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BEKNOPTE MOTIVERING

De EU-regeling voor de handel in emissierechten (EU-ETS) trad op 1 januari 2005 in werking en 
is één van de belangrijkste instrumenten van het klimaatbeleid van de EU omdat de regeling de 
mogelijkheid biedt om op economisch efficiënte wijze absolute vermindering van de emissie te 
realiseren. De gewijzigde richtlijn is op verzoek van de Europese Raad opgesteld door de 
Commissie teneinde de zekerheid en voorspelbaarheid van de regeling voor de handel in 
emissierechten te versterken. De richtlijn heeft als belangrijkste doel de interpretatie van het 
begrip "stookinstallatie" te codificeren om een eind te maken aan de inconsequente toepassing 
van de werkingssfeer van de richtlijn, die voor de periode na 2013 moet worden uitgebreid naar 
nieuwe sectoren en gassoorten. De handel in broeikasgassen is nu voornamelijk een zaak voor 
nationale overheden en regionale samenwerkingsverbanden tussen landen. Op het eerste gezicht 
hebben regionale overheidsinstanties er niet direct mee te maken. Dit is echter een zeer beperkte 
kijk op de zaak, aangezien de stookinstallaties die op de markt komen zich logischerwijze in een 
bepaalde regio van een lidstaat bevinden. De efficiëntie van deze installaties wat betreft hun 
vermogen zich aan te passen aan de veranderende energiebronnen en wat betreft hun 
afhankelijkheid van de markt van broeikasgassen en de voortzetting van de handel in 
broeikasgassen zal direct van invloed zijn op het lokale milieu, de economische ontwikkeling 
evenals de sociale cohesie en het werkloosheidsniveau in de regio.

Het voorstel van de Commissie is een zeer technisch en exact document, dat een samenhangend 
geheel vormt van internationale overeenkomsten.

Zoals de commissie Hübner herhaaldelijk heeft benadrukt speelt het Europees regionaal 
ontwikkelingsbeleid met de nieuwe regelgeving en de plannen voor de periode 2007-2013 een 
belangrijke rol in de financiering en ondersteuning van duurzame, competitieve en zekere 
energie. Het cohesiebeleid is er op voorbereid om in de periode 2007-2013 een nog grotere 
bijdrage te leveren aan de uitdaging om in meer zekere en duurzame energiebronnen te kunnen 
voorzien dan nu al het geval is. In concrete financiële termen is er voor deze periode 15.2 miljard 
euro van de begroting voor het cohesiebeleid uitgetrokken voor investeringen in duurzame en 
efficiënte energie.

De rapporteur van advies stelt voor om, gezien deze grote investeringen en om ervoor te zorgen 
dat er op regionaal niveau toezicht kan worden gehouden op het effect van de investeringen uit 
Europese structuurfondsen op het functioneren van de stookinstallaties in de betrokken regio's, 
regionale autoriteiten en plaatselijke overheidsfunctionarissen op de hoogte te stellen:

 van de handelsactiviteiten van de exploitanten van de stookinstallaties; de lokale autoriteiten 
tevens in staat te stellen de effectiviteit te beoordelen van de middelen uit regionale fondsen 
die zijn aangewend ter ondersteuning van de exploitanten van de installaties bij de overgang 
van de gebruikte technologie naar schone en hernieuwbare energiebronnen.

Het Parlement heeft er tevens op gewezen1, dat veel regio's in de EU, met name de regio's waar 
toerisme de belangrijkste bron van inkomsten is, sterk afhankelijk zijn van de beschikbaarheid 
van goedkoop luchttransport om een blijvend succes van de zo belangrijke toeristische sector te 
kunnen garanderen. Landen zoals Cyprus, Griekenland, Malta en de ultraperifere gebieden in de 
EU hebben dus belang bij het vinden van een redelijk evenwicht tussen de noodzaak om 
effectieve maatregelen te treffen om de gevolgen van klimaatverandering te beperken en tegelijk 
                                               
1 Zie het verslag over de ontwikkelingsstrategie voor de ultraperifere gebieden van mevr. Sudre.
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het luchtvervoer goedkoop te houden.

Tot slot hebben de ervaringen in de eerste handelsperiode geleerd dat de prijs van vergunningen 
enorm kan variëren, waardoor onzekerheid ontstaat voor degenen die investeringen in 
energiebesparing of hernieuwbare energieprojecten overwegen en zo dergelijke investeringen 
minder aantrekkelijk worden. Het nieuwe systeem moet voorzien in maatregelen die een 
ontmoedigend effect hebben op speculatie, die - zoals we kunnen constateren bij andere markten 
variërend van voedsel tot olie - zeer nadelige gevolgen kan hebben.

AMENDEMENTEN

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen in haar verslag 
op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Vanwege de extra bijdrage die de 
Europese economie moet leveren, is het 
onder andere noodzakelijk dat de herziene 
Gemeenschapsregeling met een optimale 
economische efficiëntie en op basis van 
volledig binnen de Gemeenschap 
geharmoniseerde toewijzingsvoorwaarden 
functioneert. Veiling dient derhalve het 
basisbeginsel voor toewijzing te zijn, 
aangezien dit het eenvoudigste systeem is 
en algemeen als economisch het meest
efficiënt wordt beschouwd. Dit moet ook 
een eind maken aan onverhoopte winsten 
en nieuwkomers en sneller dan gemiddeld 
groeiende economieën in dezelfde 
concurrentiepositie brengen als bestaande 
installaties.

(13) Vanwege de extra bijdrage die de 
Europese economie moet leveren, is het 
onder andere noodzakelijk dat de herziene 
Gemeenschapsregeling met een optimale 
economische efficiëntie en op basis van 
volledig binnen de Gemeenschap 
geharmoniseerde toewijzingsvoorwaarden 
functioneert. Gratis toewijzing op basis 
van benchmarks en de werkelijke 
productie is economisch het meest
efficiënte systeem dat stimulansen kan 
bieden voor koolstofarme technologieën 
en voor de verwezenlijking van de 
beoogde vermindering. Dit moet ook een 
eind maken aan onverhoopte winsten en 
nieuwkomers en sneller dan gemiddeld 
groeiende economieën in dezelfde 
concurrentiepositie brengen als bestaande 
installaties.

Motivering

Om een efficiënte regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten met een gunstige 
kosten-batenverhouding op te zetten die echt helpt de beoogde verminderingen te verwezenlijken 
tegen een zo laag mogelijke kostprijs, is veilen niet de beste keuze. Toewijzing op basis van 
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benchmarks en werkelijke productie is dan een beter systeem, dat ecologische doeltreffendheid 
biedt voor een minimale kostprijs, zoals bewezen door de actuele studie van ECOFYS voor 
IFIEC.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Alle lidstaten zullen fors moeten 
investeren om de koolstofintensiteit van 
hun economie tegen 2020 te verlagen en 
lidstaten waar het inkomen per hoofd van 
de bevolking nog aanzienlijk lager ligt 
dan het communautair gemiddelde en 
waarvan de economie bezig is de rijkere 
lidstaten in te halen, zullen hard moeten 
werken aan een verbetering van hun 
energie-efficiëntie. Aangezien het de 
bedoeling is om verstoring van de 
concurrentie binnen de Gemeenschap te 
elimineren en te zorgen voor een optimale 
economische efficiëntie bij de overgang 
van de EU-economie naar een 
koolstofarme economie, zou het onjuist 
zijn bedrijfstakken in de verschillende 
lidstaten bij de Gemeenschapsregeling 
verschillend te behandelen. Daarom 
moeten er andere mechanismen worden 
ontwikkeld om de lidstaten met een 
relatief lager inkomen per hoofd van de 
bevolking en hogere groeivooruitzichten 
in hun activiteiten te steunen. Van de 
totale hoeveelheid emissierechten die 
wordt geveild, dient 90% onder de 
lidstaten te worden verdeeld aan de hand 
van hun relatieve aandeel in de emissie in 
de Gemeenschapsregeling van 2005. Van 
deze hoeveelheid dient 10% met het oog 
op solidariteit en groei in de 
Gemeenschap ten behoeve van die 
lidstaten te worden verdeeld om met het 
oog op emissiebeperking en aanpassing 
aan de effecten van klimaatverandering te 
worden gebruikt. Bij de verdeling van 
deze 10% dient rekening te worden 

Schrappen
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gehouden met het inkomen per hoofd van 
de bevolking in het jaar 2005 en de 
groeivooruitzichten van de lidstaten en 
dient het aandeel van lidstaten met een 
laag inkomen per hoofd van de bevolking 
en hoge groeivooruitzichten groter te zijn. 
Lidstaten met een gemiddeld inkomen per 
hoofd van de bevolking dat meer dan 20% 
hoger ligt dan het gemiddelde in de 
Gemeenschap, moeten een bijdrage tot 
deze verdeling leveren, behalve wanneer 
de directe kosten van het in SEC(2008) 85 
geraamde totaalpakket meer dan 0,7% 
van het BBP bedragen.

Motivering

Aanpassing noodzakelijk voor goedkeuring benchmarksysteem.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Gezien de forse inspanningen die 
verbonden zijn aan de bestrijding van 
klimaatverandering en de aanpassing aan 
de onvermijdelijke effecten daarvan, zou 
ten minste 20% van de opbrengsten van 
de veiling van emissierechten moeten 
worden gebruikt voor de beperking van de 
emissie van broeikasgassen, voor de 
aanpassing aan de effecten van 
klimaatverandering, voor de financiering 
van onderzoek en ontwikkeling voor 
emissiebeperking en aanpassing, voor de 
ontwikkeling van duurzame energie om te 
voldoen aan de toezegging van de EU om 
tegen 2020 20% duurzame energie te 
gebruiken, om te voldoen aan de 
toezegging van de Gemeenschap om de 
energie-efficiëntie tegen 2020 met 20% op 
te voeren, voor het afvangen en de 
geologische opslag van broeikasgassen, 
om bij te dragen tot het Wereldfonds voor 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie, voor maatregelen om ontbossing 

Schrappen
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te voorkomen en aanpassing in 
ontwikkelingslanden te vergemakkelijken, 
en voor de aanpak van maatschappelijke 
aspecten zoals een mogelijke stijging van 
de elektriciteitsprijzen in huishoudens met 
een laag en gemiddeld inkomen. Dit 
percentage ligt aanzienlijk lager dan de 
verwachte netto-inkomsten voor de 
overheid uit veilingen, waarbij rekening is 
gehouden met mogelijkerwijs lagere 
inkomsten uit de 
vennootschapsbelastingen. Daarnaast 
dienen de inkomsten uit de veiling van 
emissierechten te worden gebruikt voor de 
administratieve uitgaven voor het beheer 
van de Gemeenschapsregeling. Er dienen 
bepalingen te worden opgenomen voor de 
bewaking van het gebruik van de 
opbrengst van veilingen voor deze 
doeleinden. Deze kennisgeving ontslaat de 
lidstaten echter niet van de in artikel 88, 
lid 3, van het Verdrag neergelegde 
verplichting om bepaalde nationale 
maatregelen aan te melden. De richtlijn 
laat het resultaat van toekomstige 
staatssteunprocedures die overeenkomstig 
de artikelen 87 en 88 van het Verdrag 
kunnen worden ingeleid, onverlet.

Motivering

Aanpassing noodzakelijk voor goedkeuring benchmarksysteem.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Dit betekent dat voor de 
elektriciteitssector met ingang van 2013 
regel dient te zijn dat uitsluitend wordt 
geveild, aangezien deze de hogere kosten 
van CO2 kan doorberekenen, en dat voor
het afvangen en de opslag van CO2 geen 
gratis toewijzing dient te worden gegeven, 
aangezien de stimulering hiervan 
voortvloeit uit het feit dat voor emissies 

(16) Handel in emissierechten is een 
instrument dat zou moeten helpen de 
beoogde CO2-vermindering te 
verwezenlijken tegen een minimale 
kostprijs. Gratis toewijzing op basis van 
benchmarks en werkelijke productie biedt 
de nodige stimulansen voor 
efficiëntieverbeteringen. De kosten die 
voor deelnemende installaties en ook 



PE406.005v02-00 8/28 AD\734965NL.doc

NL

die worden opgeslagen geen 
emissierechten behoeven te worden 
ingeleverd. Om concurrentievervalsing te 
voorkomen kunnen 
elektriciteitsopwekkers gratis 
emissierechten krijgen voor warmte die 
wordt geproduceerd via hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling, zoals 
gedefinieerd in Richtlijn 2004/8/EG,
wanneer er voor de productie van 
dergelijke warmte door installaties in 
andere bedrijfstakken gratis 
emissierechten worden gegeven.

indirect voor de consumenten verbonden 
zijn met de handel in emissierechten 
kunnen daardoor worden beperkt tot de 
financiële behoeften om de CO2 emissies 
te verlagen tot de vastgelegde doelstelling. 
De onder het plafond nog toegestane CO2
emissies zullen derhalve voor de 
Gemeenschap geen kosten doen ontstaan. 
Dat zal alleen het geval zijn wanneer zij 
onder een toekomstige, zwaardere 
reductiedoelstelling komen te vallen. Een 
dergelijke beperking vormt helemaal geen 
gevaar voor de doelstellingen van het 
beleid inzake klimaatverandering. De 
verwezenlijking van de beoogde CO2-
vermindering kan worden gewaarborgd 
door de benchmark correct te bepalen. De 
neerwaartse aanpassing van de 
benchmarks in latere jaren biedt de 
zekerheid dat de algemeen beoogde 
vermindering werkelijk wordt 
gerealiseerd. Bijgevolg dient gratis 
toewijzing op basis van benchmarks en 
werkelijke productie met ingang van 2013 
regel te zijn voor alle sectoren en de
gehele periode.

Motivering

Om een efficiënte regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten met een gunstige 
kosten-batenverhouding op te zetten die echt helpt de beoogde verminderingen te verwezenlijken 
tegen een zo laag mogelijke kostprijs, is veilen niet de beste keuze. Toewijzing op basis van 
benchmarks en werkelijke productie is dan een beter systeem, dat ecologische doeltreffendheid 
biedt voor een minimale kostprijs, zoals bewezen door de actuele studie van ECOFYS voor 
IFIEC.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Voor andere bedrijfstakken die onder 
de Gemeenschapsregeling vallen, dient 
een overgangsregeling te worden 
vastgesteld waarvoor de gratis toewijzing 
in 2013 80% dient te bedragen van de 
hoeveelheid die overeenkomt met het 

Schrappen
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percentage van de totale emissie van de 
Gemeenschap in de periode van 2005 tot 
2007 die deze installaties hebben 
uitgestoten, berekend als percentage van 
de totale jaarlijkse hoeveelheid 
emissierechten van de Gemeenschap. 
Daarna dient de gratis toewijzing elk jaar 
met gelijke hoeveelheden te worden 
verlaagd, zodat er in 2020 geen sprake 
meer is van gratis toewijzing.

Motivering

De prijs van koolstof moet volledig worden doorberekend in de producten, om de markt te sturen 
in de richting van een meer klimaatvriendelijke consumptie. Gratis toewijzing verstoort de 
werking van het marktmechanisme terwijl volledige veiling een grote bureaucratie uitspaart en 
de beste presteerders beloont.  Het weglekeffect en oneerlijke concurrentie met Europese 
producenten uit landen die niet gebonden zijn aan een brede internationale overeenkomst inzake 
klimaatverandering, moet worden geneutraliseerd door de verplichte inlevering van 
emissierechten bij import.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om concurrentieverstoring binnen de 
Gemeenschap tot een minimum te 
beperken dienen de gratis 
overgangstoewijzingen volgens 
geharmoniseerde regels voor de hele 
Gemeenschap ("benchmarks") aan 
installaties te worden verstrekt. Deze regels 
dienen rekening te houden met de meest 
broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken, vervangingsproducten, 
alternatieve productieprocédés, het 
gebruik van biomassa, duurzame energie 
en het afvangen en de opslag van 
broeikasgassen. Deze regels mogen niet 
aanzetten tot een toename van de emissie
en moeten ervoor zorgen dat een groeiend 
percentage van deze emissierechten wordt 
geveild. De toewijzingen moeten vóór de 
handelsperiode worden vastgesteld, zodat 
de markt adequaat kan functioneren. Ook 
mogen ze niet leiden tot een ongepaste 

(18) Om concurrentieverstoring binnen de 
Gemeenschap tot een minimum te 
beperken dienen de gratis toewijzingen
volgens geharmoniseerde regels voor de 
hele Gemeenschap ("benchmarks") aan 
installaties te worden verstrekt. Deze regels 
dienen rekening te houden met de meest 
broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken. Deze regels mogen niet 
aanzetten tot een toename van de emissie
van inefficiënte installaties.
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concurrentieverstoring op de markten 
voor de levering van elektriciteit en 
warmte aan industriële installaties. Deze 
regels moeten gelden voor nieuwkomers 
die dezelfde activiteiten uitvoeren als 
bestaande installaties die gratis 
overgangstoewijzingen ontvangen. Om 
concurrentieverstoring binnen de interne 
markt te voorkomen mag er geen gratis 
toewijzing worden verstrekt voor de 
opwekking van elektriciteit door 
nieuwkomers. Emissierechten die in 2020 
in de reserve voor nieuwkomers resteren, 
dienen te worden geveild.

Motivering

Het belangrijkste toewijzingsmechanisme moet voor alle sectoren benchmarks op basis van de 
werkelijke productie zijn. Derhalve is er geen bijkomende bepaling met betrekking tot 
nieuwkomers enz. nodig en kan deze bepaling worden geschrapt. Toewijzing op basis van 
benchmarks en werkelijke productie laat ruimte voor groei van efficiënte opwekkers ten nadele 
van inefficiënte opwekkers en ten voordele van de doelstelling van het algemene klimaatbeleid.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De Gemeenschap zal het voortouw 
blijven nemen bij de onderhandelingen 
over een ambitieuze internationale 
overeenkomst waarmee de doelstelling om 
de mondiale temperatuurstijging tot 2°C te 
beperken, wordt gerealiseerd en beschouwt 
de in Bali geboekte vorderingen op weg 
naar deze doelstelling als een stimulans.
Mochten andere ontwikkelde landen en 
andere grote uitstoters van broeikasgassen 
niet aan deze internationale overeenkomst 
meedoen, dan zou dit kunnen leiden tot een
stijging van de emissie van broeikasgassen 
in derde landen waar de industrie niet 
onder vergelijkbare CO2-beperkingen zou 
vallen ("CO2-weglekeffect") en zouden er 
tevens economische nadelen kunnen 
ontstaan voor bepaalde energie-intensieve 
bedrijfstakken en deeltakken in de 

(19) De Gemeenschap zal het voortouw 
blijven nemen bij de onderhandelingen 
over een ambitieuze internationale 
overeenkomst waarmee de doelstelling om 
de mondiale temperatuurstijging tot 2°C te 
beperken, wordt gerealiseerd en beschouwt 
de in Bali geboekte vorderingen op weg 
naar deze doelstelling als een stimulans.
Mochten andere ontwikkelde landen en 
andere grote uitstoters van broeikasgassen 
niet aan deze internationale overeenkomst 
meedoen, dan zou dit kunnen leiden tot een 
stijging van de emissie van broeikasgassen 
in derde landen waar de industrie niet 
onder vergelijkbare CO2-beperkingen zou 
vallen ("CO2-weglekeffect") en zouden er 
tevens economische nadelen kunnen 
ontstaan voor bepaalde energie-intensieve 
bedrijfstakken en deeltakken in de 
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Gemeenschap die aan internationale 
concurrentie onderhevig zijn. Dit kan de 
milieu-integriteit en de baten van 
maatregelen van de Gemeenschap 
ondermijnen. Vanwege het risico op het 
ontstaan van een weglekeffect zal de 
Gemeenschap tot maximaal 100% gratis
emissierechten toewijzen aan 
bedrijfstakken of deeltakken die aan de 
desbetreffende criteria voldoen. De 
vaststelling van deze bedrijfstakken en 
deeltakken en de vereiste maatregelen zal 
opnieuw worden beoordeeld om ervoor te 
zorgen dat er waar nodig maatregelen 
worden genomen en overcompensatie 
wordt voorkomen. Voor de specifieke 
bedrijfstakken of deeltakken waarvan 
afdoende kan worden aangetoond dat het 
risico op het weglekeffect niet op een 
andere manier kan worden voorkomen en 
waar elektriciteit een groot deel van de 
productiekosten uitmaakt en op efficiënte 
wijze wordt opgewekt, kan bij de genomen 
maatregelen rekening worden gehouden 
met het elektriciteitsverbruik bij het 
productieproces, zonder dat de totale 
hoeveelheid emissierechten wordt 
gewijzigd.

Gemeenschap die aan internationale 
concurrentie onderhevig zijn. Dit kan de 
milieu-integriteit en de baten van 
maatregelen van de Gemeenschap 
ondermijnen. Vanwege het risico op het 
ontstaan van een weglekeffect zal de 
Gemeenschap ook de regeling invoeren 
van gratis toewijzing op basis van een 
benchmark aan bedrijfstakken of 
deeltakken die aan de desbetreffende 
criteria voldoen.

Motivering

De benchmarkregeling op basis van de beste beschikbare technologie is de doeltreffendste en
kostengunstigste oplossing.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) De Commissie dient derhalve uiterlijk 
in juni 2011 de situatie te evalueren, alle 
relevante maatschappelijke partners te 
raadplegen en in het licht van de resultaten 
van de internationale onderhandelingen een 
verslag met eventuele voorstellen in te 
dienen. In deze context dient de Commissie 
uiterlijk op 30 juni 2010 te signaleren 

(20) De Commissie dient derhalve uiterlijk 
in juni 2010 de situatie te evalueren, alle 
relevante maatschappelijke partners te 
raadplegen en in het licht van de resultaten 
van de internationale onderhandelingen een 
verslag met eventuele voorstellen in te 
dienen. In deze context dient de Commissie 
uiterlijk op 30 juni 2009 te signaleren 
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welke energie-intensieve bedrijfstakken of 
deeltakken wellicht gevoelig kunnen zijn 
voor het weglekeffect. Zij dient in haar 
analyse uit te gaan van een beoordeling in 
hoeverre het mogelijk is de kosten van de 
vereiste emissierechten in de 
productprijzen door te berekenen zonder 
een significant verlies van marktaandeel 
aan installaties buiten de Gemeenschap die 
geen vergelijkbare maatregelen nemen om 
de emissie te beperken. Energie-intensieve 
bedrijfstakken waarvan wordt vastgesteld 
dat het weglekeffect een significante 
risicofactor vormt, zouden een grotere 
gratis toewijzing kunnen krijgen of er zou 
een effectieve koolstofcompensatie-
regeling kunnen worden ingevoerd 
teneinde installaties uit de Gemeenschap
waarvoor het weglekeffect een 
significante risicofactor vormt en 
installaties uit derde landen een 
vergelijkbare uitgangspositie te geven. 
Een dergelijke regeling zou aan 
importeurs eisen kunnen opleggen die 
niet minder gunstig zijn dan de eisen die 
voor installaties binnen de EU gelden, 
bijvoorbeeld door de inlevering van 
emissierechten verplicht te stellen. Alle 
genomen maatregelen zouden in 
overeenstemming moeten zijn met de 
beginselen van het UNFCCC, met name 
het beginsel van gezamenlijke doch 
verschillende verantwoordelijkheden en 
onderscheiden mogelijkheden, rekening 
houdend met de specifieke situatie van de 
minst ontwikkelde landen. Tevens moeten 
ze in overeenstemming zijn met de 
internationale verplichtingen van de 
Gemeenschap, met inbegrip van de WTO-
overeenkomst.

welke energie-intensieve bedrijfstakken of 
deeltakken wellicht gevoelig kunnen zijn 
voor het weglekeffect. Zij dient in haar 
analyse uit te gaan van een beoordeling in 
hoeverre het mogelijk is de kosten van de 
vereiste emissierechten in de 
productprijzen door te berekenen zonder 
een significant verlies van marktaandeel 
aan installaties buiten de Gemeenschap die 
geen vergelijkbare maatregelen nemen om 
de emissie te beperken.

Motivering

Invoering van het benchmarksysteem zal risico van weglekeffect tot een minimum terugbrengen. 
Het valt echter niet in te zien waarom de aanwijzing van de sectoren die het meest door het 
CO2-weglekeffect worden getroffen niet eerder dan in 2010 kan plaatsvinden. Dat zou alleen 
maar uitstel van de nodige investeringen betekenen. Een jaar moet volstaan voor de Commissie 
om een beslissing te nemen.
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Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) [Wat de benadering van toewijzing 
betreft, dient de luchtvaart gelijk te worden 
behandeld als andere bedrijfstakken die
gratis overgangstoewijzingen krijgen en 
niet als de elektriciteitsopwekkers. Dit 
betekent dat 80% van de emissierechten in 
2013 gratis dient te worden toegewezen en 
dat de gratis toewijzing aan de luchtvaart 
vervolgens elk jaar met gelijke 
hoeveelheden dient te dalen, zodat er in 
2020 geen sprake meer is van gratis 
toewijzing. De Gemeenschap en haar 
lidstaten dienen te blijven werken aan een 
overeenkomst over mondiale maatregelen 
om de emissie van broeikasgassen door de 
luchtvaart terug te dringen en de situatie 
van deze bedrijfstak als onderdeel van de 
eerstvolgende toetsing van de 
Gemeenschapsregeling te evalueren.]

(33) [Wat de benadering van toewijzing 
betreft, dient de luchtvaart te worden 
behandeld op een wijze die overeenkomt 
met haar vermogen om op middellange tot 
lange termijn vervangende brandstoffen 
te vinden. Dit betekent dat 80% van de 
emissierechten in 2013 gratis dient te 
worden toegewezen en dat de gratis 
toewijzing aan de luchtvaart vervolgens elk 
jaar met gelijke hoeveelheden dient te 
dalen, zodat er in 2020 geen sprake meer is 
van gratis toewijzing. De Gemeenschap en 
haar lidstaten dienen te blijven werken aan 
een overeenkomst over mondiale 
maatregelen om de emissie van 
broeikasgassen door de luchtvaart terug te 
dringen en de situatie van deze bedrijfstak 
als onderdeel van de eerstvolgende toetsing 
van de Gemeenschapsregeling te 
evalueren. De Commissie neemt alle 
nodige maatregelen ter verzachting van 
eventuele negatieve sociale en 
economische gevolgen voor de 
ultraperifere gebieden van de Europese 
Unie en de eilanden, inclusief de kleine 
insulaire lidstaten, waarop de bepalingen 
van de richtlijn van toepassing zijn.]

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) De voor de uitvoering van deze 
richtlijn vereiste maatregelen dienen te 
worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 
1999/468/EG van de Raad van 28 juni 
1999 tot vaststelling van de voorwaarden 
voor de uitoefening van de aan de 
Commissie verleende 

(34) De voor de uitvoering van deze 
richtlijn vereiste maatregelen dienen te 
worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 
1999/468/EG van de Raad van 28 juni 
1999 tot vaststelling van de voorwaarden 
voor de uitoefening van de aan de 
Commissie verleende 
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uitvoeringsbevoegdheden. Met name dient 
de Commissie de bevoegdheid te krijgen 
maatregelen vast te stellen voor de veiling
van emissierechten, voor de toewijzing van 
overgangsemissierechten voor de hele 
Gemeenschap, voor de bewaking, 
rapportage en verificatie van emissies, voor 
de accreditatie van verificateurs en voor de 
invoering van geharmoniseerde regels voor 
projecten. Aangezien dit maatregelen van 
algemene strekking zijn die bedoeld zijn 
om niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen en deze richtlijn aan te 
vullen door de toevoeging of wijziging van 
nieuwe niet-essentiële onderdelen, dienen 
ze te worden vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG.

uitvoeringsbevoegdheden. Met name dient 
de Commissie de bevoegdheid te krijgen 
maatregelen vast te stellen voor de
toewijzing van emissierechten in het kader 
van het benchmarkmodel, voor de 
bewaking, rapportage en verificatie van 
emissies, voor de accreditatie van 
verificateurs en voor de invoering van 
geharmoniseerde regels voor projecten.
Aangezien dit maatregelen van algemene 
strekking zijn die bedoeld zijn om niet-
essentiële onderdelen van deze richtlijn te 
wijzigen en deze richtlijn aan te vullen 
door de toevoeging of wijziging van 
nieuwe niet-essentiële onderdelen, dienen 
ze te worden vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG.

Motivering

Er kan geen sprake zijn van gratis toewijzing bij wijze van overgang, omdat de 
benchmarkregeling ook op energie-intensieve bedrijfstakken moet worden toegepast. In het 
kader van het benchmarkssyteem mag een veiling slechts plaatsvinden indien de locatie de 
benchmark niet haalt.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 9 a – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Wanneer de hoeveelheid extra 
rechten die ingevolge artikel 10 bis, lid 2, 
tweede volzin aan exploitanten in een 
bepaalde sector wegens 
productieverhoging zijn toegewezen, de 
hoeveelheid rechten overschrijdt die door 
exploitanten in die sector worden 
teruggegeven wegens verminderde 
vermindering volgens de ex-post 
aanpassingen, worden de benchmarks 
voor die specifieke sector verlaagd in het 
jaar volgens op het jaar waarin de 
overschrijding plaatsvond, en wel volgens 
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de regelgevingsprocedure met toetsing 
bedoeld in artikel [23, lid 3] op zodanige 
wijze dat het bereiken van de algehele 
vermindering van emissies onder het 
toepassingsgebied van artikel 9 wordt 
gerealiseerd. Met het oog hierop delen de 
bevoegde autoriteiten de Commissie per 
30 april van elk jaar mede, of de 
hoeveelheid emissierechten is 
overschreden.

Motivering

Toewijzing van gratis rechten met ex-post aanpassingen aan de werkelijke productie zorgt 
ervoor dat de reductiedoelstelling wordt gehaald en biedt efficiënte groei met vermijding van uit 
meevallers bestaande winsten (zoals blijkt uit onderzoek van ECOFYS naar IFIEC-methode). In 
geval van toegenomen productie kan ex-post aanpassing resulteren in extra emissierechten voor 
een jaar. Er moet evenwel gezorgd worden voor vervulling van de algehele doelstelling. 
Wanneer daarom de toegewezen rechten daarom het plan overschrijden, moeten de 
verschillende benchmarks naar beneden worden bijgesteld volgens een overeenkomstig artikel 
23, lid 3, vast te stellen correctiemechanisme.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10
Veiling van emissierechten

1. Met ingang van 2013 veilen de lidstaten 
alle emissierechten die niet 
overeenkomstig artikel 10 a gratis worden 
toegewezen.
2. De totale hoeveelheid emissierechten 
die door elke lidstaat wordt geveild, 
bestaat uit:
(a) 90% van de totale hoeveelheid te 
veilen emissierechten die over de lidstaten 
wordt verdeeld, waarbij elk aandeel 
identiek is aan het aandeel van de 
betrokken lidstaat in de geverifieerde 
emissie krachtens de 
Gemeenschapsregeling in 2005;

Schrappen
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(b) 10% van de totale hoeveelheid te 
veilen emissierechten die met het oog op 
solidariteit en groei binnen de 
Gemeenschap over bepaalde lidstaten 
wordt verdeeld, zodat de hoeveelheid
emissierechten die deze lidstaten 
krachtens punt a) veilen, met de in bijlage 
II bis vermelde percentages wordt 
verhoogd.
Met het oog op punt a) wordt het aandeel 
van de lidstaten die in 2005 niet aan de 
Gemeenschapsregeling hebben 
deelgenomen, berekend aan de hand van 
hun geverifieerde emissie krachtens de 
Gemeenschapsregeling in 2007.
Indien nodig worden de in de eerste 
alinea, onder b), bedoelde percentages 
evenredig aangepast om te zorgen dat de 
herverdeling 10% bedraagt.
3. Ten minste 20% van de inkomsten uit 
de in lid 2 bedoelde veiling van 
emissierechten, met inbegrip van alle 
inkomsten uit de in lid 2, onder b), 
bedoelde veilingen, zou moeten worden 
gebruikt voor:
(a) de beperking van de emissie van 
broeikasgassen, onder andere door 
bijdragen aan het Wereldfonds voor 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie, de aanpassing aan de effecten 
van klimaatverandering en de 
financiering van onderzoek en 
ontwikkeling met het oog op 
emissiebeperking en aanpassing, inclusief 
deelname aan initiatieven in het kader 
van het Europees Strategisch plan voor 
energietechnologie;
(b) de ontwikkeling van duurzame energie 
om te voldoen aan de toezegging van de 
Gemeenschap om tegen 2020 20% 
duurzame energie te gebruiken en om te 
voldoen aan de toezegging van de 
Gemeenschap om de energie-efficiëntie 
tegen 2020 met 20% op te voeren;
(c) het afvangen en de geologische opslag 
van broeikasgassen, met name degene die 
afkomstig zijn van kolengestookte 
elektriciteitscentrales;
(d) maatregelen om ontbossing te 
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voorkomen, met name in de minst 
ontwikkelde landen;
(e) de vergemakkelijking van de 
aanpassing van ontwikkelingslanden aan 
de effecten van klimaatverandering;
(f) de aanpak van maatschappelijke 
aspecten in huishoudens met een laag en 
gemiddeld inkomen, bijvoorbeeld door 
hun energie-efficiëntie en isolatie te 
verbeteren; en
(g) de dekking van administratieve 
uitgaven voor het beheer van de 
Gemeenschapsregeling.
4. De lidstaten nemen informatie over het 
gebruik van inkomsten voor elk van deze 
doelen op in hun krachtens Beschikking 
nr. 280/2004/EG ingediende verslagen.
5. Uiterlijk op 31 december 2010 stelt de 
Commissie een verordening vast over de 
tijdstippen, het beheer en andere aspecten 
van veilingen om te zorgen dat deze op 
een open, transparante en niet-
discriminerende wijze worden uitgevoerd. 
De veilingen worden zodanig opgezet dat 
de exploitanten, en met name eventuele 
kleine en middelgrote ondernemingen die 
onder de Gemeenschapsregeling vallen, 
volledige toegang krijgen en dat andere 
deelnemers het verloop van de veiling niet 
ondermijnen. Deze maatregel, die bedoeld 
is om niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen door aanvulling 
daarvan, wordt vastgesteld volgens de in 
artikel [23, lid 3,] bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing."

Motivering

Het veilen binnen ETS leidt tot maximale kosten voor alle consumenten zonder extra CO2-
beperking. Het komt gewoon neer op een nieuwe CO2-heffing voor de consument. Willen we 55 
miljard euro per jaar voor de Europese consument besparen en de energieprijzen 20 à 30 euro 
per MWh lager houden zonder de doeltreffendheid van ETS in gevaar te brengen, dan moeten we 
afzien van veilen. Gratis toewijzing op basis van benchmarks en feitelijke productie kan een 
kostenefficiënt en uit milieuoogpunt effectief instrument opleveren.

Amendement 13
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Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie stelt uiterlijk op 30 juni 
2011 volledig geharmoniseerde 
uitvoeringsmaatregelen voor de hele 
Gemeenschap vast om de in de leden 2 tot 
en met 6 en 8 bedoelde emissierechten op
een geharmoniseerde wijze toe te wijzen.

1. Vanaf 2013 wijzen de lidstaten alle 
emissierechten voor de gehele periode 
gratis toe. De Commissie stelt uiterlijk op 
30 juni 2009 volledig geharmoniseerde 
uitvoeringsmaatregelen voor de hele 
Gemeenschap vast om de in de leden 2 en 
3 bedoelde emissierechten op een 
geharmoniseerde wijze toe te wijzen.

Deze maatregelen, die bedoeld zijn om 
niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen door aanvulling 
daarvan, worden vastgesteld volgens de in 
artikel [23, lid 3,] bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Deze maatregelen, die bedoeld zijn om 
niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen door aanvulling 
daarvan, worden vastgesteld volgens de in 
artikel [23, lid 3,] bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing. De 
afbakening van de sectoren waarop de 
richtlijn van toepassing is, vormt evenwel 
een essentieel onderdeel, en wijzigingen 
daarin worden met een verordening 
aangebracht.

De in de eerste alinea bedoelde 
maatregelen zorgen er voorzover mogelijk 
voor dat de toewijzing gebeurt op een 
wijze die broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken en emissiebeperking stimuleert 
door rekening te houden met de meest 
efficiënte technieken, 
vervangingsproducten, alternatieve 
productieprocédés, het gebruik van 
biomassa en het afvangen en de opslag 
van broeikasgassen, en niet aanzet tot een 
toename van de emissie. Er wordt geen 
gratis toewijzing gegeven voor 
elektriciteitsopwekking.

De in de eerste alinea bedoelde 
maatregelen zorgen er voorzover mogelijk 
voor dat de toewijzing gebeurt op een 
wijze die broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken en emissiebeperking stimuleert 
door rekening te houden met de meest 
efficiënte technieken en niet aanzet tot een 
toename van de emissie.

De Commissie toetst, zodra de 
Gemeenschap een internationale 
overeenkomst over klimaatverandering 
heeft gesloten die leidt tot verplichte 
beperkingen van de emissie van 
broeikasgassen die vergelijkbaar zijn met 
die van de Gemeenschap, deze 
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maatregelen om ervoor te zorgen dat 
gratis toewijzing alleen plaatsvindt 
wanneer dit in het licht van die 
overeenkomst volledig gerechtvaardigd is.

Motivering

Veiling van emissierechten is niet nodig om het Europese streefcijfer voor beperking van de 
CO2-emissie te bereiken; veiling zou leiden tot forse stijgingen van de energieprijzen, 
verslechtering van de concurrentiekracht van de industrie en verlaging van de koopkracht van 
de consument.  Gratis toewijzing in combinatie met voor de gehele EU geldende benchmarks en 
aanpassing achteraf (aan de hand van de feitelijke productie) is een betere optie.

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onverminderd lid 3 wordt er geen 
gratis toewijzing gegeven aan 
elektriciteitsopwekkers, installaties voor 
het afvangen van broeikasgassen of 
pijpleidingen voor het vervoer of 
opslagplaatsen voor broeikasgassen.

2. Aan installaties wordt een aantal 
emissierechten toegewezen dat 
overeenkomt met het rekenkundig product 
van de verwachte jaarproductie, het voor 
de installatie geldende ijkpunt en het 
aantal kalenderjaren binnen de 
toewijzingsperiode sinds de 
inbedrijfstelling. Wanneer het 
productievolume in een bepaald 
kalenderjaar afwijkt van de verwachte 
jaarproductie, dient de exploitant, in geval 
van een afname van de productie, voor 30 
april van het daaropvolgende jaar aan de 
desbetreffende autoriteit een aantal 
emissierechten terug te geven dat 
overeenkomt met het product van het 
afgenomen productievolume en de aan de 
installatie toegekende benchmark. In 
geval van een toename van de productie 
verleent de desbetreffende autoriteit op 
aanvraag voor 30 april van het 
daaropvolgende jaar extra emissierechten 
aan de hand van dezelfde formule. De 
benchmarks worden vastgesteld volgens 
de regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel [23, lid 3]. Daarbij 
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wordt rekening gehouden met het 
technisch reductiepotentieel van de 
installatie. Technisch onvermijdelijke 
procesgebonden emissies hoeven bij de 
vaststelling van de benchmark niet te 
worden verlaagd. Hetzelfde geldt voor 
onvermijdbare afvalgassen. Wanneer 
afvalgas als brandstof gebruikt wordt, 
worden emissierechten toegewezen aan de 
exploitant van de installatie die het 
afvalgas levert, en wel volgens dezelfde 
beginselen als die welke krachtens deze 
alinea worden toegepast.

Motivering

De toewijzing moet volgens de voor de gehele EU geldende benchmark gratis zijn, in combinatie 
met aanpassing achteraf aan de hand van de feitelijke productie. Deze toewijzingsmethode is een 
doeltreffend instrument tegen klimaatverandering voor een efficiënte prijs voor de economie als 
geheel. Dit toewijzingsmodel krijgt gestalte in het nieuwe lid 2.

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. a) Indien er voor bepaalde 
producten of processen geen benchmarks 
overeenkomstig de regelgevingsprocedure 
met toetsing als bedoeld in artikel [23, lid 
3] zijn vastgesteld, worden aan de 
installatie emissierechten toegewezen 
overeenkomstig de jaarlijkse gemiddelde 
toewijzing voor de tweede handelsperiode, 
bijgesteld met behulp van de lineaire 
factor als bedoeld in artikel 9. Daarbij 
wordt rekening gehouden met de 
technische mogelijkheden van de 
betrokken installatie om de emissies te 
beperken.
b) Wanneer een product of proces niet 
onder de tweede handelsperiode valt, 
wordt "grandfathering" toegepast.
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Motivering

We moeten ervan uitgaan dat er vooralsnog niet voor alle producten en processen benchmarks 
kunnen worden vastgesteld. Dat is wellicht het geval voor sterk gedifferentieerde producten die 
een klein gedeelte van de emissies voor hun rekening nemen. Aan dergelijke installaties moeten 
emissierechten worden toegewezen volgens een op de voorgeschiedenis gebaseerde methode 
("grandfathering").

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Aan elektriciteitsopwekkers kan een 
gratis toewijzing worden gegeven voor de 
productie van warmte via hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling, zoals 
gedefinieerd in Richtlijn 2004/8/EG, voor
economisch aantoonbare vraag om te 
zorgen dat er sprake is van gelijke 
behandeling ten opzichte van andere 
warmteproducenten. In elk jaar na 2013 
wordt de totale toewijzing aan deze 
installaties voor de productie van die 
warmte aangepast met de in artikel 9 
bedoelde lineaire factor.

3. Warmtekrachtcentrales met een hoog 
rendement als bedoeld in Richtlijn 
2004/8/EG krijgen voor hun warmte- en 
elektriciteitsproductie voor een 
onbepaalde periode gratis emissierechten 
toegewezen op basis van een benchmark.

Motivering

Warmtekrachtkoppeling is een hoeksteen van de klimaatbescherming. Handhaving en 
uitbreiding van hoogrenderende warmtekrachtkoppeling is noodzakelijk en wordt gestimuleerd 
door Richtlijn 2004/8/EG. Dat zou tegengewerkt worden als er door veiling een extra barrière 
ontstond. In veel gevallen zou bevordering van warmtekrachtkoppeling door de desbetreffende 
lidstaat niet het gewenste resultaat opleveren, de productie van bestaande 
warmtekrachtcentrales zou teruglopen en uitbreiding in de toekomst zou wellicht achterwege 
blijven. Als veiling het voornaamste toewijzingsmechanisme voor elektriciteitsopwekkers zou 
zijn, is een uitzondering voor warmtekrachtkoppeling bevorderlijk voor het klimaat.

Amendement 17
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Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 6 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor elektriciteitsopwekking door 
nieuwkomers wordt geen gratis toewijzing 
gegeven.

Schrappen

Motivering

Veiling van emissierechten voor elektriciteitsopwekking leidt tot een onnodige aanzienlijke 
kostenstijging voor de consument. Gratis toewijzing aan de hand van benchmarks en feitelijke 
productie is een efficiënter ETS.

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Met inachtneming van artikel 10 bis is 
de hoeveelheid emissierechten die 
krachtens de leden 3 tot en met 6 van dit 
artikel [en lid 2 van artikel 3 quater] 
gratis wordt toegewezen, 80% van de 
hoeveelheid die overeenkomstig de in lid 1 
bedoelde maatregelen wordt vastgesteld 
en wordt de gratis toewijzing vervolgens 
elk jaar met gelijke hoeveelheden 
verlaagd, zodat er in 2020 geen sprake 
meer is van gratis toewijzing.

Schrappen

Motivering

Het veilen binnen ETS leidt tot maximale kosten voor alle consumenten zonder extra CO2-
beperking. Het komt gewoon neer op een nieuwe CO2-heffing voor de consument. Willen we 55 
miljard euro per jaar voor de Europese consument besparen en de energieprijzen 20 à 30 euro 
per MWh lager houden zonder de doeltreffendheid van ETS in gevaar te brengen, dan moeten we 
afzien van veilen. Gratis toewijzing op basis van benchmarks en feitelijke productie kan een 
kostenefficiënt en uit milieuoogpunt effectief instrument opleveren.
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Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. In 2013 en in elk daaropvolgend jaar 
tot 2020 worden aan installaties in 
bedrijfstakken waar een significant risico 
op het weglekeffect bestaat, gratis 
emissierechten toegewezen tot maximaal 
100% van de overeenkomstig de leden 2 
tot en met 6 vastgestelde hoeveelheid.

Schrappen

Motivering

Het veilen binnen ETS leidt tot maximale kosten voor alle consumenten zonder extra CO2-
beperking. Het komt gewoon neer op een nieuwe CO2-heffing voor de consument. Willen we 55 
miljard euro per jaar voor de Europese consument besparen en de energieprijzen 20 à 30 euro 
per MWh lager houden zonder de doeltreffendheid van ETS in gevaar te brengen, dan moeten we 
afzien van veilen. Gratis toewijzing op basis van benchmarks en feitelijke productie kan een 
kostenefficiënt en uit milieuoogpunt effectief instrument opleveren.

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Uiterlijk op 30 juni 2010 en vervolgens 
om de drie jaar stelt de Commissie vast 
welke de in lid 8 bedoelde bedrijfstakken 
zijn. 
Deze maatregel, die bedoeld is om niet-
essentiële onderdelen van deze richtlijn te 
wijzigen door aanvulling daarvan, wordt 
vastgesteld volgens de in artikel [23, lid 3,] 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.
Bij de in de eerste alinea bedoelde 
vaststelling houdt de Commissie rekening 

Schrappen
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met de mate waarin de betrokken 
bedrijfstak of deeltak de kosten van de 
vereiste emissierechten kan 
doorberekenen in de productprijzen 
zonder een significant verlies van 
marktaandeel aan minder 
koolstofefficiënte installaties buiten de 
Gemeenschap, waarbij zij rekening houdt 
met de volgende aspecten: 
(a) de mate waarin veiling tot een 
aanzienlijke stijging van de 
productiekosten zou leiden;
(b) de mate waarin individuele installaties 
in de betrokken bedrijfstak hun 
emissieniveau kunnen verlagen, 
bijvoorbeeld op basis van de meest 
efficiënte technieken;
(c) de marktstructuur, de relevante 
geografische en productmarkt en de mate 
waarin de bedrijfstakken aan 
internationale concurrentie onderhevig 
zijn;
(d) het effect van klimaatverandering en 
het energiebeleid dat buiten de EU in de 
betrokken bedrijfstakken wordt of naar 
verwachting zal worden uitgevoerd.
Met het oog op de beoordeling in hoeverre 
de kostenstijging ten gevolge van de 
Gemeenschapsregeling kan worden 
doorberekend, kunnen onder andere 
ramingen van de niet-gerealiseerde omzet 
ten gevolge van de hogere koolstofprijs of 
de effecten op de rentabiliteit van de 
betrokken installaties worden gebruikt.

Motivering

Het veilen binnen ETS leidt tot maximale kosten voor alle consumenten zonder extra CO2-
beperking. Het komt gewoon neer op een nieuwe CO2-heffing voor de consument. Willen we 55 
miljard euro per jaar voor de Europese consument besparen en de energieprijzen 20 à 30 euro 
per MWh lager houden zonder de doeltreffendheid van ETS in gevaar te brengen, dan moeten we 
afzien van veilen. Gratis toewijzing op basis van benchmarks en feitelijke productie kan een 
kostenefficiënt en uit milieuoogpunt effectief instrument opleveren.

Amendement 21
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Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 bis
Maatregelen om bepaalde energie-
intensieve bedrijfstakken bij een eventueel 
CO2-weglekeffect te ondersteunen
Uiterlijk in juni 2011 dient de Commissie 
in het licht van de resultaten van de 
internationale onderhandelingen en de 
mate waarin deze leiden tot een mondiale 
beperking van de emissie van 
broeikasgassen, na raadpleging van alle 
betrokken maatschappelijke partners, een 
analytisch verslag bij het Europees 
Parlement en de Raad in met een 
beoordeling van de situatie ten aanzien 
van energie-intensieve bedrijfstakken of 
deeltakken waarvan is vastgesteld dat het 
weglekeffect een significante risicofactor 
vormt. Tegelijk hiermee worden eventueel 
adequate voorstellen ingediend, zoals 
bijvoorbeeld:
– een aanpassing van het percentage
emissierechten dat krachtens artikel 10 a 
gratis door deze bedrijfstakken of 
deeltakken wordt ontvangen; 
– de opneming in de 
Gemeenschapsregeling van importeurs 
van producten die worden geproduceerd 
door de overeenkomstig artikel 10 a 
vastgestelde bedrijfstakken of deeltakken.
Bij de beoordeling welke maatregelen in 
aanmerking komen, wordt ook rekening 
gehouden met bindende sectorale 
overeenkomsten die leiden tot een 
mondiale emissiebeperking die een 
omvang heeft die nodig is om 
klimaatverandering effectief aan te 
pakken, die te bewaken en te verifiëren 
zijn en waarvoor verplichte 
handhavingsregelingen bestaan."

Schrappen
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Motivering

De meeste van deze moeilijkheden zullen door de benchmarkbenadering worden opgelost. 
Gezien de sterk stijgende energieprijzen leiden benchmarks bovendien tot meer investeringen in 
efficiëntere technologie. Dat is een bijkomend concurrentievoordeel.

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat publiceert en verstrekt de 
Commissie uiterlijk op 30 september 2011 
de lijst met installaties op zijn grondgebied 
die onder deze richtlijn vallen en alle gratis 
toewijzingen aan elke installatie op zijn 
grondgebied, berekend overeenkomstig de 
in artikel 10 a, lid 1, bedoelde regels.

1. Elke lidstaat publiceert en verstrekt de 
Commissie uiterlijk op 30 september 2011 
de lijst met installaties op zijn grondgebied 
die onder deze richtlijn vallen en alle gratis 
toewijzingen aan elke installatie op zijn 
grondgebied, berekend overeenkomstig de 
in artikel 10 a, lid 2, bedoelde regels.

Motivering

Aanpassing noodzakelijk voor goedkeuring benchmarksysteem.

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
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Artikel 11 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten en de Commissie 
moeten ervoor zorgen dat de regionale 
autoriteiten beschikken over relevante 
informatie over de installaties in hun 
regio, zodat zij in staat zullen zijn de 
effecten te beoordelen van de aanwending 
van middelen uit het Europees Fonds 
voor Regionale Ontwikkeling of het 
Cohesiefonds voor de ondersteuning van 
exploitanten van de installaties bij de 
overgang van de door hen gebruikte 
technologie naar schone en hernieuwbare 
energiebronnen.
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