
 

AM\1116970NL.docx  PE598.453v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

8.2.2017 A8-0003/142 

Amendement  142 

Ivo Belet, Esther de Lange, Peter Liese, Krišjānis Kariņš 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0003/2017 

Ian Duncan 

Kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen 

COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 

Richtlijn 2003/87/EG 

Artikel 9 – alinea's 2 en 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Met ingang van 2021 bedraagt de lineaire 

factor 2,2 %. 

Met ingang van 2021 bedraagt de lineaire 

factor 2,2 %, en moet deze regelmatig 

worden herzien met het oog op een 

verhoging naar 2,4 %, op zijn vroegst in 

2024. 

 

Or. en
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8.2.2017 A8-0003/143 

Amendement  143 

Ivo Belet, Esther de Lange, Peter Liese, Krišjānis Kariņš 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0003/2017 

Ian Duncan 

Kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen 

COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 3 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3)  De Europese Raad heeft bevestigd 

dat een goed functionerende, hervormde 

EU-ETS met een instrument om de markt 

te stabiliseren het belangrijkste Europese 

instrument zal zijn om die doelstelling te 

bereiken, met een jaarlijkse reductiefactor 

van 2,2 % vanaf 2021, terwijl de kosteloze 

toewijzing niet afloopt, maar de bestaande 

maatregelen na 2020 blijven bestaan om 

het risico op koolstoflekkage ten gevolge 

van het klimaatbeleid tegen te gaan zolang 

er in andere grote economieën geen 

vergelijkbare inspanningen worden 

geleverd en zonder het aandeel van de te 

veilen rechten te verkleinen. Om de 

planningszekerheid wat 

investeringsbeslissingen betreft, te 

verhogen, de transparantie te vergroten en 

het systeem in zijn geheel eenvoudiger en 

gemakkelijker te begrijpen te maken, moet 

in de wetgeving het aandeel dat wordt 

geveild als een percentage worden 

uitgedrukt. 

(3) Een goed functionerende, 

hervormde EU-ETS en een verbeterd 

instrument om de markt te stabiliseren 

zullen de belangrijkste Europese 

instrumenten zijn om die doelstelling te 

bereiken, met een jaarlijkse reductiefactor 

van 2,2% vanaf 2021, terwijl de kosteloze 

toewijzing niet afloopt, maar er na 2020 

maatregelen blijven bestaan om het risico 

op koolstoflekkage ten gevolge van het 

klimaatbeleid tegen te gaan zolang er in 

andere grote economieën geen 

vergelijkbare inspanningen worden 

geleverd. Om de planningszekerheid wat 

investeringsbeslissingen betreft, te 

verhogen, de transparantie te vergroten, het 

systeem in zijn geheel eenvoudiger en 

gemakkelijker te begrijpen te maken en de 

bedrijfstakken die het grootste risico op 

koolstoflekkage lopen te beschermen 

tegen de toepassing van een transsectorale 

correctiefactor, moet in de wetgeving het 

aandeel dat wordt geveild als een 

percentage worden uitgedrukt en moet dit 

percentage afnemen bij toepassing van 

een transsectorale correctiefactor. Deze 

bepalingen moeten regelmatig worden 

geëvalueerd aan de hand van de 

Overeenkomst van Parijs en moeten 

indien nodig dienovereenkomstig worden 
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aangepast om te voldoen aan de 

klimaatverplichtingen van de Unie uit 

hoofde van die overeenkomst. 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0003/144 

Amendement  144 

Ivo Belet, Esther de Lange, Peter Liese, Krišjānis Kariņš 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0003/2017 

Ian Duncan 

Kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen 

COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 6 

Richtlijn 2003/87/EG 

Artikel 10 ter – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. a) Ter uitvoering van artikel 

6, lid 2, van de Overeenkomst van Parijs 

beoordeelt de Commissie in haar verslag, 

dat zal worden opgesteld overeenkomstig 

artikel 28 bis bis, de ontwikkeling van 

beleidsmaatregelen ter beperking van de 

klimaatverandering, inclusief op de markt 

gebaseerde benaderingen, in derde landen 

en regio's en het effect van deze 

beleidsmaatregelen op het 

concurrentievermogen van de Europese 

industrie. 

1 bis. b) Als de Commissie in haar 

verslag tot de conclusie komt dat er een 

aanzienlijk risico van koolstoflekkage 

blijft bestaan, komt ze in voorkomend 

geval met een wetgevingsvoorstel ter 

invoering van een koolstofgrenscorrectie, 

geheel in overeenstemming met de WTO-

regels, op basis van een 

haalbaarheidsstudie waartoe opdracht 

moet worden gegeven bij de publicatie van 

deze richtlijn in het PB. Deze regeling zou 

in de EU-ETS ook importeurs opnemen 

van producten die worden geproduceerd 

door de overeenkomstig artikel 10 bis 

vastgestelde bedrijfstakken of deeltakken. 
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Or. en 

 

 


