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PR_COD_1amCom

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een 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
(COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2012)0416),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 192, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0203/2012),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van ...1,

– gezien het advies van het Comité van de Regio's van ...2,

– gezien zijn resolutie van 15 maart 2012 over een routekaart naar een concurrerende 
koolstofarme economie in 20503,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en het advies van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
(A7-0000/2012),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar 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 aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

                                               
1 PB C ... van ..., blz. ....
2 PB C ... van ..., blz. ....
3 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0086.
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Amendement 1

Voorstel voor een besluit
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) In zijn resolutie van 15 maart 2012 
over een Routekaart naar een 
concurrerende koolstofarme economie in 
2050 (2011/2095(INI))1 verzocht het 
Europees Parlement de Commissie om 
vaststelling van maatregelen ter correctie 
van de tekortkomingen van de EU-
regeling voor de handel in emissierechten 
(EU-ETS), opdat deze regeling als 
oorspronkelijk bedoeld zou functioneren 
en het verzocht haar ook om zo nodig 
vóór aanvang van de derde 
handelsperiode de overeenkomstig artikel 
10, lid 4, van Richtlijn 2003/87/EG 
vastgestelde verordening te wijzigen, zodat 
passende maatregelen worden uitgevoerd, 
waartoe ook niet-toewijzing van het 
noodzakelijke bedrag aan 
broeikasgasemissierechten kan behoren.
______________
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0086.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een besluit
Overweging 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) 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.
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Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een besluit
Overweging 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 quater) 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 dat de Unie aan 
koolstofintensieve infrastructuren komt 
vast te zitten, groter wordt.

Or. en

Amendement 4

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. De Commissie kan niet meer 
dan één zo'n wijziging uitvoeren, en dat 
slechts gedurende een periode van acht 
jaar, beginnende op 1 januari 2013.

Or. en
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Amendement 5

Voorstel voor een besluit
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De wijziging van het 
veilingtijdschema moet als maatregel op 
de korte termijn worden beschouwd en 
niet zozeer als een structurele maatregel 
die zich richt op de aanpak van 
marktonevenwichtigheden van het EU-
ETS, en ze mag de stabiliteit en 
voorspelbaarheid van dit systeem niet 
aantasten.

Or. en

Amendement 6

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

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 niet meer dan één zo'n 
wijziging uit.

Or. en
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Amendement 7

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 bis
Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de derde 
dag volgende op die van de bekendmaking 
ervan in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

Or. en
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TOELICHTING

Het systeem van de EU voor de handel in emissierechten (EU-ETS) komt een sleutelrol toe 
bij de beperking van de emissies van het bedrijfsleven van de EU op een kostenefficiënte 
wijze.  Sinds het begin van de tweede handelsperiode in 2008 zijn de emissies met meer dan 
10% teruggedrongen.  De oorspronkelijke bedoeling met het beleid was de invoering van een 
marktgerelateerde maatregel die de koolstofprijs zou doen stijgen, wat positieve gevolgen 
voor investeringen in koolstofarme technieken en hernieuwbare energie zou hebben, hetgeen 
op zijn beurt weer een vermindering van de emissies tot gevolg zou hebben. De 
emissievermindering die zich in de tweede handelsperiode voordeed, moet echter voor een 
groot deel worden toegeschreven aan de economische crisis, die tot minder economische 
activiteiten en productie heeft geleid, zoals ook blijkt uit het verslag van de Commissie over 
de toestand van de Europese koolstofmarkt in 2012. 

Hoewel we sinds de invoering van het EU ETS getuige zijn van een vermindering van de 
emissies heeft het systeem op dit moment te kampen met ernstige onevenwichtigheden.  De 
huidige economische crisis, in combinatie met een aanzienlijke toevloed van externe 
emissiereductiekredieten van het Clean Development Mechanism (CDM) en een aantal 
regelgevingsbepalingen in verband met de overgang op de derde handelsperiode (2013 –
2020) hebben een fors overschot aan emissierechten veroorzaakt.  Vóór het einde van 2011 is 
een overschot van 955 miljoen aan emissierechten ontstaan, dat nog verder zal aangroeien. 
Aangezien het aanbod aan rechten de vraag verre overtreft is de koolstofprijs van ongeveer 30 
euro/ton CO2 gedaald naar circa 7 euro/ton CO2. 

Deze daling van de koolstofprijs is er niet bevorderlijk voor dat een langdurige en toereikende 
stimulans aan wetenschappelijke en technologische innovatie wordt gegeven en heeft zich zo  
ontwikkeld tot een factor die investeren in koolstofarme minder aantrekkelijk maakt, 
waardoor het gevaar ontstaat dat de Europese Unie blijft steken in koolstofintensieve 
infrastructuren.  Om iets te doen aan de huidige onevenwichtigheden van het EU-ETS stelt uw 
rapporteur een aantal maatregelen op de korte en lange termijn voor.  Tot de eerstgenoemde 
categorie behoort de verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 
1031/2020 (de zogenoemde "back loading" maatregel van de comitéprocedure), terwijl in het 
verslag over de toestand van de Europese koolstofmarkt in 2012 eventuele structurele 
maatregelen worden genoemd.

Doel van het onderhavige verslag is duidelijkheid te scheppen omtrent de 
wetgevingsbepalingen over de tijdstippen van de veilingen van emissierechten zoals bedoeld 
in Richtlijn 87/2003/EG.  Uw rapporteur is van mening dat de Commissie de mogelijkheid 
moet hebben het tijdschema van de veilingen dat overeenkomstig artikel 10, lid 4, van 
Richtlijn 87/2003/EG is vastgesteld, aan te passen.  Zulke maatregelen moeten echter beperkt 
blijven tot buitengewone omstandigheden, zoals die waarin het EU-ETS thans verkeert.  
Bovendien stelt uw rapporteur voor, teneinde de stabiliteit en voorspelbaarheid van het EU-
ETS te beschermen, te bepalen dat aanpassing van het tijdschema voor de veilingen slechts 
eenmaal in de derde handelsperiode van het EU ETS plaatsvindt.  In dit verband moet deze 
maatregel, die voor de korte termijn wordt voorgesteld, niet als oplossing voor de huidige 
onevenwichtigheden worden gezien, maar veeleer als optie die voor stabiliteit van het EU-
ETS zorgt totdat de vereiste langetermijnmaatregelen zijn vastgesteld.
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