en in elk daaropvolgend jaar tot 
2020 worden aan installaties in 
bedrijfstakken waar een significant risico 
op het weglekeffect bestaat, gratis
emissierechten toegewezen tot maximaal 
100% van de overeenkomstig de leden 2 
tot en met 6 vastgestelde hoeveelheid.

8. Onverminderd artikel 10 bis worden in 
2013 en in elk daaropvolgend jaar aan 
installaties in bedrijfstakken waar een 
significant risico op het weglekeffect 
bestaat, alle emissierechten gratis
toegewezen overeenkomstig de leden 1 tot 
en met 3, zonder de totale hoeveelheid 
emissierechten overeenkomstig artikel 9 te 
wijzigen.

Or. en

Motivering

Het in aanmerking komen voor gratis toewijzingen moet niet afhankelijk zijn van een bepaald 
jaar, maar van het risico van het weglekeffect. Als een dergelijk risico wordt vastgesteld, moeten 
alle volgens de benchmarks berekende toewijzingen gratis zijn. Verduidelijking dat toewijzing 
volgens benchmarks moet voldoen aan het ETS-sectorplafond. 

Amendement 531
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. In 2013 en in elk daaropvolgend jaar tot 
2020 worden aan installaties in 
bedrijfstakken waar een significant risico 
op het weglekeffect bestaat, gratis
emissierechten toegewezen tot maximaal 
100% van de overeenkomstig de leden 2 

8. Onverminderd artikel 10 bis worden in 
2013 en in elk daaropvolgend jaar aan 
installaties in bedrijfstakken waar een 
significant risico op het weglekeffect 
bestaat, alle emissierechten gratis
toegewezen overeenkomstig de leden 1 tot 
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tot en met 6 vastgestelde hoeveelheid. en met 3, zonder de totale hoeveelheid 
emissierechten overeenkomstig artikel 9 te 
wijzigen.

Or. en

Motivering

Het in aanmerking komen voor gratis toewijzingen moet niet afhankelijk zijn van een bepaald 
jaar, maar van het risico van het weglekeffect. Als een dergelijk risico wordt vastgesteld, moeten 
alle volgens de benchmarks berekende toewijzingen gratis zijn. Verduidelijking dat toewijzing 
volgens benchmarks moet voldoen aan het ETS-sectorplafond.

Amendement 532
Irena Belohorská

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. In 2013 en in elk daaropvolgend jaar tot 
2020 worden aan installaties in 
bedrijfstakken waar een significant risico 
op het weglekeffect bestaat, gratis
emissierechten toegewezen tot maximaal 
100% van de overeenkomstig de leden 2 
tot en met 6 vastgestelde hoeveelheid.

8. Onverminderd artikel 10 bis worden in 
2013 en in elk daaropvolgend jaar aan 
installaties in bedrijfstakken waar een 
significant risico op het weglekeffect 
bestaat, alle emissierechten gratis
toegewezen overeenkomstig de leden 1 tot 
en met 3, zonder de totale hoeveelheid 
emissierechten overeenkomstig artikel 9 te 
wijzigen.

Or. en

Motivering

Het in aanmerking komen voor gratis toewijzingen moet niet afhankelijk zijn van een bepaald 
jaar, maar van het risico van het weglekeffect. Als een dergelijk risico wordt vastgesteld, moeten 
alle volgens de benchmarks berekende toewijzingen gratis zijn. Verduidelijking dat toewijzing 
volgens benchmarks moet voldoen aan het ETS-sectorplafond.

Amendement 533
Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 8
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. In 2013 en in elk daaropvolgend jaar tot 
2020 worden aan installaties in 
bedrijfstakken waar een significant risico 
op het weglekeffect bestaat, gratis 
emissierechten toegewezen tot maximaal 
100% van de overeenkomstig de leden 2 
tot en met 6 vastgestelde hoeveelheid.

8. In 2013 en in elk daaropvolgend jaar tot 
2020 worden aan installaties in 
bedrijfstakken waar een significant risico 
op het weglekeffect bestaat in verband met 
de verplaatsing van productie met hoge 
emissies naar derde landen of gebieden 
binnen de EU die niet onder de 
Gemeenschapsregeling vallen, gratis 
emissierechten toegewezen tot maximaal 
100% van de overeenkomstig de leden 2 
tot en met 6 vastgestelde hoeveelheid.

Or. en

Motivering

Deze wijziging zorgt voor de gelijke behandeling van warmtesystemen die hun mogelijkheid om 
kosten in verband met deelname aan EU-ETS op eindgebruikers af te wentelen, beperkt zien in 
marktomstandigheden waarbij de meerderheid van de bedrijfstak bestaat uit installaties met een 
capaciteit van minder dan 20 MW die niet deelnemen aan de regeling voor de handel in 
emissierechten. Deze wijziging benadrukt de mogelijkheid van het weglekken van koolstof uit het 
systeem, iets waaraan de Europese Commissie nadrukkelijk aandacht moet besteden.

Amendement 534
Martin Callanan, Stephen Hughes

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. In 2013 en in elk daaropvolgend jaar tot 
2020 worden aan installaties in 
bedrijfstakken waar een significant risico 
op het weglekeffect bestaat, gratis 
emissierechten toegewezen tot maximaal 
100% van de overeenkomstig de leden 2 
tot en met 6 vastgestelde hoeveelheid.

8. In 2013 en in elk daaropvolgend jaar tot 
2020 worden aan installaties in
bedrijfstakken of deeltakken waar een 
significant risico op het weglekeffect 
bestaat, gratis emissierechten toegewezen 
tot maximaal 100% van de overeenkomstig 
de leden 2 tot en met 6 en artikel 10 bis 
vastgestelde hoeveelheid.

Or. en
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Motivering

Het significante risico van het weglekeffect komt zowel voort uit het effect van opname in de 
regeling voor de handel in emissierechten voor directe emissies, als – in bepaalde gevallen zoals 
de productie van primair aluminium – uit het indirecte gevolg van het doorberekenen van de 
CO2-kosten in de elektriciteitsprijzen. Voor bepaalde bedrijfstakken moet de hoeveelheid 
emissierechten die wordt verleend om het risico van het weglekeffect af te zwakken, zowel het 
directe als indirecte effect afdekken.

Amendement 535
Avril Doyle

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. In 2013 en in elk daaropvolgend jaar tot 
2020 worden aan installaties in 
bedrijfstakken waar een significant risico 
op het weglekeffect bestaat, gratis 
emissierechten toegewezen tot maximaal 
100% van de overeenkomstig de leden 2 
tot en met 6 vastgestelde hoeveelheid.

8. In 2013 en in elk daaropvolgend jaar tot 
2020 worden aan installaties in 
bedrijfstakken of deeltakken waar een 
significant risico op het weglekeffect 
bestaat, gratis emissierechten toegewezen 
tot maximaal 100% van de overeenkomstig 
de leden 2 tot en met 6 vastgestelde 
hoeveelheid.

Or. en

Amendement 536
Frédérique Ries

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. In 2013 en in elk daaropvolgend jaar tot 
2020 worden aan installaties in 
bedrijfstakken waar een significant risico 
op het weglekeffect bestaat, gratis 
emissierechten toegewezen tot maximaal 
100% van de overeenkomstig de leden 2 
tot en met 6 vastgestelde hoeveelheid.

8. In 2013 en in elk daaropvolgend jaar 
worden aan installaties in bedrijfstakken 
waar een significant risico op het 
weglekeffect bestaat, gratis emissierechten 
toegewezen tot maximaal 100% van de 
overeenkomstig lid 1 vastgestelde 
hoeveelheid, voor zover noodzakelijk om 
dit weglekken te voorkomen.
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Or. en

Motivering

De omvang van de gratis toewijzing mag slechts door twee factoren worden bepaald:
(1) de verwijzing naar geharmoniseerde regels voor de hele EU, zoals benchmarks, als bedoeld 
in lid 1, (2) de omvang die strikt noodzakelijk is om productieverplaatsing of het importeren van 
goederen uit landen zonder vergelijkbare verplichtingen inzake emissies te voorkomen.

Amendement 537
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. In 2013 en in elk daaropvolgend jaar tot 
2020 worden aan installaties in 
bedrijfstakken waar een significant risico 
op het weglekeffect bestaat, gratis 
emissierechten toegewezen tot maximaal 
100% van de overeenkomstig de leden 2 
tot en met 6 vastgestelde hoeveelheid.

8. In 2013 en in elk daaropvolgend jaar tot 
2020 worden aan installaties in 
bedrijfstakken waar een significant risico 
op het weglekeffect bestaat, gratis 
emissierechten toegewezen tot maximaal 
100% van de overeenkomstig lid 1 
vastgestelde hoeveelheid, voor zover 
noodzakelijk om dit weglekken te 
voorkomen.

Or. en

Motivering

Het risico van het weglekeffect doet zich voor als de koolstofbeperkingen die gelden voor 
producenten binnen en buiten de EU, niet dezelfde zijn. Zolang er geen geschikte internationale 
overeenkomst is, zouden energie-intensieve bedrijfstakken die onderhevig zijn aan het risico van 
het weglekeffect de noodzakelijke gratis toewijzing moeten ontvangen om verplaatsing van 
emissies naar landen waar geen vergelijkbare emissiebeperkingen aan de lokale productie 
worden gesteld, te voorkomen.

Amendement 538
Dorette Corbey

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 8
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. In 2013 en in elk daaropvolgend jaar tot 
2020 worden aan installaties in 
bedrijfstakken waar een significant risico 
op het weglekeffect bestaat, gratis 
emissierechten toegewezen tot maximaal 
100% van de overeenkomstig de leden 2 
tot en met 6 vastgestelde hoeveelheid.

8. In 2013 en in elk daaropvolgend jaar tot 
2020 worden aan installaties in 
bedrijfstakken waar een significant risico 
op het weglekeffect bestaat, gratis 
emissierechten toegewezen tot maximaal 
100% van de overeenkomstig de leden 2 
tot en met 6 vastgestelde hoeveelheid. Het 
percentage moet rekening houden met de 
mate waarin individuele installaties in de 
betrokken bedrijfstak emissieniveaus 
kunnen verlagen door gebruik te maken 
van de meest efficiënte technieken en 
door rekening te houden met het 
onvermijdbare elektriciteitsverbruik 
tijdens het productieproces.

Or. en

Motivering

Bij het bepalen van het percentage gratis toewijzing in bedrijfstakken moet zowel rekening 
worden gehouden met het gebruik van de beste beschikbare technieken als met onvermijdelijk 
elektriciteitsverbruik.

Amendement 539
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. In 2013 en in elk daaropvolgend jaar tot 
2020 worden aan installaties in 
bedrijfstakken waar een significant risico 
op het weglekeffect bestaat, gratis 
emissierechten toegewezen tot maximaal 
100% van de overeenkomstig de leden 2 
tot en met 6 vastgestelde hoeveelheid.

8. In 2013 en in elk daaropvolgend jaar tot 
2020 worden aan installaties in 
bedrijfstakken waar een significant risico 
op het weglekeffect bestaat, gratis 
emissierechten toegewezen tot maximaal 
100% van de overeenkomstig de leden 2 
tot en met 6 vastgestelde hoeveelheid. Dit 
geldt ook voor vergelijkbare installaties en 
ondernemingen die niet eenduidig bij een 
bepaalde bedrijfstak kunnen worden 
ingedeeld.

Or. de
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Motivering

Bij de definitie van bedrijfstakken wordt momenteel uitgaan van grote vertegenwoordigers van 
de desbetreffende sectoren. Hierdoor blijft een belangrijk feit buiten beschouwing. In de EU 
komen ook ondernemingen/conglomeraten voor die een meer complexe productiebandbreedte 
kennen en die niet eenduidig bij een bepaalde bedrijfstak kunnen worden ingedeeld. Het gevolg 
zou zijn dat deze ondernemingen worden ingedeeld bij een bedrijfstak met sectorale kengetallen 
die geen recht doen aan de feitelijke activiteiten van de onderneming.

Amendement 540
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Miroslav Mikolášik, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-
Cortines, Jerzy Buzek

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Uiterlijk op 30 juni 2010 en vervolgens 
om de drie jaar stelt de Commissie vast 
welke de in lid 8 bedoelde bedrijfstakken 
zijn.

Schrappen

Deze maatregel, die bedoeld is om niet-
essentiële onderdelen van deze richtlijn te 
wijzigen door aanvulling daarvan, wordt 
vastgesteld volgens de in artikel [23, lid 3] 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.
Bij de in de eerste alinea bedoelde 
vaststelling houdt de Commissie rekening 
met de mate waarin de betrokken 
bedrijfstak of deeltak de kosten van de 
vereiste emissierechten kan 
doorberekenen in de productprijzen 
zonder een significant verlies van 
marktaandeel aan minder 
koolstofefficiënte installaties buiten de 
Gemeenschap, waarbij zij rekening houdt 
met de volgende aspecten:
(a) de mate waarin veiling tot een 
aanzienlijke stijging van de 
productiekosten zou leiden;
(b) de mate waarin individuele installaties 
in de betrokken bedrijfstak hun 
emissieniveau kunnen verlagen, 
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bijvoorbeeld op basis van de meest 
efficiënte technieken;
(c) de marktstructuur, de relevante 
geografische en productmarkt en de mate 
waarin de bedrijfstakken aan 
internationale concurrentie onderhevig 
zijn;
(d) het effect van klimaatverandering en 
het energiebeleid dat buiten de EU in de 
betrokken bedrijfstakken wordt of naar 
verwachting zal worden uitgevoerd.
Met het oog op de beoordeling in hoeverre 
de kostenstijging ten gevolge van de 
Gemeenschapsregeling kan worden 
doorberekend, kunnen onder andere 
ramingen van de niet-gerealiseerde omzet 
ten gevolge van de hogere koolstofprijs of 
de effecten op de rentabiliteit van de 
betrokken installaties worden gebruikt.

Or. en

Motivering

Artikel 10 a, lid 9 is een essentieel onderdeel van maatregelen tegen het weglekeffect en dient 
derhalve in artikel 10 bis te worden ondergebracht.

Amendement 541
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Uiterlijk op 30 juni 2010 en vervolgens 
om de drie jaar stelt de Commissie vast 
welke de in lid 8 bedoelde bedrijfstakken 
zijn.

Schrappen

Deze maatregel, die bedoeld is om niet-
essentiële onderdelen van deze richtlijn te 
wijzigen door aanvulling daarvan, wordt 
vastgesteld volgens de in artikel [23, lid 3,] 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.
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Bij de in de eerste alinea bedoelde 
vaststelling houdt de Commissie rekening 
met de mate waarin de betrokken 
bedrijfstak of deeltak de kosten van de 
vereiste emissierechten kan 
doorberekenen in de productprijzen 
zonder een significant verlies van 
marktaandeel aan minder 
koolstofefficiënte installaties buiten de 
Gemeenschap, waarbij zij rekening houdt 
met de volgende aspecten:
a) de mate waarin veiling tot een 
aanzienlijke stijging van de 
productiekosten zou leiden;
b) de mate waarin individuele installaties 
in de betrokken bedrijfstak hun 
emissieniveau kunnen verlagen, 
bijvoorbeeld op basis van de meest 
efficiënte technieken;
c) de marktstructuur, de relevante 
geografische en productmarkt en de mate 
waarin de bedrijfstakken aan 
internationale concurrentie onderhevig 
zijn;
d) het effect van klimaatverandering en 
het energiebeleid dat buiten de EU in de 
betrokken bedrijfstakken wordt of naar 
verwachting zal worden uitgevoerd.
Met het oog op de beoordeling in hoeverre 
de kostenstijging ten gevolge van de 
Gemeenschapsregeling kan worden 
doorberekend, kunnen onder andere 
ramingen van de niet-gerealiseerde omzet 
ten gevolge van de hogere koolstofprijs of 
de effecten op de rentabiliteit van de 
betrokken installaties worden gebruikt.

Or. de

Motivering

Gezien de onder lid 7 aangegeven toewijzingsregelingen zijn deze regelingen niet meer 
noodzakelijk.
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Amendement 542
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Uiterlijk op 30 juni 2010 en vervolgens 
om de drie jaar stelt de Commissie vast 
welke de in lid 8 bedoelde bedrijfstakken 
zijn.

Schrappen

Deze maatregel, die bedoeld is om niet-
essentiële onderdelen van deze richtlijn te 
wijzigen door aanvulling daarvan, wordt 
vastgesteld volgens de in artikel [23, lid 3] 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.
Bij de in de eerste alinea bedoelde 
vaststelling houdt de Commissie rekening 
met de mate waarin de betrokken 
bedrijfstak of deeltak de kosten van de 
vereiste emissierechten kan 
doorberekenen in de productprijzen 
zonder een significant verlies van 
marktaandeel aan minder 
koolstofefficiënte installaties buiten de 
Gemeenschap, waarbij zij rekening houdt 
met de volgende aspecten:
(a) de mate waarin veiling tot een 
aanzienlijke stijging van de 
productiekosten zou leiden;
(b) de mate waarin individuele installaties 
in de betrokken bedrijfstak hun 
emissieniveau kunnen verlagen, 
bijvoorbeeld op basis van de meest 
efficiënte technieken;
(c) de marktstructuur, de relevante 
geografische en productmarkt en de mate 
waarin de bedrijfstakken aan 
internationale concurrentie onderhevig 
zijn;
(d) het effect van klimaatverandering en 
het energiebeleid dat buiten de EU in de 
betrokken bedrijfstakken wordt of naar 
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verwachting zal worden uitgevoerd.
Met het oog op de beoordeling in hoeverre 
de kostenstijging ten gevolge van de 
Gemeenschapsregeling kan worden 
doorberekend, kunnen onder andere 
ramingen van de niet-gerealiseerde omzet 
ten gevolge van de hogere koolstofprijs of
de effecten op de rentabiliteit van de 
betrokken installaties worden gebruikt.

Or. en

Motivering

Veilen binnen de regeling voor de handel in emissierechten (ETS) betekent maximale kosten voor 
alle consumenten, zonder extra voordelen op het vlak van CO2-reductie. Dit betekent niets 
minder dan een nieuwe CO2-belasting, te betalen door de consument. Om tot 55 miljard euro per 
jaar te besparen voor consumenten in de EU en de energieprijzen 20 – 30 euro/MWh lager te 
houden zonder afbreuk te doen aan de doeltreffendheid van de regeling voor de handel in 
emissierechten, zou de regeling niet op veilen gebaseerd moeten zijn. Gratis toewijzing op basis 
van benchmarks en feitelijke productie kan een rendabel en ecologisch doeltreffend instrument 
opleveren.

Amendement 543
Linda McAvan

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Uiterlijk op 30 juni 2010 en vervolgens 
om de drie jaar stelt de Commissie vast 
welke de in lid 8 bedoelde bedrijfstakken 
zijn.

9. Uiterlijk op 30 september 2009 en 
vervolgens om de drie jaar stelt de 
Commissie vast welke de in lid 8 bedoelde 
bedrijfstakken zijn.

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

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

Bij de in de eerste alinea bedoelde 
vaststelling houdt de Commissie rekening 
met de mate waarin de betrokken 
bedrijfstak of deeltak de kosten van de 

Bij de in de eerste alinea bedoelde 
vaststelling houdt de Commissie rekening 
met de mate waarin de betrokken 
bedrijfstak of deeltak op communautair 
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vereiste emissierechten kan doorberekenen 
in de productprijzen zonder een significant 
verlies van marktaandeel aan minder 
koolstofefficiënte installaties buiten de 
Gemeenschap, waarbij zij rekening houdt 
met de volgende aspecten:

niveau de kosten van de vereiste 
emissierechten kan doorberekenen in de 
productprijzen, op basis van plausibele 
koolstofprijzen, zonder een significant 
verlies van marktaandeel aan minder 
koolstofefficiënte installaties buiten de 
Gemeenschap, waarbij zij rekening houdt 
met de volgende kwantitatieve criteria:

(a) de mate waarin veiling tot een 
aanzienlijke stijging van de 
productiekosten zou leiden;

(a) de mate waarin veiling tot een 
aanzienlijke stijging van de 
productiekosten zou leiden berekend als 
een deel van de bruto toegevoegde waarde 
of, indien deze gegevens niet op een 
gepast niveau beschikbaar zijn, als een 
deel van de totale productiekosten;
(b) het bekende niveau van invoer en 
uitvoer in de betrokken bedrijfstak of 
deeltak.
Na deze beoordeling moeten voor 
eventuele bedrijfstakken die aan een 
significant risico onderhevig zijn, 
waaronder begrepen grensgevallen, de 
gevolgen van veilen worden bezien voor:
(a) het marktaandeel van de betrokken 
bedrijfstakken of deeltakken;
(b) winstgevendheid als een potentiële 
indicator van langetermijninvesterings-
en/of verplaatsingsbeslissingen.
Voor bedrijfstakken of deeltakken die 
volgens de kwantitatieve beoordeling 
onderhevig zijn aan een significant risico 
van het weglekeffect, dient er een 
kwalitatieve beoordeling plaats te vinden 
om te bepalen of deze bedrijfstakken of 
deeltakken daadwerkelijk een significant 
risico lopen en om weloverwogen 
beslissingen te kunnen nemen 
overeenkomstig artikel 10 bis. Deze 
beoordeling dient onder meer betrekking 
te hebben op:

(b) de mate waarin individuele installaties 
in de betrokken bedrijfstak hun 
emissieniveau kunnen verlagen, 
bijvoorbeeld op basis van de meest 
efficiënte technieken;

(a) de mate waarin individuele installaties 
in de betrokken bedrijfstak hun 
emissieniveau kunnen verlagen, 
bijvoorbeeld op basis van de meest 
efficiënte technieken;

(c) de marktstructuur, de relevante (b) een beoordeling van de marktstructuur 
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geografische en productmarkt en de mate 
waarin de bedrijfstakken aan internationale 
concurrentie onderhevig zijn;

(huidige en verwachte), de relevante 
geografische en productmarkten, 
transportkosten, de mate waarin de 
bedrijfstakken aan internationale 
concurrentie onderhevig zijn, 
handelsbarrières op de lange en korte 
termijn en factoren die locatiekeuzes 
beïnvloeden (waaronder differentiatie in 
productkwaliteit of serviceniveau door 
producenten in de Gemeenschap, 
productnormen, het belang van de 
nabijheid van product- en factormarkten 
en de risico's van verplaatsing);

(d) het effect van klimaatverandering en 
het energiebeleid dat buiten de EU in de 
betrokken bedrijfstakken wordt of naar 
verwachting zal worden uitgevoerd.

(c) het effect van klimaatverandering en 
het energiebeleid dat buiten de EU in de 
betrokken bedrijfstakken wordt of naar 
verwachting zal worden uitgevoerd.

Met het oog op de beoordeling in hoeverre 
de kostenstijging ten gevolge van de 
Gemeenschapsregeling kan worden 
doorberekend, kunnen onder andere 
ramingen van de niet-gerealiseerde omzet 
ten gevolge van de hogere koolstofprijs of 
de effecten op de rentabiliteit van de 
betrokken installaties worden gebruikt.

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt een duidelijk en transparant proces vast te leggen om te kunnen 
beoordelen welke bedrijfstakken onderhevig zijn aan het risico van het weglekeffect. Dit geeft de 
industrie en andere belanghebbenden meer zekerheid over hoe de beoordeling gaat plaatsvinden. 
De gestelde criteria komen overeen met die van de grote wetenschappelijke onderzoeken naar 
het risico van het weglekeffect.

Amendement 544
Avril Doyle

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Uiterlijk op 30 juni 2010 en vervolgens 
om de drie jaar stelt de Commissie vast 
welke de in lid 8 bedoelde bedrijfstakken 

9. Uiterlijk op 30 juni 2010 en vervolgens 
om de drie jaar stelt de Commissie vast 
welke de in lid 8 bedoelde bedrijfstakken 
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zijn. zijn.

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

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

Bij de in de eerste alinea bedoelde 
vaststelling houdt de Commissie rekening 
met de mate waarin de betrokken 
bedrijfstak of deeltak de kosten van de 
vereiste emissierechten kan doorberekenen 
in de productprijzen zonder een significant 
verlies van marktaandeel aan minder 
koolstofefficiënte installaties buiten de 
Gemeenschap, waarbij zij rekening houdt 
met de volgende aspecten:

Bij de in de eerste alinea bedoelde 
vaststelling houdt de Commissie rekening 
met de mate waarin de betrokken 
bedrijfstak of deeltak de kosten van de 
vereiste emissierechten op communautair 
niveau kan doorberekenen in de 
productprijzen zonder een significant 
verlies van marktaandeel aan minder 
koolstofefficiënte installaties buiten de 
Gemeenschap, waarbij zij rekening houdt 
met de volgende kwantitatieve criteria:

(a) de mate waarin veiling tot een 
aanzienlijke stijging van de 
productiekosten zou leiden;

(a) de mate waarin veiling tot een 
aanzienlijke stijging van de 
productiekosten zou leiden berekend als 
een deel van de bruto toegevoegde waarde 
of, indien deze gegevens niet op een 
gepast niveau beschikbaar zijn, als een 
deel van de totale productiekosten;

(b) het bekende niveau van invoer en 
uitvoer in de betrokken bedrijfstak of 
deeltak;
(c) het marktaandeel van de betrokken 
bedrijfstakken of deeltakken;
(d) winstgevendheid als een potentiële 
indicator van langetermijninvesterings-
en/of verplaatsingsbeslissingen;
(e) het effect van het doorberekenen van 
CO2-kosten in de productprijzen van de 
betrokken bedrijfstak of deeltak.
Voor bedrijfstakken of deeltakken die 
volgens de kwantitatieve beoordeling 
onderhevig zijn aan een significant risico 
van het weglekeffect, dient er een 
kwalitatieve beoordeling plaats te vinden 
om te bepalen of deze bedrijfstakken of 
deeltakken daadwerkelijk aan een 
significant risico onderhevig zijn en om 
weloverwogen beslissingen te kunnen 
nemen overeenkomstig artikel 10 bis. 
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Deze beoordeling dient onder meer 
betrekking te hebben op:

(b) de mate waarin individuele installaties 
in de betrokken bedrijfstak hun 
emissieniveau kunnen verlagen, 
bijvoorbeeld op basis van de meest 
efficiënte technieken;

(a) de mate waarin individuele installaties 
in de betrokken bedrijfstak hun 
emissieniveau kunnen verlagen, 
bijvoorbeeld op basis van de meest 
efficiënte technieken;

(c) de marktstructuur, de relevante 
geografische en productmarkt en de mate 
waarin de bedrijfstakken aan internationale 
concurrentie onderhevig zijn;

(b) een beoordeling van de marktstructuur 
(huidige en verwachte), de relevante 
geografische en productmarkten, 
transportkosten, de mate waarin de 
bedrijfstakken aan internationale 
concurrentie onderhevig zijn, 
handelsbarrières op de lange en korte 
termijn en factoren die locatiekeuzes 
beïnvloeden (waaronder differentiatie in 
productkwaliteit of serviceniveau door 
producenten in de Gemeenschap, 
productnormen, het belang van de 
nabijheid van product- en factormarkten 
en de risico's van verplaatsing);

(d) het effect van klimaatverandering en 
het energiebeleid dat buiten de EU in de 
betrokken bedrijfstakken wordt of naar 
verwachting zal worden uitgevoerd.

(c) het effect van klimaatverandering en 
het energiebeleid dat buiten de EU wordt 
of naar verwachting zal worden uitgevoerd.

Met het oog op de beoordeling in hoeverre 
de kostenstijging ten gevolge van de 
Gemeenschapsregeling kan worden 
doorberekend, kunnen onder andere 
ramingen van de niet-gerealiseerde omzet 
ten gevolge van de hogere koolstofprijs of 
de effecten op de rentabiliteit van de 
betrokken installaties worden gebruikt.

Or. en

Motivering

Deze amendementen beogen een reeks duidelijke en transparante criteria vast te leggen om te 
kunnen beoordelen welke bedrijfstakken onderhevig zijn aan het risico van het weglekeffect. Dit 
geeft de industrie en andere belanghebbenden meer zekerheid over hoe de beoordeling gaat 
plaatsvinden. De gestelde criteria komen overeen met die van de grote wetenschappelijke 
onderzoeken naar het risico van het weglekeffect.
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Amendement 545
Caroline Jackson, Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Uiterlijk op 30 juni 2010 en vervolgens 
om de drie jaar stelt de Commissie vast 
welke de in lid 8 bedoelde bedrijfstakken 
zijn.

9. Uiterlijk op 30 juni 2009 en vervolgens 
om de vijf jaar stelt de Commissie vast 
welke de in lid 8 bedoelde bedrijfstakken 
zijn.

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

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

Elk jaar, en op basis van nieuwe 
marktinformatie, kan een bedrijfstak die 
niet is opgenomen in bijlage Ia de 
Commissie verzoeken opnieuw te 
beoordelen of de bedrijfstak moet worden 
aangemerkt als vatbaar voor het risico 
van het weglekeffect.

Bij de in de eerste alinea bedoelde 
vaststelling houdt de Commissie rekening 
met de mate waarin de betrokken 
bedrijfstak of deeltak de kosten van de 
vereiste emissierechten kan doorberekenen 
in de productprijzen zonder een significant
verlies van marktaandeel aan minder 
koolstofefficiënte installaties buiten de 
Gemeenschap, waarbij zij rekening houdt 
met de volgende aspecten:

Bij de in lid 8 bedoelde vaststelling van de 
bedrijfstakken houdt de Commissie 
rekening met de mate waarin de betrokken 
bedrijfstak of deeltak de kosten van de 
vereiste emissierechten kan doorberekenen 
via de productprijzen zonder verlies van 
hetzij marktaandeel of winstgevendheid, 
hetzij investeringsmogelijkheden aan 
dezelfde bedrijfstak of deeltak in landen 
buiten de EU waar geen vergelijkbare 
emissiebeperkingen worden gesteld.
Relevante criteria zijn onder andere:

(a) de mate waarin veiling tot een 
aanzienlijke stijging van de 
productiekosten zou leiden;

(a) de mate waarin veiling tot een 
aanzienlijke stijging van de 
productiekosten zou leiden in 
bedrijfstakken met een hoge CO2-emissie 
per verkoopeenheid;

(b) de mate waarin individuele installaties 
in de betrokken bedrijfstak hun 
emissieniveau kunnen verlagen, 
bijvoorbeeld op basis van de meest 

(b) de mate waarin individuele installaties 
in de betrokken bedrijfstak hun 
emissieniveau kunnen verlagen, 
bijvoorbeeld op basis van de meest 
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efficiënte technieken; efficiënte technieken;

(c) de marktstructuur, de relevante 
geografische en productmarkt en de mate 
waarin de bedrijfstakken aan internationale 
concurrentie onderhevig zijn;

(c) de huidige en verwachte 
marktstructuur, relevante geografische en 
productmarkt, de mate waarin de 
bedrijfstakken aan internationale 
concurrentie onderhevig zijn waarbij 
onder andere rekening wordt gehouden 
met transport- en CO2-kosten;

(d) het effect van klimaatverandering en 
het energiebeleid dat buiten de EU in de 
betrokken bedrijfstakken wordt of naar 
verwachting zal worden uitgevoerd.

(d) het effect van klimaatverandering en 
het energiebeleid dat buiten de EU in de 
betrokken bedrijfstakken wordt of naar 
verwachting zal worden uitgevoerd.

(da) het effect van het doorberekenen van 
CO2-kosten in de elektriciteitsprijzen op 
de betrokken bedrijfstak of deeltak.

Met het oog op de beoordeling in hoeverre 
de kostenstijging ten gevolge van de 
Gemeenschapsregeling kan worden 
doorberekend, kunnen onder andere 
ramingen van de niet-gerealiseerde omzet 
ten gevolge van de hogere koolstofprijs of 
de effecten op de rentabiliteit van de 
betrokken installaties worden gebruikt.

Met het oog op de beoordeling in hoeverre 
de kostenstijging ten gevolge van de 
Gemeenschapsregeling kan worden 
doorberekend, kunnen onder andere 
ramingen van de niet-gerealiseerde omzet 
ten gevolge van de koolstofprijs of de 
effecten op de rentabiliteit van de 
betrokken bedrijfstakken worden gebruikt.

Or. en

Motivering

Om economische en rechtszekerheid te garanderen moet de periode worden verlengd naar vijf 
jaar en moet de datum van de eerste beoordeling 30 juni 2009 zijn. Als uit marktinformatie blijkt 
dat het weglekeffect optreedt in bedrijfstakken die niet werden geacht onderhevig te zijn aan dat 
risico, moet de situatie opgelost kunnen worden vóór de volgende beoordeling.
Het risico van het weglekeffect doet zich voor als de koolstofbeperkingen die gelden voor 
producenten binnen en buiten de EU, niet dezelfde zijn. Dit amendement zorgt ervoor dat 
rekening wordt gehouden met de toekomstige marktstructuur, de koolstofintensiteit en de 
vrachtkosten van een product.

Amendement 546
Anne Laperrouze

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Uiterlijk op 30 juni 2010 en vervolgens 9. Uiterlijk op 30 juni 2009 en vervolgens 
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om de drie jaar stelt de Commissie vast 
welke de in lid 8 bedoelde bedrijfstakken 
zijn.

om de vijf jaar stelt de Commissie vast 
welke de in lid 8 bedoelde bedrijfstakken 
zijn.

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

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

Ieder jaar kunnen bedrijfstakken die niet 
in bijlage I bis zijn opgenomen, de 
Commissie op basis van nieuwe 
marktinformatie verzoeken hun 
vatbaarheid voor het risico van het CO2-
weglekeffect opnieuw te beoordelen.

Bij de in de eerste alinea bedoelde
vaststelling houdt de Commissie rekening 
met de mate waarin de betrokken 
bedrijfstak of deeltak de kosten van de 
vereiste emissierechten kan doorberekenen 
in de productprijzen zonder een significant 
verlies van marktaandeel aan minder 
koolstofefficiënte installaties buiten de 
Gemeenschap, waarbij zij rekening houdt 
met de volgende aspecten:

Bij de in lid 8 genoemde vaststelling van 
de bedrijfstakken houdt de Commissie 
rekening met de mate waarin de betrokken 
bedrijfstak of deeltak de kosten van de 
vereiste emissierechten kan doorberekenen 
in de productprijzen zonder een significant 
verlies van marktaandeel, rentabiliteit of 
investeringsmogelijkheden aan dezelfde 
bedrijfstak of deeltak in landen die geen 
lid zijn van de Europese Unie en geen 
vergelijkbare verplichtingen voor emissies 
opleggen.
Relevante criteria zijn onder meer:

a) de mate waarin veiling tot een 
aanzienlijke stijging van de 
productiekosten zou leiden;

a) de mate waarin veiling tot een 
aanzienlijke stijging van de 
productiekosten zou leiden in industrieën 
met een hoge CO2-emissie uitgedrukt in 
de verkoopprijs per eenheid;

b) de mate waarin individuele installaties 
in de betrokken bedrijfstak hun 
emissieniveau kunnen verlagen, 
bijvoorbeeld op basis van de meest 
efficiënte technieken;

b) de mate waarin individuele installaties 
in de betrokken bedrijfstak hun 
emissieniveau kunnen verlagen, 
bijvoorbeeld op basis van de meest 
efficiënte technieken;

c) de structuur van de markt, de 
geografische markt en de markt van de 
betrokken producten, alsook de mate
waarin de bedrijfstak blootgesteld is aan de 
internationale concurrentie;

c) de huidige en verwachte structuur van 
de markt, de geografische markt en de
markt van de betrokken producten, alsook
de mate waarin de bedrijfstak blootgesteld 
is aan de internationale concurrentie, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
CO2- en vervoerskosten;

d) het effect van klimaatverandering en het 
energiebeleid dat buiten de EU in de 

d) het effect van klimaatverandering en het 
energiebeleid dat buiten de EU in de 
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betrokken bedrijfstakken wordt of naar 
verwachting zal worden uitgevoerd;

betrokken bedrijfstakken wordt of naar 
verwachting zal worden uitgevoerd;

e) de gevolgen van het doorberekenen van 
de CO2-kosten in de elektriciteitsprijzen 
voor de betrokken bedrijfstak of deeltak.

Met het oog op de beoordeling in hoeverre 
de kostenstijging ten gevolge van de 
Gemeenschapsregeling kan worden 
doorberekend, kunnen onder andere 
ramingen van de niet-gerealiseerde omzet 
ten gevolge van de hogere koolstofprijs of 
de effecten op de rentabiliteit van de 
betrokken installaties worden gebruikt.

Met het oog op de beoordeling in hoeverre 
de kostenstijging ten gevolge van de 
Gemeenschapsregeling kan worden 
doorberekend, kunnen onder andere
ramingen van de niet-gerealiseerde omzet 
ten gevolge van de koolstofprijs of de 
effecten op de rentabiliteit van de 
betrokken bedrijfstakken worden gebruikt.

Or. fr

Motivering

Teneinde economische en rechtszekerheid te garanderen, moet de herbeoordelingstermijn tot 
5 jaar worden verlengd en moet de datum van de eerste beoordeling naar 30 juni 2009 worden 
vervroegd. Toch bestaat voor bedrijfstakken die zwaar getroffen worden door de gevolgen van 
de EU-ETS-regeling, jaarlijks de mogelijkheid om als vatbaar voor het risico van het CO2-
weglekeffect te worden aangemerkt. Als uit marktinformatie blijkt dat het weglekeffect zich 
voordoet in een bedrijfstak die tot dusver niet als vatbaar voor dat effect werd beschouwd, moet 
deze situatie opgelost kunnen worden vóór de volgende beoordeling.

Amendement 547
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Uiterlijk op 30 juni 2010 en vervolgens 
om de drie jaar stelt de Commissie vast 
welke de in lid 8 bedoelde bedrijfstakken
zijn.

9. Uiterlijk op 30 juni 2009 en vervolgens 
aan het einde van elke periode stelt de 
Commissie in overleg met de betrokken
partijen vast welke de in lid 8 bedoelde 
bedrijfstakken zijn.

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

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

Bij de in de eerste alinea bedoelde Bij de in de eerste alinea bedoelde 
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vaststelling houdt de Commissie rekening 
met de mate waarin de betrokken 
bedrijfstak of deeltak de kosten van de 
vereiste emissierechten kan doorberekenen 
in de productprijzen zonder een significant 
verlies van marktaandeel aan minder 
koolstofefficiënte installaties buiten de 
Gemeenschap, waarbij zij rekening houdt 
met de volgende aspecten:

vaststelling houdt de Commissie rekening 
met de mate waarin de betrokken 
bedrijfstak of deeltak de kosten van de 
vereiste emissierechten kan doorberekenen 
in de productprijzen zonder een significant 
verlies van marktaandeel of rentabiliteit 
aan minder koolstofefficiënte installaties 
binnen en buiten de Gemeenschap die 
geen vergelijkbare maatregelen nemen 
om hun emissies te beperken. De 
Commissie houdt daarbij rekening met de 
volgende aspecten:

a) de mate waarin veiling tot een 
aanzienlijke stijging van de 
productiekosten zou leiden;

a) de mate waarin veiling tot een 
aanzienlijke stijging van de 
productiekosten, de kostprijs van het 
product zelf of de kosten van de gebruikte 
grondstoffen zou leiden;

b) de mate waarin individuele installaties 
in de betrokken bedrijfstak hun 
emissieniveau kunnen verlagen, 
bijvoorbeeld op basis van de meest 
efficiënte technieken;

b) de mate waarin individuele installaties 
in de betrokken bedrijfstak hun 
emissieniveau kunnen verlagen, 
bijvoorbeeld op basis van de meest 
efficiënte technieken;

c) de structuur van de markt, de 
geografische markt en de markt van de 
betrokken producten, alsook de mate 
waarin de bedrijfstak blootgesteld is aan de 
internationale concurrentie;

c) de structuur van de markt, de 
geografische markt en de markt van de 
betrokken producten, alsook de mate 
waarin de bedrijfstak blootgesteld is aan de 
internationale of intracommunautaire
concurrentie;

d) het effect van klimaatverandering en het 
energiebeleid dat buiten de EU in de 
betrokken bedrijfstakken wordt of naar 
verwachting zal worden uitgevoerd;

d) het effect van klimaatverandering en het 
energiebeleid dat buiten de EU in de 
betrokken bedrijfstakken wordt of naar 
verwachting zal worden uitgevoerd;

Met het oog op de beoordeling in hoeverre 
de kostenstijging ten gevolge van de 
Gemeenschapsregeling kan worden 
doorberekend, kunnen onder andere 
ramingen van de niet-gerealiseerde omzet
ten gevolge van de hogere koolstofprijs of 
de effecten op de rentabiliteit van de 
betrokken installaties worden gebruikt.

Met het oog op de beoordeling in hoeverre 
de kostenstijging ten gevolge van de 
Gemeenschapsregeling kan worden 
doorberekend, kunnen onder andere 
ramingen van de niet-gerealiseerde omzet
ten gevolge van de hogere koolstofprijs of 
de effecten op de rentabiliteit van de 
betrokken installaties worden gebruikt.

Or. fr

Motivering

Het is van cruciaal belang dat de bedrijfstakken die in het kader van de werkzaamheden van het 
DG Ondernemingen van de Europese Commissie voor het eerste semester van 2008 als vatbaar 
voor het risico van het C02-weglekeffect worden beschouwd, in de tekst van de richtlijn worden 
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opgenomen om te zorgen voor een grotere voorspelbaarheid bij de behandeling van de 
bedrijfstakken en om de investeringen in de Europese Unie zoveel mogelijk te stimuleren.
Bovendien moet deze lijst op verzoek van de betrokken partijen uiterlijk tot juni 2009 kunnen 
worden aangevuld. De definitieve lijst mag niet om de drie jaar worden herzien, aangezien dit 
tot een onaanvaardbare mate van rechtsonzekerheid zou leiden.

Amendement 548
Irena Belohorská

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Uiterlijk op 30 juni 2010 en vervolgens 
om de drie jaar stelt de Commissie vast 
welke de in lid 8 bedoelde bedrijfstakken 
zijn.

9. Op of vóór 30 juni 2016 en vervolgens 
om de vier jaar herziet de Commissie 
bijlage Ia. De resultaten van deze 
herziening worden in 2020 en vervolgens 
om de vier jaar geïmplementeerd.

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

De maatregelen die de Commissie neemt 
naar aanleiding van de herziening met als 
doel niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen door aanvulling 
daarvan, worden vastgesteld volgens de in 
artikel [23, lid 3] bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing. Alle 
relevante maatschappelijke partners 
worden geraadpleegd.

Bij de in de eerste alinea bedoelde 
vaststelling houdt de Commissie rekening 
met de mate waarin de betrokken 
bedrijfstak of deeltak de kosten van de 
vereiste emissierechten kan doorberekenen 
in de productprijzen zonder een significant 
verlies van marktaandeel aan minder 
koolstofefficiënte installaties buiten de 
Gemeenschap, waarbij zij rekening houdt 
met de volgende aspecten:

Bij de in lid 8 bedoelde vaststelling van de 
bedrijfstakken houdt de Commissie 
rekening met de mate waarin de betrokken 
bedrijfstak of deeltak de kosten van de 
vereiste emissierechten kan doorberekenen 
in de productprijzen zonder een significant 
verlies van marktaandeel aan installaties 
die in bedrijf zijn in landen buiten de 
Gemeenschap waar geen vergelijkbare 
emissiebeperkingen zijn gesteld, waarbij 
zij rekening houdt met de volgende 
aspecten:

(a) de mate waarin veiling tot een 
aanzienlijke stijging van de 
productiekosten zou leiden;

(a) de mate waarin veiling tot een 
aanzienlijke stijging van de 
productiekosten zou leiden;

(b) de mate waarin individuele installaties 
in de betrokken bedrijfstak hun 

(b) de mate waarin individuele installaties 
in de betrokken bedrijfstak hun 
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emissieniveau kunnen verlagen, 
bijvoorbeeld op basis van de meest 
efficiënte technieken;

emissieniveau kunnen verlagen, 
bijvoorbeeld op basis van de meest 
efficiënte technieken;

(c) de marktstructuur, de relevante 
geografische en productmarkt en de mate 
waarin de bedrijfstakken aan internationale 
concurrentie onderhevig zijn;

(c) de marktstructuur, de relevante 
geografische en productmarkt en de mate 
waarin de bedrijfstakken aan internationale 
concurrentie onderhevig zijn;

(d) het effect van klimaatverandering en 
het energiebeleid dat buiten de EU in de 
betrokken bedrijfstakken wordt of naar 
verwachting zal worden uitgevoerd.

(d) het effect van klimaatverandering en 
het energiebeleid dat buiten de EU in de 
betrokken bedrijfstakken wordt of naar 
verwachting zal worden uitgevoerd;

(da) het effect van het doorberekenen van 
CO2-kosten in de elektriciteitsprijzen op 
de betrokken bedrijfstak of deeltak.

Met het oog op de beoordeling in hoeverre 
de kostenstijging ten gevolge van de 
Gemeenschapsregeling kan worden 
doorberekend, kunnen onder andere 
ramingen van de niet-gerealiseerde omzet 
ten gevolge van de hogere koolstofprijs of
de effecten op de rentabiliteit van de 
betrokken installaties worden gebruikt.

Met het oog op de beoordeling in hoeverre 
de kostenstijging ten gevolge van de 
Gemeenschapsregeling kan worden 
doorberekend, kunnen onder andere 
ramingen van de niet-gerealiseerde omzet 
ten gevolge van de hogere koolstofprijs of 
de effecten op de rentabiliteit van de 
betrokken installaties worden gebruikt.

Or. en

Motivering

De lijst van bedrijfstakken die blootstaan aan het risico van het weglekeffect, moet worden 
herzien in 2016 en de resultaten moeten zo nodig in 2020 worden geïmplementeerd. Deze 
procedure biedt maximale planningszekerheid en biedt de zekerheid dat het weglekeffect wordt 
vermeden.
De belanghebbenden in kwestie moeten bij het besluitvormingsproces worden betrokken. 
Het splitsen van bedrijfstakken moet worden voorkomen, aangezien dit tot administratieve 
problemen bij de implementatie leidt. Bij het vaststellen welke bedrijfstakken in aanmerking 
komen is de vraag van koolstofefficiëntie niet relevant, maar wel het wettelijk kader van hun 
bedrijfsactiviteiten, hetgeen van invloed is op de efficiëntie. 

Amendement 549
Martin Callanan, Stephen Hughes

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 9 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Uiterlijk op 30 juni 2010 en vervolgens 
om de drie jaar stelt de Commissie vast 
welke de in lid 8 bedoelde bedrijfstakken 
zijn.

9. Uiterlijk op [6 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn] stelt 
de Commissie vast welke de in lid 8 
bedoelde bedrijfstakken zijn

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

Deze maatregel, die bedoeld is om niet-
essentiële onderdelen van deze richtlijn te 
wijzigen door aanvulling daarvan, wordt 
vastgesteld volgens de in artikel [23, lid 3] 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing en in overleg met de betrokken 
bedrijfstakken.

Bij de in de eerste alinea bedoelde 
vaststelling houdt de Commissie rekening 
met de mate waarin de betrokken 
bedrijfstak of deeltak de kosten van de 
vereiste emissierechten kan doorberekenen 
in de productprijzen zonder een significant 
verlies van marktaandeel aan minder 
koolstofefficiënte installaties buiten de 
Gemeenschap, waarbij zij rekening houdt 
met de volgende aspecten:

Bij de in de eerste alinea bedoelde 
vaststelling houdt de Commissie rekening 
met de mate waarin de betrokken 
bedrijfstak of deeltak de kosten van de 
vereiste emissierechten en het indirecte 
effect van het doorberekenen van de CO2-
kosten in elektriciteitsprijzen kan 
doorberekenen in de productprijzen zonder 
een significant verlies van marktaandeel 
aan minder koolstofefficiënte installaties 
buiten de Gemeenschap, waarbij zij 
rekening houdt met de volgende aspecten:

(a) de mate waarin veiling tot een 
aanzienlijke stijging van de 
productiekosten zou leiden;

(a) de mate waarin veiling tot een 
aanzienlijke stijging van de 
productiekosten zou leiden;

(b) de mate waarin individuele installaties 
in de betrokken bedrijfstak hun 
emissieniveau kunnen verlagen, 
bijvoorbeeld op basis van de meest 
efficiënte technieken;

(b) de mate waarin individuele installaties 
in de betrokken bedrijfstak hun 
emissieniveau kunnen verlagen, 
bijvoorbeeld op basis van de meest 
efficiënte technieken;

(c) de marktstructuur, de relevante 
geografische en productmarkt en de mate 
waarin de bedrijfstakken aan internationale 
concurrentie onderhevig zijn;

(c) de marktstructuur, de relevante 
geografische en productmarkt en de mate 
waarin de bedrijfstakken aan internationale 
concurrentie onderhevig zijn;

(d) het effect van klimaatverandering en 
het energiebeleid dat buiten de EU in de 
betrokken bedrijfstakken wordt of naar 
verwachting zal worden uitgevoerd.

(d) het effect van klimaatverandering en 
het energiebeleid dat buiten de EU in de 
betrokken bedrijfstakken wordt of naar 
verwachting zal worden uitgevoerd;

(d bis) het effect van het doorberekenen 
van CO2-kosten in de elektriciteitsprijzen 
op de betrokken bedrijfstak of deeltak.

Met het oog op de beoordeling in hoeverre 
de kostenstijging ten gevolge van de 

Met het oog op de beoordeling in hoeverre 
de kostenstijging ten gevolge van de 
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Gemeenschapsregeling kan worden 
doorberekend, kunnen onder andere 
ramingen van de niet-gerealiseerde omzet 
ten gevolge van de hogere koolstofprijs of 
de effecten op de rentabiliteit van de 
betrokken installaties worden gebruikt.

Gemeenschapsregeling kan worden 
doorberekend, kunnen onder andere 
ramingen van de niet-gerealiseerde omzet 
ten gevolge van de hogere koolstofprijs of 
de effecten op de rentabiliteit van de 
betrokken installaties worden gebruikt.

Or. en

Motivering

De betrokken bedrijfstakken moeten zo vroeg mogelijk zekerheid hebben over opname in dit lid. 
Dit hoeft niet na drie jaar te worden herzien. De enige reden om opnieuw te beoordelen welke 
bedrijfstakken in aanmerking komen voor maatregelen, zou de totstandkoming van een relevante 
internationale overeenkomst zijn. Het besluitvormingsproces over welke bedrijfstakken 
onderhevig zijn aan het risico van het weglekeffect en welke maatregelen moeten worden 
genomen, dient transparant te zijn, in overleg met de betrokken bedrijfstakken plaats te vinden 
en rekening te houden met zowel het directe gevolg van opname in de EU-regeling voor de 
handel in emissierechten als het indirecte gevolg van het doorberekenen van CO2-kosten in 
elektriciteitsprijzen.

Amendement 550
Peter Liese

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 9 – alinea's 1, 2 en 3, inleidende zin

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op 30 juni 2010 en vervolgens om 
de drie jaar stelt de Commissie vast welke 
de in lid 8 bedoelde bedrijfstakken zijn.

Op of vóór 30 juni 2016 en vervolgens om 
de vier jaar herziet de Commissie bijlage 
Ia. De resultaten van deze herziening 
worden in 2020 en vervolgens om de vier 
jaar geïmplementeerd.

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

De maatregelen die de Commissie neemt 
naar aanleiding van de herziening met als 
doel niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen door aanvulling 
daarvan, worden vastgesteld volgens de in 
artikel [23, lid 3] bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing. Alle 
relevante maatschappelijke partners 
worden geraadpleegd.

Bij de in de eerste alinea bedoelde 
vaststelling houdt de Commissie rekening 
met de mate waarin de betrokken 
bedrijfstak of deeltak de kosten van de 

Bij de in lid 8 bedoelde vaststelling van de 
bedrijfstakken houdt de Commissie 
rekening met de mate waarin de betrokken 
bedrijfstak of deeltak de kosten van de 
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vereiste emissierechten kan doorberekenen 
in de productprijzen zonder een significant 
verlies van marktaandeel aan minder 
koolstofefficiënte installaties buiten de 
Gemeenschap, waarbij zij rekening houdt 
met de volgende aspecten:

vereiste emissierechten kan doorberekenen 
in de productprijzen zonder een significant 
verlies van marktaandeel aan installaties 
die in bedrijf zijn in landen buiten de 
Gemeenschap waar geen vergelijkbare 
emissiebeperkingen zijn gesteld, waarbij 
zij rekening houdt met de volgende 
aspecten:

Or. en

Motivering

De lijst van bedrijfstakken die blootstaan aan het risico van het weglekeffect, moet worden 
herzien in 2016 en de resultaten moeten zo nodig in 2020 worden geïmplementeerd. Deze 
procedure biedt maximale planningszekerheid en biedt de zekerheid dat het weglekeffect wordt 
vermeden.
De belanghebbenden in kwestie moeten bij het besluitvormingsproces worden betrokken. 
Het splitsen van bedrijfstakken moet worden voorkomen, aangezien dit tot administratieve 
problemen bij de implementatie leidt. Bij het vaststellen welke bedrijfstakken in aanmerking 
komen is de vraag van koolstofefficiëntie niet relevant, maar wel het wettelijk kader van hun 
bedrijfsactiviteiten, hetgeen van invloed is op de efficiëntie. 

Amendement 551
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 9 – alinea's 1, 2 en 3, inleidende zin

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op 30 juni 2010 en vervolgens om 
de drie jaar stelt de Commissie vast welke 
de in lid 8 bedoelde bedrijfstakken zijn.

Uiterlijk op 30 juni 2016 en vervolgens om 
de vier jaar onderwerpt de Commissie 
bijlage I bis (nieuw) aan een herziening.

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

Uiterlijk op 30 juni 2016 en vervolgens om 
de vier jaar onderwerpt de Commissie 
bijlage I bis (nieuw) aan een herziening.

Alle betrokken maatschappelijke partners 
zullen worden geraadpleegd.

Bij de in de eerste alinea bedoelde 
vaststelling houdt de Commissie rekening 
met de mate waarin de betrokken 

Bij de in lid 8 bedoelde vaststelling houdt 
de Commissie rekening met de mate 
waarin de betrokken bedrijfstak of deeltak 
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bedrijfstak of deeltak de kosten van de 
vereiste emissierechten kan doorberekenen 
in de productprijzen zonder een significant 
verlies van marktaandeel aan minder 
koolstofefficiënte installaties buiten de 
Gemeenschap, waarbij zij rekening houdt 
met de volgende aspecten:

de kosten van de vereiste emissierechten 
kan doorberekenen in de productprijzen 
zonder een significant verlies van 
marktaandeel aan installaties buiten de 
Gemeenschap, die geen vergelijkbare 
beperkingen ten aanzien van de emissies 
hebben ingevoerd, waarbij zij rekening 
houdt met de volgende aspecten:

Or. pl

Motivering

De lijst van bedrijfstakken waarin het weglekeffect een risico vormt, dient in 2016 te worden 
beoordeeld en de resultaten van deze analyse dienen, indien noodzakelijk, in 2020 ten uitvoer te 
worden gelegd. Deze procedure zorgt voor maximale planningszekerheid en biedt garanties voor 
het voorkomen van weglekken.

Splitsing van bedrijfstakken dient te worden voorkomen, aangezien dit tot administratieve 
problemen bij de tenuitvoerlegging kan leiden.

Amendement 552
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 9 – alinea's 1, 2 en 3, inleidende zin

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op 30 juni 2010 en vervolgens om 
de drie jaar stelt de Commissie vast welke 
de in lid 8 bedoelde bedrijfstakken zijn.

Op of vóór 30 juni 2010 en vervolgens om 
de vier jaar stelt de Commissie vast welke 
de in lid 8 bedoelde bedrijfstakken zijn. Bij 
het vaststellen van de in lid 8 bedoelde 
bedrijfstakken is de Commissie verplicht 
onder andere de lijst met bedrijfstakken 
uit bijlage I op te nemen.

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

De maatregelen die de Commissie neemt
naar aanleiding van de herziening met als 
doel niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen door aanvulling 
daarvan, worden vastgesteld volgens de in 
artikel [23, lid 3] bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing. Alle 
relevante maatschappelijke partners 
worden geraadpleegd.

Bij de in de eerste alinea bedoelde 
vaststelling houdt de Commissie rekening 

Bij de in lid 8 bedoelde vaststelling van de 
bedrijfstakken houdt de Commissie 
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met de mate waarin de betrokken 
bedrijfstak of deeltak de kosten van de 
vereiste emissierechten kan doorberekenen 
in de productprijzen zonder een significant 
verlies van marktaandeel aan minder 
koolstofefficiënte installaties buiten de 
Gemeenschap, waarbij zij rekening houdt 
met de volgende aspecten:

rekening met de mate waarin de betrokken 
bedrijfstak of deeltak de kosten van de 
vereiste emissierechten kan doorberekenen 
in de productprijzen zonder een significant 
verlies van marktaandeel aan installaties 
die in bedrijf zijn in landen buiten de 
Gemeenschap waar geen vergelijkbare 
emissiebeperkingen zijn gesteld, waarbij 
zij rekening houdt met de volgende 
aspecten:

Or. en

Motivering

De lijst van bedrijfstakken die blootstaan aan het risico van het weglekeffect, moet worden 
herzien in 2010. Deze procedure biedt maximale planningszekerheid en biedt de zekerheid dat 
het weglekeffect wordt vermeden. De belanghebbenden in kwestie moeten bij het 
besluitvormingsproces worden betrokken. Het splitsen van bedrijfstakken moet worden 
voorkomen, aangezien dit tot administratieve problemen bij de implementatie leidt. Bij het 
vaststellen welke bedrijfstakken in aanmerking komen is de vraag van koolstofefficiëntie niet 
relevant, maar wel het wettelijk kader van hun bedrijfsactiviteiten, hetgeen van invloed is op de 
efficiëntie. 

Amendement 553
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 9 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op 30 juni 2010 en vervolgens om 
de drie jaar stelt de Commissie vast welke 
de in lid 8 bedoelde bedrijfstakken zijn.

Uiterlijk op 30 juni 2009 stelt de 
Commissie vast welke de in lid 8 bedoelde 
bedrijfstakken zijn, en hoe hoog het 
percentage is van de gratis emissierechten 
die de installaties van deze bedrijfstakken
zullen ontvangen.

Or. fr

Motivering

Er moet zo snel mogelijk een einde komen aan de onzekerheid die momenteel nadelig uitpakt 
voor de investeringbeslissingen in de betrokken bedrijfstakken.
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Amendement 554
Philippe Busquin

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op 30 juni 2010 en vervolgens om 
de drie jaar stelt de Commissie vast welke 
de in lid 8 bedoelde bedrijfstakken zijn. 

Uiterlijk op 30 juni 2009 en vervolgens om 
de vijf jaar stelt de Commissie vast welke 
de in lid 8 bedoelde bedrijfstakken zijn. 

Or. en

Motivering

Om economische en rechtszekerheid te garanderen moet de periode worden verlengd naar vijf 
jaar en moet de datum van de eerste beoordeling vervroegd worden naar 30 juni 2009. Het is 
erg moeilijk om het effect van de herziene EU-ETS te voorspellen op de productiebedrijfstakken 
in de EU die onder de regeling vallen. Als uit marktinformatie blijkt dat het weglekeffect 
optreedt in een bedrijfstak die voorheen niet werd geacht bloot te staan aan het risico van het 
weglekeffect, moet de situatie opgelost kunnen worden vóór de volgende beoordeling.

Amendement 555
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op 30 juni 2010 en vervolgens om 
de drie jaar stelt de Commissie vast welke 
de in lid 8 bedoelde bedrijfstakken zijn.

Uiterlijk op 30 juni 2009 en vervolgens om 
de vijf jaar stelt de Commissie vast welke 
de in lid 8 bedoelde bedrijfstakken zijn.

Or. de

Amendement 556
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 9 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op 30 juni 2010 en vervolgens om 
de drie jaar stelt de Commissie vast welke 
de in lid 8 bedoelde bedrijfstakken zijn.

Uiterlijk op 30 juni 2009 en vervolgens om 
de vijf jaar stelt de Commissie vast welke 
de in lid 8 bedoelde bedrijfstakken zijn.

Or. de

Motivering

Energie-intensieve bedrijfstakken en deeltakken waarvoor de Commissie pas in juni 2010 het 
risico van het CO2–weglekeffect vaststelt, kunnen wat hun investeringen en planning betreft 
zekerheid verkrijgen wanneer al in een vroeg stadium wordt vastgesteld aan welke 
bedrijfstakken gratis emissierechten worden toegewezen. De status "energie-intensief" wordt 
vervolgens alleen om de vijf jaar gecontroleerd.

Amendement 557
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op 30 juni 2010 en vervolgens om 
de drie jaar stelt de Commissie vast welke 
de in lid 8 bedoelde bedrijfstakken zijn. 

Uiterlijk op 31 december 2009 en 
vervolgens om de vijf jaar stelt de 
Commissie vast welke de in lid 8 bedoelde 
bedrijfstakken zijn.

Or. en

Motivering

De datum voor de vaststelling van de bedrijfstakken die blootstaan aan een significant risico van 
het weglekeffect, moet worden vervroegd naar december 2009 teneinde meer zekerheid te bieden 
over dit relevante thema van de richtlijn. Bovendien zijn wij van mening dat de frequentie 
waarin opnieuw wordt bezien welke bedrijfstakken aan dat risico blootstaan, in het voorstel van 
de Commissie te hoog is. Daarom stellen wij voor om de vijf jaar vast te stellen welke 
bedrijfstakken aan het risico onderhevig zijn.
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Amendement 558
Antonio De Blasio

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op 30 juni 2010 en vervolgens om 
de drie jaar stelt de Commissie vast welke 
de in lid 8 bedoelde bedrijfstakken zijn.

Uiterlijk op 31 december 2009 en 
vervolgens om de vijf jaar stelt de 
Commissie vast welke de in lid 8 bedoelde 
bedrijfstakken zijn.

Or. hu

Amendement 559
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op 30 juni 2010 en vervolgens 
om de drie jaar stelt de Commissie vast 
welke de in lid 8 bedoelde bedrijfstakken 
zijn.

Nadat de richtlijn van kracht is geworden, 
stelt de Commissie binnen een redelijke 
termijn vast welke de in lid 8 bedoelde 
bedrijfstakken en ondernemingen zijn.

Or. de

Motivering

Met het oog op de planning is het voor ondernemingen van belang om zo vroeg mogelijk te 
weten of ze onder lid 8 vallen. Bij de definitie van bedrijfstakken wordt momenteel uitgaan van 
grote vertegenwoordigers van de desbetreffende sectoren. In de EU komen ook conglomeraten 
voor die een meer complexe productiebandbreedte kennen en die niet eenduidig bij een bepaalde 
bedrijfstak kunnen worden ingedeeld. Het gevolg zou zijn dat deze ondernemingen worden 
ingedeeld bij een bedrijfstak met sectorale kengetallen die geen recht doen aan de feitelijke 
activiteiten van de onderneming.
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Amendement 560
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op 30 juni 2010 en vervolgens om 
de drie jaar stelt de Commissie vast welke 
de in lid 8 bedoelde bedrijfstakken zijn. 

Uiterlijk op 30 juni 2010 stelt de 
Commissie vast welke de in lid 8 bedoelde 
bedrijfstakken zijn.

Or. en

Motivering

Het vastleggen van het weglekeffect is van essentieel belang met het oog op de 
planningszekerheid voor de Europese industrie. Anders gaat de huidige trend van het stopzetten 
van investeringsprojecten door, hetgeen tot een zeer groot weglekeffect en banenverlies leidt. De 
weglekeffectstatus moet daarom de gehele periode doorlopen. Nieuwe installaties moeten de 
"weglekeffectstatus" kunnen aanvragen op basis van de tekst van het huidige voorstel van de 
Commissie.

Amendement 561
Philippe Busquin

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 9 – alinea 3 – inleidende zin

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de in de eerste alinea bedoelde 
vaststelling houdt de Commissie rekening 
met de mate waarin de betrokken 
bedrijfstak of deeltak de kosten van de 
vereiste emissierechten kan doorberekenen 
in de productprijzen zonder een significant
verlies van marktaandeel aan minder 
koolstofefficiënte installaties buiten de 
Gemeenschap, waarbij zij rekening houdt 
met de volgende aspecten:

Bij de in lid 8 bedoelde vaststelling van de 
bedrijfstakken houdt de Commissie 
rekening met de mate waarin de betrokken 
bedrijfstak of deeltak de kosten van de 
vereiste emissierechten kan doorberekenen 
via de productprijzen zonder verlies van 
hetzij marktaandeel of winstgevendheid, 
hetzij investeringsmogelijkheden aan 
dezelfde bedrijfstak of deeltak in landen 
buiten de EU waar geen vergelijkbare 
emissiebeperkingen worden gesteld. 
Relevante criteria zijn onder andere:

Or. en
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Amendement 562
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 9 – alinea 3 – inleidende zin

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de in de eerste alinea bedoelde 
vaststelling houdt de Commissie rekening 
met de mate waarin de betrokken 
bedrijfstak of deeltak de kosten van de 
vereiste emissierechten kan doorberekenen 
in de productprijzen zonder een significant 
verlies van marktaandeel aan minder 
koolstofefficiënte installaties buiten de 
Gemeenschap, waarbij zij rekening houdt 
met de volgende aspecten:

Bij de in de eerste alinea bedoelde 
vaststelling houdt de Commissie rekening 
met de mate waarin de betrokken 
bedrijfstak of deeltak de kosten van de 
vereiste emissierechten kan doorberekenen 
in de productprijzen zonder een significant 
verlies van marktaandeel aan een 
vergelijkbare bedrijfstak of deeltak in 
landen buiten de EU die geen 
vergelijkbare emissiebeperkingen stellen, 
waarbij zij rekening houdt met de volgende 
aspecten:

Or. en

Motivering

Het risico van het weglekeffect doet zich voor als de koolstofbeperkingen die gelden voor 
producenten binnen en buiten de EU, niet dezelfde zijn, terwijl in het voorstel van de Commissie 
de analyse van dit risico beperkt blijft tot een vergelijking met de minder koolstofefficiënte 
installaties buiten de Gemeenschap en geen rekening houdt met CO2 als gevolg van transport 
vanuit landen buiten Europa. Dit amendement is noodzakelijk om een gelijke uitgangssituatie te 
creëren voor productie binnen en buiten de EU.

Amendement 563
Frédérique Ries

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 9 – alinea 3 – inleidende zin

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de in de eerste alinea bedoelde 
vaststelling houdt de Commissie rekening 
met de mate waarin de betrokken 
bedrijfstak of deeltak de kosten van de 
vereiste emissierechten kan doorberekenen 
in de productprijzen zonder een significant 

Bij de in de eerste alinea bedoelde 
vaststelling houdt de Commissie rekening 
met de mate waarin de betrokken 
bedrijfstak of deeltak de kosten van de 
vereiste emissierechten kan doorberekenen 
in de productprijzen zonder een significant 
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verlies van marktaandeel aan minder 
koolstofefficiënte installaties buiten de 
Gemeenschap, waarbij zij rekening houdt 
met de volgende aspecten:

verlies van marktaandeel aan een 
vergelijkbare bedrijfstak of deeltak in 
landen buiten de EU die geen 
vergelijkbare emissiebeperkingen stellen, 
waarbij zij rekening houdt met de volgende 
aspecten:

Or. en

Motivering

Het risico van het weglekeffect doet zich voor als de koolstofbeperkingen die gelden voor 
producenten binnen en buiten de EU, niet dezelfde zijn, terwijl in het voorstel van de Commissie 
de analyse van dat risico beperkt blijft tot een vergelijking met de minder koolstofefficiënte 
installaties buiten de Gemeenschap en geen rekening houdt met CO2 als gevolg van transport 
vanuit landen buiten Europa. Dit amendement is noodzakelijk om een gelijke uitgangssituatie te 
creëren voor productie binnen en buiten de EU.

Amendement 564
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 9 – alinea 3 – inleidende zin

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de in de eerste alinea bedoelde 
vaststelling houdt de Commissie rekening 
met de mate waarin de betrokken
bedrijfstak of deeltak de kosten van de 
vereiste emissierechten kan doorberekenen 
in de productprijzen zonder een significant 
verlies van marktaandeel aan minder 
koolstofefficiënte installaties buiten de 
Gemeenschap, waarbij zij rekening houdt 
met de volgende aspecten:

Bij de in de eerste alinea bedoelde 
vaststelling houdt de Commissie rekening 
met de mate waarin de betrokken 
bedrijfstak of deeltak de kosten van de 
vereiste emissierechten en het indirecte 
effect van het doorberekenen van de CO2-
kosten in elektriciteitsprijzen kan 
doorberekenen in de productprijzen zonder 
een significant verlies van marktaandeel 
aan minder koolstofefficiënte installaties 
buiten de Gemeenschap, waarbij zij 
rekening houdt met de volgende aspecten:

Or. en

Motivering

Het besluitvormingsproces over welke bedrijfstakken onderhevig zijn aan het risico van het 
weglekeffect en welke maatregelen moeten worden genomen, dient transparant te zijn, in overleg 
met de betrokken bedrijfstakken plaats te vinden en rekening te houden met zowel het directe 
gevolg van opname in de EU-regeling voor de handel in emissierechten als het indirecte gevolg 
van het doorberekenen van CO2-kosten in elektriciteitsprijzen.
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Amendement 565
Bogusław Sonik

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 9 – alinea 3 – inleidende zin

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de in de eerste alinea bedoelde 
vaststelling houdt de Commissie rekening 
met de mate waarin de betrokken 
bedrijfstak of deeltak de kosten van de 
vereiste emissierechten kan doorberekenen 
in de productprijzen zonder een significant 
verlies van marktaandeel aan minder 
koolstofefficiënte installaties buiten de 
Gemeenschap, waarbij zij rekening houdt 
met de volgende aspecten:

Bij de in het eerste lid bedoelde vaststelling 
houdt de Commissie rekening met de mate 
waarin de betrokken bedrijfstak of deeltak 
de kosten van de vereiste emissierechten 
kan doorberekenen in de productprijzen 
zonder een significant verlies van 
marktaandeel aan minder koolstofefficiënte 
installaties buiten de Gemeenschap of in 
gebieden binnen de EU die niet onder de 
Gemeenschapsregeling vallen, waarbij zij 
rekening houdt met de volgende aspecten:

Or. en

Amendement 566
Pilar Ayuso

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 9 – alinea 3 – inleidende zin

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de in de eerste alinea bedoelde 
vaststelling houdt de Commissie rekening 
met de mate waarin de betrokken 
bedrijfstak of deeltak de kosten van de 
vereiste emissierechten kan doorberekenen 
in de productprijzen zonder een significant 
verlies van marktaandeel aan minder 
koolstofefficiënte installaties buiten de 
Gemeenschap, waarbij zij rekening houdt 
met de volgende aspecten:

Bij de in de eerste alinea bedoelde 
vaststelling houdt de Commissie rekening 
met de mate waarin de betrokken 
bedrijfstak of deeltak de kosten van de 
vereiste emissierechten kan doorberekenen 
in de productprijzen zonder een significant 
verlies van marktaandeel aan minder 
koolstofefficiënte installaties buiten of 
binnen de Gemeenschap, waarbij zij 
rekening houdt met de volgende aspecten:

Or. en
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Motivering

De toewijzing van emissierechten aan verschillende bedrijfstakken mag geen 
concurrentieverstoring in de interne markt teweegbrengen die zou leiden tot verminderde 
efficiëntie van productieprocessen en daarmee tot een toename van de uitstoot van 
broeikasgassen. Interne verplaatsing van productieprocessen of een vervanging van productie-
eenheden met energie-efficiënte productieprocessen door interne kleinere en minder efficiënte 
productie-eenheden moet worden voorkomen.

Amendement 567
Philippe Busquin

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 9 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de mate waarin veiling tot een 
aanzienlijke stijging van de 
productiekosten zou leiden;

(a) de mate waarin veiling tot een 
aanzienlijke stijging van de 
productiekosten zou leiden in 
bedrijfstakken met een hoge CO2-emissie 
per verkoopeenheid;

Or. en

Amendement 568
Dorette Corbey

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 9 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de mate waarin veiling tot een 
aanzienlijke stijging van de 
productiekosten zou leiden;

(a) de mate waarin veiling tot een 
aanzienlijke stijging van de 
productiekosten zou leiden en de mate 
waarin indirecte effecten optreden als 
gevolg van het doorberekenen van de 
CO2-kosten in elektriciteitsprijzen;

Or. en

Motivering

Energie-intensieve bedrijfstakken hebben verplichtingen uit hoofde van de regeling voor de 
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handel in emissierechten, en hebben daarnaast ook nog te maken met hogere energieprijzen 
vanwege de verplichtingen van de energiesector krachtens deze regeling. Hiermee moet rekening 
worden gehouden bij het beoordelen van de mate waarin een bedrijfstak onderhevig is aan het 
weglekeffect.

Amendement 569
Konrad Szymański

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 9 – letter a bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) het effect van het doorberekenen 
van CO2-kosten in de elektriciteitsprijzen 
op de betrokken bedrijfstak of deeltak;

Or. en

Amendement 570
Philippe Busquin

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 9 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de mate waarin individuele installaties 
in de betrokken bedrijfstak hun 
emissieniveau kunnen verlagen, 
bijvoorbeeld op basis van de meest 
efficiënte technieken;

(b) de mate waarin individuele installaties 
in de betrokken bedrijfstak hun 
emissieniveau technisch en economisch 
gezien kunnen verlagen, bijvoorbeeld op 
basis van de meest efficiënte technieken;

Or. en

Amendement 571
Philippe Busquin

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 9 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de marktstructuur, de relevante 
geografische en productmarkt en de mate 
waarin de bedrijfstakken aan internationale 
concurrentie onderhevig zijn;

(c) de huidige en verwachte 
marktstructuur, relevante geografische en 
productmarkt, de mate waarin de 
bedrijfstakken aan internationale 
concurrentie onderhevig zijn waarbij 
onder andere rekening wordt gehouden 
met transport- en CO2-kosten;

Or. en

Amendement 572
Johannes Blokland

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 9 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de marktstructuur, de relevante 
geografische en productmarkt en de mate 
waarin de bedrijfstakken aan internationale 
concurrentie onderhevig zijn;

(c) de marktstructuur, de relevante 
geografische en productmarkt en de mate 
waarin de bedrijfstakken aan internationale 
concurrentie onderhevig zijn, rekening 
houdend met factoren die van invloed zijn 
op het potentieel van invoerpenetratie;

Or. en

Motivering

Het voorstel van de Commissie moet rekening houden met factoren die de internationale druk op 
producenten in de EU kunnen doen afnemen door invoerpenetratie, zoals transportkosten, 
wereldwijde capaciteitsbeperkingen, servicedifferentiatie etc.

Amendement 573
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 9 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de marktstructuur, de relevante (c) de huidige en verwachte 
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geografische en productmarkt en de mate 
waarin de bedrijfstakken aan internationale 
concurrentie onderhevig zijn;

marktstructuur, de relevante geografische 
en productmarkt en de mate waarin de 
bedrijfstakken aan internationale 
concurrentie onderhevig zijn;

Or. en

Motivering

Het risico van het weglekeffect doet zich voor als de koolstofbeperkingen die gelden voor 
producenten binnen en buiten de EU, niet dezelfde zijn, terwijl in het voorstel van de Commissie 
de analyse van dat risico beperkt blijft tot een vergelijking met de minder koolstofefficiënte 
installaties buiten de Gemeenschap en geen rekening houdt met CO2 als gevolg van transport 
vanuit landen buiten Europa. Dit amendement is noodzakelijk om een gelijke uitgangssituatie te 
creëren voor productie binnen en buiten de EU.

Amendement 574
Frédérique Ries

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 9 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de marktstructuur, de relevante 
geografische en productmarkt en de mate 
waarin de bedrijfstakken aan internationale 
concurrentie onderhevig zijn;

(c) de huidige en verwachte 
marktstructuur, de relevante geografische 
en productmarkt en de mate waarin de 
bedrijfstakken aan internationale 
concurrentie onderhevig zijn;

Or. en

Motivering

Het risico van het weglekeffect doet zich voor als de koolstofbeperkingen die gelden voor 
producenten binnen en buiten de EU, niet dezelfde zijn, terwijl in het voorstel van de Commissie 
de analyse van dat risico beperkt blijft tot een vergelijking met de minder koolstofefficiënte 
installaties buiten de Gemeenschap en geen rekening houdt met CO2 als gevolg van transport 
vanuit landen buiten Europa. Dit amendement is noodzakelijk om een gelijke uitgangssituatie te 
creëren voor productie binnen en buiten de EU.
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Amendement 575
Philippe Busquin

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 9 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) het effect van het doorberekenen 
van CO2-kosten in de elektriciteitsprijzen 
op de betrokken bedrijfstak of deeltak.

Or. en

Amendement 576
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 9 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) het effect van het doorberekenen 
van CO2-kosten in de elektriciteitsprijzen 
op de betrokken bedrijfstak of deeltak.

Or. en

Motivering

Het besluitvormingsproces over welke bedrijfstakken onderhevig zijn aan het risico van het 
weglekeffect en welke maatregelen moeten worden genomen, dient transparant te zijn, in overleg 
met de betrokken bedrijfstakken plaats te vinden en rekening te houden met zowel het directe 
gevolg van opname in de EU-regeling voor de handel in emissierechten als het indirecte gevolg 
van het doorberekenen van CO2-kosten in elektriciteitsprijzen.

Amendement 577
Philippe Busquin

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 9 – alinea 4 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met het oog op de beoordeling in hoeverre 
de kostenstijging ten gevolge van de 
Gemeenschapsregeling kan worden 
doorberekend, kunnen onder andere 
ramingen van de niet-gerealiseerde omzet 
ten gevolge van de hogere koolstofprijs of 
de effecten op de rentabiliteit van de 
betrokken installaties worden gebruikt.

Met het oog op de beoordeling in hoeverre 
de kostenstijging ten gevolge van de 
Gemeenschapsregeling kan worden 
doorberekend, kunnen onder andere 
ramingen van de niet-gerealiseerde omzet 
ten gevolge van de koolstofprijs of de 
effecten op de rentabiliteit van de 
betrokken bedrijfstakken worden gebruikt.

Or. en

Amendement 578
Karl-Heinz Florenz

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 9 – alinea 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de in de eerste alinea bedoelde 
vaststelling houdt de Commissie ook 
rekening met de noodzaak van het 
verkrijgen van grondstoffen in de 
Gemeenschap. Dit geldt vooral voor 
grondstoffen die voor industriële 
ondernemingen in Europa schaars zijn.

Or. de

Motivering

Grondstoffen dragen in belangrijke mate bij aan een succesvolle economische ontwikkeling in de 
Gemeenschap. De situatie met betrekking tot grondstoffen die nu al beperkt beschikbaar zijn in 
de EU, is essentieel voor de internationale concurrentiepositie van belangrijke Europese 
bedrijfstakken.

Amendement 579
Frédérique Ries

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 9 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 bis. Elk jaar, en op basis van nieuwe 
marktinformatie, kan een bedrijfstak die 
niet is opgenomen in bijlage Ia de 
Commissie verzoeken opnieuw te 
beoordelen of de bedrijfstak moet worden 
aangemerkt als vatbaar voor het risico 
van het weglekeffect.

Or. en

Motivering

Als uit marktinformatie blijkt dat het weglekeffect optreedt in een bedrijfstak die voorheen niet 
werd geacht onderhevig te zijn aan het risico van het weglekeffect, moet de situatie opgelost 
kunnen worden vóór de volgende beoordeling.

Amendement 580
Péter Olajos

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 bis. Indien een lidstaat weigert een boete 
te betalen krachtens het 
nalevingsmechanisme van de 
[beschikking inzake lastenverdeling] zoals 
bepaald in artikel 5 bis van die 
beschikking, wordt een hoeveelheid 
emissierechten, gelijk aan het 
emissiereductietekort voor dat jaar, 
achtergehouden in het CITL en pas aan 
de betrokken lidstaat verleend nadat de 
lidstaat de vastgestelde boete heeft 
betaald.

Or. en

Motivering

Dit amendement garandeert dat de lidstaten zich houden aan een boeteregeling gericht op de 
naleving door de lidstaten van de beschikking inzake lastenverdeling.


	734873nl.doc

