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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De lidstaten moeten, in 
overeenstemming met de 
staatssteunregels, voorzien in een 
gedeeltelijke compensatie voor bepaalde 
installaties in bedrijfstakken of deeltakken 
waarvan is vastgesteld dat zij zijn 
blootgesteld aan een aanzienlijk risico op 
koolstoflekkage door kosten in verband 
met in de elektriciteitsprijzen 
doorberekende broeikasgasemissies. Het 
protocol en de bijbehorende besluiten die 
door de Conferentie van de partijen in 
Parijs zijn goedgekeurd, moeten voorzien 
in dynamische beschikbaarstelling van 
klimaatfinanciering, overdracht van 
technologie en capaciteitsopbouw voor in 
aanmerking komende partijen, met name 
die met de minste mogelijkheden. De 
publieke sector zal een belangrijke rol 
blijven spelen bij het mobiliseren van 
middelen voor klimaatfinanciering na 
2020. Daarom moeten veilingopbrengsten 
ook worden gebruikt voor 
klimaatfinancieringsacties in kwetsbare 
derde landen, waaronder de aanpassing aan 
de gevolgen van klimaatverandering. Welk 
bedrag voor klimaatfinanciering moet 
worden gemobiliseerd, zal tevens afhangen 
van het ambitieniveau en de kwaliteit van 
de voorgestelde voorgenomen nationaal 
vastgestelde bijdragen, latere 

(9) In hun streven naar een gelijk 
speelveld moeten de lidstaten via een 
gecentraliseerde regeling op Unieniveau 
voorzien in een gedeeltelijke compensatie 
voor bepaalde installaties in bedrijfstakken 
of deeltakken waarvan is vastgesteld dat zij 
zijn blootgesteld aan een aanzienlijk risico 
op koolstoflekkage door kosten in verband 
met in de elektriciteitsprijzen 
doorberekende broeikasgasemissies. De 
publieke sector zal een belangrijke rol 
blijven spelen bij het mobiliseren van 
middelen voor klimaatfinanciering na 
2020. Daarom moeten veilingopbrengsten 
ook worden gebruikt voor 
klimaatfinancieringsacties in kwetsbare 
derde landen, waaronder de aanpassing aan 
de gevolgen van klimaatverandering. Welk 
bedrag voor klimaatfinanciering moet 
worden gemobiliseerd, zal tevens afhangen 
van het ambitieniveau en de kwaliteit van 
de voorgestelde INDC's, latere 
investeringsplannen en nationale processen 
voor aanpassingsplanning. Lidstaten 
moeten ook aandacht besteden aan de 
sociale aspecten van het koolstofarmer 
maken van hun economie en moeten 
veilinginkomsten gebruiken ter 
bevordering van het verwerven van 
vaardigheden en de reallocatie van arbeid 
die wordt getroffen door de overgang naar 
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investeringsplannen en nationale processen 
voor aanpassingsplanning. Lidstaten 
moeten de veilinginkomsten ook gebruiken 
ter bevordering van het verwerven van 
vaardigheden en de reallocatie van arbeid 
die wordt getroffen door de overgang naar 
andere banen in een economie die 
koolstofarmer wordt.

andere banen in een economie die 
koolstofarmer wordt. Via de 
gecentraliseerde regeling op Unieniveau 
moeten de lidstaten ontvangen 
compensatie kunnen aanvullen. 
Dergelijke financiële maatregelen mogen 
niet hoger uitvallen dan 100% van de 
kosten en mogen niet relevant zijn voor 
staatssteunregels of het stabiliteits- en 
groeipact.

Or. en
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter d bis (nieuw)
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis – lid 6 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) in lid 6 wordt een nieuwe alinea 
ingevoegd:
"Lidstaten mogen tevens, rekening 
houdend met de eventuele gevolgen voor 
de interne markt, nationale financiële 
maatregelen vaststellen ten gunste van 
bedrijfstakken of deeltakken die, als 
gevolg van aanzienlijke indirecte kosten 
die feitelijk zijn opgelopen door in de 
elektriciteitsprijzen doorberekende 
broeikasgasemissiekosten, aan een reëel 
risico op koolstoflekkage zijn blootgesteld. 
Staatssteunregels en het stabiliteits- en 
groeipact zijn niet van toepassing op 
dergelijke financiële maatregelen. 
Dergelijke nationale maatregelen vallen, 
in combinatie met de steun die in de eerste 
alinea wordt bedoeld, niet hoger uit dan 
100% van de kosten."

Or. en


