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Amendement 8
Eija-Riitta Korhola, Francoise Grossetête

Voorstel voor een besluit
-

Voorstel tot verwerping

Het Europees Parlement verwerpt het 
voorstel van de Commissie.

Or. en

Amendement 9
Tadeusz Cymański, Jolanta Hibner, Giancarlo Scottà

Voorstel voor een besluit
-

Voorstel tot verwerping

Het Europees Parlement verwerpt het 
voorstel van de Commissie.

Or. en

Motivering

Het voorstel van de Commissie tot backloading zou een ingreep betekenen in het voorheen 
ingesteld marktmechanisme en de voorspelbaarheid en geloofwaardigheid van het ETS 
ondermijnen. Bovendien is het in de huidige economische crisis onaanvaardbaar de Europese 
burgers met hogere energiekosten op te zadelen. Dit voorstel betekent tevens een echte 
bedreiging voor onze industrie, die het al zo zwaar te verduren heeft door haar gebrek aan 
concurrentiekracht op mondiaal niveau.

Amendement 10
Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een besluit
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een Schrappen
BESLUIT VAN HET EUROPEES 
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PARLEMENT EN DE RAAD
houdende wijziging van Richtlijn 
2003/87/EG ter verduidelijking van de 
bepalingen inzake de tijdstippen van de 
veilingen van broeikasgasemissierechten
(Voor de EER relevante tekst)

Or. el

Motivering

De regeling voor de handel in emissierechten heeft tot doel de emissies te verminderen en niet 
om prijs te bepalen. In een tijd van recessie pleegt de Commissie een rechtstreekse ingreep in 
de markt ten koste van het bedrijfsleven en de consumenten in de energiesector. Volgens het 
UK Dept. of Energy & Climate Change zullen de door een volledige intrekking van 900Mt 
emissierechten gegenereerde inkomsten in onevenredige mate afkomstig zijn van de 
economisch zwakke lidstaten. De kosten als percentage van het bbp zullen het hoogste zijn in:
Bulgarije, Estland, Roemenië, Tsjechië, Slowakije, Litouwen en Griekenland.

Amendement 11
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Voorstel voor een besluit
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name 
artikel 192, lid 1,

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name 
artikel 192, lid 2,

Or. en

Motivering

Een wijziging van het tijdschema voor de marktwerking zou de mogelijkheid van de lidstaat 
om te kiezen tussen verschillende energiebronnen en zijn algemene 
energievoorzieningsstructuur sterk beïnvloeden. De juiste rechtsgrondslag is artikel 192, 
lid 2, VWEU.

Amendement 12
Theodoros Skylakakis
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Voorstel voor een besluit
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) In artikel 10, lid 4, van Richtlijn 
2003/87/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 13 oktober 2003 tot 
vaststelling van een regeling voor de 
handel in broeikasgasemissierechten 
binnen de Gemeenschap en tot wijziging 
van Richtlijn 96/61/EG van de Raad is 
niet gespecificeerd hoe de te veilen 
hoeveelheden broeikasgasemissierechten 
over de handelsperiode moeten worden 
verdeeld.

Schrappen

Or. el

Amendement 13
Romana Jordan

Voorstel voor een besluit
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) In artikel 10, lid 4, van Richtlijn 
2003/87/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 13 oktober 2003 tot 
vaststelling van een regeling voor de 
handel in broeikasgasemissierechten 
binnen de Gemeenschap en tot wijziging 
van Richtlijn 96/61/EG van de Raad is niet 
gespecificeerd hoe de te veilen 
hoeveelheden broeikasgasemissierechten 
over de handelsperiode moeten worden 
verdeeld.

(1) In artikel 10, lid 4, van Richtlijn 
2003/87/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 13 oktober 2003 tot 
vaststelling van een regeling voor de 
handel in broeikasgasemissierechten 
binnen de Gemeenschap en tot wijziging 
van Richtlijn 96/61/EG van de Raad is niet 
gespecificeerd hoe de te veilen 
hoeveelheden broeikasgasemissierechten 
over de handelsperiode moeten worden 
verdeeld. Volgens artikel 9 van Richtlijn 
2003/87/EG moet de hoeveelheid 
emissierechten afnemen met een lineaire 
factor van 1,74% ten opzichte van de 
gemiddelde jaarlijkse totale hoeveelheid 
door de lidstaten verleende 
emissierechten.
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Or. en

Motivering

Om de geloofwaardigheid van het ETS als een op de markt gebaseerd systeem te herstellen, 
moet duidelijk worden gemaakt dat backloading slechts een eenmalige en uitzonderlijke 
maatregel kan zijn.

Amendement 14
Holger Krahmer

Voorstel voor een besluit
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Overeenkomstig artikel 2, letter b, 
van Besluit 1999/468/EG van de Raad 
kan de regelgevingsprocedure alleen 
worden toegepast voor het wijzigen van 
niet-essentiële bepalingen van de 
basiswetstekst. Overeenkomstig artikel 9 
van Richtlijn 2003/87/EG bepaalt de 
Commissie de absolute hoeveelheid 
emissierechten op jaarbasis voor heel de 
Gemeenschap. De Commissie heeft geen 
beoordelingsbevoegdheid ten aanzien van 
de absolute hoeveelheid emissierechten.
Artikel 10 van Richtlijn 2003/87/EG 
voorziet in de veiling van emissierechten 
op basis van de overeenkomstig de 
procedure van artikel 9 van Richtlijn 
2003/87/EG bepaalde absolute 
hoeveelheid. Het veilingproces is opgezet 
met als doel niet-essentiële bepalingen 
van de richtlijn te wijzigen. Het voorstel 
van de Commissie tot wijziging van 
artikel 10, lid 4, eerste alinea, laatste zin, 
van Richtlijn 2003/87/EG – inzake de 
bepaling van de correcties die moeten 
worden aangebracht aan het in de periode 
2013-2020 te veilen jaarlijks volume 
emissiehandelsrechten – is in wezen een 
ingreep in de basisvereisten van artikel 9 
van Richtlijn 2003/87/EG. Dergelijke 
ingrepen kunnen alleen worden besloten 
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volgens de gewone wetgevingsprocedure 
en kunnen niet als niet-essentiële 
aanpassingen van de basiswetstekst 
worden beschouwd. Het besluit tot het 
aanbrengen van dergelijke correcties kan 
dus niet worden genomen overeenkomstig 
de comitologieprocedure 
(regelgevingsprocedure met toetsing) 
zoals de Commissie voorstelt. Daarvoor is 
een vastgestelde wetgevingshandeling 
noodzakelijk door zowel het Europees 
Parlement als de Raad op voorstel van de 
Commissie.

Or. en

Motivering

Het wijzigen van het tijdschema zou een essentiële wijziging van de basiswetstekst zijn omdat 
de certificatenprijzen hierdoor kunnen worden beïnvloed, zoals blijkt uit de analyse in de 
evenredige effectbeoordeling tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1031/2010.

Amendement 15
Holger Krahmer

Voorstel voor een besluit
Overweging 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) Indachtig het doel van Richtlijn 
2003/87/EG werd de Europese regeling 
voor de handel in emissierechten 
ingevoerd om de vermindering van de 
broeikasgasemissie op een 
kosteneffectieve en economisch efficiënte 
manier te bevorderen.

Or. en

Motivering

Het "cap and trade"-systeem garandeert dat de emissiereductiedoelstellingen kosteneffectief 
worden bereikt. Emissiereducties worden verzekerd door de "cap", het aftoppen, niet door de 
prijs.
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Amendement 16
Holger Krahmer

Voorstel voor een besluit
Overweging 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 quater) In de mededeling van de 
Commissie getiteld "Een sterkere 
Europese industrie om bij te dragen tot 
groei en economisch herstel" 
(COM(2012)0582) wordt eraan herinnerd 
dat "betaalbare en zekere toegang tot 
energie en grondstoffen steeds 
belangrijker wordt, omdat in veel 
bedrijfstakken een aanzienlijk deel van de 
kosten hierdoor wordt bepaald", terwijl 
"de Europese industrie gemiddeld hogere 
elektriciteitsprijzen moet betalen dan de 
industrie in andere ontwikkelde 
economieën zoals de VS, Canada, Mexico 
en Korea, en dit prijsverschil is het 
afgelopen decennium toegenomen". In de 
mededeling wordt geconcludeerd dat bij 
"de bepaling van het toekomstige 
energiebeleid terdege rekening moet 
worden gehouden met het effect op de 
energieprijzen in Europa".

Or. en

Motivering

Het "cap and trade"-systeem garandeert dat de emissiereductiedoelstellingen kosteneffectief 
worden bereikt. Emissiereducties worden verzekerd door de "cap", het aftoppen, en niet door 
de prijs. Hoge prijzen veroorzaken enkel scheeftrekkingen in de economie en bedreigen het 
concurrentievermogen van het Europese bedrijfsleven.

Amendement 17
Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een besluit
Overweging 2



AM\922728NL.doc 9/25 PE502.103v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Ter wille van de rechtszekerheid en de 
voorspelbaarheid van de markt moet 
worden verduidelijkt dat de Commissie, 
om een ordelijke werking van de markt te 
waarborgen, in uitzonderlijke 
omstandigheden krachtens artikel 10, 
lid 4, van Richtlijn 2003/87/EG bevoegd is 
om het tijdschema van de veilingen te 
wijzigen.

Schrappen

Or. el

Motivering

De regeling voor de handel in emissierechten heeft tot doel de emissies te verminderen en niet 
om de prijs te bepalen. In een tijd van recessie pleegt de Commissie een rechtstreekse ingreep 
in de markt ten koste van het bedrijfsleven en de consumenten in de energiesector. Volgens 
het UK Dept. of Energy & Climate Change zullen de door een volledige intrekking van 900Mt 
emissierechten gegenereerde inkomsten in onevenredige mate afkomstig zijn van de 
economisch zwakke lidstaten. De kosten als percentage van het bbp zullen het hoogste zijn in:
Bulgarije, Estland, Roemenië, Tsjechië, Slowakije, Litouwen en Griekenland

Amendement 18
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een besluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Ter wille van de rechtszekerheid en de 
voorspelbaarheid van de markt moet 
worden verduidelijkt dat de Commissie, 
om een ordelijke werking van de markt te 
waarborgen, in uitzonderlijke 
omstandigheden krachtens artikel 10, lid 4, 
van Richtlijn 2003/87/EG bevoegd is om 
het tijdschema van de veilingen te 
wijzigen.

(2) Ter wille van de rechtszekerheid en de 
voorspelbaarheid van de markt moet 
worden verduidelijkt dat de Commissie, 
om een ordelijke werking van de markt te 
waarborgen, het tijdschema van de 
veilingen krachtens artikel 10, lid 4, van 
Richtlijn 2003/87/EG niet wijzigt.

Or. en
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Motivering

De Europese regeling voor de handel in emissierechten werd ingevoerd om de vermindering 
van de broeikasgasemissie op een kosteneffectieve en economisch efficiënte manier te 
bevorderen. Het huidig tijdschema van de veilingen zorgt voor voorspelbaarheid en 
garandeert dat de CO2-reductiedoelstellingen tegen 2020 worden bereikt. Een aanpassing 
van het tijdschema van de veilingen zou de ordelijke werking van de markt ernstig verstoren 
en daarom in strijd zijn met de op de markt gebaseerde ETS-regels.

Amendement 19
Romana Jordan

Voorstel voor een besluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Ter wille van de rechtszekerheid en de 
voorspelbaarheid van de markt moet 
worden verduidelijkt dat de Commissie, 
om een ordelijke werking van de markt te 
waarborgen, in uitzonderlijke 
omstandigheden krachtens artikel 10, lid 4, 
van Richtlijn 2003/87/EG bevoegd is om 
het tijdschema van de veilingen te 
wijzigen.

(2) Ter wille van de rechtszekerheid en de 
voorspelbaarheid van de markt moet 
worden verduidelijkt dat de Commissie, 
om een ordelijke werking van de markt te 
waarborgen, in uitzonderlijke 
omstandigheden krachtens artikel 10, lid 4, 
van Richtlijn 2003/87/EG bevoegd is om 
het tijdschema van de veilingen te 
wijzigen, mits een dergelijke ingreep 
gerechtvaardigd kan worden door een 
effectbeoordeling waaruit blijkt dat de 
Unie het risico loopt haar 
reductiedoelstelling van 21% minder 
emissies ten opzichte van 2005 tegen 2020 
niet te halen en dat die ingreep geen 
significante koolstoflekkage tot gevolg 
heeft. De Commissie mag slechts één zo'n 
wijziging uitvoeren, en dat slechts binnen 
de periode van acht jaar die op 1 januari 
2013 begint.

Or. en

Motivering

Om de geloofwaardigheid van het ETS als een op de markt gebaseerd systeem te herstellen 
moet duidelijk worden gemaakt dat backloading slechts een eenmalige en uitzonderlijke 
maatregel kan zijn.
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Amendement 20
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Voorstel voor een besluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Ter wille van de rechtszekerheid en de 
voorspelbaarheid van de markt moet 
worden verduidelijkt dat de Commissie, 
om een ordelijke werking van de markt te 
waarborgen, in uitzonderlijke 
omstandigheden krachtens artikel 10, lid 4, 
van Richtlijn 2003/87/EG bevoegd is om 
het tijdschema van de veilingen te 
wijzigen.

(2) Ter wille van de rechtszekerheid en de 
voorspelbaarheid van de markt moet 
worden verduidelijkt dat de Commissie, 
om een ordelijke werking van de markt te 
waarborgen en buitensporige 
prijsfluctuaties te voorkomen, in 
uitzonderlijke omstandigheden krachtens 
artikel 10, lid 4, van Richtlijn 2003/87/EG 
bevoegd is om het tijdschema van de 
veilingen te wijzigen.

Or. en

Amendement 21
Romana Jordan

Voorstel voor een besluit
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Als de Commissie besluit een 
bepaald aantal emissierechten in te 
houden, moet zij ervoor zorgen dat deze 
rechten opnieuw op lineaire wijze op de 
markt worden gebracht met ingang van 
het jaar volgend op de datum van de 
betrokken ingreep in de markt.

Or. en

Motivering

De "theoretische" intentie om in de eerste drie jaar een aantal rechten in te houden en deze in 
de laatste twee jaar opnieuw op de markt te brengen is in strijd met de bepalingen van 
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artikel 9. Daarom moet ten minste worden verduidelijkt dat de lineaire verlaging ook na de 
ingreep wordt voortgezet.

Amendement 22
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een besluit
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De voor 2020 vastgestelde 
emissiereductiedoelstellingen zullen 
ongeacht de prijs worden gehaald – zelfs 
met 0 euro per certificaat – omdat het 
aantal emissierechten dat onder de totale 
limiet van de regeling voor de handel in 
emissierechten valt, beperkt is.

Or. en

Motivering

Het "cap and trade"-systeem garandeert dat de emissiereductiedoelstellingen kosteneffectief 
worden bereikt. De emissiereducties worden verzekerd door de "cap", het aftoppen, niet door 
de prijs.

Amendement 23
Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een besluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Richtlijn 2003/87/EG moet daarom 
dienovereenkomstig worden gewijzigd,

Schrappen

Or. el

Motivering

De regeling voor de handel in emissierechten heeft tot doel de emissies te verminderen en niet 
om de prijs te bepalen. In een tijd van recessie pleegt de Commissie een rechtstreekse ingreep 
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in de markt ten koste van het bedrijfsleven en de consumenten in de energiesector. Volgens 
het UK Dept. of Energy & Climate Change zullen de door een volledige intrekking van 900Mt 
emissierechten verkregen inkomsten in onevenredige mate afkomstig zijn van de economisch 
zwakke lidstaten. De kosten als percentage van het bbp zullen het hoogste zijn in: Bulgarije, 
Estland, Roemenië, Tsjechië, Slowakije, Litouwen en Griekenland

Amendement 24
Romana Jordan

Voorstel voor een besluit
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Afgezien van deze wijziging van 
Richtlijn 2003/87/EG moet de Commissie 
in de volgende herziening van de regeling 
voor de handel in emissierechten 
voorstellen opnemen voor de 
tenuitvoerlegging van een meer 
dynamische aanpak voor de toewijzing 
van emissierechten. Die aanpak moet 
gebaseerd zijn op de feitelijke 
productiefactoren en niet op historische 
referentieperioden, die naar is gebleken 
de ETS-regeling niet de mogelijkheid 
bieden om zich op correcte wijze aan te 
passen aan economische vooruitgang en 
achteruitgang. Het toewijzingsstelsel 
waarborgt weliswaar dat de over de gehele 
periode vereiste absolute reducties worden 
bereikt, maar om te voorkomen dat de 
Commissie nog meer ingrepen moet 
plegen, moet het ook aanpassingen 
achteraf mogelijk maken, bijvoorbeeld om 
te royale toewijzingen van emissierechten 
en ongerechtvaardigde tekorten tegen te 
gaan.

Or. en

Motivering

One of the main reasons for the over-allocation of allowances lays in the system's incapability 
to adapt to economic crisis situations. When negotiating on the current ETS directive 
arguments in favour of more dynamic allocation rules have been rejected by the COM. A 
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majority of Member States seems supportive to base the allocation on actual production. Ex-
ante set allocations based on actual production with the option of ex-post adjustments (as 
done for example in taxation) would avoid unjustified overhang of allowances as well as 
unjustified shortages while ensuring the achievement of the target. A structural ETS 
amendment should therefore as well look into amending the allocation rules.

Amendement 25
Bas Eickhout, Corinne Lepage, Sabine Wils

Voorstel voor een besluit
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Om een kosteneffectief tijdspad te 
kunnen volgen naar de verwezenlijking 
van de doelstelling van de Europese Raad 
van 80 à 95% minder broeikasgasemissies 
tegen 2050, is het noodzakelijk de in 
Richtlijn 2003/87/EG opgenomen lineaire 
factor aan te passen.

Or. en

Amendement 26
Peter Liese, Anja Weisgerber

Voorstel voor een besluit
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Gezien de mogelijk hogere prijzen 
voor certificaten moet worden overwogen 
de richtsnoeren voor bepaalde 
staatssteunmaatregelen in de context van 
de regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten na 2012 
(SWD(2012) 130 final) 
(SWD(2012) 131 final) (indirecte 
emissies) en de criteria zoals bepaald in 
artikel 10 bis (14-17) van Richtlijn 
2009/29/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 23 april 2009 (directe 
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emissies) te wijzigen in het licht van het 
risico van koolstoflekkage en verstoring 
van de concurrentie tussen sectoren.

Or. en

Motivering

While some industries have received very generous treatment of free allowances there are 
energy intensive producers which are either exposed to unfair competition because their 
direct competitors benefit from free allocation of allowances (for example the gypsum sector)
or whose level of compensation in consideration of their ultra-energy-intensity (for example 
the aluminium sector) is too low. Thus, the guidelines on certain State aid measures should 
reflect this situation and the criteria which determine the carbon leakage list should be 
revised in order to allow the inclusion of energy efficient sectors with a comparatively low 
carbon footprint.

Amendement 27
Jo Leinen, Fiona Hall, Dan Jørgensen, Corinne Lepage

Voorstel voor een besluit
Overweging 3 bis (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

(3 bis) Om een ordelijke werking van de 
markt te kunnen handhaven moet de 
Commissie waar nodig een voorstel doen 
voor permanente structurele oplossingen, 
met name om de in de periode 2013-2020 
te veilen volumes 
broeikasgasemissierechten te bepalen, met 
als doel de voorgestelde wetstekst voor 
juni 2014 in werking te laten treden.

Or. en

Amendement 28
Bas Eickhout, Corinne Lepage, Sabine Wils

Voorstel voor een besluit
Overweging 3 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) Overwegende dat het noodzakelijk 
is om de stimulansen van de regeling te 
behouden, de regeling effectiever te 
maken en het op het moment van 
aanneming van het klimaatpakket 
beoogde ambitieniveau te herstellen, moet 
een hoeveelheid van 1,4 miljard 
emissierechten permanent uit de voor de 
jaren 2015, 2016 en 2017 geplande 
veilingen worden gehaald.

Or. en

Amendement 29
Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een besluit
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 Schrappen
Aan artikel 10, lid 4, eerste alinea, van 
Richtlijn 2003/87/EG wordt de volgende 
zin toegevoegd:
Teneinde een ordelijke werking van de 
markt te waarborgen, wijzigt de 
Commissie waar nodig het tijdschema 
voor elke periode.

Or. el

Motivering

De regeling voor de handel in emissierechten heeft tot doel de emissies te verminderen en niet 
om de prijs te bepalen. In een tijd van recessie pleegt de Commissie een rechtstreekse ingreep 
in de markt ten koste van het bedrijfsleven en de consumenten in de energiesector. Volgens 
het UK Dept. of Energy & Climate Change zullen de door een volledige intrekking van 900Mt 
emissierechten gegenereerde inkomsten in onevenredige mate afkomstig zijn van de 
economisch zwakke lidstaten. De kosten als percentage van het bbp zullen het hoogste zijn in:
Bulgarije, Estland, Roemenië, Tsjechië, Slowakije, Litouwen en Griekenland
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Amendement 30
Sabine Wils

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid -1 (nieuw)
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 9 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. In artikel 9 wordt het volgende lid 
ingevoegd:
"Vanaf 2014 bedraagt de lineaire 
reductiefactor 3,9%."

Or. en

Amendement 31
Bas Eickhout, Corinne Lepage

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid -1 (nieuw)
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 9 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. In artikel 9 wordt het volgende lid 
ingevoegd:
"Vanaf 2014 bedraagt de lineaire 
reductiefactor 2,5%."

Or. en

Amendement 32
Bas Eickhout, Corinne Lepage, Sabine Wils

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid -1 bis (nieuw)
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Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 bis. In artikel 10 wordt het volgende lid 
ingevoegd:
"2 bis. Als eenmalige afwijking van lid 1 
wordt in totaal 1,4 miljard emissierechten 
permanent uit de in de jaren 2015, 2016 
en 2017 te veilen hoeveelheid 
emissierechten gehaald, met 
inachtneming van lid 2 ter."

Or. en

Amendement 33
Romana Jordan

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aan artikel 10, lid 4, eerste alinea, van 
Richtlijn 2003/87/EG wordt de volgende 
zin toegevoegd:

Aan artikel 10, lid 4, eerste alinea, van 
Richtlijn 2003/87/EG worden de volgende 
zinnen toegevoegd:

Or. en

Amendement 34
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 1
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Teneinde een ordelijke werking van de 
markt te waarborgen, wijzigt de Commissie 
waar nodig het tijdschema voor elke 

Teneinde een ordelijke werking van de 
markt te waarborgen, laat de Commissie 
het tijdschema voor elke periode 
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periode. ongewijzigd.

Or. en

Motivering

De Europese regeling voor de handel in emissierechten werd ingevoerd om de vermindering 
van broeikasgasemissies op een kosteneffectieve en economisch efficiënte manier te 
bevorderen. Het huidig tijdschema van de veilingen zorgt voor voorspelbaarheid en 
garandeert dat de CO2-reductiedoelstellingen tegen 2020 worden bereikt. Een wijziging van 
het tijdschema van de veilingen zou de ordelijke werking van de markt ernstig verstoren en 
daarom in strijd zijn met de op de markt gebaseerde ETS-regels.

Amendement 35
Romana Jordan

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 1
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Teneinde een ordelijke werking van de
markt te waarborgen, wijzigt de 
Commissie waar nodig het tijdschema voor
elke periode.

Wanneer uit een effectbeoordeling blijkt 
dat de Unie achterloopt bij de 
verwezenlijking tegen 2020 van de in deze 
richtlijn vereiste emissiereducties in de
EU-regeling, en dat de gevolgen voor de 
installaties die zijn blootgesteld aan een 
significant risico van koolstoflekkage 
beperkt zijn, kan de Commissie waar 
nodig het tijdschema voor de in artikel 13, 
lid 1, bedoelde periode die begint op 
1 januari 2013, wijzigen voor een 
maximumaantal van 900 miljoen 
emissierechten. Wanneer de Commissie 
voorstelt een aantal emissierechten in te 
houden, moet zij ervoor zorgen dat deze 
opnieuw op lineaire manier op de markt 
worden gebracht. De Commissie voert niet 
meer dan één zo'n wijziging uit.

Or. en
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Amendement 36
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 1
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Teneinde een ordelijke werking van de 
markt te waarborgen, wijzigt de Commissie
waar nodig het tijdschema voor elke
periode.

Teneinde een ordelijke werking van de 
markt te waarborgen, kan de Commissie in 
uitzonderlijke omstandigheden voorstellen
het tijdschema te wijzigen voor de in 
artikel 13, lid 1 bedoelde periode die 
begint op 1 januari 2013. De Commissie 
stelt niet meer dan één zo'n wijziging 
voor.
Om de voorspelbaarheid van de veilingen 
te waarborgen, met name wat betreft de 
geraamde volumes emissierechten 
overeenkomstig artikel 10, lid 4, is het ten 
strengste verboden om het volume 
emissierechten in zijn geheel of ten dele te 
wijzigen of te verminderen.

Or. en

Motivering

Om rechtszekerheid van de wetstekst en voorspelbaarheid van de veilingen te waarborgen en 
om het vertrouwen van investeerders in de op de markt gebaseerde werking van de EU-ETS te 
verzekeren, met name wat betreft de voor veiling beschikbare volumes emissierechten, moet 
het ten strengste verboden zijn om het te veilen volume emissierechten in zijn geheel of ten 
dele te wijzigen. Maatregelen met betrekking tot het tijdschema mogen enkel van "technische" 
aard zijn.

Amendement 37
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 1
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 4 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Teneinde een ordelijke werking van de
markt te waarborgen, wijzigt de 
Commissie waar nodig het tijdschema
voor elke periode.

Indien op grond van uitzonderlijke 
omstandigheden één wijziging van het 
tijdschema van de veilingen noodzakelijk 
is gedurende de gehele derde periode van 
de EU-ETS, nemen de lidstaten 
onmiddellijk financiële maatregelen ter 
compensatie van de in de 
elektriciteitsprijzen doorberekende, 
indirecte korte- en 
middellangetermijnkosten die voor de 
koolstoflekkagesectoren voortvloeien uit 
deze wijziging. Deze financiële 
maatregelen moeten in overeenstemming 
zijn met de voorschriften inzake 
staatssteun op dit gebied.

Or. en

Motivering

Uit een raming (Reuters Point Carbon, 14 november 2012) blijkt dat door backloading de 
elektriciteitsrekeningen van de grootste Europese energiegebruikers gedurende de komende 
drie jaar met meer dan 1,2 miljard euro, ofwel jaarlijks met 3%, omhoog zullen gaan. Het is 
uitermate belangrijk dat de eventualiteit van een dergelijke uitzonderlijke maatregel naar 
behoren wordt gecompenseerd door middel van gepaste maatregelen op EU- en nationaal 
niveau om de negatieve gevolgen voor de koolstoflekkagesectoren, die alles in het werk 
stellen om concurrentiekrachtig te blijven, op te kunnen vangen.

Amendement 38
Elisabetta Gardini

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 1
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Teneinde een ordelijke werking van de
markt te waarborgen, wijzigt de 
Commissie waar nodig het tijdschema
voor elke periode.

Indien op grond van uitzonderlijke 
omstandigheden één wijziging van het 
tijdschema van de veilingen noodzakelijk 
is gedurende de gehele derde periode van 
de EU-ETS, nemen de lidstaten 
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onmiddellijk financiële maatregelen ter 
compensatie van de in de 
elektriciteitsprijzen doorberekende, 
indirecte korte- en 
middellangetermijnkosten die voor de 
koolstoflekkagesectoren voortvloeien uit 
deze wijziging. Deze financiële 
maatregelen moeten in overeenstemming 
zijn met de voorschriften inzake 
staatssteun op dit gebied.

Or. en

Motivering

Uit een raming (Reuters Point Carbon, 14 november 2012) is reeds gebleken dat door 
backloading de elektriciteitsrekeningen van de grootste Europese energiegebruikers 
gedurende de komende drie jaar met meer dan 1,2 miljard euro, ofwel jaarlijks met 3%, 
omhoog zullen gaan. In de huidige economische achteruitgang in Europa is het van het 
allergrootste belang dat elke eventualiteit van backloading van CO2-emissierechten naar 
behoren wordt gecompenseerd door middel van gepaste maatregelen om de negatieve 
gevolgen voor de koolstoflekkage-industrie op te kunnen vangen.

Amendement 39
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 1 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In artikel 10, lid 4, wordt de 
volgende alinea toegevoegd:
Om de voorspelbaarheid van de veilingen 
te waarborgen, met name wat betreft de 
geraamde volumes emissierechten 
overeenkomstig artikel 10, lid 4, is voor 
het wijzigen of verminderen van het 
volume emissierechten in zijn geheel of 
een deel ervan eenparigheid van stemmen 
van alle lidstaten vereist.

Or. en
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Motivering

Volgens de Europese Raad van december 2008 bepalen de lidstaten, in overeenstemming met 
hun respectieve grondwettelijke en budgettaire vereisten, hoe de opbrengsten van de veiling 
van emissierechten in het EU-emissiehandelssysteem gebruikt zullen worden. Daarom moeten 
wijzigingen van het tijdschema van de veilingen die een weerslag hebben op de opbrengsten 
van de lidstaten, met eenparigheid van stemmen door alle lidstaten worden goedgekeurd.

Amendement 40
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 1 ter (nieuw)
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 4 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. In artikel 10, lid 4, wordt de 
volgende alinea toegevoegd:
"Elke wijziging moet gepaard gaan met 
een effectbeoordeling van deze wijziging 
voor de opbrengsten van de veilingen door 
de lidstaten.
Wanneer de in lid 1 genoemde wijziging 
leidt tot een vermindering van de 
opbrengsten van de veilingen voor de 
lidstaten in 2013 en in elk daaropvolgend 
jaar tot 2020, stelt de Commissie 
compenserende maatregelen voor om de 
negatieve gevolgen voor de opbrengsten 
van de veilingen voor de lidstaten zoveel 
mogelijk te beperken."

Or. en

Motivering

Overeenkomstig artikel 10, lid 3, van de ETS-richtlijn moet 50% van de door de veiling van 
emissierechten gegenereerde opbrengsten worden gebruikt voor de financiering van acties 
voor de beperking van en aanpassing aan klimaatveranderingen in de ontwikkelingslanden.
Om de lidstaten in staat te stellen hun beloften gestand te doen en aldus aan de internationale 
verwachtingen met betrekking tot EU-klimaatsteun te voldoen, mag een wijziging van het 
tijdschema van de veilingen in geen enkele lidstaat leiden tot een vermindering van de 
opbrengsten van de veilingen.
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Amendement 41
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 1 quater (nieuw)
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 4 – alinea 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. In artikel 10, lid 4, wordt de 
volgende alinea toegevoegd:
"Een wijziging die leidt tot een beperking 
van het in 2013 of in elk daaropvolgend 
jaar tot 2020 te veilen volume 
emissierechten mag niet van toepassing 
zijn op de in bijlage II bis genoemde 
lidstaten."

Or. en

Motivering

In the interests of solidarity and growth in the Community, certain Member States were 
allocated additional 10 % of the total quantity of allowances, thus increasing the quantity of 
allowances that those Member States may auction in accordance with the Annex IIA of the 
ETS Directive. All these countries expect higher implementing costs as regards Climate and 
Energy package. In order to minimize the impact of any possible changes in the auction 
timetable Member States set out in Annex IIA should be exempted from participating in any 
mechanism limiting the future volume of allowances for auctions.

Amendement 42
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 1 quinquies (nieuw)
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 4 – alinea 1 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quinquies. In artikel 10, lid 4, wordt de 
volgende alinea toegevoegd:
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"Een wijziging die leidt tot een beperking 
van de in 2013 of in elk daaropvolgend 
jaar tot 2020 te veilen hoeveelheid 
emissierechten mag niet van toepassing 
zijn op de in bijlage II ter genoemde 
lidstaten."

Or. en

Motivering

Member States which had achieved in 2005 a reduction of at least 20 % in greenhouse gas 
emissions compared with the reference year set by the Kyoto Protocol were allocated 
additional 2 % of the total quantity of the allowances to be auctioned. Additional part of 
auction allowances was to compensate those Member States costs as regards huge emissions 
reduction in previous years. In order to minimize the impact of any possible changes in the 
auction timetable Member States set out in Annex IIB should be exempted from participating 
in any mechanism limiting the future volume of allowances for auctions.


