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Amendement 21
Pilar Del Castillo, Romana Jordan, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Elisabetta 
Gardini, Jolanta Emilia Hibner, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een besluit
–

Voorstel tot verwerping

Het Europees Parlement verwerpt het 
voorstel van de Commissie.

Or. en

Amendement 22
Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een besluit
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een Schrappen
BESLUIT VAN HET EUROPEES 
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 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 verbruikers van elektriciteit. Volgens het 
Britse Dept of Energy & Climate Change zullen de inkomsten uit de volledige onttrekking van 
900 miljoen emissierechten op onevenredige verhouding worden opgebracht door de 
economisch zwakkere lidstaten. Als percentage van het BNP gaat het om een extra last die  
voor Bulgarije, Εstland, Roemenië, Τsjechië, Slowakije, Litouwen en Griekenland het zwaarst 
zal zijn.
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Amendement 23
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BESLUIT VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

BESLUIT VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

houdende wijziging van Richtlijn 
2003/87/EG ter verduidelijking van de 
bepalingen inzake de tijdstippen van de 
veilingen van broeikasgasemissierechten

tot intrekking van Richtlijn 2003/87/EC

Or. it

Amendement 24
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Voorstel voor een besluit
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een Voorstel voor een

BESLUIT VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

BESLUIT VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

houdende wijziging van Richtlijn 
2003/87/EG ter verduidelijking van de 
bepalingen inzake de tijdstippen van de 
veilingen van broeikasgasemissierechten

ter verduidelijking van de bepalingen 
inzake de tijdstippen van de veilingen van 
broeikasgasemissierechten en tot wijziging 
van Richtlijn 2003/87/EG tot vaststelling 
van een regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten binnen de 
Gemeenschap 

Or. en

Motivering

Tekst Voorzitterschap van de Raad d.d. 22 februari (6705/13).
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Amendement 25
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi 

Voorstel voor een besluit
Overweging -1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 bis) In de Unie wordt thans een in het 
"klimaat- en energiepakket" van de EU 
ten doel gestelde vermindering van CO2-
emissies gehaald, zij het hoofdzakelijk 
door de economische crisis waaronder 
Europa sinds 2008 te lijden heeft.

Or. it

Amendement 26
Tadeusz Cymański, Zbigniew Ziobro

Voorstel voor een besluit
Overweging -1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 bis) In de conclusies van de Europese 
Raad van 22 mei 2013 wordt verklaard dat 
het energiebeleid van de EU moet zorgen 
voor voorzieningszekerheid voor 
huishoudens en bedrijven tegen 
betaalbare en competitieve prijzen en 
kosten, op een veilige en duurzame 
manier.

Or. en

Amendement 27
Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een besluit
Overweging 1
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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 28
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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) De regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten binnen de 
Gemeenschap ("EU-ETS"), zoals 
ingevoerd bij Richtlijn 2003/87/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
13 oktober 2003, vertoont enkele 
structurele tekortkomingen: enerzijds 
heeft zij verplaatsing (weglekken) van de 
emissies niet kunnen verhinderen, 
integendeel zelfs aangemoedigd, en 
anderzijds zijn de energiekosten nog 
verder gestegen voor de ETS-sectoren die 
hun emissies niet hebben verplaatst.

Or. it

Amendement 29
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils
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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.

(1) In Richtlijn 2003/87/EG1 is niet 
gespecificeerd hoe de te veilen 
hoeveelheden broeikasgasemissierechten 
over de handelsperiodes moeten worden 
verdeeld.

____________
1 PB L 275 van 25.10.2003, blz. 32.

Or. en

Motivering

Tekst Voorzitterschap van de Raad d.d. 22 februari (6705/13).

Amendement 30
Jean-Pierre Audy

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 

(1) In artikel 10, lid 4, van Richtlijn 
2003/87/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 13 oktober 2003, zoals 
meermaals gewijzigd, laatstelijk bij 
richtlijn 2009/29/EG van 23 april 20091

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 

                                               
1
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verdeeld. over de handelsperiode moeten worden 
verdeeld.

____________
1 PB L 14 van 5.6.2009, blz. 63.

Or. fr

Amendement 31
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Voorstel voor een besluit
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Vóór het einde van 2011 is een 
overschot van 955 miljoen aan 
emissierechten ontstaan. Dit overschot zal 
nog verder toenemen als er geen 
structurele maatregelen in verband met 
het EU-ETS worden genomen.

Or. en

Motivering

Tekst Voorzitterschap van de Raad d.d. 22 februari (6705/13).

Amendement 32
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) De instorting van de vraag naar 
emissierechten als gevolg van de 
economische crisis en de verplaatsing 
hebben voor een sterke waardedaling van 
de emissierechten op de markt gezorgd. 
Alleen op deze manier blijkt de EU-ETS 
paradoxaal genoeg in staat te zijn de in 
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artikel 1, lid 1, van richtlijn 2003/87/EG 
genoemde doelstelling te halen, namelijk  
"de emissies van broeikasgassen op een 
kosteneffectieve en economisch efficiënte 
wijze te verminderen". Het valt licht te 
voorzien dat wanneer de economie in de 
EU weer aantrekt, ook de CO2-uitstoot 
weer zal toenemen en daarmee ook de 
waarde van de emissierechten op de 
markt.

Or. it

Amendement 33
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een besluit
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Volgens artikel 1 van Richtlijn 
2003/87/EG heeft de regeling voor handel 
in emissierechten tot doel, de emissies van 
broeikasgassen op een kosteneffectieve en 
economisch efficiënte wijze te 
verminderen.

Or. en

Amendement 34
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Voorstel voor een besluit
Overweging 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) Een dergelijk aanzienlijk overschot 
aan emissierechten leidt tot een lagere 
koolstofprijs dan die welke oorspronkelijk 
werd beoogd, waardoor stimulansen om 
in koolstofarme technologieën te 
investeren geringer worden en het gevaar 
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dat de Unie aan koolstofintensieve 
infrastructuren komt vast te zitten, groter 
wordt.

Or. en

Motivering

Tekst Voorzitterschap van de Raad d.d. 22 februari (6705/13).

Amendement 35
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Voorstel voor een besluit
Overweging 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 quater) In november 2012 legde de 
Commissie in overeenstemming met 
richtlijn 2003/87/EG het Europees 
Parlement en de Raad een verslag voor 
over de werking van de koolstofmarkt. In 
het verslag wordt geconcludeerd dat de 
regeling wel uitstootvermindering 
oplevert, maar dat het de vraag blijft of dit 
op kostenefficiënte manier kan gebeuren, 
wegens de grote en toenemende 
discrepantie tussen vraag en aanbod op de  
markt. Het verslag wijst voorts een aantal 
opties aan voor structurele maatregelen 
die te overwegen  zijn om die discrepantie 
tegen te gaan.

Or. en

Motivering

Tekst Voorzitterschap van de Raad d.d. 22 februari (6705/13).

Amendement 36
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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Voorstel voor een besluit
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Op zichzelf is de EU-ETS niet 
werkzaam gebleken en daarom moet de 
regeling bij afloop van de lopende 
onderhandelingsronde, dat wil zeggen per 
2020, worden beëindigd, mede gelet op het 
feit dat in datzelfde jaar 2020 de 
inwerkingtreding wordt verwacht van een 
nieuw mondiaal klimaatakkoord dat 
binnen de UNFCCC is overeengekomen.

Or. it

Amendement 37
Holger Krahmer, Britta Reimers

Voorstel voor een besluit
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Ingevolge 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 te bepalen absolute 
hoeveelheid. Het veilingsproces is bedoeld 
om de niet-essentiële onderdelen van 
Richtlijn 2003/87/EG te wijzigen. Het 
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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. Een dergelijke 
ingreep is alleen mogelijk volgens de 
gewone wetgevingsprocedure en kan niet 
als niet-essentiële aanpassingen van de 
basiswetstekst worden aangemerkt. Tot 
een dergelijke correctie kan dus niet 
worden besloten via een 
comitologieprocedure 
(regelgevingsprocedure met toetsing), 
zoals de Commissie voorstelt; daarvoor is 
een wetgevingshandeling nodig van het 
Europees Parlement en 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 38
Holger Krahmer, Britta Reimers

Voorstel voor een besluit
Overweging 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) Indachtig het in artikel 1 van 
Richtlijn 2003/87/EG gestelde doel werd 
de EU-regeling voor handel in 
emissierechten ingevoerd om de emissies 
van broeikasgassen op een 
kosteneffectieve en economisch efficiënte 
wijze te verminderen.
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Or. en

Motivering

De regeling van gelimiteerde verhandeling garandeert dat de emissiereductiedoelstellingen 
kosteneffectief worden bereikt. De emissiereducties worden verzekerd door het plafond,  niet 
door de prijs.

Amendement 39
Holger Krahmer, Britta Reimers

Voorstel voor een besluit
Overweging 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 quater) In de Mededeling van de 
Commissie "Een sterkere Europese 
industrie om bij te dragen tot groei en 
economisch herstel" 1 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 het 
afgelopen decennium is toegenomen" en 
daarom wordt geconcludeerd dat "bij de 
bepaling van het toekomstige 
energiebeleid terdege rekening moet 
gehouden met het effect op de 
energieprijzen in Europa".
___________
1 COM(2012)0582

Or. en

Motivering

De regeling van gelimiteerde verhandeling garandeert dat de emissiereductiedoelstellingen 
kosteneffectief worden bereikt. De emissiereducties worden verzekerd door het plafond,  niet 
door de prijs. Hoge prijzen veroorzaken enkel scheeftrekkingen in de economie en bedreigen 
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het concurrentievermogen van het Europese bedrijfsleven.

Amendement 40
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.

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 verbruikers van elektriciteit. Volgens het 
Britse Dept of Energy & Climate Change zullen de inkomsten uit de volledige onttrekking van 
900 miljoen emissierechten op onevenredige verhouding worden opgebracht door de 
economisch zwakkere lidstaten. Als percentage van het BNP gaat het om een extra last die het 
grootst zal zijn voor: Bulgarije, Εstland, Roemenië, Τsjechië, Slowakije, Litouwen en 
Griekenland het zwaarst zal zijn.

Amendement 41
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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 

Schrappen
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omstandigheden krachtens artikel 10, lid 
4, van Richtlijn 2003/87/EG bevoegd is 
om het tijdschema van de veilingen te 
wijzigen.

Or. it

Amendement 42
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis, Britta Reimers

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 moet  wijzigen.

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 43
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een besluit
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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 moet 
worden verduidelijkt dat de Commissie in 
uitzonderlijke omstandigheden krachtens 
artikel 10, lid 4, van Richtlijn 2003/87/EG 
bevoegd is om het tijdschema van de 
veilingen te wijzigen. om een ordelijke 
werking van de markt te waarborgen 
studeert de Commissie op de instelling 
van een onafhankelijke autoriteit voor 
toezicht op de regeling voor handel in 
broeikasgasemissierechten in de Europese 
Unie.

Or. fr

Amendement 44
Karl-Heinz Florenz

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 
gestaafd kan worden met een 
effectbeoordeling waaruit blijkt dat de 
gevolgen voor bedrijfstakken met een 
aanzienlijk risico van CO2-weglekken  
beperkt blijven. De Commissie kan niet 
meer dan één zulke wijziging doorvoeren 
en dat slechts gedurende de periode van 
acht jaar te rekenen vanaf 1 januari 2013.
De overschakeling naar een koolstofarme 
economie vormt een belangrijke 
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uitdaging, met name voor de energie-
intensieve bedrijfstakken. Daarom is 
actieve ondersteuning van 
demonstratieprojecten op gebied van 
koolstofarme technologie geboden. De 
wijziging van het  tijdschema van de 
veilingen biedt de gelegenheid om een 
begin te maken met die ondersteuning. 
Ervaring met de ondersteuning van 
koolstofarme technologie is reeds 
opgedaan bij het NER 300-programma. 
Die ondersteuning moet worden 
voortgezet en verder worden uitgebreid, 
ook voor baanbrekende technologie, tegen 
de achtergrond van het klimaat- en 
energiebeleidskader voor 2030.

Or. en

Motivering

Wanneer het tijdschema wordt aangenomen, worden de inkomsten uit de uitgestelde 
emissierechten gebruikt om de energie-intensieve industrie te helpen met vermindering van 
CO2-emissies door instelling van een industrieel innovatiefonds. Dit fonds zal worden 
opgezet naar het model van de NER300 die reeds bestaat ingevolge de ETS-richtlijn. De 
rechten van dit fonds zullen worden gereserveerd en kunnen later niet worden weggehaald.

Amendement 45
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

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 Richtlijn 
2003/87/EG bevoegd is om het tijdschema 
van de veilingen te wijzigen.

Or. en
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Motivering

Council Presidency text dated 22 February (6705/13).

Amendement 46
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een besluit
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De door richtlijn 2003/87/EG 
beoogde  emissieverminderingen worden 
gewaarborgd door de beperking op het 
aanbod aan emissierechten, dat met 
1,74% per jaar moet inkrimpen, ongeacht 
de koolstofprijs.

Or. en

Amendement 47
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis, Britta Reimers

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

De regeling van gelimiteerde verhandeling garandeert dat de emissiereductiedoelstellingen 
kosteneffectief worden bereikt. De emissiereducties worden verzekerd door het plafond,  niet 
door de prijs.
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Amendement 48
Andrés Perelló Rodríguez

Voorstel voor een besluit
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De aldus aan te passen rechten 
moeten in een strategische reserve worden 
geplaatst ter verbetering van de stabiliteit 
in het EU- ETS en ter ondersteuning van 
de vaardigheidsontwikkeling en 
herscholing onder werknemers in verband 
met de overgang naar een koolstofarme 
economie. Met het oog hierop moet in 
toekomstige door het Europees Parlement 
en de Raad te nemen structurele 
maatregelen het gebruik van die rechten 
als deel van een reserve worden geregeld, 
waardoor het EU- ETS beter kan worden 
aangepast aan extreme discrepanties 
tussen vraag en aanbod, aan de hand van 
objectieve en transparante criteria. 

Or. en

Amendement 49
Karl-Heinz Florenz

Voorstel voor een besluit
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Ofschoon de koolstofprijs lager is 
dan aanvankelijk voorzien, moet de 
Commissie zich laten leiden door het 
beginsel  van continuïteit van regelgeving 
binnen een bepaalde handelsperiode en 
rekening houden met de huidige 
economische omstandigheden  bij 
opstelling van de lijst van bedrijfstakken 
en deeltakken waar voor de jaren 2015 -
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2019 een aanzienlijk risico van CO2-
weglekken te verwachten is. 

Or. en

Motivering

Wanneer de Commissie de CO2-lekkagelijst bekijkt moet rekening worden gehouden met de 
huidige economische omstandigheden. De sectoren die nu op de lijst staan mogen niet van de 
nieuwe lijst worden uitgesloten. Het bedrijfsleven heeft behoefte aan voorspelbaarheid op 
lange termijn; daarom moet de Commissie zich door het beginsel  van continuïteit van 
regelgeving laten leiden.

Amendement 50
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Voorstel voor een besluit
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Wijziging van het veiling-
tijdschema is veeleer te beschouwen als 
korte-termijnactie dan als structurele 
maatregel waarmee de 
marktonevenwichtigheid van de EU-ETS 
moet worden tegengegaan. Gezien de 
noodzaak om voort te maken met de 
nodige structurele maatregelen voor 
verbetering van de tekortkomingen van de 
EU-ETS, zou er in de achtjarige periode 
vanaf 1 januari 2013 niet meer dan één 
dergelijke wijziging mogen plaatsvinden.

Or. en

Motivering

Tekst Voorzitterschap van de Raad d.d. 22 februari (6705/13).

Amendement 51
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een besluit
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Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Ter waarborging van de 
transparantie dient de Commissie de 
buitengewone omstandigheden en de 
voorwaarden voor een eventuele nieuwe 
wijziging van het tijdschema voor elke 
latere periode dan die bedoeld in artikel 
13, lid 1, van richtlijn 2003/87/EG, voor 
het Parlement en de Raad nader toe te 
lichten.

Or. fr

Amendement 52
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een besluit
Overweging 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) Wijziging van het veiling-
tijdschema is veeleer te beschouwen als 
korte-termijnactie dan als structurele 
maatregel waarmee de 
marktonevenwichtigheid van de EU-ETS 
moet worden tegengegaan.

Or. fr

Amendement 53
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
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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 verbruikers van elektriciteit. Volgens het 
Britse Dept of Energy & Climate Change zullen de inkomsten uit de volledige onttrekking van 
900 miljoen emissierechten op onevenredige verhouding worden opgebracht door de 
economisch zwakkere lidstaten. Als percentage van het BNP gaat het om een extra last die het 
grootst zal zijn voor: Bulgarije, Εstland, Roemenië, Τsjechië, Slowakije, Litouwen en 
Griekenland het zwaarst zal zijn.

Amendement 54
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
Voorstel voor een besluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(3) Richtlijn 2003/87/EG moet daarom per  
1 januari 2021 worden ingetrokken,

Or. it

Amendement 55
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
Voorstel voor een besluit
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Meer in het algemeen heeft het 
klimaatbeleid op basis van 
marktmechanismen, zoals uitgestippeld in 
het Kyotoprotocol, zijn eigen 
ondoelmatigheid – zeker nu die 
marktmechanismen niet op mondiale 
schaal worden toegepast -  en zijn eigen 
ondoorzichtigheid bewezen. Daarom is het 
zaak dat de Unie tijdig naar alternatieve 
beleidsmaatregelen omziet.

Or. it
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Amendement 56
Jo Leinen

Voorstel voor een besluit
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3bis) 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, om 
te zorgen dat de voorgestelde wetgeving 
voor juni 2014 in werking kan treden.

Or. en

Amendement 57
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een besluit
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3bis) De technologie voor afvang en 
opslag van koolstof (CCS) en de 
ontwikkeling van sommige hernieuwbare 
energiebronnen zijn op dit moment duur, 
en een kostenefficiënte en betaalbare 
invoering daarvan  zal van de verdere 
ontwikkeling van die technieken 
afhangen. De hervorming van de regeling 
voor emissierechtenhandel moet zijn 
gericht op het bieden van werkzame 
incentieven waarmee de nodige 
investeringen in onderzoek en 
ontwikkeling kunnen worden 
aangetrokken om koolstofarme 
technologie marktrijp te maken.
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Or. en

Amendement 58
Richard Seeber, Romana Jordan, Pilar Del Castillo, Eija-Riitta Korhola, Elisabetta 
Gardini, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een besluit
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3bis) Alvorens voorstellen in te dienen 
voor structurele maatregelen tot 
herziening van Richtlijn 2003/87/EG 
dient de Commissie, naast maatregelen 
zoals voorgesteld in het verslag over de 
koolstofmarkt in 2012, verdere 
maatregelen te overwegen om ervoor te 
zorgen dat de regeling een volledig 
marktgeoriënteerd systeem blijft. 
Daarnaast moet de Commissie voorstellen 
doen voor een verplichte reservering van 
veilingopbrengsten voor innovatieve 
milieuvriendelijke technologie; de lijst 
van bedrijfstakken en deeltakken waar 
een risico van CO2-weglekken bestaat, 
mag niet worden aangepast, met het oog 
op een zo groot mogelijke zekerheid voor 
het bedrijfsleven.

Or. en

Amendement 59
Richard Seeber, Romana Jordan, Pilar Del Castillo, Elisabetta Gardini, Eija-Riitta 
Korhola, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een besluit
Overweging 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) De huidige lage koolstofprijs is 
onder meer toe te schrijven aan de grote 
verscheidenheid van nationale 
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steunregelingen voor hernieuwbare 
energiebronnen  die weer zijn 
voortgevloeid uit de richtlijn 
hernieuwbare energie. Met het oog op een 
grotere doelmatigheid van de EU-ETS op 
langere duur en stabiliteit in de 
regelgeving moet de Commissie tegen het 
einde van 2013 structuren voorstellen 
voor een beter geïntegreerd systeem voor 
de bevordering van hernieuwbare 
energiebronnen op EU-niveau na 2020. 
Ook moet de Commissie de mogelijkheden 
nagaan voor de vorming van een speciale 
reserve (op grond van de NER 300) voor 
ondersteuning van innovatieve 
technologie voor duurzame energie.

Or. en

Amendement 60
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een besluit
Overweging 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) Eventuele maatregelen ter 
hervorming van de regeling moeten 
zodanig zijn opgezet dat vertrouwen wordt 
geschapen in de stabiliteit op lange 
termijn van het emissieplafond en de 
handelsregeling, waarbij de prijsbepaling 
voor de emissierechten aan de markt moet 
worden overgelaten; er zijn wettelijke 
bepalingen en maatregelen nodig om te 
zorgen dat de directe veilingopbrengsten 
van de emissierechten worden 
geïnvesteerd in onderzoek naar methoden 
om de koolstoftechnologie goedkoper te 
maken.

Or. en
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Amendement 61
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 verbruikers van elektriciteit. Volgens het 
Britse Dept of Energy & Climate Change zullen de inkomsten uit de volledige onttrekking van 
900 miljoen emissierechten op onevenredige verhouding worden opgebracht door de 
economisch zwakkere lidstaten. Als percentage van het BNP gaat het om een extra last die het 
grootst zal zijn voor: Bulgarije, Εstland, Roemenië, Τsjechië, Slowakije, Litouwen en 
Griekenland het zwaarst zal zijn.

Amendement 62
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten binnen de 
Gemeenschap zoals ingevoerd bij richtlijn 
2003/87/EG wordt per 31 december 2020 
beëindigd. Richtlijn 2003/87/EG wordt 
daarom ingetrokken per 1 januari 2021.

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



AM\940188NL.doc 27/35 PE513.015v01-00

NL

voor elke periode."

Or. it

Amendement 63
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis, Britta Reimers

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 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.

De Commissie mag het tijdschema voor 
elke periode niet wijzigen.

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 64
Richard Seeber, Romana Jordan, Elisabetta Gardini, Pilar Del Castillo, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

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

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

Wanneer uit een beoordeling blijkt dat in 
afzonderlijke industriële sectoren het 
effect op installaties die aan een 
aanzienlijk risico op weglekken zijn 
blootgesteld, of ten aanzien waarvan 
beleidsmaatregelen worden voorgesteld 
ter compensatie van potentiële stijging 
van indirecte kosten, kan de Commissie 
waar nodig het tijdschema wijzigen voor de 
op 1 januari 2013 beginnende periode als 
bedoeld in artikel 13, lid 1, voor maximaal 
900 miljoen rechten. Wanneer de 
Commissie voorstelt een bepaalde 
hoeveelheid emissierechten niet toe te 
wijzen, moet gegarandeerd worden dat 
deze rechten opnieuw op de markt worden 
gebracht op een lineaire manier met 
ingang van het nieuwe jaar na de dag 
waarop de rechten werden ingehouden. 
De Commissie voert tot 2020 niet meer 
dan één zulke wijziging door."

Or. en

Amendement 65
Sophie Auconie, Anne Delvaux

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

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 wordt het volgende 
toegevoegd:

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

Wanneer uit een beoordeling blijkt dat in 
afzonderlijke industriële sectoren  het 
effect op bedrijfstakken of deeltakken  die 
aan een aanzienlijk risico op weglekken 
zijn blootgesteld, of ten aanzien waarvan 
beleidsmaatregelen worden voorgesteld 
ter compensatie van potentiële stijging 
van indirecte kosten, kan de Commissie 
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waar nodig het tijdschema wijzigen voor de 
op 1 januari 2013 beginnende periode als 
bedoeld in artikel 13, lid 1, voor maximaal 
900 miljoen rechten. De Commissie voert 
tot 2020 niet meer dan één zulke wijziging 
door."

Or. en

Amendement 66
Karl-Heinz Florenz

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 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 beoordeling blijkt dat in 
afzonderlijke industriële sectoren het 
effect op installaties die aan een 
aanzienlijk risico op weglekken zijn 
blootgesteld, beperkt is of als de 
Commissie beleidsmaatregelen voorstelt 
ter compensatie van potentiële stijging 
van indirecte kosten, kan de Commissie 
waar nodig het tijdschema wijzigen voor de 
op 1 januari 2013 beginnende periode als 
bedoeld in artikel 13, lid 1, voor maximaal 
900 miljoen rechten. 
Wanneer de Commissie voorstelt een 
aantal emissierechten in te houden, moet 
zij ervoor zorgen dat deze op voorspelbare 
manier opnieuw op de markt worden 
gebracht.
De Commissie voert tot 2020 niet meer 
dan één zulke wijziging door.
600 miljoen ingehouden rechten worden 
gebruikt voor de bevordering van 
demonstratieprojecten voor vermindering 
van CO2 in de energie-intensieve sectoren 
(“industrieel innovatiefonds”). Hiertoe zal 
een fonds worden opgericht volgens het 
principe van de NER300 (artikel 10bis, lid 
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8).
De uit dit industrieel innovatiefonds te 
steunen projecten moeten uiterlijk op 31 
december 2020 zijn geselecteerd.
Met het oog hierop moet het Besluit van 
de Commissie van 3 november 2010 tot 
vaststelling van criteria en maatregelen 
voor de financiering van commerciële 
demonstratieprojecten1 uiterlijk 31 
december 2015 worden gewijzigd.
____________
1 PB L 290 van 6.11.2010, blz. 39.

Or. en

Motivering

Wanneer het tijdschema wordt aangenomen, worden de inkomsten uit de uitgestelde 
emissierechten gebruikt om de energie-intensieve industrie te helpen met vermindering van 
CO2-emissies door instelling van een industrieel innovatiefonds. Dit fonds zal worden 
opgezet naar het model van de NER300 die reeds bestaat ingevolge de ETS-richtlijn. De 
rechten van dit fonds zullen worden gereserveerd en kunnen later niet worden weggehaald.

Amendement 67
Tadeusz Cymański, Zbigniew Ziobro

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 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, wijzigt de 
Commissie waar nodig het tijdschema voor 
elke periode, mits aan de volgende 
voorwaarden is voldaan."

(a) er is sprake van stelselmatige 
economische groei in alle lidstaten van 
tenminste 1% gedurende ten minste een 
jaar; en
(b) het percentage voor brandstofarmoede 
in de respectieve lidstaten bedraagt 
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volgens de Britse brandstofarmoede-quote 
niet meer dan 8% .

Or. en

Amendement 68
Andrés Perelló Rodríguez

Voorstel voor een besluit
Artikel 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, wijzigt de 
Commissie waar nodig het tijdschema voor 
elke periode.

Wanneer een dergelijke wijziging tot 
gevolg heeft dat een beduidend aantal 
rechten niet vroeg in fase 3 van de EU-
ETS wordt geveild, worden die rechten in 
een nieuwe reserve geplaatst om de 
stabiliteit van de EU-ETS te vergroten en 
bij te dragen aan de sociale en educatieve 
aspecten van de overgang naar 
koolstofarme economie.

Or. en

Motivering

Voor ‘back-loading’ zoals door de Commissie voorgesteld en aanvankelijk door de commissie 
ENVI geamendeerd, was in de plenaire vergadering niet voldoende steun te vinden. Om meer 
steun te winnen zouden de ‘back-loaded’ rechten op tweeërlei wijze moeten worden gebruikt:  
1) het grootste deel zou aan de regeling moeten worden onttrokken om een strategische 
stabiliseringsreserve op te bouwen, die een flexibele bron vormt van waaruit vraag en aanbod 
kunnen worden geregeld in situaties van extreme onevenwichtigheid op de markt, volgens 
tevoren bepaalde en  automatische interventieregels, en 2) het overblijvende deel moet later, 
in fase 3, worden geveild, ter ondersteuning van initiatieven en projecten die bijdragen aan 
de sociale aspecten rond de overgang naar koolstofarme economie, zoals 
vaardigheidsverwerving, omscholing of opleiding onder werknemers.
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Amendement 69
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 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 
onder uitzonderlijke omstandigheden het 
tijdschema wijzigen voor de op 1 januari 
2013 beginnende periode waarnaar in 
artikel 13, lid 1, wordt verwezen. De 
Commissie voert gedurende die periode 
niet meer dan één zo'n wijziging door.

Or. fr

Amendement 70
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 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 het 
tijdschema voor elke periode wijzigen. 
Binnen de in artikel 13, lid 1, bedoelde 
periode voert de Commissie niet meer dan 
één zulke wijziging door.

Or. en

Motivering

Tekst Voorzitterschap van de Raad d.d. 22 februari (6705/13).
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Amendement 71
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Vóór 30 juni 2015 legt de 
Commissie het Parlement en de Raad een 
studie voor omtrent de haalbaarheid en de 
kosten/batenverhouding van een 
klimaatbeleid op basis van andere dan 
marktinstrumenten, waaronder de 
invoering van een heffing op koolstof aan 
de grenzen van de Unie.

Or. it

Amendement 72
Chris Davies

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 bis
De Commissie wordt aangemoedigd met
voorstellen te komen ter wijziging van 
artikel 10 bis, lid 8, van richtlijn 
2003/87/EG, om het bestaande EU-
financieringsmechanisme ('NER 300') uit 
te breiden met het oog op ontwikkeling 
van  innovatieve koolstofarme 
technologie, en deze ook toe te passen
voor ontwikkelingen waardoor de kosten 
en de koolstofuitstoot van energie-
intensieve bedrijfstakken kunnen worden 
teruggebracht.
Dit mechanisme wordt gefinancierd uit de 
verkoop van sommige of alle rechten die 
bij dit besluit tijdelijk aan de ETS worden
onttrokken. De beschikbare financiële 
steun wordt voor het einde van fase 3 in 
2020 toegewezen.
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Or. en

Motivering

Het bestaande financieringsmechanisme 'NER 300' is ontleend aan de verkoop van 300m 
rechten uit het ETS en dient ter ondersteuning van de ontwikkeling van een reeks innovatieve 
projecten voor hernieuwbare energie. De verkoop van 'uitgestelde’ emissierechten kan extra 
financiering opleveren, en dit zou moeten worden uitgebreid ter bevordering van 
technologische innovaties ten behoeve van de energie-intensieve bedrijfstakken. Zulke 
verkoop zal de koolstofprijs tijdelijk omlaag brengen maar zorgt er tegelijkertijd voor dat de 
rechten permanent van de ETS uitgesloten blijven.

Amendement 73
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Article 1a
De Commissie legt zonodig een gewijzigd 
voorstel voor, strekkende tot:
(a) wijziging van artikel 9 van richtlijn 
2003/87/EG om duidelijk te maken dat de 
lineaire verminderingsfactor van 1,74% 
per jaar ook na 2020 gehandhaafd blijft. 
Er wordt een effectbeoordeling uitgevoerd 
voor de verschillende opties, 
bedrijfstakken en bedrijfsscenario’s en 
zonodig wordt er een verdere 
aanscherping van de regeling overwogen,  
een en ander met het oog op de 
langetermijn-ontkolingsdoelstellingen van 
de EU voor 2050 en daarna. De toestand 
van de Europese koolstofmarkt en de 
kwestie van CO2-weglekken zullen bij 
deze herziening in beschouwing worden 
genomen;
(b) wijziging van artikel 10 van richtlijn 
2003/87/EG om een “ex post” 
mechanisme in de regeling in te voegen 
waardoor de uitgifte van emissierechten 
onder het plafond kan worden aangepast 
naar gelang het peil van de activiteit in 



AM\940188NL.doc 35/35 PE513.015v01-00

NL

elke fase van de economische kringloop. 
In de voorstellen moet aan een 
“koolstofbank” worden gedacht, waar 
overtollige emissierechten kunnen worden 
gedeponeerd en waaruit die rechten 
kunnen worden vrijgemaakt. Wanneer 
een dergelijke "koolstofbank" wordt 
opgericht, moet duidelijk worden geregeld 
in welke omstandigheden er 
emissierechten moeten worden 
gedeponeerd cq vrijgemaakt;
(c) wijziging van artikel 10, lid 3, van 
richtlijn 2003/87/EG waarmee ervoor 
wordt gezorgd dat alle opbrengsten van de 
veiling van emissierechten ten goede 
komen aan onderzoek en ontwikkeling op 
gebied van koolstofarme technologie.

Or. en

Amendement 74
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 bis
Dit besluit treedt in werking op de dag 
waarop het wordt vastgesteld.

Or. en

Motivering

Tekst Voorzitterschap van de Raad d.d. 22 februari (6705/13).


