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BEKNOPTE MOTIVERING

De aanpak van de klimaatverandering en de overgang naar een koolstofarme samenleving  
hebben mondiaal gezien de allerhoogste prioriteit. Dit komt tot uiting in het feit dat het Europees 
Parlement een speciale tijdelijke commissie klimaatverandering heeft opgericht. Op basis van de 
conclusies van de voorjaarstop van de Raad van 2007 en eerdere resoluties van het Parlement 
heeft de Commissie in januari 2008 een zeer ambitieus pakket gepresenteerd om de 
broeikasgasemissies in de EU tegen 2020 met ten minste 20% te verminderen, en met 30% in 
geval van een alomvattende internationale overeenkomst. Deze spectaculaire vooruitgang in de 
Europese beleidsvorming is voor andere landen een glashelder signaal dat de EU zich serieus 
inzet voor de strijd tegen de klimaatverandering.

De in 2005 gestarte EU-regeling voor de handel in emissierechten (EU ETS) is 's werelds 
omvangrijkste regeling inzake uitstootbeperking en emissiehandel die geldt voor tienduizenden 
exploitanten. Deze regeling is de hoeksteen van het beleid van de EU op het gebied van 
klimaatverandering. maar fungeert ook als een belangrijke economische motor. Veel bedrijven 
die onder EU ETS vallen zien hierin een van de belangrijkste regelingen voor een 
besluitvorming op lange termijn die grote tot middelgrote gevolgen hebben voor besluiten om 
innovatieve technologieën te ontwikkelen1. Financiële instellingen zien EU ETS in toenemende
mate als een serieuze, goed functionerende en belangrijke markt.

De eerste twee fases van EU ETS hebben aangetoond dat een levensvatbare interne markt van 
emissierechten in staat is een prijs op koolstof te zetten. Deze fases verliepen echter niet zonder
problemen. De afhankelijkheid van de regeling inzake nationale toewijzingsplannen leidde tot 
een daling van de prijs voor CO2 als gevolg van de te ruimhartige toewijzing door de lidstaten, 
niet te rechtvaardigen onverwachte winsten voor veel elektriciteitsproducenten, oneerlijke 
concurrentie in de EU als gevolg van verschillen bij de nationale toewijzing en onzekerheid voor 
de marktdeelnemers. Deze problemen werden aangepakt via een omvangrijke herziening van EU 
ETS waartoe werd overgegaan tegen de achtergrond van de internationale onderhandelingen met 
het oog op een post-Kyoto-overeenkomst. In januari 2008 kwam de Commissie met een voorstel 
voor een herzien EU ETS.

De rapporteur voor advies is verheugd over de voorgestelde herziening van EU ETS. In de eerste 
plaats zal het voorstel tot verdere harmonisatie en betere mededingingsvoorwaarden leiden door 
de invoering van een plafond voor het totaal aantal emissierechten (m.i.v. een 
nieuwkomersreserve EU, de harmonisatie van de toewijzingsmethode (hoofdzakelijk veilen -
voor sectoren e) voor de gehedie geen elektriciteit produceren geleidelijke afschaffing van de 
gratis toewijzing) en de vaststelling van sleuteldefinities (zoals voor stookinstallatie). In de 
tweede plaats wordt de voorspelbaarheid van de regeling verbeterd door de vaststelling van een 
langere toewijzingsperiode en stabiele, voorspelbare reducties van het plafond. In de derde plaats 
worden door de uitbreiding van de werkingssfeer tot nieuwe bedrijfstakken (bijv. aluminium en 
ammoniakproducenten) en nieuwe gassen (distikstofoxide en perfluorkoolwaterstoffen) meer 
mogelijkheden gecreëerd om kosteneffectieve manieren voor emissiereductie te vinden. Tot slot 
verlicht het voorstel de administratieve last (vooral van KMO's) door de invoering van een opt-
out voor kleine installaties.

Om het voorstel verder te versterken en de regeling werkbaarder en doeltreffender te maken, zijn 
                                               
1fn
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echter meerdere wijzigingen noodzakelijk. De meeste van deze wijzigingen hebben tot doel de 
onzekerheid te verminderen en de voorspelbaarheid van de regeling te verbeteren. Dit is vanuit 
milieuoogpunt van cruciaal belang, aangezien onzekerheid fnuikend is voor de planning van 
toekomstige investeringen, hetgeen tot emissiereducties kan leiden - bijvoorbeeld via energie-
efficiëntie of vernieuwing van oude capaciteit.

Beloning van de meest efficiënte exploitanten
Energie-efficiëntie is de hoeksteen van het beleid om een koolstofarme samenleving te creëren. 
In geval van gratis toewijzing van de emissierechten is het derhalve van belang deze niet op 
historische basis (waarbij in feite de gevestigde exploitanten worden gesteund) toe te wijzen, 
maar op basis van de best beschikbare praktijken/best beschikbare technologieën. Door 
toewijzing van de emissierechten op basis van de meest efficiënte benchmark(s) beloont de 
regeling energie-efficiënte bedrijven die hebben geïnvesteerd in milieuvriendelijke 
productieprocessen. Het is voor het bedrijfsleven van fundamenteel belang samen te werken en 
zo spoedig mogelijk de benchmarks vast te stellen, aangezien er geen sprake dient te zijn van 
gratis toewijzing als er geen geharmoniseerde benchmark bestaat. Energie-efficiëntie is het 
meest kosteneffectieve en onmiddellijk beschikbare instrument voor emissiereductie en voor de 
bevordering van een continue energievoorziening en het concurrentievermogen. Er bestaat al een 
scala van energie-efficiëntietechnologieën die op korte termijn kunnen worden ingevoerd. In de 
toekomst kan EU ETS worden gekoppeld aan een geharmoniseerde "witte certificaten"-regeling 
die energiebesparing en energie-efficiëntie bevordert. Het is van belang dat de Commissie goed 
naar deze mogelijkheden kijkt.

Veilingopbrengsten
De opbrengsten van het veilen van emissierechten zullen naar schatting ten minste EUR 33 
miljard per jaar bedragen (uitgaande van het alleen veilen voor de sectoriële 
elektriciteitsopwekking en een relatief bescheiden CO2-prijs1. In het voorstel komen deze 
opbrengsten ten goede van de begrotingen van de lidstaten die de "morele verplichting" hebben 
om een deel ervan te bestemmen voor de aanpak van de klimaatverandering in brede zin. Deze 
morele verplichting is echter niet voldoende, aangezien dit ertoe kan leiden dat de opbrengsten in 
de nationale begroting "verdwijnen". Dit zou een gemiste kans zijn om deze middelen voor 
emissiereductie te gebruiken en voor steun aan de ontwikkelingslanden, bij voorkeur op EU-
niveau.

Voorkennis en marktmanipulatie
In een normale week worden meer dan 10 miljoen emissierechten verhandeld, hetgeen resulteert 
in een markt die miljarden euro waard is. Het juridische karakter van deze emissierechten is 
echter onduidelijk. Sommige landen beschouwen deze als financiële instrumenten waarvan de 
handel wordt gecontroleerd door de autoriteit financiële diensten, terwijl andere landen deze als
normale goederen beschouwen en alleen de derivaten ervan als financiële instrumenten zien2. 
Om marktmanipulatie en handel met voorkennis te voorkomen, is het van belang na te gaan hoe 
de regels voor de financiële markten moeten worden toegepast op emissierechten. Door de 
toepassing van soortgelijke regels zal de prijsvorming op de markt meer gebaseerd zijn op 
marktrelevante informatie en minder op speculatie, bijvoorbeeld door hedgefondsen of 

                                               
1 "Heeft de EU voldoende middelen om haar doelstellingen op het gebied van het energiebeleid en 
klimaatverandering te verwezenlijken?". Beleidsdepartement begrotingsaangelegenheden, Europees Parlement, 
2008.
2 Toepassing van de Richtlijn emissierechtenhandel door de EU-lidstaten, Europees Milieuagentschap, 2008.
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staatsinvesteringsfondsen. Verder dient de publicatie van marktgevoelige informatie door de 
Commissie en de lidstaten streng en duidelijk te worden gereguleerd, aangezien het vrijgeven 
van marktgevoelige gegevens tot enorme financiële consequenties kan leiden. Dezelfde regels 
moeten worden toegepast op gegevens betreffende beursgevoelige informatie.

Weglekeffect
Zolang er nog geen algemeen kader is, kan een te strenge regeling voor emissiereductie ertoe 
leiden dat bedrijven hun productie naar buiten de EU verplaatsen. Dit zou niet alleen 
economische en sociale gevolgen hebben, maar het zou ook de milieudoelstellingen 
ondergraven, aangezien deze bedrijven niet langer zouden zijn onderworpen aan dezelfde 
emissiecontroles. De Commissie erkent dit probleem, maar stelt de oplossing uit: tegen 2010 
wordt vastgesteld welke sectoren gevoelig zijn voor het CO2-weglekeffect en tegen 2011 zal de 
Commissie mogelijk maatregelen voorstellen om dit te voorkomen (100% gratis toewijzing van 
emissierechten en/of opneming van invoer in het kader van EU ETS). Verder wordt de lijst van 
gevoelige sectoren om de drie jaar herzien. De rapporteur voor advies heeft een duidelijke 
voorkeur voor een mondiale overeenkomst die geldt voor alle relevante bedrijven en sectoren. 
Als deze doelstelling niet wordt gehaald, zijn mondiale sectorale overeenkomsten (met 
objectieve en verifieerbare emissiereductiedoelstellingen) de op een na beste oplossing. Als 
beide opties niet verwezenlijkt kunnen worden, dient de EU te beschikken over een mechanisme 
dat zorgt voor de nodige zekerheid en voorspelbaarheid voor langetermijninvesteringen en 
vernieuwing van de vermogensportefeuilles in deze sectoren. Rekening houdend met het feit dat 
de regeling in 2013 zal starten, hebben bedrijven en investeerders eerder en op langere termijn 
zekerheid nodig omtrent de vraag hoeveel emissierechten elke sector krijgt. Anderzijds kunnen 
de internationale onderhandelingen onnodig worden belemmerd als de EU nu aangeeft welke 
sectoren via gratis emissierechten zullen worden beschermd. De beste manier om de 
marktdeelnemers meer zekerheid te bieden zonder de internationale onderhandelingen in gevaar 
te brengen, is de timing van de Commissie te bespoedigen en de periode tussen de herzieningen 
te verlengen, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat er geen aankondigingen worden gedaan 
vóór de verwachte afronding van de internationale onderhandelingen in december 2009.

KMO's en administratieve last
Het is voor KMO's voordelig het voortouw te nemen en te investeren in koolstofarme 
technologie. In de regelgeving dient echter rekening te worden gehouden met hun bijzondere 
situatie. Volgens het voorstel kunnen kleine stookinstallaties van minder dan 25MW van de 
regeling worden uitgesloten als gelijkwaardige maatregelen worden getroffen. Deze drempel is 
tamelijk laag. Een derde van alle stookinstallaties die onder de regeling vallen is relatief klein 
(minder dan 50MW), maar samen zijn zij goed voor slechts 2% van alle gerapporteerde 
emissies1. Het lijkt derhalve kosteneffectief om de drempel voor kleine installaties op te trekken 
(bijv. tot de drempel van het IPPC). 

Verdere harmonisatie
Om meer rechtszekerheid te bieden en werkelijk gelijke concurrentievoorwaarden in de EU te 
creëren, moet verdere harmonisatie worden overwogen. Dit is het geval voor definities (bijv. 
voor sluiting), maar ook voor vergoedingen/kosten en boetes/sancties. Zo lopen de 
maximumboetes voor gelijksoortige overtredingen tussen de lidstaten aanzienlijk uiteen: van € 
600 tot € 15 miljoen.

                                               
1 idem, blz. 7.
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Internationale aspecten
De EU ETS dient de eerste stap te zijn in de richting van een mondiale regeling voor de 
emissiehandel. Het is derhalve van fundamenteel belang het mogelijk te maken andere 
regelingen voor de handel in emissierechten aan de EU ETS te koppelen en - met gebruikmaking 
van alle mogelijke communautaire instrumenten - aan de EU grenzende derde landen aan te 
moedigen zich bij de EU ETS aan te sluiten. Met betrekking tot de ontwikkelingslanden moet de 
EU gebruikmaken van de door de EU ETS geboden kansen om deze landen te helpen 
koolstofneutraal te worden door middel van de noodzakelijke investeringen en overdracht van 
kennis.

AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen in haar verslag 
op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) In zijn resolutie van 31 januari 
2008 over de resultaten van de 
Conferentie op Bali over 
klimaatverandering herinnert het 
Europees Parlement aan zijn standpunt 
dat de geïndustrialiseerde landen zich 
moeten vastleggen op het verlagen van 
hun broeikasgasemissies met tenminste 
30% tegen 2020 en met 60-80% tegen 
2050, in vergelijking met 1990. Aangezien 
het anticipeert op een positief resultaat 
van de COP 15-onderhandelingen in 
Kopenhagen in 2009, dient de Europese 
Unie te beginnen met de voorbereidingen 
voor strengere 
emissiereductiedoelstellingen voor 2020 
en daarna en dient zij ervoor te zorgen dat 
de Gemeenschapsregeling na 2013 zo 
nodig strengere emissieplafonds mogelijk 
maakt, als onderdeel van de bijdrage van 
de Unie aan een nieuwe internationale 
overeenkomst.

Or. en
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Motivering

De grote ambities van het Parlement in de strijd tegen klimaatverandering moeten worden 
benadrukt. De beste manier om dit tot stand te brengen is via een internationale overeenkomst 
die eind 2009 in Kopenhagen moet worden gesloten. Dit voorstel moet worden gezien als bewijs 
van de krachtige inzet van de EU terzake, maar ook als een signaal dat de EU zich voorbereidt 
op de strengere doelstellingen van de nieuwe overeenkomst. 

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Wanneer er gelijkwaardige 
maatregelen voor de beperking van de 
emissie van broeikasgassen, met name 
belastingheffing, zijn ingevoerd voor 
kleine installaties waarvan de emissie niet 
hoger ligt dan een drempelwaarde van 
10 000 ton CO2 per jaar, dient er een 
procedure te zijn waarmee de lidstaten 
deze kleine installaties van de regeling 
voor de handel in emissierechten kunnen 
uitsluiten zolang deze maatregelen worden 
toegepast. Met het oog op administratieve 
eenvoud biedt deze drempelwaarde relatief 
gezien de maximale winst qua verlaging 
van administratieve kosten per ton die van 
de regeling wordt uitgesloten. Omdat er 
een einde komt aan de vijfjaarlijkse 
toewijzingsperioden en om de zekerheid en 
voorspelbaarheid op te voeren, dienen er 
bepalingen te worden vastgesteld voor de 
frequentie van de herziening van 
emissievergunningen voor broeikasgassen.

(10) Wanneer er gelijkwaardige 
maatregelen voor de beperking van de 
emissie van broeikasgassen, met name 
belastingheffing, zijn ingevoerd voor 
kleine installaties waarvan de emissie niet 
hoger ligt dan een drempelwaarde van 
25.000 ton CO2 per jaar, dient er een 
procedure te zijn waarmee de lidstaten 
deze kleine installaties van de regeling 
voor de handel in emissierechten kunnen 
uitsluiten zolang deze maatregelen worden 
toegepast, hoewel het mogelijk moet zijn 
dat dergelijke installaties vrijwillig onder 
de Gemeenschapsregeling blijven vallen.
Met het oog op administratieve eenvoud 
biedt deze drempelwaarde relatief gezien 
de maximale winst qua verlaging van 
administratieve kosten per ton die van de 
regeling wordt uitgesloten. Bij de 
herziening van deze richtlijn moet worden 
overwogen deze drempel te wijzigen, 
rekening houdend met de bijdragen van 
kleine installaties aan de totale emissie, de 
omvang van de administratieve last en de 
ervaring die is opgedaan bij de invoering 
van gelijkwaardige maatregelen. Omdat er 
een einde komt aan de vijfjaarlijkse 
toewijzingsperioden en om de zekerheid en 
voorspelbaarheid op te voeren, dienen er 
bepalingen te worden vastgesteld voor de 
frequentie van de herziening van 
emissievergunningen voor broeikasgassen.

Or. en
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Motivering

Het is van belang te blijven zoeken naar mogelijkheden om de administratieve last van de KMO's 
verder te verminderen, onnodige administratieve kosten en bureaucratie te vermijden en de 
efficiency van de regeling te verbeteren. Op het moment bestaat een derde van alle installaties 
die onder de regeling vallen uit kleine installaties die samen slechts goed zijn voor 2% van alle 
gerapporteerde emissies. 

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Vanwege de extra bijdrage die de 
Europese economie moet leveren, is het 
onder andere noodzakelijk dat de herziene 
Gemeenschapsregeling met een optimale 
economische efficiëntie en op basis van 
volledig binnen de Gemeenschap 
geharmoniseerde toewijzingsvoorwaarden 
functioneert. Veiling dient derhalve het 
basisbeginsel voor toewijzing te zijn, 
aangezien dit het eenvoudigste systeem is 
en algemeen als economisch het meest 
efficiënt wordt beschouwd. Dit moet ook 
een eind maken aan onverhoopte winsten 
en nieuwkomers en sneller dan gemiddeld
groeiende economieën in dezelfde 
concurrentiepositie brengen als bestaande 
installaties.

(13) Vanwege de extra bijdrage die de 
Europese economie moet leveren, is het 
onder andere noodzakelijk dat de herziene 
Gemeenschapsregeling met een optimale 
economische efficiëntie en op basis van 
volledig binnen de Gemeenschap 
geharmoniseerde toewijzingsvoorwaarden 
functioneert. Veiling dient derhalve het 
basisbeginsel voor toewijzing te zijn, 
aangezien dit het eenvoudigste systeem is 
en algemeen als economisch het meest 
efficiënt wordt beschouwd. Dit moet ook 
een eind maken aan onverhoopte winsten 
en nieuwkomers en snel groeiende 
economieën in dezelfde concurrentiepositie 
brengen als bestaande installaties. De 
Commissie dient toezicht te houden op de 
veilingen en het daarop volgende 
functioneren van de koolstofmarkt om 
ervoor te zorgen dat deze twee 
doelstellingen worden verwezenlijkt. Om 
een gemeenschappelijke en consistente 
aanpak van het veilen in de gehele Unie te 
waarborgen, dient het veilen door de 
Commissie of een door de Commissie 
aangewezen bevoegde autoriteit te worden 
beheerd. Dit zou er ook voor zorgen dat 
veilingopbrengsten kunnen worden 
gepooled en doelmatiger en doeltreffender 
kunnen worden gebruikt.

Or. en
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Motivering

Om onzekerheid voor ondernemingen tot een minimum te beperken, verder te gaan in de richting 
van harmonisatie en met het oog op een maximale efficiëntie moet het veilen centraal worden 
beheerd. Daarnaast moet de Commissie toezicht houden op de gevolgen van het veilen om 
ervoor te zorgen dat het de beloofde voordelen oplevert.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Gezien de forse inspanningen die 
verbonden zijn aan de bestrijding van 
klimaatverandering en de aanpassing aan 
de onvermijdelijke effecten daarvan, zou 
ten minste 20% van de opbrengsten van de 
veiling van emissierechten moeten worden 
gebruikt voor de beperking van de emissie 
van broeikasgassen, voor de aanpassing 
aan de effecten van klimaatverandering, 
voor de financiering van onderzoek en 
ontwikkeling voor emissiebeperking en 
aanpassing, voor de ontwikkeling van 
duurzame energie om te voldoen aan de 
toezegging van de EU om tegen 2020 20% 
duurzame energie te gebruiken, om te 
voldoen aan de toezegging van de 
Gemeenschap om de energie-efficiëntie 
tegen 2020 met 20% op te voeren, voor het 
afvangen en de geologische opslag van 
broeikasgassen, om bij te dragen tot het 
Wereldfonds voor energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie, voor maatregelen
om ontbossing te voorkomen en 
aanpassing in ontwikkelingslanden te 
vergemakkelijken, en voor de aanpak van 
maatschappelijke aspecten zoals een 
mogelijke stijging van de 
elektriciteitsprijzen in huishoudens met 
een laag en gemiddeld inkomen. Dit 
percentage ligt aanzienlijk lager dan de 
verwachte netto-inkomsten voor de 
overheid uit veilingen, waarbij rekening is 
gehouden met mogelijkerwijs lagere 
inkomsten uit de 

(15) Gezien de forse inspanningen die 
verbonden zijn aan de bestrijding van 
klimaatverandering en de aanpassing aan 
de onvermijdelijke effecten daarvan, 
zouden de opbrengsten van de veiling van 
emissierechten in communautair verband 
voor twee doeleinden moeten worden 
gepooled: ten eerste ter financiering van 
projecten in de Unie die de emissie van 
broeikasgassen beperken en de Unie 
helpen voor 2020 te voldoen aan haar 
doelstelling inzake de emissie van 
broeikasgassen en haar doelstellingen op 
het gebied van hernieuwbare energie en 
energie-efficiëntie, waarbij tegelijkertijd 
de negatieve effecten voor de 
verwezenlijking van sociale doelstellingen 
en voor de continuïteit van de 
energievoorziening tot een minimum 
worden beperkt, en ten tweede het plegen 
van aanzienlijke investeringen in de 
ontwikkelingslanden om deze te helpen 
zich aan te passen aan de effecten van de 
klimaatverandering en emissies te 
beperken, bijvoorbeeld een fonds voor de 
bestrijding van de ontbossing, bijdragen 
aan het Wereldfonds voor energie-
efficiëntie en hernieuwbare energie en 
maatregelen ter ontwikkeling van de 
administratieve infrastructuur die nodig is 
om projecten doeltreffend te beheren en te 
voltooien. Deze financiering vormt een 
aanvulling op de financiering die 
beschikbaar is in het kader van bestaande 
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vennootschapsbelastingen. Daarnaast
dienen de inkomsten uit de veiling van 
emissierechten te worden gebruikt voor de 
administratieve uitgaven voor het beheer 
van de Gemeenschapsregeling. Er dienen 
bepalingen te worden opgenomen voor de 
bewaking van het gebruik van de opbrengst 
van veilingen voor deze doeleinden. Deze 
kennisgeving ontslaat de lidstaten niet van 
de in artikel 88, lid 3, van het Verdrag 
geformuleerde verplichting om bepaalde 
nationale maatregelen aan te melden. De
richtlijn laat het resultaat van toekomstige 
staatssteun-procedures die 
overeenkomstig de artikelen 87 en 88 van 
het Verdrag kunnen worden ingeleid, 
onverlet.

communautaire regelingen zoals het 7e 
kaderprogramma voor onderzoek, 
technologische ontwikkeling en 
demonstratie (2007-2013). Investeringen 
in de ontwikkelingslanden dienen in de 
eerste plaats gericht te zijn op steun voor 
duurzame ontwikkeling bij plaatselijke 
gemeenschappen. Om ervoor te zorgen 
dat de aanvullende financiering voor de 
bestrijding van klimaatverandering en de 
aanpassing in de ontwikkelingslanden 
doeltreffend is, moeten de Commissie en 
de lidstaten ervoor zorgen dat hun 
ontwikkelingshulpprogramma's qua 
gevolgen ten minste koolstofneutraal zijn. 
Bovendien dienen de inkomsten uit de 
veiling van emissierechten te worden 
gebruikt voor de administratieve uitgaven 
voor het beheer van de 
Gemeenschapsregeling. Er dienen 
bepalingen te worden opgenomen voor de 
bewaking van het gebruik van de opbrengst 
van veilingen voor deze doeleinden. Deze
richtlijn doet geen afbreuk aan het 
resultaat van enigerlei toekomstige, uit 
hoofde van de artikelen 87 en 88 van het 
Verdrag, ingeleide procedure inzake 
staatssteun.

Or. en

Motivering

Het EU ETS is geen algemene belasting. Het is van fundamenteel belang dat de opbrengsten van 
de veilingen uitsluitend worden besteed aan maatregelen om emissies te beperken, negatieve 
gevolgen van de Gemeenschapsregeling te verzachten en de ontwikkelingslanden te steunen. 
Aangezien dit een communautaire regeling is en de bestrijding van de klimaatverandering een 
collectieve doelstelling van de EU is, is het logisch dat de opbrengsten in een communautair 
fonds worden beheerd. Dit is efficiënter en zorgt voor een aanzienlijke pool van financiële 
middelen.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Dit betekent dat voor de (16) Dit betekent dat voor de 
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elektriciteitssector met ingang van 2013 
regel dient te zijn dat uitsluitend wordt 
geveild, aangezien deze de hogere kosten 
van CO2 kan doorberekenen, en dat voor 
het afvangen en de opslag van CO2 geen 
gratis toewijzing dient te worden gegeven, 
aangezien de stimulering hiervan 
voortvloeit uit het feit dat voor emissies die 
worden opgeslagen geen emissierechten 
behoeven te worden ingeleverd. Om 
concurrentievervalsing te voorkomen 
kunnen elektriciteitsopwekkers gratis 
emissierechten krijgen voor warmte die 
wordt geproduceerd via hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling, zoals gedefinieerd 
in Richtlijn 2004/8/EG, wanneer er voor de 
productie van dergelijke warmte door 
installaties in andere bedrijfstakken gratis 
emissierechten worden gegeven.

elektriciteitssector met ingang van 2013 
regel dient te zijn dat uitsluitend wordt 
geveild, aangezien deze de hogere kosten 
van CO2 kan doorberekenen, en dat voor 
het afvangen en de opslag van CO2 geen 
gratis toewijzing dient te worden gegeven, 
aangezien de stimulering hiervan 
voortvloeit uit het feit dat voor emissies die 
worden opgeslagen geen emissierechten 
behoeven te worden ingeleverd. Om 
concurrentievervalsing te voorkomen 
kunnen elektriciteitsopwekkers gratis 
emissierechten krijgen voor warmte die 
wordt geproduceerd via hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling, zoals gedefinieerd 
in Richtlijn 2004/8/EG, wanneer er voor de 
productie van dergelijke warmte door 
installaties in andere bedrijfstakken gratis 
emissierechten worden gegeven. Om te 
voorkomen dat zij in een ongunstige 
positie komen te verkeren in vergelijking 
met andere minder koolstofefficiënte 
producenten van warmte die niet onder de 
Gemeenschapsregeling vallen, dienen de 
producenten van warmte die wordt 
geleverd aan de meest efficiënte 
stadsverwarmingsinstallaties gratis 
emissierechten te ontvangen, mits 
dergelijke installaties voldoen aan de van 
tevoren door de Commissie vastgestelde 
strenge normen voor koolstofefficiëntie.

Or. en

Motivering

Stadsverwarming is een belangrijk middel om de emissies te beperken als het is gebaseerd op de 
meest efficiënte koolstoftechnologieën. De belangrijkste concurrentie op de markt voor warmte 
komt echter van individuele ketels die op fossiele brandstoffen werken en niet onder de EU ETS 
vallen. Om nadelige economische stimulansen ter verhoging van de emissies te voorkomen, 
moeten de meest efficiënte stadsverwarmingsprojecten in aanmerking komen voor gratis 
emissierechten.
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Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 16 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Om te zorgen voor een ordelijk 
functioneren van de koolstof- en 
elektriciteitsmarkten, moet de veiling van 
emissierechten voor de periode vanaf 
2013 uiterlijk in 2011 beginnen en 
worden gebaseerd op duidelijke en 
objectieve beginselen die ruim van tevoren 
zijn vastgesteld.

Or. en

Motivering

Het is van essentieel belang dat de koolstofmarkt tijdig, doeltreffend en met voldoende liquiditeit 
functioneert ten einde de doeltreffende werking van de elektriciteitsmarkt te steunen. Aangezien 
deze markt wordt gekenmerkt door termijncontracten, dient het veilen ruim voor de periode van 
start gaan. Verder dienen de veilingsbeginselen en gedetailleerde ontwerpbepalingen ruim van 
tevoren te worden bekend gemaakt om bedrijven in staat te stellen hun biedingstrategieën te 
optimaliseren. 

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Onderstreept moet worden dat de toewijzing van gratis emissierechten een overgangsregeling is 
en dat het uiteindelijke doel is dat in alle sectoren uitsluitend wordt geveild.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(18) Om het bedrijfsleven er meer toe aan 
te zetten te investeren in 
milieuvriendelijke technologieën en 
productieprocessen dienen de gratis 
overgangstoewijzingen volgens 
geharmoniseerde regels voor de hele 
Gemeenschap ("benchmarks") aan 
installaties te worden verstrekt. Deze 
benchmarks moeten worden opgesteld 
voor elke sector die onder de 
Gemeenschapsregeling valt. Zij worden 
gebaseerd op de beste broeikasgas- en 
energie-efficiënte technieken en 
technologieën die op de markt 
beschikbaar zijn en dienen rekening te 
houden met vervangingsproducten, 
alternatieve productieprocédés, het gebruik 
van biomassa, duurzame energie, 
warmtekrachtkoppeling en het afvangen 
en de opslag van broeikasgassen. Om 
ervoor te zorgen dat alle exploitanten 
worden gestimuleerd om de beste prestatie 
in hun sector te evenaren, moeten de 
toewijzingen aan afzonderlijke installaties 
geschieden op een niveau dat niet hoger is 
dan is aangegeven door de passende 
benchmark. Over het algemeen mogen de
regels voor de gratis toewijzing van 
emissierechten niet aanzetten tot een 
toename van de emissie en moeten ervoor 
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toewijzing worden verstrekt voor de 
opwekking van elektriciteit door 
nieuwkomers. Emissierechten die in 2020 
in de reserve voor nieuwkomers resteren, 
dienen te worden geveild.

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

Or. en

Motivering

Het is van belang het bedrijfsleven te stimuleren zich voor te bereiden op een koolstofarme 
economie. Daarom moeten emissierechten die niet worden geveild, niet worden toegewezen op 
historische basis (grandfathering), waardoor bestaande bedrijven en technologieën worden 
beloond, maar op basis van de best beschikbare technologieën (BBT). Een dergelijke toewijzing 
beloont energie-efficiënte bedrijven die hebben geïnvesteerd in milieuvriendelijke 
productieprocessen. 

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 18 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) De Commissie dient door te gaan 
met het onderzoeken van andere 
manieren ter bevordering van de meest 
emissie- en energie-efficiënte praktijken 
in sectoren die onder de 
Gemeenschapsregeling vallen alsook in 
andere sectoren. Met name dient zij vóór 
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september 2009 te kijken naar het 
potentieel voor de ontwikkeling van een  
stelsel van witte certificaten voor de hele 
EU dat energie-efficiënte investeringen 
beloont.

Or. en

Motivering

In artikel 4, lid 5 van Richtlijn 2006/32/EG inzake energie-efficiëntie bij eindgebruik en 
energiediensten wordt de Commissie verzocht na te gaan of het wenselijk is een voorstel voor 
witte certificaten in te dienen, gebaseerd op de eerste drie toepassingsjaren van de richtlijn. Er 
wordt echter geen vaste datum vastgesteld voor de afronding van dit belangrijke onderzoek. Het 
"Euro White Cert"- project onderzoekt momenteel het potentieel voor een EU-breed stelsel van 
witte certificaten en de potentiële links met de EU ETS.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

zijn. Dit kan de milieu-integriteit en de 
baten van maatregelen van de 
Gemeenschap ondermijnen. Vanwege het 
risico op het ontstaan van een weglekeffect 
dient de Commissie de opstelling en 
sluiting van mondiale sectorale 
overeenkomsten te steunen en, indien 
dergelijke overeenkomsten onmogelijk 
blijken te zijn, dient de Gemeenschap tot 
maximaal 100% gratis emissierechten toe 
te wijzen aan bedrijfstakken of deeltakken 
die aan de desbetreffende criteria voldoen. 
De vaststelling van deze bedrijfstakken en 
deeltakken en de vereiste maatregelen 
dient opnieuw te worden beoordeeld om 
ervoor te zorgen dat er waar nodig 
maatregelen worden genomen en 
overcompensatie wordt voorkomen. Voor 
de specifieke bedrijfstakken of deeltakken 
waarvan afdoende kan worden aangetoond 
dat het risico op het weglekeffect niet op 
een andere manier kan worden voorkomen 
en waar elektriciteit een groot deel van de 
productiekosten uitmaakt en op efficiënte 
wijze wordt opgewekt, kan bij de genomen 
maatregelen rekening worden gehouden 
met het elektriciteitsverbruik bij het 
productieproces, zonder dat de totale 
hoeveelheid emissierechten wordt 
gewijzigd. 

Or. en

Motivering

Bij ontstentenis van een internationale overeenkomst zijn mondiale sectorale overeenkomsten 
tussen bedrijven in een specifieke sector - indien deze objectieve en verifieerbare 
emissiereductiedoelstellingen bevatten - een beter alternatief dan het gratis toewijzen van 
emissierechten en/of het risico op een weglekeffect en het verlies van banen en investeringen. 
Daarom moet de Commissie, indien nodig en mogelijk, de opstelling van deze mondiale 
sectorale overeenkomsten actief steunen. 
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Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

minst ontwikkelde landen. Tevens moeten 
ze in overeenstemming zijn met de 
internationale verplichtingen van de 
Gemeenschap, met inbegrip van de WTO-
overeenkomst.

Or. en

Motivering

Een internationale overeenkomst verdient de voorkeur. De EU heeft echter een plan B nodig dat 
het bedrijfsleven en de investeerders de nodige zekerheid en voorspelbaarheid biedt. Om geen 
afbreuk te doen aan de internationale onderhandelingen dient een lijst van potentieel gevoelige 
sectoren niet te worden gepubliceerd vóór de Conferentie van Kopenhagen. Indien de 
Conferentie van Kopenhagen niet uitmondt in een overeenkomst, dient zo spoedig mogelijk een 
besluit te worden genomen over de betrokken sectoren en passende maatregelen, aangezien dit 
ook invloed heeft op het aantal emissierechten dat beschikbaar is voor  veiling.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 bis) Ter verbetering van de 
transparantie en ter voorkoming van 
marktmisbruik, waaronder schadelijke 
speculatie bij de handel in emissierechten 
en derivaten daarvan, dient de Commissie 
de toepassing te overwegen van 
communautaire regels voor financiële 
instrumenten op de emissiehandel alsook 
de publicatie van marktgevoelige 
informatie die deze handel kan 
beïnvloeden. De Commissie dient toezicht 
te blijven houden op de ontwikkeling van 
de koolstofmarkt om ervoor te zorgen dat 
de Gemeenschapsregeling haar 
belangrijkste doelstelling, nl. de 
broeikasgasemissies op een 
kosteneffectieve en economisch efficiënte 
wijze beperken, blijft verwezenlijken.

Or. en
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Motivering

Het is van fundamenteel belang te zorgen voor de toepassing van regels voor financiële 
instrumenten met betrekking tot de handel in emissierechten om het vertrouwen van bedrijven te 
vergroten en de transparantie te verbeteren. Handel met voorkennis en marktmanipulatie kunnen 
niet alleen de markt verstoren, maar ook de geloofwaardigheid ervan en het vertrouwen van de 
investeerders aantasten, hetgeen leidt tot verkeerde prijssignalen en gebrek aan liquiditeit op de 
markt. Verder zal de emissiehandel door emissierechten als financiële instrumenten te definiëren 
onder toezicht van de financiële autoriteiten vallen, zodat hierop de regels voor bijvoorbeeld 
investeringsfondsen van toepassing zijn.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 31 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31 bis) Aan de Unie grenzende derde 
landen moeten worden aangemoedigd om 
zich aan te sluiten bij de 
Gemeenschapsregeling indien zij aan de 
vereisten van deze richtlijn voldoen. De 
Commissie dient alles in het werk te 
stellen om in de onderhandelingen met en 
bij de verlening van financiële en 
technische bijstand aan kandidaat-
landen, potentiële kandidaat-landen en 
landen die onder het Europees 
nabuurschapsbeleid vallen, deze 
doelstelling te bevorderen. Dit zou de 
overdracht van technologie en kennis aan 
deze landen vergemakkelijken, hetgeen 
een belangrijke manier is om allen 
economische, ecologische en sociale 
voordelen te verschaffen.

Or. en

Motivering

Het is van fundamenteel belang aan de EU grenzende landen aan te moedigen zich bij de EU 
ETS aan te sluiten. Dit is niet alleen van belang vanuit een ecologische en ontwikkelingsoptiek, 
maar ook voor het vraagstuk van het weglekeffect als gevolg van bedrijven uit de EU die de 
grens over gaan. 



PE404.749v01-00 20/41 PA\718306NL.doc

NL

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 33 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Het is van belang door te gaan met de opname van het vervoer, met name de scheepvaart, in het 
EU ETS. Op dit moment ontbreken betrouwbare gegevens en een goede effectbeoordeling. Bij de 
eerstvolgende evaluatie dient de Commissie de regeling echter uit te breiden. 

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 33 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33 ter) Ten einde te zorgen voor gelijke 
concurrentievoorwaarden op de 
internationale markt dient de Commissie 
in voorkomend geval richtlijnen uit te 
vaardigen of voorstellen in te dienen met 
het oog op de verdere harmonisatie van de 
toepassing van deze richtlijn, zoals de 
gebruikte definities, kosten en sancties.

Or. en

Motivering

Om meer rechtszekerheid te bieden en werkelijk gelijke concurrentievoorwaarden in de EU te 
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creëren, kan verdere harmonisatie worden overwogen, bijvoorbeeld wat betreft de definities 
(sluiting), kosten en sancties van de lidstaten. 

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 34 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34 bis) Informatie over de toepassing van 
deze richtlijn dient gemakkelijk 
toegankelijk te zijn, met name voor kleine 
en middelgrote ondernemingen (KMO's). 
Om ondernemingen, met name KMO's, te 
helpen aan de vereisten van deze richtlijn 
te voldoen, dienen de lidstaten nationale 
helpdesks te creëren.

Or. en

Motivering

Veel van de bedrijven die onder de EU ETS vallen, zijn KMO's die niet over voldoende middelen 
beschikken en die wellicht in vergelijking met grote bedrijven in een nadelige positie verkeren 
als het gaat om de verwerving van emissierechten via veilingen en handel. Het minste dat 
gedaan kan worden is hen gemakkelijk toegankelijke informatie over de gedetailleerde vereisten 
te verschaffen. De beste praktische oplossing hiervoor varieert per lidstaat, afhankelijk van het 
bestaande specifieke institutionele kader, zoals het geval was bij de REACH-richtlijn. 

Amendement 17

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Het weglekeffect kan gedeeltelijk worden aangepakt door productiegroei in Europa mogelijk te 
maken. Als een belangrijke uitbreiding van de bestaande capaciteit (hetgeen gewoonlijk energie-
efficiënte investeringen met zich meebrengt) wordt behandeld als nieuwkomer, kan de aanzet 
worden gegeven voor nieuwe, meer efficiënte investeringen. Om te zorgen voor gelijke 
concurrentievoorwaarden moet de Commissie met richtlijnen komen wat nu precies een 
aanzienlijke uitbreiding van de capaciteit inhoudt.

Amendement 18

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met ingang van 2013 veilen de lidstaten
alle emissierechten die niet 
overeenkomstig artikel 10 a gratis worden 
toegewezen.

1. Met ingang van 2013 veilen de 
Commissie of een door de Commissie 
aangewezen bevoegde autoriteit alle 
emissierechten die niet overeenkomstig 
artikel 10 a gratis worden toegewezen.

Or. en

Motivering

Om onzekerheid voor ondernemingen tot een minimum te beperken, verder te gaan in de richting 
van harmonisatie en met het oog op een maximale efficiëntie moet het veilen centraal worden 
beheerd.

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 - lid 2 - inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De totale hoeveelheid emissierechten die 
door elke lidstaat wordt geveild, bestaat 

2. De totale hoeveelheid emissierechten die 
in elke lidstaat wordt geveild, bestaat uit:



PA\718306NL.doc 23/41 PE404.749v01-00

NL

uit:

Or. en

Motivering

Aangezien er nog steeds een mogelijkheid bestaat dat het niveau van de veilingrechten die aan 
de deelnemers in de verschillende lidstaten beschikbaar worden gesteld, varieert, dient het 
veilen centraal te worden beheerd. Deze wijziging is vereist om een en ander te verduidelijken.

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 - lid 3 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Ten minste 20% van de inkomsten uit 
de in lid 2 bedoelde veiling van 
emissierechten, met inbegrip van alle 
inkomsten uit de in lid 2, onder b), 
bedoelde veilingen, zou moeten worden 
gebruikt voor:

3. 3. De inkomsten uit de in lid 2 bedoelde 
veiling van emissierechten, met inbegrip 
van alle inkomsten uit de in lid 2, onder b), 
bedoelde veilingen, moeten in een 
speciaal, in communautair verband door 
de Commissie of een door de Commissie 
aangewezen bevoegde autoriteit beheerd 
fonds worden gebruikt voor:

Or. en

Motivering

Het EU ETS is geen algemene belasting. Het is van fundamenteel belang dat de opbrengsten van 
de veilingen voor 100% worden besteed aan maatregelen om emissies te beperken, negatieve 
gevolgen van de Gemeenschapsregeling te verzachten en de ontwikkelingslanden te steunen. 
Aangezien dit een communautaire regeling is en de bestrijding van de klimaatverandering een 
collectieve doelstelling van de EU is, is het logisch dat de opbrengsten in een communautair 
fonds worden beheerd. Dit is efficiënter en zorgt voor een aanzienlijke pool van financiële 
middelen.

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 - lid 3 - letter (a)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de beperking van de emissie van 
broeikasgassen, onder andere door 
bijdragen aan het Wereldfonds voor 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie, de aanpassing aan de effecten van 
klimaatverandering en de financiering van 
onderzoek en ontwikkeling met het oog op 
emissiebeperking en aanpassing, inclusief 
deelname aan initiatieven in het kader van 
het Europees Strategisch plan voor 
energietechnologie;

(a) de beperking van de emissie van 
broeikasgassen, onder andere door 
bijdragen aan het Wereldfonds voor 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie, de aanpassing aan de effecten van 
klimaatverandering en de financiering van 
onderzoek en ontwikkeling met het oog op 
emissiebeperking en aanpassing, inclusief 
deelname aan initiatieven in het kader van 
het Europees Strategisch plan voor 
energietechnologie of de Europese 
technologieplatforms;

Or. en

Motivering

Veilingopbrengsten moeten ook worden gebruikt om koolstofarme sectoren van de toekomst te 
creëren en te steunen. Bestaande technologieplatforms op het gebied van schone technologieën, 
energie-efficiëntie en koolstofarm vervoer kunnen in dit verband een nuttige rol spelen.

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 - lid 3 - letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"e bis) de ontwikkeling van institutionele 
capaciteit in de minst ontwikkelde landen 
om met succes emissiereductieprojecten te 
ontwikkelen en te beheren;"

Or. en

Motivering

Bij de ondersteuning van de CO2-reductie in de ontwikkelingslanden is het van het allergrootste 
belang dat de institutionele en administratieve capaciteit aanwezig is om projecten met succes te 
ontwikkelen en te beheren - bijvoorbeeld een kadaster in geval van bosbouwprojecten.
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Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 - lid 3 - letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"g bis) de financiering van essentiële 
energie-infrastructuur, met name in 
lidstaten aan de grenzen van de Unie of 
afgesloten van grotere energienetwerken 
van de Unie, die als gevolg van de 
Gemeenschapsregeling een groter risico 
lopen afhankelijk te worden van de invoer 
van elektriciteit uit derde landen."

Or. en

Motivering

Sommige lidstaten aan de grenzen van de EU, vooral lidstaten met geïsoleerde netwerken, 
hebben hun bezorgdheid geuit over het feit dat de toepassing van de EU ETS kan leiden tot een 
grotere afhankelijkheid van de invoer van energie uit derde landen, aangezien de producenten 
proberen zich over de grens te vestigen. Het is daarom terecht dat een deel van de 
veilingopbrengsten wordt gereserveerd voor de essentiële infrastructuur op energiegebied, zodat 
dergelijke gevolgen kunnen worden ondervangen.

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten nemen informatie over het 
gebruik van inkomsten voor elk van deze 
doelen op in hun krachtens Beschikking 
nr. 280/2004/EG ingediende verslagen.

Schrappen

Or. en
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Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 - lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Uiterlijk op 31 december 2010 stelt de 
Commissie een verordening vast over de 
tijdstippen, het beheer en andere aspecten 
van veilingen om te zorgen dat deze op een 
open, transparante en niet-discriminerende 
wijze worden uitgevoerd. De veilingen 
worden zodanig opgezet dat de 
exploitanten, en met name eventuele kleine 
en middelgrote ondernemingen die onder 
de Gemeenschapsregeling vallen, volledige 
toegang krijgen en dat andere deelnemers 
het verloop van de veiling niet 
ondermijnen. 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.

5. Uiterlijk op 31 december 2009 stelt de 
Commissie een verordening vast over de 
tijdstippen, de frequentie, het ontwerp, het 
beheer en andere aspecten van veilingen 
om te zorgen dat deze op een open, 
transparante, voorspelbare, eenvoudige en 
niet-discriminerende wijze worden 
uitgevoerd. In de verordening wordt het 
bevoegde orgaan voor het beheer van de 
veiling in communautair verband 
aangewezen zoals bedoeld in lid 1. De 
veilingen worden zodanig opgezet dat:
a) het veilingproces voorspelbaar is met 
betrekking tot de tijdstippen, de frequentie 
en de omvang van de beschikbare 
emissierechten;
b) de prijs van de emissierechten door de 
markt wordt bepaald en voldoende 
liquiditeit op de markt wordt 
gehandhaafd;
c) alle deelnemers gelijke toegang tot 
informatie hebben;
d) de exploitanten, en met name eventuele 
kleine en middelgrote ondernemingen die 
onder de Gemeenschapsregeling vallen, 
volledige en preferentiële toegang krijgen; 
en

e) andere deelnemers het verloop van de 
veiling niet ondermijnen door o.a. collusie,
marktmanipulatie en misbruik van een 
machtspositie. 

De verordening bevat specifieke 
maatregelen ter beperking van eventuele 
schadelijke gevolgen van financiële 
speculatie van de kant van andere 
deelnemers aan de veiling voor de 
ecologische of kosteneffectiviteit van de 
Gemeenschapsregeling. De Commissie 
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raadpleegt alle betrokkenen over de 
inhoud van een dergelijke verordening. 
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.

Or. en

MotiveringMet het oog op het goed functioneren van de koolstofmarkt moet het veilen ruim voor 
de handelsperiode van start gaan en de veilingsbeginselen en de gedetailleerde 
ontwerpbepalingen dienen ruim van tevoren bekend te worden gemaakt om de marktdeelnemers 
in staat te stellen zich voor te bereiden en onzekerheid en volatiliteit op de markt te vermijden. 
Since this market is characterized by forward contracts, the actual auctioning should start to 
take place well in advance of the period. Verder dient het precieze veilingontwerp zodanig te 
worden opgezet dat speculatie en anti-concurrentie gedrag zoveel mogelijk worden voorkomen.

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 1 – eerste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie stelt uiterlijk op 30 juni 
2011 volledig geharmoniseerde 
uitvoeringsmaatregelen voor de hele 
Gemeenschap vast om de in de leden 2 tot 
en met 6 en 8 bedoelde emissierechten op
een geharmoniseerde wijze toe te wijzen.

1. De Commissie stelt uiterlijk op 31 
december 2010 volledig geharmoniseerde 
uitvoeringsmaatregelen voor de hele 
Gemeenschap vast om de in de leden 2 tot 
en met 6 en 8 bedoelde emissierechten op 
een geharmoniseerde wijze toe te wijzen.

Or. en

Motivering

Over de precieze regels voor de toewijzing van gratis emissierechten moet zo spoedig mogelijk 
een besluit worden genomen. Deze informatie is van vitaal belang voor de betrokken sectoren en 
heeft invloed op de investeringsbesluiten. De meeste van de betrokken bedrijfstakken hebben een 
betrekkelijk lange lead time en investeringshorizon, dus hoe eerder de precieze regels en de 
toewijzingsmechanismen bekend zijn, hoe beter investeerders en bedrijven hiermee bij hun 
besluitvorming rekening kunnen houden. 
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Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 1 – derde alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in de eerste alinea bedoelde 
maatregelen zorgen er voorzover mogelijk 
voor dat de toewijzing gebeurt op een 
wijze die broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken en emissiebeperking stimuleert 
door rekening te houden met de meest 
efficiënte technieken,
vervangingsproducten, alternatieve 
productieprocédés, het gebruik van 
biomassa en het afvangen en de opslag van 
broeikasgassen, en niet aanzet tot een 
toename van de emissie. Er wordt geen 
gratis toewijzing gegeven voor 
elektriciteitsopwekking.

De in de eerste alinea bedoelde 
maatregelen zorgen ervoor dat 
geharmoniseerde benchmarks worden 
vastgesteld voor broeikasgasemissies en 
energie-efficiëntie voor installaties in elke 
sector die gratis emissierechten krijgen 
toegewezen. Deze sectorale benchmarks 
worden gebaseerd op de beste broeikasgas-
en energie-efficiënte technieken en 
technologieën die op de markt 
beschikbaar zijn, waaronder
vervangingsproducten, alternatieve 
productieprocédés, het gebruik van 
biomassa, duurzame energie, 
warmtekrachtkoppeling en het afvangen 
en de opslag van broeikasgassen. Gratis 
toewijzing aan installaties geschiedt op 
een niveau dat niet hoger is dan 
aangegeven door de passende sectorale 
benchmark ten einde de meest efficiënte 
exploitanten te belonen. Over het 
algemeen geven de in de eerste alinea 
bedoelde maatregelen geen aanzet tot een 
toename van de emissie. Er wordt geen 
gratis toewijzing gegeven voor 
elektriciteitsopwekking voor verkoop aan 
derde partijen.

Or. en

Motivering

Alle sectoren moeten zich zo spoedig mogelijk voorbereiden op een koolstofarme economie. 
Daarom moeten gratis emissierechten niet worden toegewezen volgens een historische methode, 
die bestaande bedrijven en technologieën beloont, maar op basis van de best beschikbare 
technologieën. Een dergelijke toewijzing beloont energie-efficiënte bedrijven die hebben 
geïnvesteerd in milieuvriendelijke productieprocessen. Elektriciteit die wordt opgewekt uit 
energie als bijproduct van industriële processen die niet op de markt wordt gebracht, dient niet 
onder het veilingsysteem te vallen ten einde het affakkelen van afvalgassen te ontmoedigen. 
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Amendement 28

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie stelt vóór 1 
september 2009 een verslag op over de 
resultaten van haar onderzoek naar de 
wenselijkheid van een richtlijn inzake 
witte certificaten als bedoeld in artikel 4, 
lid 5 van Richtlijn 2006/32/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 5 
april 2006 inzake energie-efficiëntie bij 
eindgebruik en energiediensten1. Dit 
verslag omschrijft met name het potentieel 
voor een verplichte handelsregeling voor 
witte certificaten in de hele Gemeenschap 
die exploitanten met gratis emissierechten 
verdere stimulansen biedt om te 
investeren in de meest energie-efficiënte 
technieken en technologieën, die 
verplichte energie-
efficiëntiedoelstellingen of -plafonds voor 
de deelnemers vaststelt en voorziet in een 
regeling van verhandelbare certificaten 
die kunnen worden gegenereerd uit de 
goedkeuring van energie-efficiënte 
technieken of technologieën. Als het 
verslag aangeeft dat een dergelijke 
regeling goed is voor het milieu, 
kosteneffectief en praktisch uitvoerbaar 
en overeenkomt met de beginselen van 
beter wetgeven, zal de Commissie vóór 30 
juni 2010 passende wetgevingsvoorstellen 
indienen.
1 PB L 114 van 27.4.2006, blz. 64.

Or. en

Motivering

In artikel 4, lid 5 van Richtlijn 2006/32/EG inzake energie-efficiëntie bij eindgebruik en 
energiediensten wordt de Commissie verzocht na te gaan of het wenselijk is een voorstel voor 
witte certificaten in te dienen, gebaseerd op de eerste drie toepassingsjaren van de richtlijn. Er 
wordt echter geen vaste datum vastgesteld voor de afronding van dit belangrijke onderzoek. Het 
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"Euro White Cert'-project, dat wordt gesteund door Intelligent Energy Europe, onderzoekt 
momenteel het potentieel voor een EU-breed stelsel van witte certificaten en de potentiële links 
met de EU ETS.

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Aan elektriciteitsopwekkers kan een 
gratis toewijzing worden gegeven voor de 
productie van warmte via hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling, zoals gedefinieerd 
in Richtlijn 2004/8/EG, voor economisch 
aantoonbare vraag om te zorgen dat er 
sprake is van gelijke behandeling ten 
opzichte van andere warmteproducenten. 
In elk jaar na 2013 wordt de totale 
toewijzing aan deze installaties voor de 
productie van die warmte aangepast met de 
in artikel 9 bedoelde lineaire factor.

3. Aan elektriciteitsopwekkers kan een 
gratis toewijzing worden gegeven voor de 
productie van warmte via hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling, zoals gedefinieerd 
in Richtlijn 2004/8/EG, voor economisch 
aantoonbare vraag om te zorgen dat er 
sprake is van gelijke behandeling ten 
opzichte van andere warmteproducenten. 
Aan de meest efficiënte 
stadsverwarmingsinstallaties geleverde 
warmte krijgt gratis emissierechten 
toegewezen. Om in aanmerking te komen 
voor gratis emissierechten, dienen deze 
installaties te voldoen aan strenge normen 
inzake CO2-efficiëntie zoals opgesteld 
door de Commissie in de 
uitvoeringsmaatregelen als bedoeld in lid 
1. In elk jaar na 2013 wordt de totale 
toewijzing aan deze installaties voor de 
productie van die warmte aangepast met de 
in artikel 9 bedoelde lineaire factor.

Or. en

Motivering

Stadsverwarming is een belangrijk middel om de emissies te beperken als het is gebaseerd op de 
meest efficiënte koolstoftechnologieën. De belangrijkste concurrentie op de markt voor warmte 
komt echter van individuele ketels die op fossiele brandstoffen werken en niet onder de EU ETS 
vallen. Om nadelige economische stimulansen ter verhoging van de emissies te voorkomen, 
moeten de meest efficiënte stadsverwarmingsprojecten in aanmerking komen voor gratis 
emissierechten. 
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Amendement 30

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie publiceert vóór 30 juni 
2010 volledig geharmoniseerde regels 
voor de gehele Gemeenschap voor de 
toewijzing van de reserve voor 
nieuwkomers. 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.
Indien nodig kan de Commissie richtlijnen 
publiceren voor de toepassing van de 
definitie van nieuwkomers.

Or. en

Motivering

Om te zorgen voor gelijke concurrentievoorwaarden en voorspelbaarheid moeten duidelijk 
gedefinieerde regels voor de gehele Gemeenschap voor de toewijzing van de reserve voor 
nieuwkomers worden opgesteld, inclusief wat gedaan moet worden met eventuele ongebruikte 
emissierechten en verdere richtlijnen voor wat een aanzienlijke capaciteitsuitbreiding inhoudt. 

Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 9 – eerste alinea

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 1 juni 2010 en vervolgens 
om de vier jaar stelt de Commissie vast 
welke de in lid 8 bedoelde bedrijfstakken 
zijn. 

Or. en
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Motivering

Bij ontstentenis van een internationale overeenkomst moet zo spoedig mogelijk een besluit 
worden genomen over de voor het CO2-weglekeffect gevoelige bedrijfstakken en passende 
maatregelen. Dit is niet alleen van vitaal belang voor de betrokken bedrijfstakken, maar kan ook 
invloed hebben op het aantal emissierechten dat beschikbaar is voor veiling en is daarom van 
belang voor de gehele koolstofmarkt. Een hernieuwde evaluatie van de betrokken bedrijfstakken 
om de drie jaar leidt tot onnodige onzekerheid die schadelijk is voor investeringen. 

Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 9 – derde alinea – inleiding

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 of investeringen 
aan installaties buiten de Gemeenschap, 
waarbij zij rekening houdt met de volgende
aspecten:

Or. en

Motivering

Er moet rekening worden gehouden met een direct verlies van concurrentievermogen van de EU 
in termen van banen en (directe buitenlandse) investeringen. De handelsregeling mag niet 
zodanig worden opgezet dat het uitsluitend resulteert in het exporteren van banen en het 
importeren van vervuiling.

Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 9 – derde alinea – letter d bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Elektriciteitsproducenten berekenen de CO2-kosten door in hun elektriciteitsprijzen. Voor 
sommige sectoren die zijn blootgesteld aan het risico van het CO2-weglekeffect (bijv. de 
aluminiumsector) zijn deze indirecte effecten van de EU ETS zes keer groter dan het directe 
effect van de EU ETS. Bij haar onderzoek naar de vraag welke sectoren gratis emissierechten 
moeten krijgen, dient de Commissie derhalve met deze indirecte effecten rekening te houden.

Amendement 34

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk in juni 2011 dient de Commissie 
in het licht van de resultaten van de 
internationale onderhandelingen en de 
mate waarin deze leiden tot een mondiale 
beperking van de emissie van 
broeikasgassen, na raadpleging van alle 
betrokken maatschappelijke partners, een 
analytisch verslag bij het Europees 
Parlement en de Raad in met een 
beoordeling van de situatie ten aanzien van 
energie-intensieve bedrijfstakken of 
deeltakken waarvan is vastgesteld dat het 
weglekeffect een significante risicofactor 
vormt. Tegelijk hiermee worden eventueel 
adequate voorstellen ingediend, zoals 
bijvoorbeeld:

Uiterlijk in juni 2010 dient de Commissie 
in het licht van de resultaten van de 
internationale onderhandelingen en de 
mate waarin deze leiden tot een mondiale 
beperking van de emissie van 
broeikasgassen, na raadpleging van alle 
betrokken maatschappelijke partners, een 
analytisch verslag bij het Europees 
Parlement en de Raad in met een 
beoordeling van de situatie ten aanzien van 
energie-intensieve bedrijfstakken of 
deeltakken waarvan is vastgesteld dat het 
weglekeffect een significante risicofactor 
vormt. Tegelijk hiermee worden eventueel 
adequate voorstellen ingediend, zoals 
bijvoorbeeld:

Or. en

Motivering

 Bij ontstentenis van een internationale overeenkomst moet zo spoedig mogelijk een besluit 
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worden genomen over de voor het CO2-weglekeffect gevoelige bedrijfstakken en passende 
maatregelen. Deze informatie is niet alleen van vitaal belang voor de betrokken bedrijfstakken, 
maar heeft ook invloed op het aantal emissierechten dat beschikbaar is voor veiling en is 
daarom van belang voor de gehele koolstofmarkt.

Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 a – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Bij het bereiken van een 
overeenkomst als bedoeld in lid 5 en bij de 
ontwikkeling en toepassing van een 
nieuwe internationale overeenkomst als 
bedoeld in lid 6 onderzoekt de Commissie 
welke mogelijkheden de
Gemeenschapsregeling biedt ter 
ondersteuning van de "gouden 
standaard" CDM-projecten die steun 
verlenen aan bebossing, herbebossing, 
beperkte emissies door ontbossing en 
andere duurzame bosbouwactiviteiten -
inclusief het voorkomen van erosie en het 
zuiveren van afvalwater. De Commissie 
gaat met name na of een gedeelte van de 
CER's die aan de deelnemers in de 
Gemeenschapsregeling zijn toegekend met 
het oog op de naleving van hun 
emissieplafonds, specifiek uit deze 
bronnen afkomstig dient te zijn. De 
Commissie dient vóór 1 september 2010 
een verslag in met passende voorstellen.

Or. en

Motivering

Het is van belang ervoor te zorgen dat externe kredieten die in de EU ETS worden opgenomen 
zoveel mogelijk voldoen aan de gouden-standaard-accreditatie ten einde ervoor te zorgen dat 
alleen aanvullende activiteiten van goede kwaliteit met duidelijke duurzame 
ontwikkelingscriteria door de EU worden gesteund. Hiermee wordt ervoor gezorgd dat de 
financiering van CO2 door de EU resulteert in werkelijke reducties van broeikasgasemissies en 
vergroting van de inspanningen op het gebied van duurzame ontwikkeling in de armste landen.
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Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - lid 10 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 12 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) In artikel 12 wordt het volgende 
lid ingevoegd:
"1 bis. De Commissie dient vóór 1 
september 2009 passende 
wetgevingsvoorstellen in die ervoor 
moeten zorgen dat de markt voor 
emissierechten wordt beschermd tegen 
handel met voorkennis en 
marktmanipulatie. De Commissie gaat 
met name na of emissierechten voor de 
doeleinden van deze richtlijn moeten 
worden beschouwd als financiële 
instrumenten als bedoeld in Richtlijn 
2003/6/EG inzake handel met voorkennis 
en marktmanipulatie (marktmisbruik)."

Or. en

Motivering

Het juridische karakter van emissierechten op de financiële markt is onduidelijk. Sommige 
landen beschouwen deze als financiële instrumenten waarvan de handel wordt gecontroleerd 
door de autoriteit financiële diensten, terwijl andere landen deze als normale goederen 
beschouwen en alleen de derivaten ervan zien als financiële instrumenten. Het is van belang 
duidelijkheid te scheppen ten einde het vertrouwen van de bedrijven te bevorderen en de 
transparantie te vergroten. Handel met voorkennis en marktmanipulatie kunnen de markt 
verstoren en de geloofwaardigheid ervan en het vertrouwen van de investeerders aantasten.

Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - lid 13 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/87/EG
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis). Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:
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"Artikel 15 bis
Openbaarmaking van informatie en 

beroepsgeheim
1. De lidstaten en de Commissie zorgen 
ervoor dat alle besluiten en verslagen die 
verband houden met de hoeveelheid 
emissierechten en de toewijzing ervan en 
met de bewaking, rapportage en 
verificatie van emissies onverwijld 
openbaar worden gemaakt op een wijze 
die zorgt voor snelle toegang tot dergelijke 
informatie op niet-discriminerende basis.
2. De verplichting inzake het 
beroepsgeheim geldt voor alle personen 
die werken of hebben gewerkt voor de 
Commissie of voor bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten en organen aan welke de 
Commissie of de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten bepaalde taken hebben 
gedelegeerd. Informatie die onder het 
beroepsgeheim valt mag niet openbaar 
worden gemaakt aan andere personen of
autoriteiten, tenzij op grond van 
bestaande wettelijke, bestuursrechtelijke 
of administratieve bepalingen.

Or. en

Motivering

Het is van fundamenteel belang te zorgen voor de toepassing van regels voor financiële 
instrumenten met betrekking tot de handel in emissierechten om het vertrouwen van bedrijven te 
vergroten en de transparantie te verbeteren. De publicatie van marktgevoelige informatie door 
de Commissie en de lidstaten moet streng en duidelijk worden gereguleerd. 

Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - lid 14 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 18 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Aan artikel 18 wordt het volgende 
lid toegevoegd:
"De Commissie of het door de Commissie 
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aangewezen bevoegde orgaan beheert op 
communautaire niveau de veiling van 
emissierechten als bedoeld in artikel 10. 
Dit bevoegde orgaan zorgt voor een 
nauwe coördinatie van zijn activiteiten 
met de door de lidstaten aangewezen 
bevoegde autoriteiten. Het zorgt er met 
name voor dat aan de bevoegde 
autoriteiten in elke lidstaat volledige en 
nauwkeurige gegevens worden verstrekt 
over de toewijzing van emissierechten 
door middel van een veiling aan 
installaties binnen hun rechtsgebied.

Or. en

Amendement 39

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 20
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 25 – lid 1b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"1 b bis. De Commissie streeft in het 
kader van het Europees 
nabuurschapsbeleid en het 
uitbreidingsproces naar de sluiting van 
overeenkomsten met de betrokken landen 
om deze in de Gemeenschapsregeling op 
te nemen of te voorzien in wederzijdse 
erkenning van de emissierechten."

Or. en

Motivering

Het is van fundamenteel belang aan de EU grenzende landen aan te moedigen zich bij de EU 
ETS aan te sluiten. Dit is niet alleen van belang vanuit een ecologische en ontwikkelingsoptiek, 
maar ook voor het vraagstuk van het weglekeffect als gevolg van bedrijven uit de EU die de 
grens over gaan. 
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Amendement 40

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten kunnen stookinstallaties met 
een nominaal thermisch ingangsvermogen 
van minder dan 25 MW, met een in elk van 
de voorgaande drie jaren bij de bevoegde 
autoriteiten gerapporteerde emissie van 
minder dan 10 000 ton CO2-equivalent, 
emissie uit biomassa niet meegerekend, 
waarvoor maatregelen gelden die voor een 
gelijkwaardige bijdrage tot 
emissiebeperking zullen zorgen, van de 
Gemeenschapsregeling uitsluiten als de 
betrokken lidstaat aan de volgende 
voorwaarden voldoet:

1. De lidstaten kunnen stookinstallaties met 
een nominaal thermisch ingangsvermogen 
van minder dan 50 MW, met een in elk van 
de voorgaande drie jaren bij de bevoegde 
autoriteiten gerapporteerde emissie van 
minder dan 25.000 ton CO2-equivalent, 
emissie uit biomassa niet meegerekend, 
waarvoor maatregelen gelden die voor een 
gelijkwaardige bijdrage tot 
emissiebeperking zullen zorgen, van de 
Gemeenschapsregeling uitsluiten als de 
betrokken lidstaat aan de volgende 
voorwaarden voldoet:

(a) hij meldt al deze installaties bij de 
Commissie aan, waarbij de gelijkwaardige 
maatregelen worden vermeld die van 
toepassing zijn;

(a) hij meldt al deze installaties bij de 
Commissie aan, waarbij de gelijkwaardige 
maatregelen worden vermeld die van 
toepassing zijn;

(b) hij bevestigt dat er een 
bewakingsregeling is om te bepalen of een 
installatie in enig kalenderjaar 10 000 ton
of meer CO2-equivalent uitstoot, emissie 
uit biomassa niet meegerekend;

(b) hij bevestigt dat er een 
bewakingsregeling is om te bepalen of een 
installatie in enig kalenderjaar 25.000 ton
of meer CO2-equivalent uitstoot, emissie 
uit biomassa niet meegerekend;

(c) hij bevestigt dat een installatie, indien 
deze in enig kalenderjaar 10 000 ton of 
meer CO2-equivalent uitstoot, emissie uit 
biomassa niet meegerekend, of indien de 
gelijkwaardige maatregelen niet langer van 
toepassing zijn, weer in de regeling zal 
worden opgenomen;

(c) hij bevestigt dat een installatie, indien 
deze in enig kalenderjaar 25.000 ton of 
meer CO2-equivalent uitstoot, emissie uit 
biomassa niet meegerekend, of indien de 
gelijkwaardige maatregelen niet langer van 
toepassing zijn, weer in de regeling zal 
worden opgenomen;

(d) hij publiceert de onder a), b) en c) 
bedoelde informatie, zodat het publiek 
opmerkingen kan maken.

(d) hij publiceert de onder a), b) en c) 
bedoelde informatie, zodat het publiek 
opmerkingen kan maken.

Or. en

Motivering

Om de administratieve last van de KMO's te beperken, onnodige administratieve kosten en 
bureaucratie te voorkomen en de efficiëntie van het systeem te bevorderen, moeten kleine 
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installaties de mogelijkheid hebben voor een "opt-out" als gelijkwaardige maatregelen worden 
getroffen. Een derde van alle installaties die onder de regeling vallen zijn kleine installaties die 
samen goed zijn voor slechts 2% van alle gerapporteerde emissies.

Amendement 41

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27 - lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"2 bis. Op grond van de leden 1 en 2 van 
de Gemeenschapsregeling uitgesloten 
installaties kunnen op verzoek vrijwillig 
onder de regeling blijven vallen. De 
lidstaten voorzien hierin en melden 
dergelijke gevallen bij de Commissie in 
geval van een kennisgeving op grond van 
lid 1."

Or. en

Motivering

Er moet worden voorzien in een bepaling voor kleine installaties die onder de EU ETS willen 
blijven vallen, bijvoorbeeld wegens reeds gepleegde investeringen.

Amendement 42

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - lid 21 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Artikel 30 komt als volgt te 
luiden:

"Artikel 30
Evaluatie en verdere ontwikkeling

…

1. Uitgaande van de ervaring met de 
toepassing van deze richtlijn … en in 
het licht van de ontwikkelingen in 
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internationaal verband stelt de 
Commissie een verslag op over de 
toepassing van deze richtlijn, waarin zij 
het volgende beoordeelt:
a) […] of […] andere relevante sectoren 
[…] en […]  activiteiten, onder meer de 
sectoren vervoer, verwarming van huizen 
en gebouwen en landbouw, in de 
Gemeenschapsregeling moeten worden 
opgenomen;
b) verdere harmonisatie van definities, 
kosten en sancties;
c) de drempel voor de uitsluiting van 
kleine installaties van de 
Gemeenschapsregeling als gelijkwaardige 
maatregelen worden getroffen;
d) eventueel benodigde zakelijke 
maatregelen ter voorkoming van 
marktmisbruik en schadelijke speculatie. 
…

2. De Commissie dient dat verslag 
uiterlijk 30 juni 2015 bij het Europees 
Parlement en de Raad in, zo nodig 
vergezeld van voorstellen.
3. De Commissie dient zo spoedig 
mogelijk wetgevingsvoorstellen in om de 
scheepvaartsector vóór 2013 in de 
Gemeenschapsregeling op te nemen.
4. De Commissie dient vóór 2013 
passende voorstellen in waarin de datum 
voor de opname van de sector wegvervoer 
in de Gemeenschapsregeling wordt 
vastgesteld op basis van een volledige 
evaluatie van de kosten en voordelen van 
de mogelijkheden voor opname."

Or. en

Motivering

Het oorspronkelijke artikel over de evaluatieclausule is achterhaald en moet worden vervangen. 
Het is van belang de regeling te blijven evalueren om de efficiency ervan te bevorderen, andere 
sectoren op te nemen en gelijke concurrentievoorwaarden in de EU te waarborgen.
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Amendement 43

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I – punt 2 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/87/EG
Bijlage I – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis)  Het volgende punt wordt 
ingevoegd:
"2 bis. Een activiteit die tegelijkertijd 
onder verschillende hieronder genoemde 
categorieën valt, wordt uitsluitend 
beschouwd op basis van de criteria die 
van toepassing zijn op de meer specifieke 
sectorale categorie."

Or. en

Motivering

Het is noodzakelijk te verduidelijken welke criteria gelden wanneer een installatie onder 
meerdere activiteiten kan vallen (b.v. productie van energie/warmte en de delfstoffensector). 
Deze kwestie werd reeds aan de orde gesteld in de mededeling van de Commissie van 2005 over 
"verdere richtsnoeren betreffende de toewijzingsplannen voor de handelsperiode 2008-2012 van 
het Europees systeem van verhandelbare emissierechten" (COM(2005)0703).
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