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Ontwerpwetgevingsresolutie 

Amendement 11 wordt als volgt gelezen: 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) De veiling van rechten blijft de 

algemene regel en kosteloze toewijzing de 

uitzondering. Derhalve, en zoals bevestigd 

door de Europese Raad, mag het aandeel 

van de te veilen rechten, dat in de periode 

2013-2020 57 % bedroeg, niet worden 

(6) De veiling van rechten blijft de 

algemene regel en kosteloze toewijzing de 

uitzondering. Derhalve moet het aandeel 

van de te veilen rechten, dat in de periode 

2021-2030 57 % moet bedragen, worden 

verlaagd door de transsectorale 
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verlaagd. In de effectbeoordeling van de 

Commissie18 worden nadere gegevens over 

het te veilen aandeel verstrekt en wordt 

gepreciseerd dat dit aandeel van 57 % 

bestaat uit namens de lidstaten geveilde 

rechten, inclusief voor nieuwkomers 

gereserveerde rechten die niet zijn 

toegewezen, rechten voor de modernisering 

van de elektriciteitsopwekking in bepaalde 

lidstaten en rechten die op een later tijdstip 

worden geveild aangezien zij in de bij 

Besluit (EU) 2015/... van het Europees 

Parlement en de Raad19 ingestelde 

marktstabiliteitsreserve zijn ondergebracht. 

correctiefactor toe te passen ter 

bescherming van de bedrijfstakken die het 

meest zijn blootgesteld aan het risico op 

koolstoflekkage. In de effectbeoordeling 

van de Commissie worden nadere 

gegevens over het te veilen aandeel 

verstrekt en wordt gepreciseerd dat dit 

aandeel van 57 % bestaat uit namens de 

lidstaten geveilde rechten, inclusief voor 

nieuwkomers gereserveerde rechten die 

niet zijn toegewezen, rechten voor de 

modernisering van de 

elektriciteitsopwekking in bepaalde 

lidstaten en rechten die op een later tijdstip 

worden geveild aangezien zij in de bij 

Besluit (EU) 2015/1814 van het Europees 

Parlement en de Raad19 ingestelde 

marktstabiliteitsreserve (MSR) zijn 

ondergebracht. Een fonds voor een 

rechtvaardige transitie moet worden 

ingesteld ter ondersteuning van regio's 

met een groter aandeel werknemers in van 

koolstof afhankelijke bedrijfstakken en 

een bbp per hoofd van de bevolking dat 

ver onder het EU-gemiddelde ligt.  

__________________  

18 SEC(2015)XX.  

19Besluit (EU) 2015/... van het Europees 

Parlement en de Raad van ... betreffende de 

instelling en de werking van een 

marktstabiliteitsreserve voor de EU-

regeling voor de handel in 

broeikasgasemissierechten en tot wijziging 

van Richtlijn 2003/87/EG (PB L [...] van 

[...], blz. [...]). 

19 Besluit (EU) 2015/1814 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

6 oktober 2015 betreffende de instelling en 

de werking van een marktstabiliteitsreserve 

voor de EU-regeling voor de handel in 

broeikasgasemissierechten en tot wijziging 

van Richtlijn 2003/87/EG (PB L 264 

van 9.10.2015, blz. 1). 

 

(Betreft alle taalversies.) 

 

Amendement 81 wordt geschrapt: 

(Betreft alle taalversies.) 


