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9.2.2017 A8-0003/151 

Amendement  151 

Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska 

namens de ECR-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 11 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Een moderniseringsfonds moet 

worden ingesteld met 2 % van de totale 

EU-ETS-rechten en geveild 

overeenkomstig de regels en modaliteiten 

voor veilingen die op het bij Verordening 

(EU) nr. 1031/2010 vastgestelde 

gemeenschappelijke veilingplatform 

plaatsvinden. Lidstaten waarvan in 2013 

het bbp per hoofd van de bevolking tegen 

marktwisselkoersen minder dan 60 % van 

het EU-gemiddelde bedroeg, moeten in 

aanmerking komen voor financiering uit 

het moderniseringsfonds en mogen tot 

2030 afwijken van het beginsel van 

volledige veiling voor 

elektriciteitsopwekking door gebruik te 

maken van de mogelijkheid van kosteloze 

toewijzing om reële investeringen die hun 

energiesector moderniseren op een 

transparante manier te bevorderen en 

tegelijkertijd verstoringen van de interne 

energiemarkt te vermijden. De regels voor 

het beheer van het moderniseringsfonds 

moeten voorzien in een samenhangend, 

alomvattend en transparant kader om de 

efficiëntst mogelijke uitvoering te 

garanderen en moeten rekening houden 

met de behoefte aan een eenvoudige 

toegang voor alle deelnemers. De werking 

van de beheersstructuur moet zijn 

afgestemd op het doel om een passend 

gebruik van de financiële middelen te 

(11) Een moderniseringsfonds moet 

worden ingesteld met 2 % van de totale 

EU-ETS-rechten en geveild 

overeenkomstig de regels en modaliteiten 

voor veilingen die op het bij Verordening 

(EU) nr. 1031/2010 vastgestelde 

gemeenschappelijke veilingplatform 

plaatsvinden. Lidstaten waarvan in 2013 

het bbp per hoofd van de bevolking tegen 

marktwisselkoersen minder dan 60 % van 

het EU-gemiddelde bedroeg, moeten in 

aanmerking komen voor financiering uit 

het moderniseringsfonds en mogen tot 

2030 afwijken van het beginsel van 

volledige veiling voor 

elektriciteitsopwekking door gebruik te 

maken van de mogelijkheid van kosteloze 

toewijzing om reële investeringen die hun 

energiesector moderniseren op een 

transparante manier te bevorderen, in lijn 

met de klimaat- en energiedoelstellingen 

van de Unie voor 2030 en 2050, en 

tegelijkertijd verstoringen van de interne 

energiemarkt te vermijden. De regels voor 

het beheer van het moderniseringsfonds 

moeten voorzien in een samenhangend, 

alomvattend en transparant kader om de 

efficiëntst mogelijke uitvoering te 

garanderen en moeten rekening houden 

met de behoefte aan een eenvoudige 

toegang voor alle deelnemers. De werking 

van de beheersstructuur moet zijn 
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waarborgen. De beheersstructuur moet 

bestaan uit een investeringsraad en een 

beheerscomité en in het 

besluitvormingsproces moet naar behoren 

rekening worden gehouden met de 

deskundigheid van de EIB, tenzij steun 

wordt verleend aan kleine projecten met 

leningen van een nationale 

stimuleringsbank of met subsidies via een 

nationaal programma dat de 

doelstellingen van het 

moderniseringsfonds deelt. Investeringen 

die uit het fonds worden gefinancierd, 

moeten door de lidstaten worden 

voorgesteld. Om ervoor te zorgen dat de 

investeringsbehoeften in minder 

kapitaalkrachtige lidstaten adequaat 

worden aangepakt, zal bij de verdeling van 

de financiële middelen in gelijke mate 

rekening worden gehouden met criteria op 

het gebied van geverifieerde emissies en 

bbp. De financiële steun uit het 

moderniseringsfonds kan in verschillende 

vormen worden verleend. 

afgestemd op het doel om een passend 

gebruik van de financiële middelen te 

waarborgen. De beheersstructuur moet 

bestaan uit een investeringsraad en een 

adviesraad. Investeringen die uit het fonds 

worden gefinancierd, moeten door de 

lidstaten worden voorgesteld. Om ervoor te 

zorgen dat de investeringsbehoeften in 

minder kapitaalkrachtige lidstaten adequaat 

worden aangepakt, zal bij de verdeling van 

de financiële middelen in gelijke mate 

rekening worden gehouden met criteria op 

het gebied van geverifieerde emissies en 

bbp. De financiële steun uit het 

moderniseringsfonds kan in verschillende 

vormen worden verleend. 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0003/152 

Amendement  152 

Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska 

namens de ECR-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 quater – lid 2 – alinea 1 – letter c – punt i 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

i) volgens een kosten-batenanalyse 

een positieve nettowinst voor de 

emissiereductie opleveren en een vooraf 

bepaalde aanzienlijke mate van CO2-

vermindering verwezenlijken; 

i) op basis van een kosten-

batenanalyse een positieve nettowinst 

garanderen in termen van 

emissiereducties en een vooraf bepaalde 

aanzienlijke mate van CO2-vermindering 

verwezenlijken; de emissies van bestaande 

opwekking van elektriciteit met 

20% verminderen ten opzichte van de 

prestaties van de installatie voorafgaand 

aan de modernisering; bij projecten met 

betrekking tot nieuwe opwekking van 

elektriciteit na de voltooiing van het 

project CO2-intensievere 

opwekkingscapaciteit vervangen door ten 

minste 20% minder CO2-intensieve 

opwekkingscapaciteit; bij projecten met 

betrekking tot warmteproductie 

waarborgen dat de emissiereductie van 

bestaande installaties of de totale 

broeikasgasemissie per kilowattuur van de 

door nieuwe installaties geproduceerde 

warmte voldoet aan de grenswaarden van 

de uitvoeringshandeling die moet worden 

vastgesteld overeenkomstig artikel 22 bis, 

en waarin tegen 1 januari 2021 

vergelijkbare emissiegrenswaarden 

worden vastgelegd; 

Or. en 
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Motivering 

De prestaties van nieuwe of gemoderniseerde installaties moeten worden beschreven als een verbetering 

van hun emissie-intensiteit overeenkomstig het voorstel van de Commissie. 



AM\1116992NL.docx  PE598.453v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

9.2.2017 A8-0003/153 

Amendement  153 

Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska 

namens de ECR-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 7 

Richtlijn 2003/87/EU 

Artikel 10 quinquies – lid 1 – alinea 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De ondersteunde investeringen moeten in 

overeenstemming zijn met de 

doelstellingen van deze richtlijn en het 

Europees Fonds voor strategische 

investeringen. 

De ondersteunde investeringen voldoen 

aan de beginselen van transparantie, non-

discriminatie, gelijke behandeling en 

degelijk financieel beheer en bieden de 

beste kosten-batenverhouding. Zij zijn in 

overeenstemming met de doelstellingen 

van deze richtlijn, de 

langetermijndoelstellingen van de Unie op 

het gebied van klimaat en energie en het 

Europees Fonds voor strategische 

investeringen en voldoen aan de volgende 

kenmerken: 

 i) ze garanderen op basis van een kosten-

batenanalyse een positieve nettowinst in 

termen van emissiereducties en 

verwezenlijken een vooraf bepaalde 

aanzienlijke mate van CO2-vermindering; 

de emissies van bestaande opwekking van 

elektriciteit worden met 20% verminderd 

ten opzichte van de prestaties van de 

installatie voorafgaand aan de 

modernisering; bij projecten met 

betrekking tot nieuwe opwekking van 

elektriciteit wordt CO2-intensievere 

opwekkingscapaciteit na de voltooiing van 

het project vervangen door ten minste 

20% minder CO2-intensieve 

opwekkingscapaciteit; bij projecten met 

betrekking tot warmteproductie voldoet de 

emissiereductie van bestaande installaties 
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of de totale broeikasgasemissie per 

kilowattuur van de door nieuwe 

installaties geproduceerde warmte aan de 

grenswaarden van de 

uitvoeringshandeling die moet worden 

vastgesteld overeenkomstig artikel 22 bis, 

en waarin tegen 1 januari 2021 

vergelijkbare emissiegrenswaarden 

worden vastgelegd; 

 ii) ze komen duidelijk tegemoet aan 

vervangings- en 

moderniseringsbehoeften; en 

  iii) ze beantwoorden niet aan een 

marktgestuurde groei van de vraag naar 

energie. 

Or. en 

Motivering 

De prestaties van nieuwe of gemoderniseerde installaties moeten worden beschreven als een verbetering 

van hun emissie-intensiteit overeenkomstig het voorstel van de Commissie. 
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9.2.2017 A8-0003/154 

Amendement  154 

Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska 

namens de ECR-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 7 

Richtlijn 2003/87/EG 

Artikel 10 quinquies – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Het fonds financiert ook 

kleinschalige investeringsprojecten in de 

modernisering van energiesystemen en 

energie-efficiëntie. De investeringsraad 

ontwikkelt daartoe richtsnoeren en 

selectiecriteria voor investeringen die 

specifiek zijn voor dergelijke projecten. 

2. Het fonds financiert ook 

kleinschalige investeringsprojecten in de 

modernisering van energiesystemen en 

energie-efficiëntie. De investeringsraad 

ontwikkelt daartoe 

investeringsrichtsnoeren en de adviesraad 

stelt aan de hand hiervan selectiecriteria 

vast voor investeringen die specifiek zijn 

voor dergelijke projecten, in 

overeenstemming met de doelstellingen 

van deze richtlijn en de in lid 1 

vastgestelde criteria. Deze regels worden 

openbaar gemaakt. 

Or. en 

Motivering 

Het amendement herstelt het standpunt van ITRE. 
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9.2.2017 A8-0003/155 

Amendement  155 

Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska 

namens de ECR-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 7 

Richtlijn 2003/87/EG 

Artikel 10 quinquies – lid 4 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het fonds wordt bestuurd door een 

investeringsraad en een beheerscomité die 

zijn samengesteld uit vertegenwoordigers 

van de begunstigde lidstaten, de 

Commissie, de EIB en drie voor een 

periode van vijf jaar door de andere 

lidstaten verkozen vertegenwoordigers. De 

investeringsraad is verantwoordelijk voor 

de vaststelling op EU-niveau van een 

investeringsbeleid, passende 

financieringsinstrumenten en 

selectiecriteria voor investeringen. Het 

beheerscomité is verantwoordelijk voor 

het dagelijkse beheer van het fonds. 

De begunstigde lidstaten zijn 

verantwoordelijk voor het bestuur van het 

fonds en richten gezamenlijk een 

investeringsraad op die is samengesteld uit 

één vertegenwoordiger per begunstigde 

lidstaat, de Commissie, en drie 

waarnemers van belanghebbende partijen 

(federaties van de sector, vakbonden en 

ngo's). De raad is verantwoordelijk voor 

de vaststelling op Unie-niveau van een 

investeringsbeleid, in overeenstemming 

met de vereisten van dit artikel en 

consistent met het Uniebeleid en neemt 

besluiten over investeringen. 

Or. en 

Motivering 

Het amendement herstelt het standpunt van ITRE. 
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9.2.2017 A8-0003/156 

Amendement  156 

Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska 

namens de ECR-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 7 

Richtlijn 2003/87/EG 

Artikel 10 quinquies – lid 4 – alinea 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Er wordt een adviesraad opgericht die 

onafhankelijk is van de investeringsraad, 

en die is samengesteld uit deskundigen 

met veel relevante marktervaring met 

projectstructurering en 

projectfinanciering. De adviesraad is 

samengesteld uit drie vertegenwoordigers 

van de begunstigde lidstaten, drie 

vertegenwoordigers van de overige 

lidstaten en deskundigen van de 

Commissie, de Europese Investeringsbank 

(EIB) en de Europese Bank voor 

Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO), 

die voor een periode van vijf jaar worden 

gekozen. De adviesraad geeft advies over 

specifieke projecten met betrekking tot het 

verzamelen van publieke en private 

financiële middelen, de vraag of projecten 

voldoen aan de investeringsvereisten en 

de behoefte aan assistentie bij de 

ontwikkeling van projecten. 

Or. en 

Motivering 

Het amendement herstelt het standpunt van ITRE. 

 


