
PR\727283NL.doc PE407.778v01-00

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 










 2009

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

2008/0013(COD)

11.6.2008

***I
ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde de regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten van de Gemeenschap te verbeteren en uit te breiden
(COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD))

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Rapporteur: Avril Doyle

Rapporteur voor advies:
Lena Ek, Commissie industrie, onderzoek en energie

(*) Medeverantwoordelijke commissies – artikel 47 van het Reglement



PE407.778v01-00 2/42 PR\727283NL.doc

NL

PR_COD_1am

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede 
lezing)Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief 
aangegeven. Bij wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het 
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven : [...]. 
De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten 
en betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging 
van Richtlijn 2003/87/EG teneinde de regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten van de Gemeenschap te verbeteren en uit te breiden
(COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2008)0016),

– gelet op artikel 251, lid 2, en artikel 175, lid 1, van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0043/2008),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en de adviezen van de Commissie industrie, onderzoek en energie, de Commissie 
internationale handel, de Commissie economische en monetaire zaken en de Commissie 
regionale ontwikkeling (A6-0000/2008),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De Europese Raad heeft het vaste 
voornemen uitgesproken om de algehele 
emissie van broeikasgassen door de 
Gemeenschap tegen 2020 met ten minste 
20% ten opzichte van 1990 te verlagen en 
met 30% mits de andere ontwikkelde 
landen zich vastleggen op een 
vergelijkbare emissiebeperking en de 
economisch meer gevorderde 

(3) De Europese Raad heeft het vaste 
voornemen uitgesproken om de algehele 
emissie van broeikasgassen door de 
Gemeenschap tegen 2020 met ten minste 
20% ten opzichte van 1990 te verlagen en 
met 30% mits de andere ontwikkelde 
landen zich vastleggen op een 
vergelijkbare emissiebeperking en de 
economisch meer gevorderde 
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ontwikkelingslanden een bijdrage leveren 
die in verhouding staat tot hun 
verantwoordelijkheid en capaciteiten. 
Tegen 2050 moet de mondiale emissie van 
broeikasgassen met ten minste 50% ten 
opzichte van 1990 zijn gedaald. Alle 
bedrijfstakken van de economie moeten tot 
deze emissiebeperking bijdragen.

ontwikkelingslanden een bijdrage leveren 
die in verhouding staat tot hun 
verantwoordelijkheid en capaciteiten. 
Tegen 2050 moet de mondiale emissie van 
broeikasgassen met ten minste 50% ten 
opzichte van 1990 zijn gedaald. Alle 
bedrijfstakken van de economie, met 
inbegrip van de scheep- en luchtvaart, 
moeten tot deze emissiebeperking 
bijdragen. De luchtvaart draagt bij tot de 
verlagingen van 20% en 30% doordat zij
in de Gemeenschapsregeling is 
opgenomen. Totdat de scheepvaart in de 
Gemeenschapsregeling is opgenomen, wat 
uiterlijk in 2015 zou moeten gebeuren, 
moeten de emissies van de scheepvaart 
worden opgenomen in het besluit over de 
inspanningen van de lidstaten om te 
voldoen aan de verbintenissen van de 
Gemeenschap om de broeikasgasemissies 
tegen 2020 te verlagen.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Gezien de omvang en het tempo 
van de wereldwijde ontbossing is het van 
essentieel belang dat de inkomsten van 
veilingen in het kader van de 
Gemeenschapsregeling worden gebruikt 
om de ontbossing te reduceren en 
duurzame bebossing en herbebossing te 
doen toenemen. Daarnaast moet de EU 
werken aan de invoering van een 
internationaal erkend stelsel om de 
ontbossing te reduceren en bebossing en 
herbebossing te doen toenemen. De 
inkomsten moeten komen van bijdragen 
van de lidstaten op basis van een 
'coalition of the willing' aan een EU- of 
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internationaal fonds, dat internationaal 
daadwerkelijk wordt besteed aan dit en 
andere doelen.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Dit betekent dat voor de 
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.

(16) Dit betekent dat voor de 
elektriciteitssector met ingang van 2013 
regel dient te zijn dat uitsluitend wordt 
geveild, aangezien deze de hogere kosten 
van CO2 kan doorberekenen. Om 
concurrentievervalsing als gevolg van de 
hogere kosten voor CO2 te voorkomen, 
moeten elektriciteitsproducenten die
warmte of koeling produceren via 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling, 
zoals gedefinieerd in Richtlijn 2004/8/EG, 
gratis emissierechten krijgen voor deze 
warmte of koeling.

Or. en
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Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Overweging 16 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) De belangrijkste stimulering op 
de lange termijn voor het afvangen en de 
opslag van CO2 is dat er geen 
emissierechten moeten worden ingeleverd 
voor CO2 die permanent wordt 
opgeslagen. Om de bouw van de eerste 
commerciële installaties overigens te 
versnellen, moeten veilinginkomsten 
worden gebruikt en moeten extra 
emissierechten uit de nieuwkomersreserve 
worden gegeven aan de eerste 12 
dergelijke installaties in de EU of een 
derde land dat de toekomstige 
internationale overeenkomst inzake 
klimaatverandering heeft bekrachtigd.

Or. en

Amendement 5

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 

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

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

Or. en
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Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(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
van minder koolstofefficiënte installaties
in derde landen waar de industrie niet 
onder vergelijkbare CO2-beperkingen zou 
vallen ("CO2-weglekeffect") en zouden er 
tevens economische nadelen kunnen 
ontstaan voor bepaalde energie-intensieve 
bedrijfstakken en deeltakken in de 
Gemeenschap die aan internationale 
concurrentie onderhevig zijn. Dit kan de 
milieu-integriteit en de baten van 
maatregelen van de Gemeenschap 
ondermijnen. Vanwege het risico op het 
ontstaan van een weglekeffect zal de 
Gemeenschap tot maximaal 100% gratis 
emissierechten toewijzen aan 
bedrijfstakken of deeltakken die aan de 
desbetreffende criteria voldoen. De 
vaststelling van deze bedrijfstakken en 
deeltakken en de vereiste maatregelen zal 
opnieuw worden beoordeeld om ervoor te 
zorgen dat er waar nodig maatregelen 
worden genomen en overcompensatie 
wordt voorkomen. Voor de specifieke 
bedrijfstakken of deeltakken waarvan 
afdoende kan worden aangetoond dat het 
risico op het weglekeffect niet op een 
andere manier kan worden voorkomen en 
waar elektriciteit een groot deel van de 
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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.

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

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(22) De handel in emissierechten van de 
EU-ETS en andere landen moet de vraag 
vergemakkelijken naar credits voor echte, 
verifieerbare, bijkomende en permanente 
emissieverminderingen van projecten in 
landen die constructief bijdragen aan de 
aanpak van de klimaatverandering. Zodra 
een land de toekomstige internationale 
overeenkomst over klimaatverandering 
heeft bekrachtigd, moeten 'gouden 
standaard' credits van dit land 
aanvaardbaar zijn voor alle stelsels van 
handel in emissierechten.  Met het oog op 
de voorspelbaarheid dienen de exploitanten 
zekerheid te krijgen over hun 
mogelijkheden na 2012 om 'gouden 
standaard' CER's en 'gouden standaard'
ERU's te gebruiken. De exploitanten 
moeten deze credits tot een gemiddelde 
van 5% van hun emissies kunnen 
gebruiken in de periode 2013-2020, op 
voorwaarde dat zij in de periode 2008-
2012 minder dan 6,5% ERU's en CER's 
gebruiken in vergelijking met hun emissie 
van 2005 en dat zij geen rechten als 
bedoeld in artikel 11 bis, lid 2, 
overdragen. Dit garandeert dat de 
exploitanten in de periode 2008-2012 hun 
emissies daadwerkelijk reduceren tot 
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het oog op hun bestaande internationale 
verplichtingen zullen kunnen gebruiken, 
dient deze verplichting niet verder te gaan 
dan 31 december 2014. De exploitanten 
dienen dezelfde zekerheid te krijgen voor 
dergelijke CER's die afkomstig zijn van 
projecten die vóór 2013 zijn vastgesteld 
met het oog op emissiebeperking met 
ingang van 2013.

onder het peil van 2005. Bovendien wordt 
voorzien in het gebruik van 1,9 miljard 
ton in de periode 2008-2020 of 500 
miljoen ton extra boven het voorstel van 
de Commissie, wat goed is voor 50% van 
de inspanningen. Aangezien de overdracht 
door de lidstaten van CER's en ERU's 
waarover exploitanten beschikken, tussen 
verbintenisperioden uit hoofde van 
internationale overeenkomsten ("opsparen" 
van CER's en ERU's) niet vóór 2015 kan 
gebeuren, en alleen als de lidstaten ervoor 
kiezen het opsparen van deze CER's en 
ERU's toe te staan binnen de context van 
beperkte rechten om dergelijke kredieten 
op te sparen, dient deze zekerheid te 
worden gegeven door de lidstaten ertoe te 
verplichten exploitanten toe te staan deze 
CER's en ERU's die zijn verleend voor 
emissiebeperkingen vóór 2012, in te 
wisselen voor emissierechten die met 
ingang van 2013 geldig zijn. Aangezien de 
lidstaten echter niet verplicht moeten 
worden om CER's en ERU's te accepteren 
waarvan het niet zeker is dat ze deze met 
het oog op hun bestaande internationale 
verplichtingen zullen kunnen gebruiken, 
dient deze verplichting niet verder te gaan 
dan 31 december 2014. De exploitanten 
dienen dezelfde zekerheid te krijgen voor 
dergelijke CER's die afkomstig zijn van 
projecten die vóór 2013 zijn vastgesteld 
met het oog op emissiebeperking met 
ingang van 2013.

Or. en

Motivering

Hoewel de regeling in grote mate flexibel moet blijven, is het van het grootste belang dat 
JI/CDM-projecten aan bepaalde regels en normen voldoen om echte en verifieerbare 
emissieverminderingen te waarborgen.
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Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 9

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Deze richtlijn voorziet tevens in een 
sterkere verlaging van de emissie van 
broeikasgassen teneinde bij te dragen tot 
het reductieniveau dat op 
wetenschappelijke gronden nodig wordt 
geacht om een gevaarlijke 
klimaatverandering te voorkomen. De 
Gemeenschap moet de vermindering van 
30% onder het peil van 1990 toepassen, 
die moet ingaan zodra de Gemeenschap 
de procedure heeft afgerond voor de 
bekrachtiging van een toekomstige 
internationale overeenkomst over 
klimaatverandering.

Or. en
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Amendement 10

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 
belangrijke wijziging van de aard of de 
werkwijze of een aanzienlijke uitbreiding 
van de installatie;

Or. en

Motivering

In het huidige Commissievoorstel vallen capaciteitsuitbreidingen niet meer onder de definitie 
van nieuwkomer. Dit leidt tot een verschil, met name enkel toewijzing van GHG-credits aan 
nieuwe installaties en capaciteitsuitbreidingen enkel via veiling. Het Commissievoorstel zorgt 
voor een onevenwicht tussen nieuwe installaties en capaciteitsuitbreidingen, wat niet de meest 
doeltreffende aanpak is en mogelijk nadelig kan zijn voor innovatie in bestaande processen. 

Amendement 11

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De Commissie publiceert uiterlijk op 30
september 2009 de absolute hoeveelheid 
emissierechten voor 2013, die is gebaseerd 
op de totale hoeveelheden emissierechten 
die door de lidstaten overeenkomstig de 
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beschikkingen van de Commissie inzake 
hun nationale toewijzingsplannen voor de 
periode van 2008 tot 2012 zijn verleend.

beschikkingen van de Commissie inzake 
hun nationale toewijzingsplannen voor de 
periode van 2008 tot 2012 zijn verleend of 
nog moeten worden verleend.

Or. en

Motivering

De hoeveelheid emissierechten die de lidstaten overeenkomstig hun nationale 
toewijzingsplannen voor de periode 2008-2012 moeten verlenen, moet vóór 2010 gekend zijn; 
bijgevolg kan deze datum worden vervroegd.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 9 bis – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor installaties die overeenkomstig 
artikel 27 van de Gemeenschapsregeling 
zijn uitgesloten, wordt de totale 
hoeveelheid emissierechten 
dienovereenkomstig verlaagd.

Or. en

Motivering

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

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 1
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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. Voor de periodes vanaf 2013 veilen de 
lidstaten alle emissierechten die niet 
overeenkomstig artikel 10 a gratis worden 
toegewezen. Uiterlijk op 31 december 
2010 bepaalt en publiceert de Commissie, 
op basis van ingediende verslagen en van 
artikel 10 a, lid 6, de voor de gehele 
Gemeenschap geraamde hoeveelheid 
emissierechten die voor de periode 2013-
2020 moeten worden geveild.

Or. en

Motivering

Voor de goede werking van zowel de ETS als de elektriciteitssector is het van cruciaal belang 
dat de veiling van emissierechten voor de periodes vanaf 2013 ver vóór 1 januari 2013 
plaatsvindt.

Amendement 14

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

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. Ten minste 50% van de inkomsten uit de 
in lid 2 bedoelde veiling van 
emissierechten wordt door de lidstaten, op 
basis van een 'coalition of the willing',
overgedragen aan een communautair of 
internationaal fonds dat bestemd is voor:

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 

a) één vierde voor maatregelen om bij te 
dragen aan fondsen om ontbossing te 
voorkomen en bebossing en herbebossing 
te doen toenemen in landen die de 
toekomstige internationale overeenkomst 
over klimaatverandering hebben 
bekrachtigd, waarbij rekening wordt 
gehouden met:
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deelname aan initiatieven in het kader 
van het Europees Strategisch plan voor 
energietechnologie;

- de rechten en behoeften van de 
inheemse bevolking;
- het behoud van de biodiversiteit; en
- het duurzame gebruik van 
bosgrondstoffen;

b) de ontwikkeling van duurzame energie 
om te voldoen aan de toezegging van de 
Gemeenschap om tegen 2020 20% 
duurzame energie te gebruiken en om te 
voldoen aan de toezegging van de 
Gemeenschap om de energie-efficiëntie 
tegen 2020 met 20% op te voeren;

b) één vierde om de emissies te 
verminderen in landen die de toekomstige 
internationale overeenkomst over 
klimaatverandering hebben bekrachtigd 
en om technologie aan deze landen over te 
dragen, bijv. via het Wereldfonds voor 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie;

c) het afvangen en de geologische opslag 
van broeikasgassen, met name degene die 
afkomstig zijn van kolengestookte 
elektriciteitscentrales;

c) de helft om de aanpassing aan de 
negatieve gevolgen van de 
klimaatverandering te vergemakkelijken 
in landen die de toekomstige 
internationale overeenkomst over 
klimaatverandering hebben bekrachtigd. 

d) maatregelen om ontbossing te 
voorkomen, met name in de minst 
ontwikkelde landen;
e) de vergemakkelijking van de 
aanpassing van ontwikkelingslanden aan 
de effecten van klimaatverandering;
f) de aanpak van maatschappelijke 
aspecten in huishoudens met een laag en 
gemiddeld inkomen, bijvoorbeeld door 
hun energie-efficiëntie en isolatie te 
verbeteren; en
g) de dekking van administratieve 
uitgaven voor het beheer van de 
Gemeenschapsregeling.

Or. en
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Amendement 15

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Inkomsten die niet worden gebruikt 
overeenkomstig lid 3, met inbegrip van 
alle inkomsten uit de in lid 2, onder b), 
bedoelde veilingen, moeten worden 
gebruikt voor:
a) de beperking van de emissie van 
broeikasgassen, de aanpassing aan de 
effecten van klimaatverandering en de 
financiering van onderzoek en 
ontwikkeling met het oog op 
emissiebeperking en aanpassing, met 
inbegrip van deelname aan initiatieven in 
het kader van het Europees strategisch 
plan voor energietechnologie;
b) de ontwikkeling van hernieuwbare 
energie om te voldoen aan de toezegging 
van de Gemeenschap om tegen 2020 20% 
hernieuwbare energie te gebruiken;
c) het voldoen aan de toezegging van de 
Gemeenschap om de energie-efficiëntie 
tegen 2020 met 20% op te voeren;
d) het afvangen en de geologische opslag 
van broeikasgassen, met name degene die 
afkomstig zijn van kolengestookte 
elektriciteitscentrales;
e) de financiering van onderzoek en 
ontwikkeling inzake energie-efficiëntie en 
schone technologieën in de sectoren die 
onder het toepassingsgebied van de 
richtlijn vallen;
f) bijkomende maatregelen om ontbossing 
te voorkomen, duurzame bebossing en 
bosbeheer in Europa te bevorderen en 
duurzame biomassa in de Gemeenschap te 
produceren en te bevorderen;
g) de aanpak van maatschappelijke 
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aspecten in huishoudens met een laag en 
gemiddeld inkomen, bijvoorbeeld door 
hun energie-efficiëntie en isolatie te 
verbeteren;
h) het aanmoedigen van het 
overschakelen op vervoersvormen met een 
lage emissie, met inbegrip van modal 
shift, en de compensatie van de gestegen 
stroomkosten voor elektrische aandrijving 
in de spoorwegsector; en
i) de dekking van administratieve uitgaven 
voor het beheer van de 
Gemeenschapsregeling.

Or. en

Motivering

Veilingopbrengsten moeten in principe worden gebruikt om koolstofarme sectoren van de 
toekomst te creëren, door de fondsen opnieuw in de betrokken sectoren te investeren. 

Amendement 16

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.

4. De lidstaten nemen informatie over het 
gebruik van inkomsten voor elk van de in 
de leden 3 en 3 bis genoemde doelen op in 
hun krachtens Beschikking nr. 
280/2004/EG ingediende verslagen.

Or. en
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Amendement 17

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 30 september 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, geharmoniseerde, transparante en 
niet-discriminerende wijze worden 
uitgevoerd. Dit proces moet voorspelbaar 
zijn, met name met betrekking tot het 
tijdstip en de opeenvolging van veilingen 
en de te veilen hoeveelheden. De
Commissie raadpleegt alle betrokkenen 
alvorens deze maatregel voor te stellen. 
De veilingen worden zodanig opgezet en 
georganiseerd dat:

a) de exploitanten, en met name eventuele 
kleine en middelgrote ondernemingen die 
onder de Gemeenschapsregeling vallen,
eerlijke en gelijke toegang krijgen en 
volledig kunnen deelnemen;
b) de deelname aan het proces voor de 
exploitanten kostenefficiënt is;
c) alle deelnemers op hetzelfde ogenblik 
tot dezelfde informatie toegang hebben; 
en 
d) de 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.
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Or. en

Motivering

De richtlijn moet de Commissie meer aansturen met betrekking tot de overeenkomstig lid 5 
aan te nemen verordening inzake veilingen. Met name moet de Commissie worden verplicht 
de betrokkenen te raadplegen vooraleer zij deze verordening voorbereidt. De veilingen 
moeten er ook voor zorgen dat de liquiditeit op de markt behouden blijft en dat de bestaande 
secundaire markten niet worden verstoord.

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De lidstaten kunnen in overleg met 
de Commissie een gezamenlijk 
agentschap of instituut machtigen om 
namens hen op te treden bij de veiling van 
emissierechten. De inkomsten van 
veilingen die zijn verricht door een 
gezamenlijk agentschap of instituut 
worden overeenkomstig lid 2 onder de 
lidstaten verdeeld zodra dit na elke veiling 
mogelijk is.

Or. en

Motivering

De totale hoeveelheid te veilen emissierechten voor de gehele Gemeenschap moet worden 
vastgesteld en meegedeeld zodat de lidstaten de hoeveelheid emissierechten kunnen 
berekenen die zij overeenkomstig artikel 10, lid 2, kunnen veilen. In het kader van de 
toekomstige verordening van de Commissie inzake veilingen moet rekening worden gehouden 
met de complexiteit en de administratieve kosten voor het organiseren van veilingen in 27 
lidstaten.
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Amendement 19

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

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.

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

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

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 stellen geharmoniseerde 
benchmarks vast om er voorzover 
mogelijk voor te zorgen 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 en technologieën, 
vervangingsproducten, alternatieve 
productieprocédés, het gebruik van 
biomassa en het afvangen en de opslag van 
broeikasgassen, en niet aanzet tot een 
toename van de emissie. Deze maatregelen 
kunnen ook rekening houden met 
emissies als gevolg van het gebruik van 
brandbare rookgassen van oxyhoogovens 
wanneer de productie van deze 
rookgassen niet kan worden vermeden in 
het staalproductieproces in hoogovens; 
hierbij kunnen de maatregelen voorzien 
in de gratis toewijzing van emissierechten 
voor de hoogovens waar deze gassen 
ontstaan. Er wordt geen gratis toewijzing 
gegeven voor de nettoverkoop van
elektriciteitsopwekking aan derden.
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De Commissie toetst, zodra de 
Gemeenschap een internationale 
overeenkomst over klimaatverandering 
heeft gesloten die leidt tot verplichte 
beperkingen van de emissie van 
broeikasgassen die vergelijkbaar zijn met 
die van de Gemeenschap, deze maatregelen 
om ervoor te zorgen dat gratis toewijzing 
alleen plaatsvindt wanneer dit in het licht 
van die overeenkomst volledig 
gerechtvaardigd is.

De Commissie toetst, zodra de 
Gemeenschap een toekomstige
internationale overeenkomst over 
klimaatverandering heeft gesloten die leidt 
tot verplichte beperkingen van de emissie 
van broeikasgassen die vergelijkbaar zijn 
met die van de Gemeenschap, deze 
maatregelen om ervoor te zorgen dat gratis 
toewijzing alleen plaatsvindt wanneer dit in 
het licht van die overeenkomst volledig 
gerechtvaardigd is.

Or. en

Motivering

Dit amendement vervroegt de uiterste datum waarop de Commissie regels moet goedkeuren 
voor de gratis toewijzing van emissierechten. Artikel 11, lid 1, bepaalt dat de lidstaten 
uiterlijk op 30 juni 2011 een definitieve lijst van de installaties en de gratis toewijzingen bij 
de Commissie moeten indienen. Aangezien de lidstaten de installaties op deze lijst en het 
grote publiek moeten raadplegen, is de voorgestelde termijn te kort. Verder moet gratis 
toewijzing aan nettoverkopers van elektriciteit worden vermeden om de elektriciteitsmarkt 
niet te verstoren. Bovendien moet energie-efficiëntie worden bevorderd voor rookgassen die 
bij de staalproductie vrijkomen. 

Amendement 20

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onverminderd lid 3 wordt er geen gratis 
toewijzing gegeven aan 
elektriciteitsopwekkers, installaties voor 
het afvangen van broeikasgassen of 
pijpleidingen voor het vervoer of 
opslagplaatsen voor broeikasgassen.

2. Onverminderd de leden 3 en 6 bis wordt 
er geen gratis toewijzing gegeven aan 
elektriciteitsopwekkers, installaties voor 
het afvangen van broeikasgassen of 
pijpleidingen voor het vervoer of 
opslagplaatsen voor broeikasgassen.

Or. en
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Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – 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. Indien producenten van warmte of 
koeling overeenkomstig lid 1 een gratis 
toewijzing krijgen voor de productie van 
warmte of koeling via hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling, zoals gedefinieerd 
in Richtlijn 2004/8/EG, voor een
economisch aantoonbare vraag, wordt een 
gratis toewijzing gegeven voor de 
opwekking van elektriciteit voor eigen 
gebruik om te zorgen dat er sprake is van 
gelijke behandeling. 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

Amendement 22

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 toewijzingen uit de 
nieuwkomersreserve worden tot 31 
december 2015 voorbehouden voor de 
eerste 12 installaties die vóór deze datum 
begonnen zijn met het commercieel 
afvangen en het geologisch opslaan van 
koolstofdioxide-emissies, à rato van één 
toewijzing per permanent opgeslagen ton 
tegen 2016. Deze 12 installaties moeten 
uiterlijk op 1 januari 2013 door de 
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Commissie worden vastgesteld. 
Deze mogelijkheid geldt voor alle 
installaties in de EU of in derde landen 
die de toekomstige internationale 
overeenkomst hebben bekrachtigd. 

Or. en

Amendement 23

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 24

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 ter – inleiding en streepje 1

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 

Uiterlijk op 31 december 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 
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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:

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 een
significant verlies van marktaandeel aan 
minder koolstofefficiënte installaties 
buiten de Gemeenschap in landen die 
geen partij zijn bij de toekomstige 
internationale overeenkomst 
("weglekeffect") een significante 
risicofactor vormt. Tegelijk hiermee 
worden eventueel adequate voorstellen 
ingediend, zoals bijvoorbeeld:

- een aanpassing van het percentage 
emissierechten dat krachtens artikel 10 a 
gratis door deze bedrijfstakken of 
deeltakken wordt ontvangen;

- een aanpassing, behoud of verhoging van 
het percentage emissierechten dat 
krachtens artikel 10 a gratis door deze 
bedrijfstakken of deeltakken wordt 
ontvangen;

Or. en

Motivering

Het is belangrijk het begrip "weglekeffect" te definiëren om goed in te zien welke 
bedrijfstakken daadwerkelijk getroffen zijn en in welke mate. Het aantal gratis toewijzingen 
kan pas worden vastgesteld na de COP-15 onderhandelingen in Kopenhagen in december 
2009, waarna de Commissie haar verslag over het "weglekeffect" zal indienen. Bijgevolg is 
het nu nog te vroeg om ter zake vermoedens te uiten. 

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat publiceert en verstrekt de 
Commissie uiterlijk op 30 september 2011 
de lijst met installaties op zijn grondgebied 
die onder deze richtlijn vallen en alle gratis 
toewijzingen aan elke installatie op zijn 
grondgebied, berekend overeenkomstig de 

1. Elke lidstaat publiceert en verstrekt de 
Commissie uiterlijk op 30 juni 2011 de
nationale uitvoeringsmaatregelen met 
vermelding van de lijst met installaties op 
zijn grondgebied die onder deze richtlijn 
vallen en alle gratis toewijzingen aan elke 
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in artikel 10 a, lid 1, bedoelde regels. installatie op zijn grondgebied voor elk 
jaar in de bestreken periode, berekend 
overeenkomstig de in artikel 10 a, lid 1, 
bedoelde regels.

Or. en

Motivering

In dit lid moet worden verduidelijkt dat de lijst de jaarlijkse toewijzing voor elk jaar in de 
periode 2013-2020 omvat.

Amendement 26

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten geven slechts gratis 
toewijzingen overeenkomstig lid 2 
wanneer de nationale 
uitvoeringsmaatregelen door de 
Commissie zijn aanvaard.

Or. en

Motivering

De Commissie moet een rol spelen bij de goedkeuring van de nationale 
uitvoeringsmaatregelen om te waarborgen dat de lidstaten de regels betreffende de gratis 
toewijzing aan hun installaties consequent toepassen.

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Uiterlijk op 28 februari van elk jaar 2. Uiterlijk op 28 februari van elk jaar 



PE407.778v01-00 28/42 PR\727283NL.doc

NL

verlenen de bevoegde autoriteiten de 
hoeveelheid emissierechten die voor dat 
jaar dienen te worden verdeeld, berekend 
overeenkomstig de artikelen 10 en 10 a.

verlenen de bevoegde autoriteiten
overeenkomstig hun nationale 
uitvoeringsmaatregelen de hoeveelheid 
emissierechten die voor dat jaar dienen te 
worden verdeeld, berekend 
overeenkomstig de artikelen 10 en 10 a.

Or. en

Motivering

In het goedkeuringsproces moet de nodige tijd worden ingebouwd opdat de lidstaten hun 
nationale uitvoeringsmaatregelen kunnen aanpassen indien de Commissie deze heeft 
verworpen.

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De exploitanten kunnen de bevoegde 
autoriteit, mits de door de lidstaten aan hen 
toegestane mate van CER/ERU-gebruik 
voor de periode van 2008 tot 2012 niet 
volledig benut is, verzoeken in ruil voor 
CER's en ERU's die zijn verleend voor 
emissiebeperkingen vóór 2012 uit
projecttypes die in de periode van 2008 tot 
2012 door alle lidstaten in de 
Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd, emissierechten aan hen te 
verlenen die met ingang van 2013 geldig 
zijn. Tot 31 december 2014 voert de 
bevoegde autoriteit een dergelijke ruil op 
verzoek uit.

2. De exploitanten kunnen de bevoegde 
autoriteit, mits de door de lidstaten aan hen 
toegestane mate van CER/ERU-gebruik 
voor de periode van 2008 tot 2012 niet 
volledig benut is, verzoeken in ruil voor 
CER's en ERU's die zijn verleend voor 
emissiebeperkingen vóór 2012 uit "gouden 
standaard" typeprojecten die in de periode 
van 2008 tot 2012 door alle lidstaten in de 
Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd, emissierechten aan hen te 
verlenen die met ingang van 2013 geldig 
zijn. Tot 31 december 2014 voert de 
bevoegde autoriteit een dergelijke ruil op 
verzoek uit.

Or. en
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Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Mits de door de lidstaten aan de 
exploitanten toegestane mate van 
CER/ERU-gebruik voor de periode van 
2008 tot 2012 niet volledig benut is, staan 
de bevoegde autoriteiten de exploitanten 
toe met het oog op emissiebeperking met 
ingang van 2013 verleende CER's uit
projecten die vóór 2013 zijn vastgesteld, in 
te ruilen voor emissierechten die met 
ingang van 2013 geldig zijn.

3. Mits de door de lidstaten aan de 
exploitanten toegestane mate van 
CER/ERU-gebruik voor de periode van 
2008 tot 2012 niet volledig benut is, staan 
de bevoegde autoriteiten de exploitanten 
toe met het oog op emissiebeperking met 
ingang van 2013 verleende CER's uit
"gouden standaard" typeprojecten die 
vóór 2013 zijn vastgesteld, in te ruilen voor 
emissierechten die met ingang van 2013 
geldig zijn.

De eerste alinea geldt voor alle
projecttypes die in de periode van 2008 tot 
2012 door alle lidstaten in de 
Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd.

De eerste alinea geldt voor alle "gouden 
standaard" typeprojecten die in de periode 
van 2008 tot 2012 door alle lidstaten in de 
Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd.

Or. en

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 bis – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De eerste alinea geldt voor CER's voor alle
projecttypes die in de periode van 2008 tot 
2012 door alle lidstaten in de 
Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd, totdat deze landen een 
overeenkomst met de Gemeenschap 
hebben bekrachtigd, maar uiterlijk tot 
2020.

De eerste alinea geldt voor CER's voor alle
"gouden standaard" typeprojecten die in 
de periode van 2008 tot 2012 door alle 
lidstaten in de Gemeenschapsregeling 
werden geaccepteerd, totdat deze landen 
een overeenkomst met de Gemeenschap 
hebben bekrachtigd, maar uiterlijk tot 
2020.
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Or. en

Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 bis – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. In lid 5 bedoelde overeenkomsten 
regelen het gebruik in de 
Gemeenschapsregeling van kredieten uit 
technologieën voor duurzame energie of 
energie-efficiëntie die overdracht van 
technologie en duurzame ontwikkeling 
stimuleren. Een dergelijke overeenkomst 
kan ook het gebruik regelen van kredieten 
uit projecten waarbij het gebruikte 
referentieniveau lager ligt dan het niveau 
van de gratis toewijzing krachtens de in 
artikel 10 a bedoelde maatregelen of lager 
dan het niveau dat krachtens de 
communautaire wetgeving wordt vereist.

6. In lid 5 bedoelde overeenkomsten 
regelen het gebruik in de 
Gemeenschapsregeling van kredieten uit 
technologieën voor duurzame energie of 
energie-efficiëntie die overdracht van 
technologie en duurzame ontwikkeling 
stimuleren. Een dergelijke overeenkomst 
kan ook het gebruik regelen van kredieten 
uit projecten, bijvoorbeeld duurzame 
bosbouwactiviteiten in 
ontwikkelingslanden waarmee 
overeenkomstig lid 5 een overeenkomst is 
gesloten, waarbij het gebruikte 
referentieniveau lager ligt dan het niveau 
van de gratis toewijzing krachtens de in 
artikel 10 a bedoelde maatregelen of lager 
dan het niveau dat krachtens de 
communautaire wetgeving wordt vereist.

Or. en

Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 bis – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Zodra een internationale overeenkomst 
over klimaatverandering tot stand is 
gekomen, worden alleen CER's uit derde 
landen die deze overeenkomst hebben 

7. Vanaf 2013 worden alleen "gouden 
standaard" CER's en "gouden 
standaard" ERU's uit derde landen die de 
toekomstige internationale overeenkomst 
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bekrachtigd, in de Gemeenschapsregeling 
geaccepteerd.

over klimaatverandering hebben 
bekrachtigd, in de Gemeenschapsregeling 
geaccepteerd. In de periode 2008-2012 
moeten de toewijzingen in de 
Gemeenschapsregeling 6,5% onder het 
peil van de emissies van 2005 liggen. Alle 
exploitanten die in deze periode een lager 
percentage ERU's en CER's hebben 
gebruikt in vergelijking met hun emissies 
en die geen rechten als bedoeld in lid 2 
overdragen, mogen deze credits in de 
periode 2013-2020 jaarlijks gebruiken tot 
5% van hun emissies, precies zoals 
nieuwkomers en nieuwe sectoren.

Or. en

Motivering

Deze formulering garandeert dat alle exploitanten in de periode 2013-2020 JI/CDM's van een 
hoog niveau kunnen gebruiken wanneer de gastlanden de klimaatovereenkomst van 
Kopenhagen hebben bekrachtigd. De exploitanten kunnen kiezen of zij gebruik maken van dit 
nieuw recht, ten belope van 5% van hun jaarlijkse emissies, dan wel of zij wat ze in NAPII 
hadden overdragen. De bedrijven zullen wellicht kiezen voor datgene wat hen de meeste 
rechten verleent.

Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 12 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Aan artikel 12 wordt lid 3 bis 
toegevoegd:
"3 bis. Voor emissies die worden 
opgevangen en overgebracht voor 
permanente opslag in een installatie die 
een vergunning heeft overeenkomstig 
Richtlijn XX/2008/EG inzake de 
geologische opslag van koolstofdioxide, 
ontstaat geen verplichting om 
emissierechten af te staan."
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Or. en

Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 17
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan de bijlagen van deze 
richtlijn, met uitzondering van bijlage I, in 
het licht van de in artikel 21 bedoelde 
verslagen en de ervaring met de toepassing 
van deze richtlijn wijzigen. De bijlagen IV 
en V kunnen worden gewijzigd teneinde de 
bewaking, de rapportage en de verificatie 
van de emissie te verbeteren.

De Commissie kan de bijlagen van deze 
richtlijn, met uitzondering van de bijlagen
I en II bis, in het licht van de in artikel 21 
bedoelde verslagen en de ervaring met de 
toepassing van deze richtlijn wijzigen. De 
bijlagen IV en V kunnen worden gewijzigd 
teneinde de bewaking, de rapportage en de 
verificatie van de emissie te verbeteren.

Or. en

Motivering

Bijlage II bis is een politiek besluit en moet bijgevolg onder de medebeslissing vallen en niet 
onder de comitologie.

Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 20
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 25 – leden 1 bis en 1 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Er kunnen overeenkomsten worden 
gesloten om te zorgen voor de erkenning 
van emissierechten tussen de 
Gemeenschapsregeling en verplichte 
regelingen voor de handel in 
broeikasgasemissierechten met een 
aftopping van de absolute emissie die in 
een ander land of in een subfederale of

1 bis. Er kunnen overeenkomsten worden 
gesloten om te zorgen voor de erkenning 
van emissierechten tussen de 
Gemeenschapsregeling en verplichte 
regelingen voor de handel in 
broeikasgasemissierechten met een 
aftopping van de absolute emissie die in 
een andere regio, land of subfederale of
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regionale entiteit worden vastgesteld. subnationale entiteit worden vastgesteld.
1 ter. Er kunnen niet-bindende regelingen 
met derde landen of met subfederale of
regionale entiteiten worden getroffen om 
te zorgen voor administratieve en 
technische coördinatie in verband met 
emissierechten in de 
Gemeenschapsregeling of andere 
regelingen voor de handel in 
broeikasgasemissierechten met een 
aftopping van de absolute emissie.

1 ter. Er kunnen niet-bindende regelingen 
met regionale entiteiten, derde landen of 
subfederale of subnationale entiteiten 
worden getroffen om te zorgen voor 
administratieve en technische coördinatie 
in verband met emissierechten in de 
Gemeenschapsregeling of andere 
regelingen voor de handel in 
broeikasgasemissierechten met een 
aftopping van de absolute emissie.

Or. en

Motivering

Verduidelijkt dat koppeling aan regelingen die subnationaal maar niet federaal zijn mogelijk 
is, en dat regionale entiteiten supranationale entiteiten omvatten.

Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 28 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Na de sluiting door de Gemeenschap 
van een internationale overeenkomst over 
klimaatverandering die uiterlijk in 2020 
leidt tot verplichte beperkingen van de 
emissie van broeikasgassen die groter zijn 
dan de minimale niveaus waarover de 
Europese Raad overeenstemming heeft 
bereikt, zijn de leden 2, 3 en 4 van 
toepassing.

1. Na de bekrachtiging door de 
Gemeenschap van de toekomstige
internationale overeenkomst over 
klimaatverandering die uiterlijk in 2020 
leidt tot verplichte beperkingen van de 
emissie van broeikasgassen die groter zijn 
dan de minimale niveaus waarover de 
Europese Raad overeenstemming heeft 
bereikt, zijn de leden 2, 3 en 4 van 
toepassing.

Or. en
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Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 28 – lid 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Installaties moet toestemming worden 
verleend om credits te gebruiken, tot een 
percentage van hun jaarlijkse 
geverifieerde emissies, uit duurzame 
acties om in ontwikkelingslanden 
ontbossing terug te dringen en bebossing 
en herbebossing te doen toenemen in het 
kader van een toekomstige internationale 
overeenkomst over klimaatverandering, 
van zodra passende bepalingen zijn 
vastgesteld op het gebied van 
aansprakelijkheid, verrekening en 
permanentie, die op zijn minst ook worden
geaccepteerd in om het even welke 
handelsregeling voor emissierechten van 
de VS.

Or. en

Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Bijlage I – punt 3 – letter c – letter iii
Richtlijn 2003/87/EG
Bijlage I – tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

iii) de volgende alinea's worden 
toegevoegd:

Installaties voor de vervaardiging van 
steenwol met een capaciteit van meer dan 
20 ton per dag.

Kooldioxide

Installaties voor het drogen of calcineren 
van gips of voor de productie van 
gipsplaten en andere gipsproducten, 

Kooldioxide
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waarbij stookinstallaties met een nominaal 
thermisch ingangsvermogen van meer dan 
20 MW worden gebruikt.

Amendement

iii) de volgende alinea's worden 
toegevoegd:

Installaties voor de vervaardiging van 
mineraal wolisolatiemateriaal op basis 
van glas, steen of  slak met een 
smeltcapaciteit van meer dan 20 ton per 
dag.

Kooldioxide

Installaties voor het drogen of calcineren 
van gips of voor de productie van 
gipsplaten en andere gipsproducten, 
waarbij stookinstallaties met een nominaal 
thermisch ingangsvermogen van meer dan 
20 MW worden gebruikt.

Kooldioxide

Or. en

Motivering

Technische verduidelijking.
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TOELICHTING

Handel in emissierechten is geenszins een nieuw concept en is zeker niet uniek voor Europa. 
De EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) is echter uniek in die zin dat ze de 
eerste internationale regeling voor de handel in CO2-emissies is. Ze omvat momenteel meer 
dan 10.000 installaties in de energie- en industriesector, die samen verantwoordelijk zijn voor 
bijna de helft van de CO2-uitstoot van de EU en 40% van haar totale broeikasgasemissies. 
Deze regeling wordt dan ook terecht de hoeksteen van de EU-strategie ter bestrijding van de 
klimaatverandering genoemd.

De herziening van de EU-ETS vormt een onderdeel van het 'klimaat- en hernieuwbare-
energiepakket' van de Commissie, dat op 23 januari van dit jaar werd goedgekeurd. Het 
pakket omvat ontwerpvoorstellen op het gebied van inspanningen delen, energie uit 
hernieuwbare bronnen, het afvangen en opslaan van CO2 en een ontwerpvoorstel voor de 
herziening van de EU-ETS richtlijn - een voorstel dat zeer evenwichtig is en de EU-ETS 
aanzienlijk verbetert en uitbreidt.

Dit voorstel beoogt de wijziging van Richtlijn 2003/87/EG1 waarmee de EU-ETS werd 
ingevoerd. De bedoeling is, voor de periode na 2012, de werking van de ETS te versterken, 
uit te breiden en te verbeteren en er een van de belangrijkste en meest kostenefficiënte 
instrumenten van te maken om de doelstellingen van de EU op het gebied van de 
vermindering van broeikasgasemissies te verwezenlijken. Het mandaat hiervoor werd 
gegeven op de Europese Raad van maart 2007, die opriep tot een vermindering van de 
emissies van de EU met minimum 20% tegen 2020 ten opzichte van het peil van 1990, en met 
30% indien andere geïndustrialiseerde landen zich verbinden tot gelijkaardige inspanningen in 
het kader van een wereldwijde overeenkomst ter bestrijding van de klimaatverandering. Het 
besluit om onderhandelingen te beginnen met het oog op de sluiting van een 'post-Kyoto 
overeenkomst' werd afgelopen december genomen op de VN-klimaatveranderingsconferentie 
in Bali. Het is absoluut noodzakelijk dat op de 'Conference of Parties' bijeenkomst in 
Kopenhagen in 2009 een overeenkomst op internationaal niveau kan worden bereikt om dit 
dringende wereldwijde probleem aan te pakken. Als Europa het voortouw wil nemen, moeten 
we met haalbare oplossingen komen om de wereldwijde klimaatverandering aan te pakken, en 
een volledig operationele EU-ETS zal hieraan een belangrijke bijdrage leveren. 

Het voorstel tot herziening van de richtlijn streeft naar evenwicht tussen economische 
efficiëntie en eerlijkheid tussen sectoren en lidstaten, en zal de industrie meer zekerheid 
verschaffen. Het maakt prognoses voor de vereiste emissieverminderingen van de sectoren die 
onder de ETS vallen, en meer harmonisatie zal het systeem eenvoudiger en transparanter 
maken, waardoor het voor andere landen en regio's aantrekkelijker wordt om zich erbij aan te 
sluiten. 

De Rapporteur looft het werk van de Commissie en steunt het algemene kader van het 
Commissievoorstel, evenals de doelstelling van een vermindering van de emissies met 21% 
ten opzichte van het peil van 2005. Van zodra er een internationale overeenkomst is gesloten, 
zal het plafond automatisch en voorspelbaar worden aangepast, wat de toezegging van de EU  

                                               
1  Zoals gewijzigd door de 'koppelingsrichtlijn' 2004/101/EG.
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moet weerspiegelen om haar reductiedoelstelling van 21% tot 30% op te trekken. De 
rapporteur is tevens voorstander van één geharmoniseerd plafond, een nieuwe handelsperiode 
van 8 jaar tot 2020 en een lineaire vermindering van het plafond tegen 2025 - het tijdstip voor 
een geplande herziening. 

100% veilen voor de elektriciteitssector tegen 2013 is redelijk omdat de sector indien nodig 
alle gelegitimeerde kosten duidelijk aan de consument kan doorrekenen. Bovendien moet 
worden gestreefd naar volledig veilen voor alle sectoren tegen 2020 omdat dit de meest 
efficiënte en transparante methode is om emissierechten toe te wijzen. 

Op bepaalde gebieden heeft de rapporteur evenwel ook wijzigingen in het verslag 
aangebracht.

1. Er is werkelijk behoefte aan meer zekerheid voor de sectoren die het meest door het 
zogenaamde CO2-weglekeffect worden getroffen. De Europese bedrijven en 
investeerders moeten de garantie krijgen dat, indien er geen internationale 
overeenkomst wordt bereikt op de COP-15 in 2009, zij de last niet alleen moeten 
dragen. 

De Commissie zal de situatie bekijken met de sectoren en subsectoren die onderhevig 
zijn aan internationale concurrentie en uiterlijk op 31 december 2010 de nodige 
voorstellen indienen, d.w.z. 6 maanden vroeger dan oorspronkelijk gepland. Deze 
sectoren waar het weglekeffect een significante risicofactor vormt, zouden tot 100% 
gratis toewijzingen kunnen krijgen, of er zou een systeem kunnen worden ingevoerd 
om deze installaties met een significant risico op dezelfde wijze te behandelen als deze 
in derde landen. De rapporteur is evenwel van oordeel dat het nadelig zou zijn voor de 
slagingskansen van internationale onderhandelingen om tot een internationale 
klimaatovereenkomst te komen, indien nu reeds bepaalde sectoren in het voorstel 
zouden worden genoemd. Bovendien mag niet worden vooruitgelopen op de 
binnenkort bekend te maken resultaten van een studie ter zake van de Commissie. Ook 
heeft de rapporteur de definitie van het begrip CO2-weglekeffect aangescherpt om de 
wereldwijde voordelen voor het milieu te bevorderen.

2. Alle exploitanten die een lager percentage ERU's en CER's hebben gebruikt in 
vergelijking met hun emissies in de periode 2008-2012 en die geen rechten 
overdragen, mogen in de periode 2013-2020 jaarlijks credits gebruiken tot 5% van hun 
emissies, precies zoals nieuwkomers en nieuwe sectoren. Dit komt neer op bijna de 
helft van de reductie in de periode 2013-2020. Bovendien zouden dergelijke projecten 
enkel worden toegestaan voor landen die de internationale overeenkomst over 
klimaatverandering hebben bekrachtigd en kwaliteitsregels naleven. De Rapporteur 
wil ook benadrukken dat er strengere criteria moeten worden gehanteerd door enkel 
"gouden standaard" CER's en ERU's toe te staan. Indien een internationale 
overeenkomst over klimaatverandering wordt bereikt, zou de hoeveelheid JI/CDM 
credits worden verhoogd.

3. Wereldwijd grijpt de ontbossing aan een alarmerend tempo om zich heen, en de 
ernstige gevolgen hiervan voor CO2-emissies kunnen niet worden ontkend. Daarom 
stelt de rapporteur voor dat een aanzienlijke hoeveelheid van de veilinginkomsten 
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wordt afgestaan als bijdrage aan fondsen om ontbossing te voorkomen en bebossing 
en herbebossing te doen toenemen in landen die de internationale overeenkomst over 
klimaatverandering hebben bekrachtigd. 

4. De scheepvaart is tot nu toe niet opgenomen, en hiervoor is een impactstudie vereist. 
Een gebrek aan recente gecontroleerde emissiegegevens blijkt op dit punt een 
probleem te zijn. De rapporteur stelt voor dat, zolang de scheepvaart niet in de EU-
ETS is opgenomen, wat uiterlijk in 2015 zou moeten gebeuren, de emissies van de 
scheepvaart moeten worden opgenomen in het besluit over de inspanningen van de 
lidstaten om te voldoen aan de verbintenissen van de Gemeenschap om de 
broeikasgasemissies tegen 2020 te verlagen. 

5. De rapporteur is overtuigd van het potentieel van de technologie voor het afvangen en 
opslaan van CO2 en ziet dit als een onderdeel van de oplossing om wereldwijd de 
emissie van CO2 te verminderen. Daarom wordt voorgesteld 60 miljoen toewijzingen 
uit de nieuwkomersreserve tot 31 december 2015 voor te behouden voor de eerste 12 
installaties die vóór deze datum begonnen zijn met het commercieel afvangen en het 
geologisch opslaan van koolstofdioxide-emissies en die om het even waar in de EU 
gevestigd zijn of in derde landen die de internationale overeenkomst over 
klimaatverandering hebben bekrachtigd. De 12 proefprojecten moeten uiterlijk op 1 
januari 2013 door de Commissie worden vastgesteld.

6. Veilen moet het basisbeginsel voor de toewijzing van emissierechten zijn en moet 
vanaf 2013 op de elektriciteitssector worden toegepast. Indien producenten van 
warmte of koeling een gratis toewijzing krijgen voor de productie van warmte of 
koeling via hoogrenderende warmtekrachtkoppeling, zoals gedefinieerd in Richtlijn 
2004/8/EG, wordt ook een gratis toewijzing gegeven voor de opwekking van 
elektriciteit voor eigen gebruik om ervoor te zorgen dat er sprake is van gelijke 
behandeling. Er wordt geen gratis toewijzing gegeven voor de nettoverkoop van 
elektriciteitsopwekking aan derden. Ook kunnen regels worden ingevoerd die bepalen 
dat gratis toewijzingen kunnen worden gegeven aan hoogovens waar de productie van 
rookgassen niet kan worden vermeden. 

De rapporteur is van oordeel dat de politici tot op heden ernstig hebben nagelaten 
daadwerkelijk iets te doen aan de klimaatuitdaging en de 2°C-doelstelling , die onder meer 
duidelijk beschreven zijn in de vakliteratuur, de IPCC-rapporten en de Stern Review. Deze 
keer mogen we van onze kinderen niet nog eens een onvoldoende krijgen.
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