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Amendement 1
Lena Kolarska-Bobińska, Herbert Reul, Salvador Sedó I Alabart, Markus Pieper, 
Krišjānis Kariņš, Paul Rubig, Françoise Grossetête Werner Langen, Christian Ehler, 
Arkadiusz Bratkowski, Bogdan Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, Eija-Riitta 
Korhola, Angelika Niebler, Jacek Protasiewicz, Konrad Szymański, Andrzej Grzyb, 
Tamas Deutsch, Jan Olbrycht, Elżbieta Łukacijewska, Sean Kelly, Bogusław 
Liberadzki, Jan Kozłowski, Krzysztof Lisek, Amalia Sartori, Danuta Maria Hübner

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1 (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

1. verwerpt het voorstel van de 
Commissie;

Or. en

Amendement 2
Robert Goebbels

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1 (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

1. verwerpt het voorstel van de 
Commissie;

Or. fr

Motivering

De handel in emissierechten (EU-ETS) is een kunstmatige markt waar "warme lucht" wordt 
verkocht. Deze markt is nadelig voor de Europese industrie en een buitenkansje voor de 
financiële markten die er al hun speculatieve instrumenten kunnen ontplooien, tot fraude toe. 
Na Doha houdt alleen Europa nog vast aan de illusie om invloed uit te oefenen op het klimaat 
via de "markt".

Amendement 3
Bernd Lange
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Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1 (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

1. verwerpt het voorstel van de 
Commissie.

Or. de

Motivering

Die industrielle und wirtschaftliche Entwicklung benötigt Planungssicherheit. Ein 
willkürliches Eingreifen hingegen stellt die Investitionszyklen in Frage. Gerade in der 
derzeitigen angespannten wettbewerblichen Situation der Industrie müssen Stabilität und 
Vorausschaubarkeit für Investitionen höchste Priorität haben und dürfen nicht durch 
nachträgliche politische Justierungen der Regularien untergraben werden. Zudem erscheint 
es dem Europäischen Parlament vor dem Hintergrund dessen Rechte nach dem Vertrag von 
Lissabon nicht angemessen, der Kommission Eingriffsrechte ohne demokratische 
Legitimierung zu bewilligen.

Amendement 4
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Paul Rübig, Lena Kolarska-Bobińska

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

De wijziging van het functionele tijdschema van de markt heeft een belangrijke invloed op de 
keuzes die de lidstaten maken tussen de verschillende energiebronnen en de algemene 
structuur van hun energiebevoorrading. De correcte rechtsgrondslag moet artikel 192, lid 2, 
van het VWEU zijn.

Amendement 5
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu
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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/EG3 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 is niet 
gespecificeerd hoe de te veilen 
hoeveelheden broeikasgasemissierechten 
over de handelsperiode moeten worden 
verdeeld, terwijl in artikel 9 van deze 
Richtlijn onder andere wordt bepaald dat 
de hoeveelheid emissierechten die elk jaar 
met ingang van 2013 voor de hele 
Gemeenschap wordt verleend, lineair 
moet afnemen te beginnen met het punt 
halverwege de periode van 2008 tot 2012. 
Overeenkomstig de beschikkingen van de 
Commissie inzake de nationale 
toewijzingsplannen voor de periode van 
2008 tot 2012 moet de hoeveelheid 
afnemen met een lineaire factor van 
1,74% van de gemiddelde jaarlijkse totale 
hoeveelheid emissierechten die door de 
lidstaten worden verleend.

Or. en

Amendement 6
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

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 

(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 
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binnen de Gemeenschap en tot wijziging 
van Richtlijn 96/61/EG3 van de Raad is 
niet gespecificeerd hoe de te veilen 
hoeveelheden broeikasgasemissierechten 
over de handelsperiode moeten worden 
verdeeld.

binnen de Gemeenschap is niet 
gespecificeerd hoe de te veilen 
hoeveelheden broeikasgasemissierechten 
over de handelsperiode moeten worden 
verdeeld, terwijl in artikel 9 van deze 
Richtlijn wordt bepaald dat de
hoeveelheid emissierechten met een 
lineaire factor van 1,74% moet afnemen 
van de gemiddelde jaarlijkse totale 
hoeveelheid emissierechten die door de 
lidstaten worden verleend.

Or. en

Motivering

Om de geloofwaardigheid van het ETS als een marktgerelateerd systeem te herstellen moet 
het duidelijk zijn dat de "back loading" slechts een eenmalige en uitzonderlijke maatregel kan 
zijn.

Amendement 7
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Voorstel voor een besluit
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) In overweging 13 van Richtlijn 
2009/29/EG wordt het doel van de in 
artikel 9 van Richtlijn 2003/87/EG 
vastgestelde lineaire factor gespecificeerd 
als volgt: ervoor zorgen dat de regeling 
voor de handel in emissierechten in de 
loop der tijd geleidelijke en voorspelbare 
emissiebeperkingen oplevert en dat de 
Gemeenschapsregeling een 
kosteneffectieve bijdrage levert tot de 
verwezenlijking van de verbintenis van de 
Gemeenschap om de algehele emissie 
tegen 2020 met ten minste 20 % te 
verlagen.

Or. en
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Amendement 8
Holger Krahmer

Voorstel voor een besluit
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Overeenkomstig artikel 2, lid 2, van 
Besluit van de Raad 1999/468/EG van 
28 juni 1999 kan de 
regelgevingsprocedure met toetsing alleen 
gebruikt worden om de niet-essentiëIe 
onderdelen van een basisbesluit te 
wijzigen. Overeenkomstig artikel 9 van 
Richtlijn 2003/87/EG bepaalt de 
Commissie op jaarlijkse basis de absolute 
hoeveelheid emissierechten voor de hele 
Gemeenschap. De Commissie heeft geen 
beslissingsbevoegdheid met betrekking tot 
de absolute hoeveelheid emissierechten en 
in artikel 10 van Richtlijn 2003/87/EG 
wordt voorzien in het veilen van 
emissierechten op grond van de absolute 
hoeveelheid die bepaald wordt op basis 
van de in artikel 9 van deze Richtlijn 
bedoelde procedure. Het veilingsproces is 
bedoeld om de niet-essentiële onderdelen 
van Richtlijn 2003/87/EG te wijzigen. Het 
voorstel van de Commissie om de eerste 
alinea van artikel 10, lid 4, van Richtlijn 
2003/87/EG te wijzigen – met name de 
bepaling van de gepaste verbeteringen van 
de jaarlijkse hoeveelheden emissierechten 
die in 2013-2020 geveild moeten worden –
is in wezen een interventie in de in 
artikel 9 van Richtlijn 2003/87/EG 
vastgestelde basisvereisten. Deze 
interventies kunnen enkel bepaald worden 
via een gewone wetgevingsprocedure en 
kunnen niet beschouwd worden als een 
wijziging van niet-essentiële onderdelen 
van het basisbesluit. Deze verbeteringen 
kunnen dus niet beslist worden via een 
comitologieprocedure 
(regelgevingsprocedure met toetsing), 
zoals de Commissie heeft voorgesteld; 
hiervoor is een wetgevingshandeling 
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vereist die zowel door het Europees 
Parlement als door de Raad wordt 
goedgekeurd na een voorstel van de 
Commissie.

Or. en

Motivering

Elke wijziging aan het tijdschema zou een essentiële wijziging van de 
basiswetgevingshandeling vormen omdat zij invloed kan hebben op de certificaatsprijzen, 
zoals geanalyseerd werd in de evenredige effectbeoordeling tot wijziging van Verordening 
(EU) nr. 1031/2010.

Amendement 9
Holger Krahmer

Voorstel voor een besluit
Overweging 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) Overeenkomstig artikel 1 van 
Richtlijn 2003/87/EG werd de 
Gemeenschapsregeling voor de handel in 
emissierechten vastgesteld teneinde de 
vermindering van emissies van 
broeikasgassen op een kosteneffectieve en 
economisch efficiënte wijze te bevorderen.

Or. en

Motivering

De handel onder een absoluut emissieplafond zorgt ervoor dat deze doelstellingen voor 
emissievermindering op een kostenefficiënte manier worden bereikt. Het plafond garandeert 
de emissieverminderingen, de prijs niet.

Amendement 10
Holger Krahmer

Voorstel voor een besluit
Overweging 1 quater (nieuw)
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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" (COM(2012)0582 
definitief) 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".

Or. en

Motivering

De handel onder een absoluut emissieplafond zorgt ervoor dat deze doelstellingen voor 
emissievermindering op een kostenefficiënte manier worden bereikt. Het plafond garandeert 
de emissieverminderingen, de prijs niet. Hoge prijzen leiden alleen maar tot economische 
verstoringen en vormen een bedreiging voor het concurrentievermogen van de Europese 
industrie.

Amendement 11
Paul Rübig

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, 

(2) Ter wille van de rechtszekerheid en de 
voorspelbaarheid van de markt moet 
worden verduidelijkt dat de Commissie de 
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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.

volgende punten moet onderzoeken 
alvorens in uitzonderlijke omstandigheden 
krachtens artikel 10, lid 4, van Richtlijn 
2003/87/EG enige wijziging aan het 
tijdschema van de veilingen in overweging 
te nemen.

1. Er moet worden onderzocht of deze 
wijziging verenigbaar is met de
herindustrialiseringsdoelstelling van de 
Commissie, waarin de industrie tegen 
2020 20% van het Europese bbp voor 
haar rekening moet nemen;
2. Er moet worden gegarandeerd dat het 
tijdschema van de veilingen niet gewijzigd 
mag worden tenzij er een gevaar dreigt 
dat de doelstelling om de uitstoot van 
broeikasgassen tegen 2020 met 20% te 
verminderen niet bereikt kan worden;
3. Vóór deze verregaande actie in 
overweging wordt genomen, moet een 
effectbeoordeling worden uitgevoerd om 
de gevolgen voor het 
concurrentievermogen en de 
werkgelegenheid te meten; in 
overeenstemming met de aanpak voor 
slimme regelgeving moet de uitvoering 
van controles met betrekking tot het 
concurrentievermogen worden 
gegarandeerd;
4. Kmo-toetsen moeten eveneens worden 
gebruikt om het effect van de wijziging op 
kleine en middelgrote ondernemingen te 
meten; 
5. Bovendien moet bepaald worden welke 
steun en subsidies een negatieve invloed 
hebben op de CO2-balans en welke een 
positieve, teneinde na te gaan of de CO2-
balans zou verbeteren door een 
amendement op de richtlijn en of er op 
andere vlakken nog speelruimte is; 
6. Als na rijp beraad het tijdschema van 
de veilingen wordt gewijzigd door de 
hoeveelheden te veilen emissierechten te 
veranderen, mag deze handeling geen 
permanente schrapping van rechten noch 
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een aanpassing van de voor 2020 
vastgestelde maximale 
emissiegrenswaarden met zich 
meebrengen; ter compensatie van de 
daaruit ontstane marktverstoring moet er 
bovendien voor worden gezorgd dat de 
lijst van sectoren die aan weglekken 
worden blootgesteld, niet wordt verkort;

Or. de

Amendement 12
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

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 duidelijkheid moet
een verwijzing naar artikel 9 van Richtlijn 
2003/87/EG worden toegevoegd aan 
artikel 10, lid 4, van die Richtlijn.

Or. en

Amendement 13
Holger Krahmer

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 

(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, niet bevoegd is om krachtens 
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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.

artikel 10, lid 4, van Richtlijn 2003/87/EG 
het tijdschema van de veilingen te 
wijzigen.

Or. de

Motivering

Het systeem van de EU voor de handel in emissierechten (EU-ETS) werd georganiseerd om 
de uitstoot van broeikasgassen op een kostenefficiënte manier te verminderen.  Met het 
huidige tijdschema van de veilingen wordt voorspelbaarheid verschaft, is planning mogelijk 
en wordt het mogelijk de doelstellingen van CO2-vermindering voor 2020 te halen. Elke 
wijziging aan het tijdschema zou de vlotte werking van de markt sterk verhinderen en is 
daarom strijdig met de marktgerelateerde regels van de handel in emissierechten.

Amendement 14
Konrad Szymański

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 om buitensporige 
prijsschommelingen 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 15
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een besluit
Overweging 2
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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, op voorwaarde dat deze 
interventie gestaafd kan worden met een 
effectbeoordeling waaruit blijkt dat de 
Unie het risico loopt in 2020 een 
emissievermindering in de 
Gemeenschapsregeling van 21% onder de 
gerapporteerde niveaus van 2005 niet te 
bereiken en dat de interventie geen 
aanzienlijk weglekeffect heeft. 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

Motivering

Om de geloofwaardigheid van het ETS als een marktgerelateerd systeem te herstellen moet 
het duidelijk zijn dat de "back loading" slechts een eenmalige en uitzonderlijke maatregel kan 
zijn.

Amendement 16
Judith A. Merkies

Voorstel voor een besluit
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Vóór 31 april 2013 moet de 
Commissie, rekening houdend met de 
onderliggende veronderstellingen en 
omstandigheden op het niveau van de 
lidstaten, een kosteneffectief 
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beleidsvoorstel doen om de in de 
Routekaart naar een koolstofarme 
economie in 2050 vermelde 
verminderingen te leveren voor de periode 
tot 2030, met inbegrip van beleidskeuzes 
die het pad van de lineaire vermindering 
van het EU-ETS tot 2030 wijzigen en een 
samenhangend doel voor hernieuwbare 
energie voor 2030 aannemen. 

Or. en

Motivering

In March 2011 and in March 2012, twenty-six Member States supported Council presidency 
conclusions inviting the Commission to present timely policy options for the period up to 
2030. So far the Commission has not followed up on this invitation. The Commission has 
announced in its 2013 work programme an initiative framing post-2020 climate and energy 
policies to provide long-term certainty to investors. Considering the urgency of structural 
reform of ETS and considering that long-term clarity can help to reinvigorate ETS and can 
provide more certainty for private investors, it is important that the Commission presents ETS 
policy options for the period up to 2030 timely, so that Council and Parliament can still 
debate the options in the first half of 2013. Also a consistent renewable energy target for 
2030, as referred to in European Parliament resolution on the Low Carbon Roadmap 
2011/2095 (INI) must be included in the proposals.

Amendement 17
Fiona Hall

Voorstel voor een besluit
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Ter aanvulling op dit Besluit en 
omdat de doeltreffendheid en de 
investeringsstimuli van het EU-ETS 
behouden moeten worden, is het 
noodzakelijk om onverwijld structurele 
hervormingsmaatregelen te nemen 
teneinde 1,4 miljard emissierechten 
permanent aan de voor de jaren 2015, 
2016 en 2017 geplande veilingen te 
onttrekken.

Or. en



AM\921553NL.doc 15/32 PE501.951v01-00

NL

Amendement 18
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een besluit
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Als de Commissie besluit een 
bepaalde hoeveelheid emissierechten 
tijdelijk niet toe te wijzen, moet zij ervoor 
zorgen dat deze rechten vanaf het jaar na 
de datum van de desbetreffende 
marktinterventie opnieuw op de markt 
worden gebracht op een lineaire manier.

Or. en

Motivering

De "theoretische" intentie om een bepaalde hoeveelheid rechten de eerste drie jaar niet toe te 
wijzen en deze de laatste twee jaar opnieuw op de markt te brengen zou strijdig zijn met de 
bepalingen in artikel 9.  Daarom moet ten minste worden verduidelijkt dat na de interventie 
een lineaire afname wordt aangehouden.

Amendement 19
Holger Krahmer

Voorstel voor een besluit
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De doelstellingen voor 
emissievermindering voor 2020 zullen 
tegen eender welke prijs worden bereikt –
zelfs aan 0 EUR per certificaat – wegens 
de beperkte hoeveelheid rechten die het 
globale plafond van het EU-ETS 
vertegenwoordigen.

Or. en
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Motivering

De handel onder een absoluut emissieplafond zorgt ervoor dat deze doelstellingen voor 
emissievermindering op een kostenefficiënte manier worden bereikt. Het plafond garandeert 
de emissieverminderingen, de prijs niet.

Amendement 20
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een besluit
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Ter aanvulling op dit Besluit zal de 
Commissie in de volgende herziening van 
het EU-ETS voorstellen opnemen om een 
dynamischere aanpak van de toewijzing 
van rechten ten uitvoer te leggen. Die 
aanpak moet eerder op werkelijke 
productiefactoren gebaseerd zijn dan op 
historische referentieperioden, waarvan 
gebleken is dat het EU-ETS niet in staat 
gesteld wordt zich behoorlijk aan te 
passen aan economische oplevingen en 
crisissen. Terwijl de vereiste absolute 
vermindering over de ganse periode 
gegarandeerd moet worden, moet het 
toewijzingssysteem eveneens ex post 
aanpassingen mogelijk maken om te 
voorkomen dat verdere interventies van de 
Commissie nodig zijn, zoals de matiging 
van te hoge toewijzingen alsook niet-
gestaafd lage toewijzingen.

Or. en

Motivering

One of the main reasons for the over-allocation of allowances lies in the system's inability to 
adapt to economic crisis situations. When negotiating on the current ETS directive, the 
Commission rejected arguments in favour of more dynamic allocation rules. A majority of 
Member States seem to support basing the allocation on actual production. Ex-ante set 
allocations based on actual production with the option of ex-post adjustments (as applied, for 
example, in taxation) would avoid unjustified overhang of allowances as well as unjustified 
shortages, while ensuring that the target is achieved. A structural ETS amendment should, 
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therefore, also look into amending the allocation rules.

Amendement 21
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Om samenhangend te zijn met een 
kosteneffectief pad naar de doelstelling 
van de Europese Raad om tegen 2050 een 
vermindering van 80-95% van 
broeikasgassen te bereiken, moet de in 
Richtlijn 2003/87/EG vastgestelde lineaire 
factor aangepast worden.

Or. en

Amendement 22
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Overweging 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) Omdat de stimuli van het EU-ETS 
behouden moeten worden, het systeem 
doeltreffender gemaakt moet worden en 
het niveau van de op het moment van de 
goedkeuring van het klimaatpakket 
getoonde ambitie hersteld moet worden, is 
het noodzakelijk 1,4 miljard 
emissierechten permanent aan de voor de 
jaren 2015, 2016 en 2017 geplande 
veilingen te onttrekken.

Or. en
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Amendement 23
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel -1
In artikel 9 van Richtlijn 2003/87/EG 
wordt na lid 2 het volgende lid 
toegevoegd:
"Vanaf 2014 bedraagt de lineaire 
reductiefactor 2,5%."

Or. en

Amendement 24
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel -1 bis
In artikel 10 van Richtlijn 2003/87/EG 
wordt het volgende lid ingevoegd:
"2 bis. Als eenmalige afwijking op lid 1 
wordt in totaal 1,4 miljard emissierechten 
permanent onttrokken aan de voor de 
jaren 2015, 2016 en 2017 geplande 
veilingen onder voorbehoud van punt (b) 
van lid 2."

Or. en
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Amendement 25
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een besluit
Artikel 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 26
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

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.

Wanneer uit een effectbeoordeling blijkt 
dat de Unie niet op schema ligt om in 
2020 de emissievermindering van de 
Gemeenschapsregeling te bereiken zoals 
vereist in deze Richtlijn en dat het effect 
op aan een aanzienlijk risico op 
weglekken blootgestelde installaties 
beperkt is, kan de Commissie waar nodig 
het tijdschema wijzigen voor de op 1 
januari 2013 beginnende periode
waarnaar in artikel 13, lid 1, wordt 
verwezen, voor maximaal 900 miljoen 
rechten. Als 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. 
De Commissie voert niet meer dan één 
zo'n wijziging uit.

Or. en
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Amendement 27
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Voorstel voor een besluit - wijzigingsbesluit
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.

De verordening komt overeen met andere 
bepalingen van deze richtlijn, met name 
de in artikel 9 vastgestelde bepalingen.

Or. en

Motivering

Article 9 prohibits any form of “back-loading” of allowances from one year of the trading 
period to another. It sets out strict and narrow conditions for the quantity of allowances to be 
issued (allocated or auctioned), inter alia, that this quantity decreases each year by a linear 
factor of 1.74%. One of the principal reasons for this provision is the “predictability” of the 
system. The reasoning behind the Commission proposal, that the Directive would “not specify 
how volumes of greenhouse gas emission allowances to be auctioned are to be distributed 
over the trading period”, is therefore incorrect and no clarification is needed. On the 
contrary, the clarification proposed by the Commission, and in particular the reasoning 
behind it, leads instead to a contradiction within the directive. The proposal also removes any 
predictability of the system, even more so as the Commission has already made public its 
intention to propose “structural measures” which may include the cancellation of the 
allowances intended to be back-loaded. The Commission proposal is against the spirit and the 
letter of the directive.

Amendement 28
Konrad Szymański

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

markt te waarborgen, kan de Commissie 
onder uitzonderlijke omstandigheden
voorstellen het tijdschema te wijzigen voor 
de op 1 januari 2013 beginnende periode 
waarnaar in artikel 13, lid 1, wordt 
verwezen. De Commissie stelt niet meer 
dan één zo'n wijziging voor en dit enkel 
na raadpleging van de belanghebbenden.
Teneinde de voorspelbaarheid van de 
veilingen te garanderen, vooral met 
betrekking tot de geschatte hoeveelheden 
overeenkomstig dit lid, is elke wijziging 
strikt verboden, ook de vermindering van 
de hoeveelheden of een deel van de 
hoeveelheden te veilen rechten.

Or. en

Motivering

Om de zekerheid van het wettelijk kader en de voorspelbaarheid van de veilingen te 
garanderen alsook om te zorgen voor het vertrouwen van investeerders in de 
marktgerelateerde werking van het EU-ETS, voornamelijk de hoeveelheid rechten die 
beschikbaar zijn voor veilingen, moet elke wijziging van de hoeveelheden of een deel van de 
hoeveelheden te veilen rechten strikt verboden worden. Elke interventie met betrekking tot het 
tijdschema moet zuiver "technisch" zijn van aard.

Amendement 29
Judith A. Merkies

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, 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 beperkt zichzelf tot één 
wijziging alvorens structurele 
maatregelen in overweging genomen 
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worden om het marktonevenwicht aan te 
pakken.

Or. en

Amendement 30
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Markus Pieper, Jolanta Emilia 
Hibner, Lena Kolarska-Bobińska

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, kan de Commissie 
onder uitzonderlijke omstandigheden
voorstellen het tijdschema te wijzigen voor 
de op 1 januari 2013 beginnende periode 
waarnaar in artikel 13, lid 1, wordt 
verwezen. De Commissie stelt niet meer 
dan één zo'n wijziging voor en dit enkel 
na raadpleging van de belanghebbenden.

Or. en

Amendement 31
Adam Gierek

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, worden waar nodig 
beslissingen over de wijziging aan het 
tijdschema voor elke periode in 
overeenstemming met artikel 192, lid 2, 
van het VWEU genomen.
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Or. pl

(Zie artikel 192, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie)

Motivering

Het milieubeleid moet zowel op EU-niveau als op nationaal niveau uitgevoerd worden, het is 
namelijk een gedeelde bevoegdheid. Daarom kan de Commissie niet opleggen welke 
verschillende energiebronnen en energievoorzieningsstructuur de lidstaten moeten kiezen.

Amendement 32
Jean-Pierre Audy

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, dient de Commissie 
waar nodig een voorstel in bij het 
Europees Parlement en de Raad om het 
tijdschema voor elke periode te wijzigen."

Or. fr

Amendement 33
Holger Krahmer

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 het tijdschema voor elke 
periode niet."

Or. de

Motivering

Het systeem van de EU voor de handel in emissierechten (EU-ETS) werd georganiseerd om 



PE501.951v01-00 24/32 AM\921553NL.doc

NL

de uitstoot van broeikasgassen op een kostenefficiënte manier te verminderen.  Met het 
huidige tijdschema van de veilingen worden de doelstellingen van CO2-vermindering tegen 
2020 op een geplande en voorspelbare manier gehaald. Elke wijziging aan het tijdschema zou 
de vlotte werking van de markt verhinderen en is daarom strijdig met de marktgerelateerde 
regels van de handel in emissierechten.

Amendement 34
Konrad Szymański

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Aan artikel 10, lid 4, worden de 
volgende alinea's toegevoegd:
"Bij elke wijziging moet de beoordeling 
op het niveau van de lidstaten gevoegd 
worden van het effect van bovenvermelde 
wijziging op de opbrengsten van de 
veilingen voor de lidstaten.
Wanneer de in de eerste alinea vermelde 
wijziging in een lidstaat een vermindering 
tot gevolg heeft van de opbrengsten van de 
veilingen in 2013 en in elk daaropvolgend 
jaar tot 2020, stelt de Commissie 
compenserende maatregelen voor, die de 
negatieve impact op de opbrengsten voor 
de lidstaten tot een minimum beperken."

Or. en

Motivering

Overeenkomstig artikel 10, lid 3, van de ETS-richtlijn moet een deel van 50% van de 
opbrengsten van de veiling van emissierechten worden gebruikt voor de vermindering van en 
de aanpassing aan de effecten van de klimaatverandering in ontwikkelingslanden. Om de 
lidstaten in staat te stellen hun beloftes na te komen en zo de internationale verwachtingen 
met betrekking tot de klimaatsteun van de EU in te lossen mogen wijzigingen aan het 
tijdschema van de veilingen niet leiden tot een vermindering van de opbrengsten van de 
veilingen in een lidstaat.
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Amendement 35
Konrad Szymański

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. In artikel 10, lid 4, wordt de 
volgende alinea toegevoegd:
"Een wijziging is enkel van toepassing op 
lidstaten waar de elektriciteitssector 
volledig aan veiling onderhevig is en mag 
op geen enkele manier invloed hebben op 
de hoeveelheden te veilen rechten van de 
lidstaten die overeenkomstig artikel 10, 
lid c, kiezen voor de voorlopige, gratis 
toewijzing voor de modernisering van de 
elektriciteitsopwekking."

Or. en

Motivering

De lidstaten kunnen overeenkomstig artikel 10, lid c, van de ETS-richtlijn kiezen voor de 
voorlopige, gratis toewijzing voor de modernisering van de elektriciteitsopwekking. 
Voorlopige, gratis toewijzingen worden afgetrokken van de hoeveelheid emissierechten die de 
betrokken lidstaat anders overeenkomstig artikel 10, lid 2, zou veilen. Als de hoeveelheden te 
veilen rechten worden beperkt, zouden deze lidstaten een kleinere hoeveelheid rechten 
hebben, wat kan leiden tot onvoldoende resterende te veilen rechten.

Amendement 36
Konrad Szymański

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. In artikel 10, lid 4, wordt de 
volgende alinea toegevoegd:
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"Elke wijziging waardoor de hoeveelheid 
in 2013 of in elk daaropvolgend jaar tot 
2020 te veilen rechten wordt beperkt, is 
niet van toepassing op de in bijlage IIb 
vermelde lidstaten."

Or. en

Motivering

Aan de lidstaten die in 2005 hun uitstoot van broeikasgassen met ten minste 20% hadden 
verlaagd ten opzichte van het in het Protocol van Kyoto vastgestelde referentiejaar werd een 
bijkomende 2% van de totale te veilen hoeveelheid rechten toegewezen teneinde hun kosten 
voor de grote uitstootvermindering de voorgaande jaren te compenseren. Om het effect van 
de wijzigingen aan het tijdschema van de veilingen tot een minimum te beperken, moeten de 
in bijlage IIb vermelde lidstaten uitgesloten worden van enige regeling die de toekomstige 
hoeveelheden te veilen rechten beperkt.

Amendement 37
Konrad Szymański

Proposal for a decision
Artikel 1 – lid 1 quinquies (nieuw)
Richtlijn 2003/87/EG 
Artikel 10 – lid 4 – alinea 1 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quinquies. In artikel 10, lid 4, wordt de 
volgende alinea toegevoegd:
"Elke wijziging waardoor de hoeveelheid 
in 2013 of in elk daaropvolgend jaar tot 
2020 te veilen rechten wordt beperkt, is 
niet van toepassing op de in bijlage IIa 
vermelde lidstaten."

Or. en

Motivering

Omwille van de solidariteit en groei in de gemeenschap werd aan bepaalde lidstaten een 
bijkomende 10% van de totale te veilen hoeveelheid rechten toegewezen. Al deze landen 
verwachten hogere kosten voor de tenuitvoerlegging van het klimaat- en energiepakket. Om 
het effect van mogelijke wijzigingen aan het tijdschema van de veilingen tot een minimum te 
beperken, moeten de in bijlage IIa vermelde lidstaten uitgesloten worden van enige regeling 
die de toekomstige hoeveelheden te veilen rechten beperkt.
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Amendement 38
Konrad Szymański

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 sexies. In artikel 10, lid 4, wordt de 
volgende alinea toegevoegd:
"Teneinde de voorspelbaarheid van de 
veilingen te garanderen, vooral met 
betrekking tot de geschatte hoeveelheden 
overeenkomstig dit lid, vereist elke 
wijziging unanimiteit van alle lidstaten, 
ook de vermindering van de hoeveelheden 
of een deel van de hoeveelheden te veilen 
rechten."

Or. en

Motivering

In overeenstemming met de conclusies van de Europese Raad van december 2008 bepalen de 
lidstaten in overeenstemming met hun respectieve grondwettelijke en budgettaire eisen hoe de 
opbrengsten van de veiling van emissierechten in het EU-emissiehandelssysteem gebruikt 
zullen worden. Daarom moeten alle wijzigingen aan het tijdschema van de veilingen die een 
impact hebben op de opbrengsten ervan voor de lidstaten, unaniem door alle lidstaten 
goedgekeurd worden.

Amendement 39
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Paul Rübig, Lena Kolarska-Bobińska

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 
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volgende alinea toegevoegd:
"Teneinde de voorspelbaarheid van de 
veilingen te garanderen, vooral met 
betrekking tot de geschatte hoeveelheden 
overeenkomstig dit lid, vereist elke 
wijziging unanimiteit van alle lidstaten, 
ook de vermindering van de hoeveelheden 
of een deel van de hoeveelheden te veilen 
rechten."

Or. en

Amendement 40
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Paul Rübig, Lena Kolarska-Bobińska

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:
"Bij elke wijziging moet de beoordeling 
op het niveau van de lidstaten gevoegd 
worden van het effect van bovenvermelde 
wijziging op de opbrengsten van de 
veilingen voor de lidstaten. De Commissie 
stelt compenserende maatregelen voor, die 
de negatieve impact op de opbrengsten 
voor de lidstaten tot een minimum 
beperken."

Or. en

Motivering

According to Article 10(3) of the ETS Directive, part of 50% of revenues generated from the 
auctioning of allowances should be used to finance actions to mitigate and adapt to climate 
change in developing countries. In order to enable Member States to fulfil their pledges and 
in consequence meet the international expectation as regards EU climate aid, any 
modification of the auction timetable should not lead to a reduction of the auctioning 
revenues in any Member State.
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Amendement 41
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Lena Kolarska-Bobińska

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:
"Elke wijziging waardoor de hoeveelheid 
in 2013 of in elk daaropvolgend jaar tot 
2020 te veilen rechten wordt beperkt, is 
niet van toepassing op de in bijlage IIa 
vermelde 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 the 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
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Lena Kolarska-Bobińska

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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"Elke wijziging waardoor de hoeveelheid 
in 2013 of in elk daaropvolgend jaar tot 
2020 te veilen rechten wordt beperkt, is 
niet van toepassing op de in bijlage IIb 
vermelde lidstaten."

Or. en

Motivering

Aan de lidstaten die in 2005 hun uitstoot van broeikasgassen met ten minste 20% hadden 
verlaagd ten opzichte van het in het Protocol van Kyoto vastgestelde referentiejaar werd een 
bijkomende 2% van de totale te veilen hoeveelheid rechten toegewezen. Dit bijkomend deel te 
veilen rechten was ter compensatie van de kosten van die lidstaten voor de grote 
uitstootvermindering de voorgaande jaren. Om het effect van mogelijke wijzigingen aan het 
tijdschema van de veilingen tot een minimum te beperken, moeten de in bijlage IIb vermelde 
lidstaten uitgesloten worden van enige regeling die de toekomstige hoeveelheden te veilen 
rechten beperkt.

Amendement 43
Konrad Szymański

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 29 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 bis
Lid 1 van artikel 29 bis komt als volgt te 
luiden:
"1. Indien de emissierechtenprijs 
gedurende meer dan zes 
achtereenvolgende maanden minder of
meer dan driemaal de gemiddelde prijs 
van emissierechten gedurende de twee 
voorgaande jaren op de Europese 
koolstofmarkt bedraagt, roept de 
Commissie onverwijld het bij artikel 9 
van Beschikking nr. 280/2004/EG 
ingestelde comité bijeen.

Or. en
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Motivering

In plaats van een amendement op artikel 10, lid 4, van Richtlijn 2003/87/EG moet een ander 
amendement op artikel 29 bis worden voorgesteld, waardoor de wettelijke zekerheid wordt 
verhoogd. Met het huidige artikel 29 bis is een reactie mogelijk bij buitensporige 
prijsschommelingen, maar in deze maatregel wordt eigenlijk enkel verwezen naar de situatie 
waarin de emissierechten te hoog zijn. Met de voorgestelde amendementen is krachtens één 
wetsinstrument reactie mogelijk telkens regelgevend optreden noodzakelijk is.

Amendement 44
Konrad Szymański

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 ter (nieuw)
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 29 bis – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Article 1 ter
Letter (a) van artikel 29 bis, lid 2, wordt 
vervangen door:
"(a) een maatregel waarbij de lidstaten 
wordt toegestaan een deel van de te 
veilen hoeveelheid vervroegd of later te 
veilen;"

Or. en

Motivering

In plaats van een amendement op artikel 10, lid 4, van Richtlijn 2003/87/EG moet een ander 
amendement op artikel 29 bis worden voorgesteld, waardoor de wettelijke zekerheid wordt 
verhoogd. Met het huidige artikel 29 bis is een reactie mogelijk bij buitensporige 
prijsschommelingen, maar in deze maatregel wordt eigenlijk enkel verwezen naar de situatie 
waarin de emissierechten te hoog zijn. Met de voorgestelde amendementen is krachtens één 
wetsinstrument reactie mogelijk telkens regelgevend optreden noodzakelijk is.

Amendement 45
Konrad Szymański

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 quater (nieuw)
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Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 29 bis – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 quater
In artikel 29 bis, lid 2, wordt het volgende 
punt ingevoegd:
"(b bis) een maatregel waarbij de 
lidstaten wordt toegestaan afstand te doen 
van een deel van de te veilen 
hoeveelheid."

Or. en

Motivering

In plaats van een amendement op artikel 10, lid 4, van Richtlijn 2003/87/EG moet een ander 
amendement op artikel 29 bis worden voorgesteld, waardoor de wettelijke zekerheid wordt 
verhoogd. Met het huidige artikel 29 bis is een reactie mogelijk bij buitensporige
prijsschommelingen, maar in deze maatregel wordt eigenlijk enkel verwezen naar de situatie 
waarin de emissierechten te hoog zijn. Met de voorgestelde amendementen is krachtens één 
wetsinstrument reactie mogelijk telkens regelgevend optreden noodzakelijk is.


