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BIJLAGE
STEMMINGSUITSLAGEN

Afkortingen en tekens

+ aangenomen
- verworpen
↓ vervallen
Ing. ingetrokken
HS (..., …, ...) hoofdelijke stemming (aantal stemmen voor, aantal 

stemmen tegen, onthoudingen)
ES (..., …, ...) elektronische stemming (aantal stemmen voor, aantal 

stemmen tegen, onthoudingen)
so stemming in onderdelen
as aparte stemming
am amendement
CA compromisamendement
DD desbetreffend deel
S amendement tot schrapping
= gelijkluidende amendementen
§ lid / paragraaf
art artikel
overw overweging
OR ontwerpresolutie
GOR gezamenlijke ontwerpresolutie
1/20 lage drempel (1/20 van de leden)
1/10 middelhoge drempel (1/10 van de leden)
1/5 hoge drempel (1/5 van de leden)
Geh. S geheime stemming
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1. Wijziging van het systeem voor de handel in broeikasgasemissierechten 
binnen de Unie ***I

Verslag: Peter Liese (A9-0162/2022)

Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Voorstel tot verwerping van het voorstel van de Commissie

verwerping 675 ID HS - 114, 499, 12

Ontwerp van wetgevingshandeling

amendementen van 
de bevoegde 
commissie – 

stemming en bloc

406-415, 
417, 

419-420, 
426, 

429-433, 
437-444, 
447-450, 
457-459, 

461, 
465-466, 
468-469, 
471-485, 
489-495, 

500, 
502-505, 
510-514, 

516, 
519-520, 

530, 
534-535, 

538, 
540-542, 
544-546, 
550-554, 

558, 
564, 
569, 
571, 
574, 
576, 

601-602, 
606, 
611, 

613-614, 
616-619, 

624, 
626-628

commissie +

so

1 +

amendementen van 
de bevoegde 

commissie – aparte 
stemming

416 commissie

2 +

so421 commissie

1 +
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

2 +

so

1 +

422 commissie

2 +

so

1 +

2 +

3 +

423 commissie

4/HS + 463, 144, 24

424 commissie as +

425 commissie as +

427 commissie as +

428 commissie as +

434 commissie as +

435 commissie as +

436 commissie as +

so

1 +

445 commissie

2 -

so

1/AN + 576, 52, 4

446 commissie

2/HS + 484, 127, 8

so

1 +

454 commissie

2 +

456 commissie HS + 450, 169, 13

so460 commissie

1 +
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

2 +

so

1 +

462 commissie

2/HS + 460, 139, 34

463 commissie HS + 441, 182, 7

464 commissie as +

467 commissie as +

470 commissie as +

486 commissie as +

487 commissie as +

488 commissie as +

496 commissie as +

so

1 +

2 +

497 commissie

3 +

501 commissie as +

so

1 +

506/rev commissie

2/HS + 439, 182, 11

508 commissie HS + 436, 176, 14

so

1/HS + 545, 56, 30

509 commissie

2/HS + 486, 100, 30

515 commissie as +

517 commissie as +

so518 commissie

1 +
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

2 +

so

1 +

521 commissie

2 +

so

1 +

2/HS + 448, 172, 10

3/HS + 442, 169, 15

522 commissie

4/HS + 331, 287, 12

so

1 +

523 commissie

2 +

so

1/ES - 286, 337, 10

526 commissie

2 -

531 commissie HS + 438, 180, 14

so

1 +

533 commissie

2 +

so

1 +

2 +

3 +

4 +

5 +

536 commissie

6 +
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

537 commissie as +

so

1 +

543 commissie

2/HS + 493, 130, 8

so

1/HS + 566, 59, 5

2/HS + 411, 194, 3

547 commissie

3/HS + 481, 132, 9

548 commissie as +

549 commissie as +

555 commissie as +

556 commissie as +

559 commissie HS + 415, 199, 17

so

1 +

560 commissie

2 +

561 commissie HS + 499, 97, 35

562 commissie as +

so

1 +

563 commissie

2 +

565 commissie as +

so

1 +

566 commissie

2 +
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

567 commissie as +

568 commissie as +

570 commissie HS + 419, 202, 11

573 commissie as +

so

1 +

575 commissie

2/HS + 478, 145, 7

603 commissie as +

604 commissie as +

607 commissie as +

608 commissie as +

609 commissie as +

610 commissie as +

612 commissie as +

615 commissie as +

620 commissie HS + 360, 264, 7

621 commissie as +

622 commissie HS + 460, 158, 13

623 commissie HS + 444, 168, 12

art 1 – alinea 1 – 
punt 2 – d

Richtlijn 2003/87/EG
art 3 – alinea 1 – punt 

v

659 ID -

660 ID HS - 131, 494, 5art 1 – alinea 1 – 
punt 5

Richtlijn 2003/87/EG
art 3 octies – lid 1

498 commissie +
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

art 1 – alinea 1 – 
punt 5

Richtlijn 2003/87/EG
art 3 octies – na lid 2

661 ID HS - 192, 423, 7

499 commissie HS + 455, 166, 6art 1 – alinea 1 – 
punt 6

Richtlijn 2003/87/EG
art 3 octies bis – 

alinea 1

662-666 ID HS ↓

667 ID HS - 159, 458, 13

668 ID HS - 174, 450, 7

art 1 – alinea 1 – 
punt 6

Richtlijn 2003/87/EG
na art 3 octies bis

669 ID -

so

1/HS + 490, 130, 13

2/HS + 446, 167, 13

3/HS + 485, 82, 59

4/HS + 366, 183, 59

5/HS + 478, 125, 17

677 PPE, S&D, 
Renew

6/HS + 363, 239, 17

632=
656=

The Left
Verts/ALE

HS ↓

507 commissie HS ↓

Artikel 1 – alinea 1 – 
punt 10

Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 9 – lid 3

670 ID ↓

633 The Left HS - 184, 437, 8art 1 – alinea 1 – na 
punt 10

Richtlijn 2003/87/EG
art 10 – lid 1 – alinea 

2

634 The Left HS - 146, 472, 9

art 1 – alinea 1 – 
punt 12 – a – i

Richtlijn 2003/87/EG
art 10 bis – lid 1 – 

alinea 2 bis

671S ID HS - 147, 474, 7

so

1/HS + 513, 106, 14

678 PPE, S&D, 
Renew

2/HS + 468, 127, 17

art 1 – alinea 1 – 
punt 12 – b

Richtlijn 2003/87/EG
art 10 bis – lid 1 bis – 

alinea 2

635=
657=

The Left
Verts/ALE

HS ↓
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

524 commissie HS ↓

so

1 ↓

§ oorspronkelij
ke tekst

2/HS ↓

so

1/HS + 486, 128, 18

2/HS + 512, 98, 13

3/HS + 406, 186, 26

679 PPE, S&D, 
Renew

4/HS + 313, 291, 19

so

1/HS ↓

2/HS ↓

525 commissie

3/HS ↓

527 commissie HS ↓

so

1/HS ↓

2/HS ↓

art 1 – alinea 1 – 
punt 12 – b

Richtlijn 2003/87/EG
art 10 bis – lid 1 – na 

alinea 2 ter

528 commissie

3/HS ↓

529 commissie +art 1 – alinea 1 – 
punt 12 – b

Richtlijn 2003/87/EG
art 10 bis – lid 1 bis – 

alinea 4

647 ECR -

636 The Left HS - 122, 494, 13

532 commissie HS + 453, 152, 24

648 ECR ↓

art 1 – alinea 1 – 
punt 12 – b – ii

Richtlijn 2003/87/EG
art 10 bis – lid 2 – 
alinea 3 – punt d

672 ID HS - 82, 533, 13
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

art 1 – alinea 1 – 
punt 12 – c – ii

Richtlijn 2003/87/EG
art 10 bis – lid 2 – 

alinea 3 – na punt d

649 ECR -

art 1 – alinea 1 – 
punt 12 – na punt b
Richtlijn 2003/87/EG
art 10 bis – lid 5 bis

673 ID HS - 143, 482, 5

art 1 – alinea 1 – 
punt 12 – e – aanhef
Richtlijn 2003/87/EG

art 10 bis – lid 6

637S The Left HS - 126, 499, 6

art 1 – alinea 1 – 
punt 12 – g

Richtlijn 2003/87/EG
art 10 bis – lid 8 – na 

alinea 3

638 The Left HS - 124, 500, 4

650 ECR HS - 114, 477, 42art 1 – alinea 1 – 
punt 12 – g

Richtlijn 2003/87/EG
art 10 bis – lid 8 – 

alinea 4

539 commissie +

art 1 – alinea 1 – na 
punt 12

Richtlijn 2003/87/EG
art 10 ter

639
640S
641S

The Left HS - 116, 503, 8

art 1 – alinea 1 – 
punt 14 – a

Richtlijn 2003/87/EG
art 10 quinquies – 
lid 1 – na alinea 1

642 The Left -

651 ECR -art 1 – alinea 1 – 
punt 14 – na b

Richtlijn 2003/87/EG
art 10 quinquies – 

lid 6

557 commissie +

652 ECR HS - 150, 472, 10art 1 – alinea 1 – na 
punt 19

Richtlijn 2003/87/EG
art 29 bis

572 commissie +

674S=
653S=

ECR
ID

HS - 189, 411, 22

577 commissie HS + 416, 182, 28

578-599 commissie +

art 1 – alinea 1 – 
punt 21

Richtlijn 2003/87/EG
hoofdstuk IV bis

600 commissie +
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

643 The Left HS - 126, 502, 4art 2 – alinea 1 – 
punt 1 – c

Besluit (EU) 
2015/1814

art 1 – lid 5 – alinea 1

605 commissie +

art 2 – alinea 1 – punt 
1 – c

Besluit (EU) 
2015/1814

art 1 – lid 5 bis

644 The Left HS - 124, 501, 5

art 2 – alinea 1 – na 
punt 1

Besluit (EU) 
2015/1814
art 1 – lid 6

645 The Left HS - 122, 496, 7

625 commissie +bijlage I – alinea 1 – 
punt c - vii

Richtlijn 2003/87/EG
bijlage I – tabel – regel 

30

654 ECR ↓

629 The Left HS - 55, 484, 92overw 7

418 commissie +

na overw 7 630 The Left -

658S ID HS - 156, 470, 5

so

1/HS + 480, 137, 14

2/HS + 417, 197, 10

451 commissie

3/HS + 348, 271, 12

overw 29

452 commissie -

so

1/HS + 459, 164, 6

676 PPE, S&D, 
Renew

2/HS + 320, 276, 21

453 commissie HS ↓

overw 30

631=
655=

The Left,
Verts/ALE

HS ↓

so

1/HS + 490, 122, 10

overw 31 455 commissie

2/HS + 462, 151, 16
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

646 ECR ↓

voorstel van de Commissie HS + 439, 157, 32

Verzoeken om hoofdelijke stemming
PPE: amendementen 531, 632 = 656, 633, 634, 635 = 657, 637, 653 = 674, 677, 678
The Left: amendementen 423 (vierde deel), 451, 462 (2e deel), 527, 528, 531, 629, 631, 

632, 633, 635, 637, 638, 639, 640, 641, 643, 644, 645, 676, 678, 679
S&D: amendementen 676, 677, 678, 679
ECR: amendementen 446, 455, 463, 507, 509, 522 (2e, 3e et 4e deel), 532, 543 (2e 

deel), 547, 575 (2e deel), 650, 652, 653
ID: amendementen 499, 506/rev (2e deel), 508, 532, 577, 622, 623, 636, 658, 660 tot 

en met 668, 671 tot en met 677; art 1 – alinea 1 – punt 12 – b, Richtlijn 
2003/87/EG, art 10 bis – lid 1 bis – alinea 2 (2e deel)

Verts/ALE: amendementen 453, 456, 507, 524, 527, 531, 559, 561, 570, 620, 655, 656, 657, 
676, 678

Verzoeken om aparte stemming
The Left: amendementen 416, 424, 452, 456, 470, 486, 525, 533, 559, 565, 567, 570, 572, 

573, 600
ECR: amendementen 425, 427, 428, 434, 435, 436, 452, 464, 467, 486, 487, 488, 496, 

499, 501, 515, 517, 533, 537, 549, 555, 556, 557, 562, 568, 603, 604, 605, 607, 
608, 609, 610, 612, 615, 620, 621, 622, 625

ID: amendementen 422, 425, 463, 548
PPE, S&D, 
Renew:

amendement 452

Verts/ALE: amendementen 424, 470, 486

Verzoeken om stemming in onderdelen
The Left
amendement 451
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “Daartoe moet voor het bepalen van het aandeel 

kosteloze toewijzing een bonus-malussysteem worden ingevoerd.” En 
“Omgekeerd moeten installaties waarvan de uitstoot van broeikasgassen onder 
de desbetreffende benchmarkwaarden ligt, een stimulans krijgen in de vorm van 
een extra kosteloze toewijzing.”

2e deel “Daartoe moet voor het bepalen van het aandeel kosteloze toewijzing een bonus-
malussysteem worden ingevoerd.”

3e deel “Omgekeerd moeten installaties waarvan de uitstoot van broeikasgassen onder 
de desbetreffende benchmarkwaarden ligt, een stimulans krijgen in de vorm van 
een extra kosteloze toewijzing.”

amendement 518
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “exploitanten die zich niet aan de regels houden, 

zoals”
2e deel deze woorden

ECR:
amendement 421
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en bij verwijdering”
2e deel deze woorden
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amendement 422
1e deel “In het EU-ETS moeten onterechte vrijstellingen en verstorende maatregelen 

zoveel mogelijk worden vermeden. Op de lange termijn moeten alle sectoren een 
rol spelen bij en bijdragen aan de verwezenlijking, uiterlijk in 2050, van 
klimaatneutraliteit in de Unie, en moeten alle CO2-emissies onder passende 
beleidsinstrumenten van de Unie vallen. De opneming van 
verbrandingsinstallaties voor huishoudelijk afval in het EU-ETS zou bijdragen aan 
de circulaire economie door recycling, hergebruik en reparatie van producten aan 
te moedigen, en tevens aan het koolstofvrij maken van de hele economie. 
Aangezien recycling- en regeneratieactiviteiten reeds onder het EU-ETS vallen, 
zou de opneming van verbrandingsinstallaties voor huishoudelijk afval de 
stimulansen voor duurzaam afvalbeheer versterken in overeenstemming met de 
afvalhiërarchie. Zij zou een aanvulling vormen op andere elementen van de 
afvalwetgeving van de Unie. Bovendien zou de integratie van afvalverbranding in 
het EU-ETS een gelijk speelveld creëren tussen de regio’s die de verbranding van 
huishoudelijk afval in het toepassingsgebied hebben opgenomen, waardoor het 
risico van belastingconcurrentie tussen de regio’s wordt verminderd.” en “echter”

2e deel “Om te voorkomen dat afval van verbrandingsinstallaties voor huishoudelijk afval 
afwijkt van stortplaatsen in de Unie, die methaan uitstoten, en uitvoer van afval 
naar derde landen, wat mogelijk gevaarlijke gevolgen heeft voor het milieu, moet 
de opname van verbrandingsinstallaties voor huishoudelijk afval in het 
toepassingsgebied van Richtlijn 2003/87/EG met ingang van 1 januari 2026 echter 
worden voorafgegaan door een effectbeoordeling op 31 december 2024, die in 
voorkomend geval gepaard moet gaan met een wetgevingsvoorstel ter 
voorkoming van een deze afwijking van afval en uitvoer.”

amendement 446
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “plannen vaststellen over de wijze waarop zij de 

EU-ETS-opbrengsten willen gebruiken in overeenstemming met hun respectieve 
klimaat- en energiedoelstellingen, en moeten zij”

2e deel deze woorden

amendement 455
1e deel gehele tekst zonder het woord: “8”
2e deel deze woorden

amendement 460
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “Ten minste 12 % van de emissierechten die 

beschikbaar worden gesteld voor het klimaatinvesteringsfonds moeten daarom 
worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling en uitrol van duurzame 
hernieuwbare energiebronnen in de Unie, overeenkomstig het energie-efficiëntie-
eerstbeginsel.”

2e deel deze woorden
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amendement 497
1e deel “De artikelen 3 ter tot en met 3 septies zijn van toepassing op de toewijzing en 

verlening van emissierechten voor de in bijlage I genoemde luchtvaartactiviteiten. 
De artikelen 3 octies tot en met 3 octies sexies ter zijn van toepassing op de 
toewijzing en verlening van emissierechten voor de in bijlage I vermelde 
maritieme vervoersactiviteiten die worden uitgevoerd door schepen met een 
brutotonnage van 5 000 ton of meer.”

2e deel “De artikelen 3 octies tot en met 3 octies sexies ter zijn met ingang van 1 januari 
2027 van toepassing op de toewijzing en verlening van emissierechten voor de in 
bijlage I genoemde maritieme vervoersactiviteiten die worden uitgevoerd door 
schepen met een brutotonnage van 400 ton of meer. De Commissie voert voor 
deze datum een beoordeling uit van het gelijke speelveld voor alle schepen en 
van de vermijding van mogelijke ongewenste negatieve effecten op 
broeikasgasemissies als gevolg van de mogelijke vervanging van schepen met 
een brutotonnage van 5 000 ton of meer door meerdere schepen met een 
brutotonnage dat onder deze drempel ligt, indien de drempel niet wordt verlaagd. 
De Commissie laat deze beoordeling in voorkomend geval vergezeld gaan van een 
wetgevingsvoorstel tot wijziging van deze richtlijn.”

3e deel “Uiterlijk op 31 december 2024 en met de steun van de in artikel 3 van 
Verordening (EU) 2021/1119 bedoelde Europese wetenschappelijke adviesraad 
inzake klimaatverandering voert de Commissie een beoordeling uit van en brengt 
zij aan het Europees Parlement en de Raad verslag uit over de gevolgen voor het 
mondiale klimaat van andere broeikasgasemissies dan CO2, N2O en CH4, en van 
deeltjes die voor opwarming van de aarde kunnen zorgen, afkomstig van schepen 
die aankomen bij of in, of vertrekken uit havens onder de jurisdictie van een 
lidstaat. Dit verslag gaat in voorkomend geval vergezeld van een 
wetgevingsvoorstel waarin aan de orde wordt gesteld hoe met deze emissies en 
deeltjes moet worden omgegaan.”

amendement 509
1e deel “Bovendien wordt tussen 2024 en 2030 2,5 % van de totale hoeveelheid 

emissierechten voor het moderniseringsfonds geveild. De begunstigde lidstaten 
voor deze hoeveelheid emissierechten zijn de lidstaten waarvan het bbp per hoofd 
van de bevolking tegen marktprijzen in de periode 2016 tot 2018 minder dan 
65 % van het EU-gemiddelde bedroeg. De middelen die overeenstemmen met 
deze hoeveelheid emissierechten, worden verdeeld overeenkomstig deel B van 
bijlage II ter. De in deze alinea bedoelde bijkomende hoeveelheid emissierechten 
wordt in voorkomend geval ook gebruikt ter financiering van 
grensoverschrijdende projecten met de begunstigde lidstaten en de aangrenzende 
grensregio’s met een lage groei.”

2e deel “Bovendien wordt tussen ... [jaar na de inwerkingtreding van deze 
wijzigingsrichtlijn] en 2030 0,5 % van de totale hoeveelheid emissierechten ter 
beschikking gesteld van het klimaatinvesteringsfonds dat is opgericht uit hoofde 
van artikel 10 bis, lid 8.”

amendement 523
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “om ervoor te zorgen dat de gratis toewijzing 

voor de vervaardiging van een product onafhankelijk is van de grondstof of het 
soort productieproces, als de productieprocessen hetzelfde doel hebben, en dat 
rekening wordt gehouden met het circulair gebruikspotentieel van materialen, of 
om te voorkomen dat installaties met gedeeltelijk of volledig koolstofvrije 
processen die producten met soortgelijke of gelijke kenmerken produceren als 
conventionele installaties in de benchmark, worden uitgesloten van of niet kunnen 
deelnemen aan het benchmarksysteem.”

2e deel deze woorden

amendement 543
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “Bij de uitvoering van het 

Klimaatinvesteringsfonds neemt de Commissie alle passende maatregelen in 
overeenstemming met Verordening (EU, Euratom) 2020/2092 om in geval van 
niet-naleving van de rechtsstaat in de lidstaten de bescherming van middelen te 
waarborgen in verband met maatregelen en investeringen die door het 
Klimaatinvesteringsfonds worden ondersteund.”

2e deel deze woorden
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amendement 547
1e deel “Steun uit het Moderniseringsfonds mag alleen worden verleend aan lidstaten die 

wettelijk bindende streefcijfers hebben vastgesteld voor de verwezenlijking, 
uiterlijk in 2050, van klimaatneutraliteit, en maatregelen voor de geleidelijke 
afschaffing van alle fossiele brandstoffen binnen een tijdsbestek dat in 
overeenstemming is met de in Verordening (EU) 2021/1119 vastgestelde 
streefcijfers.” zonder de woorden “juridisch bindende streefcijfers hebben 
vastgesteld om uiterlijk in 2050 klimaatneutraliteit te bereiken, alsook”

2e deel “juridisch bindende streefcijfers hebben vastgesteld om uiterlijk in 2050 
klimaatneutraliteit te bereiken, alsook”

3e deel “Bovendien wordt in het kader van het moderniseringsfonds geen steun verleend 
ter ondersteuning van investeringen die zijn voorgesteld door een begunstigde 
lidstaat ten aanzien waarvan de procedure van artikel 6 van Verordening (EU, 
Euratom) 2020/2092 loopt of ten aanzien waarvan de Raad overeenkomstig dat 
artikel een uitvoeringsbesluit inzake passende maatregelen heeft vastgesteld.”

amendement 563
1e deel “De Commissie stelt gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 23 vast tot 

aanvulling van deze richtlijn door het vaststellen van de voorschriften om te 
beoordelen of broeikasgassen permanent chemisch in een product zijn gebonden, 
zodat zij bij normaal gebruik en verwijdering, als bedoeld in de eerste alinea van 
dit lid, niet in de atmosfeer terechtkomen.”

2e deel “en verwijdering, als bedoeld in de eerste alinea van dit lid,”

amendement 566
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “met inbegrip van verwijdering en 

afvalverbranding,”
2e deel deze woorden

amendement 575
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en de in artikel 4, lid 4, van die verordening 

bedoelde indicatieve broeikasgasbegroting van de Unie voor de periode 2030-
2050”

2e deel deze woorden

ID:
amendement 506/rev
1e deel gehele tekst zonder lid 1 bis
2e deel lid 1 bis

amendement 521
1e deel gehele tekst zonder de woorden “behalve” en “en voor met rookgassen 

geproduceerde elektriciteit”
2e deel deze schrappingen
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amendement 678
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “van artikel 36, lid 3, punt d), van Verordening 

(EU) .../... [CBAM-verordening], gelijk aan 93 % in 2027, 84 % in 2028, 69 % in 
2029, 50 % in 2030 en 25 % in 2031, en bedraagt 0 % in”

2e deel deze woorden

PPE, S&D, Renew:
amendement 445
1e deel “Gezien het feit dat Richtlijn 2003/87/EG met betrekking tot een 

uitvoeringsperiode die reeds op 1 januari 2021 van start is gegaan, bij deze 
richtlijn wordt gewijzigd, moet het steilere verminderingstraject van het EU-ETS 
omwille van de voorspelbaarheid, de milieueffectiviteit en de eenvoud een 
duidelijke richting aangeven naar de verwezenlijking van de doelstelling van de 
Overeenkomst van Parijs en klimaatneutraliteit in de gehele economie in de Unie, 
uiterlijk in 2050. Aangezien de verhoogde verminderingsfactor pas vanaf het jaar 
volgend op de inwerkingtreding van deze richtlijn kan worden toegepast, moet de 
totale hoeveelheid emissierechten eenmalig worden verminderd,”

2e deel “zodat deze totale hoeveelheid in overeenstemming is met de daadwerkelijke 
gemiddelde emissies van de drie jaar voorafgaand aan de inwerkingtreding van 
deze richtlijn, aangepast, vanaf het midden van deze periode, met de lineaire 
verminderingsfactor.”

Verts/ALE:
amendement 416
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “ dat de eengemaakte markt niet wordt 

overbelast met extra kosten voor bedrijven”
2e deel deze woorden

amendement 454
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “Wanneer een risico van koolstoflekkage wordt 

vastgesteld, moet de Commissie waar passend met een wetgevingsvoorstel 
komen” en “op een wijze die strookt met de regels van de WTO”

2e deel deze woorden

amendement 525
1e deel “Om gelijke concurrentievoorwaarden te waarborgen, wordt de eerste alinea niet 

toegepast op een deel van de productie in de Unie dat bestemd is voor de uitvoer 
naar derde landen zonder ETS of soortgelijke regelgeving.”

2e deel “Tegen het einde van de overgangsperiode als gedefinieerd in [de CBAM-
verordening], verstrekt de Commissie een gedetailleerde effectbeoordeling van de 
effecten op de uitvoer van de Unie uit CBAM-sectoren en op de hoeveelheid 
wereldwijde emissies.”

3e deel “Die beoordeling gaat vergezeld van de nodige maatregelen en, in voorkomend 
geval, wetgevingsvoorstellen om de kosten van CO2 met de verschillende 
beprijzingsregelingen van de derde landen gelijk te trekken. Al deze maatregelen 
en voorstellen moeten in overeenstemming zijn met de WTO-regels.”



P9_PV(2022)06-22(VOT)_NL.docx 18 PE 734.610

amendement 528
1e deel “Om een gelijk speelveld te waarborgen blijft, in afwijking van de eerste en de 

tweede alinea, voor de productie in de Unie van de in bijlage I bij Verordening 
[CBAM] vermelde producten een kosteloze toewijzing van 100 % van toepassing, 
mits dergelijke producten bestemd zijn voor uitvoer naar derde landen waar geen 
met het EU-ETS vergelijkbare koolstofbeprijzingsmechanismen gelden.”

2e deel “Uiterlijk ... [één jaar voor het einde van de overgangsperiode zoals vastgelegd in 
Verordening [CBAM]] kan de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad 
een verslag indienen waarin zij een gedetailleerde beoordeling geeft van de 
effecten van het EU-ETS en het CBAM op de productie in de Unie van de in bijlage 
I bij Verordening [CBAM] vermelde producten die bestemd zijn voor uitvoer naar 
derde landen, en op de ontwikkeling van wereldwijde emissies, alsmede een 
beoordeling in hoeverre de bepalingen in de derde alinea van dit lid verenigbaar 
zijn met de WTO-regels.”

3e deel “De Commissie doet dat verslag, indien nodig, vergezeld gaan van een 
wetgevingsvoorstel om de bepalingen in die alinea zodanig aan te passen dat de 
CO2-kosten die voortvloeien uit de productie in de Unie van de in bijlage I bij 
Verordening [CBAM] vermelde producten die bestemd zijn voor uitvoer naar derde 
landen waar geen met het EU-ETS vergelijkbare koolstofbeprijzingsmechanismen 
gelden, uiterlijk op ... [einde van de overgangsperiode zoals vastgelegd in 
Verordening [CBAM]] en op een manier die verenigbaar is met de WTO-regels, 
gelijk worden gesteld.”

amendement 533
1e deel “d bis) lid 5 wordt vervangen door: “5. Met het oog op de naleving van het in 

artikel 10 vastgestelde te veilen aandeel worden voor elk jaar waarin de som van 
de kosteloze toewijzingen de maximumhoeveelheid die het te veilen aandeel 
respecteert, niet bereikt, de resterende emissierechten tot aan de 
maximumhoeveelheid gebruikt ter voorkoming of beperking van de vermindering 
van de kosteloze toewijzingen om het te veilen aandeel in latere jaren te 
respecteren. Wanneer de maximumhoeveelheid echter is bereikt, worden de 
kosteloze toewijzingen dienovereenkomstig aangepast. Elke aanpassing wordt op 
een eenvormige wijze toegepast.”

2e deel “Installaties waarvan het broeikasgasemissieniveau lager is dan het gemiddelde 
van de 10 % meest efficiënte installaties in een sector of subsector in de Unie 
voor de relevante benchmarks in een jaar waarin de aanpassing van toepassing is, 
worden echter van die aanpassing vrijgesteld.””
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amendement 536
1e deel “Het Klimaatinvesteringsfonds bevat de sectoren die in bijlage I en III zijn 

opgenomen, zoals innovatieve technologieën voor hernieuwbare energie en 
energieopslag, en producten en processen ter vervanging van koolstofintensieve 
producten die in de in bijlage I opgenomen sectoren worden geproduceerd, en is 
bedoeld om het opzetten en exploiteren van innovatieve projecten”

2e deel “betreffende milieuveilige afvang en benutting van koolstof (carbon capture and 
utilisation, CCU)”

3e deel “die in belangrijke mate bijdraagt tot het tegengaan van klimaatverandering, met 
name met betrekking tot onvermijdelijke emissies van industriële processen,”

4e deel “het milieutechnisch veilig afvangen, vervoeren en permanentgeologisch opslaan 
(CCS) van CO2 voor onvermijdelijke emissies van industriële processen, en het 
rechtstreeks afvangen van CO2 uit de atmosfeer met veilige, duurzame en 
permanente opslag (DACS).”

5e deel “In voorkomend geval kunnen ook investeringen in technologieën voor 
hernieuwbare waterstof worden aangemoedigd. Het Klimaatinvesteringsfonds 
ondersteunt ook baanbrekende innovatieve technologieën en infrastructuur om 
het spoor- en wegvervoer koolstofvrij te maken, met inbegrip van collectieve 
vormen van vervoer zoals openbaar vervoer en occasionele touringcardiensten, 
waarbij wordt gestreefd naar synergieën met Horizon Europa, met name met 
Europese partnerschappen en, in voorkomend geval, met andere programma’s 
van de Unie. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan projecten, ook voor 
uitvoer, in sectoren die onder de [CBAM-verordening] vallen, ter ondersteuning 
van innovatie in en toepassing van technieken, processen en technologieën die 
een aanzienlijke bijdrage leveren aan het koolstofvrij maken van de sectoren die 
onder die verordening vallen, CCU, CCS, CO2-vervoer, hernieuwbare energie en 
energieopslag op een wijze die bijdraagt tot het tegengaan van 
klimaatverandering, overeenkomstig de streefcijfers en doelstellingen die in 
Verordening (EU) 2021/1119 zijn vastgesteld voor 2030 en 2050, en een 
rechtvaardige transitie, en die per verleende steun het grootste marginale 
voordeel oplevert wat emissiereducties betreft. Het Klimaatinvesteringsfonds kan 
ook baanbrekende innovatieve technologieën ondersteunen die gericht zijn op het 
verminderen van de emissies in de afvalsector.” zonder de woorden: “CCU, CCS, 
CO2-vervoer,”

6e deel “CCU, CCS, CO2-vervoer,”

amendement 560
1e deel “-a bis) het volgende lid wordt ingevoegd: “1 bis bis Uiterlijk op 1 juli 2023 dient 

de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in waarin zij 
beoordeelt welke gevolgen een beperking van de toegang tot de Europese 
markten voor koolstofemissierechten voor gereglementeerde entiteiten en 
financiële intermediairs die namens hen optreden, zou hebben voor de integriteit 
en de doeltreffende werking van de markten voor koolstofemissierechten en voor 
de verwezenlijking van de energie- en klimaatdoelstellingen van de Unie voor 
2030 en 2050.”

2e deel “Indien de beoordeling negatief is, dient de Commissie in voorkomend geval een 
wetgevingsvoorstel in om de desbetreffende bepalingen van artikel 12, lid 1, en 
artikel 19, lid 2, aan te passen.”
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amendement 676
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “Om het concurrentievermogen van de uitvoer 

van de Unie te beschermen, moet voor de productie in de Unie van in bijlage I bij 
Verordening [CBAM] vermelde producten een kosteloze toewijzing van toepassing 
blijven, mits deze producten bestemd zijn voor uitvoer naar derde landen waar 
geen met het EU-ETS vergelijkbare koolstofbeprijzingsmechanismen gelden. 
Uiterlijk ... [één jaar voor het einde van de overgangsperiode zoals vastgelegd in 
Verordening [CBAM]] moet de Commissie met een verslag komen waarin zij een 
beoordeling geeft van de effecten van het EU-ETS en het CBAM op de productie in 
de Unie van in bijlage I bij Verordening [CBAM] vermelde producten die bestemd 
zijn voor uitvoer naar derde landen en op de ontwikkeling van wereldwijde 
emissies, alsmede een beoordeling van de vraag of de afwijking voor uitvoer 
verenigbaar is met de WTO-regels, waarbij met name eventuele 
correctiemechanismen voor de uitvoer voor installaties die behoren tot de 10 % 
meest efficiënte installaties worden beoordeeld op verenigbaarheid met de WTO-
regels, evenals eventuele andere voorstellen die de Commissie passend acht, en 
moet zij in voorkomend geval een voorstel indienen voor passende en WTO-
conforme wetgeving en maatregelen die de CO2-kosten gelijktrekken met de 
verschillende beprijzingsregelingen van die derde landen.”

2e deel deze woorden

The Left, ECR:
amendement 423
1e deel “Alle broeikasgasemissies die door middel van processen voor koolstofafvang en -

gebruik (CCU) worden afgevangen en overgedragen voor gebruik die niet 
permanent chemisch gebonden zijn in een product en daardoor bij normaal 
gebruik en bij normale verwijdering niet tot de atmosfeer doordringen, moeten in 
aanmerking worden genomen. Zolang niet alle fasen van het proces, en met 
name de emissies van afvalverbrandingsinstallaties, in 
koolstofbeprijzingsmechanismen worden meegenomen, zou vertrouwen op het in 
aanmerking nemen van emissies op het moment van lozing in de atmosfeer ertoe 
leiden dat er te weinig emissies worden meegerekend.” zonder de woorden “en bij 
normale verwijdering” en “en met name de emissies van 
afvalverbrandingsinstallaties”

2e deel “en bij normale verwijdering”
3e deel “en met name de emissies van afvalverbrandingsinstallaties”
4e deel “Om de afvang van koolstof zodanig te reguleren dat de netto-emissies worden 

verminderd, dat ervoor wordt gezorgd dat alle emissies in aanmerking worden 
genomen, dat dubbeltelling wordt vermeden en dat daarbij economische 
stimulansen tot stand komen, moet de Commissie nagaan hoe 
broeikasgasemissies in aanmerking kunnen worden genomen waarvan 
verondersteld wordt dat ze zijn afgevangen en gebruikt om chemisch gebonden te 
worden in een product op basis van een levenscyclusbeoordeling van het 
desbetreffende product, bijvoorbeeld wanneer ze gebruikt worden voor de 
vervaardiging van een product of indien deze evenredige vermindering bijdraagt 
aan innovatieve nationale beleidsmaatregelen die door de bevoegde autoriteit 
van de betrokken lidstaat zijn goedgekeurd, om samenwerking tussen sectoren te 
waarborgen en te stimuleren. De Commissie moet bovendien waar passend met 
een wetgevingsvoorstel komen voor de toevoeging van een transparante, 
vergelijkbare en betrouwbare methodologie.”

The Left, Verts/ALE:
amendement 462
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “zoals CCS en CCU” en “zoals technologieën 

voor koolstofafvang”
2e deel deze woorden

amendement 526
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “Wanneer uit de beoordeling blijkt dat het CBAM 

onvoldoende bescherming biedt tegen koolstoflekkage, moet de CBAM-factor 
tijdelijk worden aangepast totdat corrigerende maatregelen worden genomen die 
een bescherming tegen koolstoflekkage garanderen die gelijkwaardig is aan die 
van het systeem van kosteloze toewijzing dat het vervangt.”

2e deel deze woorden
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amendement 677
1e deel “In [het jaar na de inwerkingtreding van deze wijziging] wordt de hoeveelheid 

emissierechten voor de hele Unie verlaagd met 70 miljoen rechten. In 2026 wordt 
de hoeveelheid emissierechten voor de hele Unie verlaagd met 50 miljoen 
emissierechten.” zonder de woorden “70 miljoen emissierechten”. In 2026 wordt 
de hoeveelheid emissierechten voor de hele Unie verlaagd met 50 miljoen 
emissierechten.”

2e deel “70 miljoen emissierechten. In 2026 wordt de hoeveelheid emissierechten voor de 
hele Unie verlaagd met 50 miljoen emissierechten.”

3e deel “In [het jaar na de inwerkingtreding van deze wijziging] wordt de”
4e deel “hoeveelheid emissierechten voor de hele Unie verhoogd met [aantal 

emissierechten dat overeenkomt met het toepassingsgebied van het EU-ETS voor 
maritieme vervoersactiviteiten als bedoeld in artikel 3 octies] miljoen 
emissierechten voor maritiem vervoer.”

5e deel “Met ingang van 2024 bedraagt de lineaire factor 4,4 % tot eind 2025. Met ingang 
van 2026 bedraagt de lineaire factor 4,5 %. Met ingang van 2029 bedraagt de 
lineaire factor 4,6 %. De Commissie publiceert de hoeveelheid emissierechten 
voor de hele Unie binnen drie maanden na [datum van inwerkingtreding van de in 
te voegen wijziging].” zonder de woorden “Met ingang van 2024 bedraagt de 
lineaire factor 4,4 % tot eind 2025. Met ingang van 2026 bedraagt de lineaire 
factor 4,5 %. Met ingang van 2029”

6e deel “bedraagt de lineaire factor 4,4 % tot eind 2025. Met ingang van 2026 bedraagt 
de lineaire factor 4,5 %. Met ingang van 2029”

The Left, Verts/ALE, ECR:
amendement 522
1e deel “In het geval van installaties waarvoor de verplichting geldt om een energie-audit 

uit te voeren of een gecertificeerd energiebeheersysteem ten uitvoer te leggen op 
grond van artikel 8, lid 4, van Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en 
de Raad(*) [verwijzing naar artikel moet worden bijgewerkt met de herziene 
richtlijn], wordt de kosteloze toewijzing alleen volledig toegekend indien de 
aanbevelingen van het auditverslag of het gecertificeerd energiebeheersysteem 
worden uitgevoerd, voor zover de terugverdientijd voor de betrokken 
investeringen niet meer dan acht jaar bedraagt en de kosten van die 
investeringen evenredig zijn. Anders wordt de hoeveelheid kosteloos toegewezen 
emissierechten verminderd overeenkomstig de negende en tiende alinea van dit 
lid. De hoeveelheid kosteloos toegewezen emissierechten wordt niet verminderd 
als een exploitant aantoont dat hij andere maatregelen heeft uitgevoerd die 
resulteren in broeikasgasemissiereducties die gelijkwaardig zijn aan de in het 
auditverslag voor de betrokken installatie aanbevolen emissiereducties. De in de 
eerste alinea van dit lid bedoelde maatregelen worden dienovereenkomstig 
aangepast. zonder de woorden “overeenkomstig de negende en tiende alinea van 
dit lid”

2e deel “overeenkomstig de negende en tiende alinea van dit lid”
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3e deel “In aanvulling op de voorschriften van de derde alinea van dit lid stellen 
exploitanten in sectoren of subsectoren die in aanmerking komen voor kosteloze 
toewijzing van emissierechten overeenkomstig de artikelen 10 bis en 10 ter, 
uiterlijk op 1 juli 2025 een decarbonisatieplan op voor elk van hun installaties voor 
hun onder deze richtlijn vallende activiteiten. ... De Commissie, ondersteund door 
de Europese wetenschappelijke adviesraad inzake klimaatverandering, is bevoegd 
overeenkomstig artikel 23 gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde 
deze richtlijn aan te vullen door de minimale inhoud en vorm van de in de vierde 
alinea van dit lid bedoelde decarbonisatieplannen vast te stellen, met name wat 
de benchmarks betreft voor de in punt b) van die alinea bedoelde streefdoelen en 
mijlpalen. Bij de opstelling en vaststelling van de gedelegeerde handelingen 
worden alle relevante belanghebbenden betrokken. Indien niet aan de vereisten 
van de derde alinea of de vierde alinea is voldaan, wordt de kosteloze toewijzing 
verminderd met: a) 50 % voor de installaties waarvan de 
broeikasgasemissieniveaus voor de betrokken productbenchmarks hoger zijn dan 
het gemiddelde van de 10 % minst efficiënte installaties in een sector of subsector 
in de Unie; b) 30 % voor de installaties waarvan de broeikasgasemissieniveaus 
voor de betrokken productbenchmarks lager zijn dan het gemiddelde van de 10 % 
minst efficiënte installaties in een sector of subsector in de Unie en hoger dan het 
gemiddelde van de 50 % meest efficiënte installaties in die sector of subsector; c) 
25 % voor de installaties waarvan de broeikasgasemissieniveaus voor de 
betrokken productbenchmarks hoger zijn dan het gemiddelde van de 10 % meest 
efficiënte installaties in een sector of subsector in de Unie en lager dan het 
gemiddelde van de 50 % meest efficiënte installaties in die sector of subsector. 
Indien noch aan de vereisten van de derde alinea, noch aan die van de vierde 
alinea is voldaan, worden de in de negende alinea, punt a), b) en c), vastgestelde 
percentages verdubbeld.”

4e deel “Een aanvullende kosteloze toewijzing van 10 % van de toepasselijke 
benchmarkwaarde wordt gegeven aan installaties waarvan de 
broeikasgasemissieniveaus voor de betreffende productbenchmarks lager zijn dan 
het gemiddelde van de 10 % meest efficiënte installaties in een sector of 
subsector in de Unie, mits emissierechten overeenkomstig de twaalfde alinea 
beschikbaar zijn. Voor de toepassing van de in de elfde alinea bedoelde 
aanvullende kosteloze toewijzing worden emissierechten gebruikt die niet zijn 
toegewezen als gevolg van een vermindering van de kosteloze toewijzing 
overeenkomstig de negende en tiende alinea.”

ID, Verts/ALE:
amendement 679
1e deel “Om een gelijk speelveld te waarborgen, blijft in afwijking van de eerste en 

tweede alinea voor de productie in de Unie van in bijlage I bij Verordening [CBAM] 
vermelde producten een kosteloze toewijzing van toepassing, mits deze 
producten bestemd zijn voor uitvoer naar derde landen waar geen met het EU-ETS 
vergelijkbare koolstofbeprijzingsmechanismen gelden.”

2e deel “Uiterlijk... [één jaar voor het einde van de overgangsperiode zoals vastgelegd in 
Verordening [CBAM]] dient de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad 
een verslag in waarin zij een gedetailleerde beoordeling geeft van de effecten van 
het EU-ETS en het CBAM op de productie in de Unie van in bijlage I bij Verordening 
[CBAM] vermelde producten die bestemd zijn voor uitvoer naar derde landen en 
op de ontwikkeling van wereldwijde emissies, alsmede een beoordeling van de 
vraag of de in de vorige alinea vastgestelde afwijking verenigbaar is met de WTO-
regels,”

3e deel waarbij met name eventuele correctiemechanismen voor de uitvoer voor 
installaties die behoren tot de 10 % meest efficiënte installaties als vastgesteld in 
dit artikel worden beoordeeld op verenigbaarheid met de WTO-regels, evenals 
eventuele andere voorstellen die de Commissie passend acht. De Commissie doet 
dat verslag in voorkomend geval vergezeld gaan van een wetgevingsvoorstel 
waarin wordt voorzien in bescherming tegen het risico van koolstoflekkage door 
de koolstofbeprijzing voor de productie in de Unie van in bijlage I bij Verordening 
[CBAM] vermelde producten die bestemd zijn voor uitvoer naar derde landen waar 
geen met het EU-ETS vergelijkbare koolstofbeprijzingsmechanismen gelden, 
uiterlijk op ... [einde van de overgangsperiode zoals vastgelegd in Verordening 
[CBAM]] en op een manier die verenigbaar is met de WTO-regels, gelijk te 
trekken.” zonder de woorden
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4e deel waarbij met name eventuele correctiemechanismen voor installaties die behoren 
tot de 10 % meest efficiënte installaties als vastgesteld in dit artikel worden 
beoordeeld op verenigbaarheid met de WTO-regels, evenals eventuele andere 
voorstellen die de Commissie passend acht.”

2. Sociaal klimaatfonds ***I

Verslag: David Casa, Esther de Lange (A9-0157/2022)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

voorstel van de 
Commissie

HS + 479, 103, 48

3. Mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens ***I

Verslag: Mohammed Chahim (A9-0160/2022)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Voorstel tot verwerping van het voorstel van de Commissie

verwerping 220 ID HS - 69, 506, 48

Ontwerp van wetgevingshandeling

amendementen van 
de bevoegde 
commissie – 

stemming en bloc

commissie +

14 commissie HS + 544, 78, 5

20 commissie HS + 490, 129, 4

22 commissie as +

so

1 +

24 commissie

2/HS + 477, 140, 9

25S commissie HS + 479, 134, 10

27 commissie as +

34S commissie as +

44 commissie as +

47 commissie HS + 464, 150, 8

amendementen van 
de bevoegde 

commissie – aparte 
stemming

54 commissie as +
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

56 commissie as +

so

1 +

58 commissie

2 +

61 commissie as +

64 commissie as +

89 commissie as +

90 commissie as +

91 commissie as +

92 commissie as +

93 commissie as +

95 commissie as +

96 commissie as +

97 commissie as +

105 commissie as +

127 commissie as +

131 commissie as +

132 commissie as +

133 commissie as +

134 commissie as +

so

1 +

2 +

3 +

142 commissie

4 +

147 commissie as +

148 commissie as +

149 commissie as +
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

176 commissie as +

177 commissie HS + 472, 145, 8

178 commissie HS + 475, 140, 9

179 commissie HS + 487, 128, 8

so

1 +

181 commissie

2 +

so

1 +

45 commissie

2/ES + 402, 210, 7

art 1, § 1

228 ID ↓

art 1, § 2 229 ID -

46 commissie +art 1, § 3

230 ID HS - 138, 480, 7

art 2, § 3 231 ID -

na art 5 250 ECR HS - 124, 478, 22

so

1/HS + 453, 157, 14

130 commissie

2/HS + 488, 133, 3

so

1/HS ↓

189 The Left

2/HS ↓

251 ECR HS ↓

na art 24

232 ID HS ↓

207=
252=

ITRE
ECR

HS - 131, 482, 9art 30, § 1

153 commissie +

soart 30, § 2 260 S&D, Renew, 
PPE

1/HS + 380, 236, 8
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

2/HS + 433, 165, 21

208=
233=
253=
209=
255=
210=
234=
256=
211=
235=

ITRE
ID

ECR
ITRE
ECR
ITRE
ID

ECR
ITRE
ID

HS ↓

154-
155

commissie ↓

156 commissie HS ↓

art 30, na § 2 254 ECR -

art 31, § 1 212=
257=

ITRE,
ECR

HS - 128, 484, 10

so

1/HS + 469, 153, 4

2/HS + 490, 127, 6

261 S&D, Renew, 
PPE

3/HS + 376, 240, 7

190 The Left HS ↓

so

1/HS ↓

159 commissie

2/HS ↓

196 PPE HS ↓

so

1/HS + 449, 161, 14

2/HS + 540, 60, 8

3/HS + 436, 178, 9

262 S&D, Renew, 
PPE

4/HS + 340, 263, 18

213 ITRE HS ↓

214=
259=

ITRE
ECR

HS ↓

art 31, na § 1

197 PPE HS ↓
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

258 ECR HS - 138, 469, 16

art 31, na § 2 191 The Left HS - 37, 583, 4

art. 36, § 3, voor 
punt a

215 ITRE HS - 119, 494, 11

198=
216=
263=

PPE
ITRE

S&D, Renew, 
PPE

HS + 498, 117, 9art 36, § 3, punt a

171 commissie ↓

199=
217=

PPE
ITRE

HS + 485, 119, 19art 36, § 3, letter b

172 commissie ↓

264 S&D, Renew, 
PPE

HS + 491, 119, 12art 36, § 3, punt c

173 commissie ↓

200=
218=
265=

PPE
ITRE

S&D, Renew, 
PPE

HS + 493, 122, 9art 36, § 3, letter d

174 commissie ↓

219 ITRE HS - 121, 479, 21art 36, § 3, na punt d

237 ID HS - 122, 493, 7

so

1/HS - 155, 459, 9

2/HS - 131, 477, 10

185 Verts/ALE

3/HS - 130, 476, 10

so

1/HS + 488, 124, 12

2/HS + 469, 144, 11

bijlage I

175 commissie

3/HS + 457, 144, 11

overw 3 221 ID HS - 127, 481, 11

sooverw 10 8 commissie

1 +
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

2 +

3/HS + 318, 296, 9

so

1 ↓

§ oorspronkelijke 
tekst

2 ↓

overw 11 240 ECR -

so

1/HS - 120, 493, 6

na overw 12 186 The Left

2/HS ↓

201=
222=
241=

ITRE
ID

ECR

-overw 50

33 commissie HS - 121, 496, 7

202=
223=
243=

ITRE
ID

ECR

-

203=
224=

ITRE
ID

HS - 139, 476, 4

na overw 50

242 ECR -

194 PPE HS - 287, 330, 5na overw 51

35 commissie ES + 495, 46, 82

36 commissie +overw 52

204=
225=
244=

ITRE
ID

ECR

↓

205=
226=

ITRE
ID

HS - 120, 470, 28

206=
227=
245=

ITRE
ID

ECR

-

246 ECR -

247 ECR -

na overw 52

248 ECR -
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

so

1/AN - 120, 493, 6

187 The Left

2/HS - 141, 466, 8

overw 55

40 commissie HS + 480, 137, 5

na overw 55 188 The Left HS - 115, 498, 4

voorstel van de Commissie HS + 450, 115, 55

Verzoeken om hoofdelijke stemming
ECR: amendementen 8 (3e deel), 20, 24 (2e deel), 25, 33, 40,130, 159, 175 (2e en 3e 

deel), 185 (2e en 3e deel), 239 (2e deel), 250, 251, 258, 262
ID: amendementen 14, 40, 220, 221, 224, 226, 230, 232, 237, 262 (4e deel)
PPE: amendement 159, 194
S&D: amendementen 47, 196, 199, 200, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 

220, 260, 261, 262, 263, 264, 265
The Left: amendementen 156, 159, 175, 177, 178, 179, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 

196, 197, 207, 208, 213, 260, 261, 262
Verts/ALE: amendementen 156, 159, 260 (2e deel), 261 (3e deel), 262 (1e en 3e deel), 263, 

264, 265

Verzoeken om aparte stemming
ECR: amendementen 34, 35, 44, 54, 61, 64, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 105, 127, 

131, 132, 133, 134, 147, 148, 149, 171, 172, 173, 174
ID: amendementen 8, 22, 25, 27, 47, 56, 64, 130, 159, 176, 177, 178, 179

Verzoeken om stemming in onderdelen
ECR:
amendement 130
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “Om ervoor te zorgen dat het CBAM beantwoordt 

aan zijn doel om de mondiale koolstofemissies te verminderen en bij te dragen 
aan de verwezenlijking van de klimaatdoelstellingen en internationale 
verbintenissen van de Unie, waaronder de Overeenkomst van Parijs, wordt er 
financiële steun van de Unie geboden om klimaatmitigatie en -aanpassing in de 
minst ontwikkelde landen te ondersteunen, met inbegrip van hun inspanningen in 
de transitie om hun maakindustrie koolstofvrij te maken onverminderd lid 1.”

2e deel deze woorden
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amendement 185
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “GN-code Broeikasgas 29 – Organische 

chemische stoffen Kooldioxide 2804 10 000 – Waterstof Kooldioxide 2814 10 000 – 
Watervrije ammoniak Kooldioxide 2814 20 00 – Ammoniak in waterige oplossing 
Kooldioxide” en “Polymeren GN-code Broeikasgas 39 – Kunststof en werken 
daarvan Kooldioxide en distikstofoxide”

2e deel “GN-code Broeikasgas 29 – Organische chemische stoffen Kooldioxide 
2804 10 000 – Waterstof Kooldioxide 2814 10 000 – Watervrije ammoniak 
Kooldioxide 2814 20 00 – Ammoniak in waterige oplossing Kooldioxide”

3e deel “Polymeren GN-code Broeikasgas 39 – Kunststof en werken daarvan Kooldioxide 
en distikstofoxide”

ID:
overweg 10 (COM(2021)0564)
1e deel “Bestaande mechanismen om het risico van koolstoflekkage aan te pakken in 

sectoren of subsectoren die een dergelijk risico lopen, zijn de tijdelijke gratis 
toewijzing van EU-ETS-emissierechten en de financiële maatregelen ter 
compensatie van indirecte-emissiekosten die voortvloeien uit 
broeikasgasemissiekosten die in elektriciteitsprijzen worden doorberekend, zoals 
vastgesteld in respectievelijk artikel 10 bis, lid 6, en artikel 10 ter van Richtlijn 
2003/87/EG.”

2e deel “De gratis toewijzing in het EU-ETS verzwakt echter het prijssignaal dat het 
systeem aan de betrokken installaties geeft in vergelijking met volledige veiling 
en ondergraaft zo de stimulansen voor investeringen in verdere emissiereductie.”

amendement 58
1e deel “werkelijke emissies: de emissies die zijn berekend en geverifieerd op basis van 

primaire gegevens van de productieprocessen van goederen”
2e deel en van de productie van elektriciteit die wordt verbruikt tijdens de 

productieprocessen van goederen;”

amendement 142
1e deel “Een lidstaat of een partij die positieve of negatieve gevolgen van een van de in 

lid 2 beschreven situaties ondervindt, kan de Commissie ervan in kennis stellen 
indien hij of zij wordt geconfronteerd met ontwijkingspraktijken.”

2e deel Ook andere belanghebbende partijen dan rechtstreeks betrokken partijen, zoals 
milieuorganisaties en niet-gouvernementele organisaties, die concrete 
aanwijzingen van ontwijking van deze verordening vinden, kunnen de Commissie 
van hun bevindingen in kennis stellen.”

3e deel “De Commissie houdt permanent toezicht teneinde ontwijkingspraktijken vast te 
stellen, onder meer door markttoezicht of met behulp van alle relevante 
informatiebronnen”

4e deel “ zoals opmerkingen en verslagen van maatschappelijke organisaties.”
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amendement 181
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “5 %”
2e deel deze woorden

PPE:
amendement 45
1e deel gehele tekst zonder het woord: “mogelijk”
2e deel dit woord

The Left:
amendement 187
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “Hoewel de opbrengsten van de verkoop van 

CBAM-certificaten als algemene ontvangsten in de Uniebegroting zullen worden 
opgenomen en niet mogen worden toegewezen aan specifieke uitgaven in de 
Unie-begroting” en “in het licht van het universaliteitsbeginsel dat op de 
Uniebegroting van toepassing is”

2e deel deze woorden

Verts/ALE:
amendement 159
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “De CBAM-factor voor goederen die na de datum 

van inwerkingtreding van deze verordening worden opgenomen in deze 
verordening is, overeenkomstig het tijdschema van artikel 2, lid 1 bis, gelijk aan 
100 % in het eerste jaar, 70 % in het tweede jaar, 40 % in het derde jaar en 
bereikt 0 % na vier jaar.”

2e deel deze woorden

amendement 260
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “Op basis van het verslag kan de Commissie 

indien passend een wetgevingsvoorstel indienen om de in artikel 31 van deze 
verordening vermelde CBAM-factor aan te passen of om de inwerkingtreding van 
artikel 36, lid 3, punt d), met betrekking tot die goederen uit te stellen.”

2e deel deze woorden

amendement 186
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en landen in het Globale Zuiden”
2e deel deze woorden

amendement 189
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “ter ondersteuning van de laag- en 

middeninkomenslanden die het sterkst getroffen worden door het CBAM.”
2e deel deze woorden

ECR, PPE:
amendement 8
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “zowel” en “als” en “compensatie voor indirecte 

emissiekosten verzwakken”
2e deel “zowel” en “als”
3e deel “compensatie voor indirecte emissiekosten verzwakken”

ECR, ID:
amendement 24
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “polymeren”
2e deel deze woorden
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amendement 175
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “Chemicaliën GN-code Broeikasgas 29 – 

Organische chemische stoffen Kooldioxide 2804 10 000 – Waterstof Kooldioxide 
2814 10 000 – Watervrije ammoniak Kooldioxide 2814 20 00 – Ammoniak in 
waterige oplossing Kooldioxide” en “Polymeren GN-code Broeikasgas 39 – 
Kunststof en werken daarvan Kooldioxide en distikstofoxide”

2e deel “Chemicaliën GN-code Broeikasgas 29 – Organische chemische stoffen 
Kooldioxide 2804 10 000 – Waterstof Kooldioxide 2814 10 000 – Watervrije 
ammoniak Kooldioxide 2814 20 00 – Ammoniak in waterige oplossing Kooldioxide”

3e deel “Polymeren GN-code Broeikasgas 39 – Kunststof en werken daarvan Kooldioxide 
en distikstofoxide”

ID, The Left, Verts/ALE:
amendement 261
1e deel “ Er worden geen gratis emissierechten toegewezen in verband met de productie 

in de Unie van de in bijlage I vermelde producten vanaf de datum waarop het 
CBAM in werking treedt, als bepaald in artikel 36, lid 3. In afwijking van de eerste 
alinea gelden voor de productie van deze producten tot 2032 verminderde 
hoeveelheden gratis toegewezen emissierechten.”

2e deel “verminderde hoeveelheden. Er moet een CBAM-factor worden toegepast 
waarmee de toewijzing voor de productie van die goederen wordt verminderd. De 
CBAM-factor is gelijk aan 100 % voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 
31 december 2026, en is, afhankelijk van de toepassing van artikel 36, lid 3, 
punt d), van deze verordening, gelijk aan 93 % in 2027, 84 % in 2028, 69 % in 
2029, 50 % in 2030 en 25 % in 2031, en bereikt 0 % in 2032. De CBAM-factor voor 
goederen die na de datum van inwerkingtreding van deze verordening worden 
opgenomen in deze verordening is, overeenkomstig het tijdschema van artikel 2, 
lid 1 bis, gelijk aan 100 % in het eerste jaar, 93 % in het tweede jaar, 84 % in het 
derde jaar, 69 % in het vierde jaar, 50 % in het vijfde jaar, 25 % in het zesde jaar 
en bereikt 0 % na zes jaar. De vermindering van de gratis toewijzing wordt 
jaarlijks berekend als het gemiddelde aandeel van de vraag naar gratis 
toewijzingen voor de productie van de in bijlage I vermelde producten, vergeleken 
met de berekende totale vraag naar kosteloze toewijzingen voor alle installaties, 
voor de relevante periode als bedoeld in artikel 11, lid 1, van Richtlijn 2003/87/EG, 
en de CBAM-factor wordt toegepast.” zonder de woorden: “De CBAM-factor voor 
goederen die na de datum van inwerkingtreding van deze verordening worden 
opgenomen in deze verordening is, overeenkomstig het tijdschema van artikel 2, 
lid 1 bis, gelijk aan 100 % in het eerste jaar, 93 % in het tweede jaar, 84 % in het 
derde jaar, 69 % in het vierde jaar, 50 % in het vijfde jaar, 25 % in het zesde jaar 
en bereikt 0 % na zes jaar.”

3e deel deze woorden

ECR, ID, The Left, Verts/ALE:
amendement 262
1e deel “Om een gelijk speelveld te waarborgen, blijft, in afwijking van de eerste en 

tweede alinea van lid 1 quater, voor de productie in de Unie van in bijlage I bij 
deze verordening vermelde producten een kosteloze toewijzing van toepassing, 
mits deze producten bestemd zijn voor uitvoer naar derde landen waar geen met 
het EU-ETS vergelijkbare koolstofbeprijzingsmechanismen gelden.”

2e deel “Uiterlijk op 31 december 2025 dient de Commissie bij het Europees Parlement en 
de Raad een verslag in waarin zij een gedetailleerde beoordeling geeft van de 
effecten van het EU-ETS en het CBAM op de productie in de Unie van in bijlage I 
bij deze verordening vermelde producten die geproduceerd worden voor uitvoer 
naar derde landen, en op de ontwikkeling van wereldwijde emissies, alsmede een 
beoordeling in hoeverre de afwijking in de eerste alinea verenigbaar is met WTO-
regels. De Commissie doet dat verslag in voorkomend geval vergezeld gaan van 
een wetgevingsvoorstel waarin wordt voorzien in bescherming tegen het risico 
van koolstoflekkage door de koolstofbeprijzing voor de productie in de Unie van in 
bijlage I bij deze verordening vermelde producten die geproduceerd worden voor 
uitvoer naar derde landen waar geen met het EU-ETS vergelijkbare 
koolstofbeprijzingsmechanismen gelden, uiterlijk op 31 december 2026, en op een 
manier die verenigbaar is met de WTO-regels, gelijk te trekken,” zonder de 
woorden: “in de eerste alinea”

3e deel “in de eerste alinea”
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4e deel “waarbij met name eventuele correctiemechanismen voor de uitvoer voor 
installaties die behoren tot de 10 % meest efficiënte installaties zoals omschreven 
in artikel 10 bis van Richtlijn 2003/87/EG, worden beoordeeld op verenigbaarheid 
met de WTO-regels, evenals eventuele andere voorstellen die de Commissie 
passend acht.”

Diversen
Amendement 249 is geschrapt.
De ID-Fractie heeft amendement 236 ingetrokken.
De amendementen 201-219 zijn door de commissie ITRE ingetrokken en weer opgenomen door 
de ECR-Fractie overeenkomstig artikel 180, lid 5, van het Reglement.
Amendementen 192, 193, 195, 196 en 197 zijn ingetrokken door de PPE-Fractie. De ID-Fractie 
heeft amendementen 196 en 197 opgenomen overeenkomstig artikel 180, lid 5, van het 
Reglement.
De S&D-Fractie en de Renew-Fractie hebben amendementen 238 en 239 ingetrokken.
Catherine Griset heeft haar steun voor amendement 220 ingetrokken.


