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Ontwerpresolutie

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 1
Visum 5 bis (nieuw)

- gelet op de artikelen 2 en 6 van het EG-Verdrag, op grond waarvan eisen voor de 
bescherming van het milieu dienen te worden opgenomen in de diverse 
beleidsterreinen van de Gemeenschap om vanuit milieuoogpunt een duurzame 
ontwikkeling van economische activiteiten te bevorderen,

Or. fr

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 2
Visum 5 ter (nieuw)

- gelet op artikel 175 van het EG-Verdrag,

Or. fr
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Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 3
Visum 5 quater (nieuw)

- gelet op Besluit Nr. 2179/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 
september 1998 betreffende de herziening van het beleidsplan en actieprogramma 
van de Europese Gemeenschap inzake het milieu en duurzame ontwikkeling "Op 
weg naar duurzame ontwikkeling",

Or. fr

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 4
Visum 5 quinquies (nieuw)

- gezien de herziening van de strategie van de EU voor duurzame ontwikkeling,

Or. fr

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 5
Visum 5 sexies (nieuw)

- gezien het zesde actieprogramma voor het milieu,

Or. fr

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 6
Visum 5 septies (nieuw)

- onder verwijzing naar de resoluties van het Europees Parlement over thematische 
strategieën voor duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen, het stedelijke 
milieu, afval en bestrijdingsmiddelen,

Or. fr
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Amendement ingediend door Jens Holm

Amendement 7
Visum 5 octies (nieuw)

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 15 november 2007: "Beperking van de 
wereldwijde klimaatverandering tot 2 graden Celsius - het beleid voor de 
Conferentie van Bali over klimaatverandering en daarna"1,

Or. en

Amendement ingediend door Anders Wijkman

Amendement 8
Overweging A bis (nieuw)

A bis. overwegende dat het principe van “de vervuiler betaalt” een van de pijlers van het 
milieubeleid is, hetgeen inhoudt dat de externe kosten worden doorberekend in de 
marktprijzen om deze een afspiegeling te laten zijn van de werkelijke 
productiekosten,

Or. en

Amendement ingediend door Jens Holm

Amendement 9
Overweging A ter (nieuw)

A ter. overwegende dat in zijn resolutie van 15 november 2007 het Europees Parlement 
benadrukt dat de geïndustrialiseerde landen zich moeten verplichten tot een 
beperking van hun uitstoot van CO2 ten opzichte van de uitstoot van 1990 met ten 
minste 30% in de periode tot 2020 en met 60-80% in de periode tot 2050,

Or. en

Amendement ingediend door Anders Wijkman

Amendement 10
Overweging A quater (nieuw)

A quater. overwegende dat de toepassing van het principe van “de vervuiler betaalt” in 
                                               
1 Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0537
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de meeste lidstaten nog veel te wensen overlaat,

Or. en

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 11
Overweging B

B. in overweging van de verschillende soorten verontreiniging van het natuurlijke 
milieu, de mogelijkheden voor een potentiële slechte werking van geosystemen en 
het risico van uitputting van de natuurlijke hulpbronnen, in het bijzonder van de niet-
hernieuwbare bronnen,

Or. pl

Amendement ingediend door Christofer Fjellner

Amendement 12
Overweging B bis (nieuw)

B bis. overwegende dat de energie-intensiteit momenteel met circa 1,8 procent per jaar 
afneemt door commerciële druk, die marktpartijen verplicht om steeds efficiënter te 
werken, en dat de planeconomieën van het voormalige Oost-Europa toen zij niet 
aan deze commerciële druk onderworpen waren om dezelfde producten te maken 
veel meer hulpbronnen en energie verbruikten dan de westerse wereld,

Or. sv

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 13
Overweging C

C. in overweging van de verhoogde risico’s op uitsterving van een groot aantal dier- of 
plantsoorten en het door de Unie vastgestelde doel het verlies aan biodiversiteit een 
halt toe te roepen voor 2010,

Or. pl
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Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 14
Overweging D

D. in overweging van de toenemende groei in de Unie van het verkeer met betrekking tot 
het transportwezen, met name het goederenvervoer, en van het energieverbruik dat 
daaruit eventueel voortvloeit,

Or. de

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 15
Overweging G

G. overwegende dat de particuliere huishoudens het leeuwendeel van de milieubelasting 
dragen, terwijl de andere economische sectoren de grootste verbruikers zijn van 
energie en vervoer, hetgeen strijdig is met het evenredigheidsbeginsel,

Or. pl

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 16
Overweging G

schrappen

Or. de

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 17
Overweging G

G. overwegende dat de particuliere huishoudens het leeuwendeel van de milieubelasting 
dragen, terwijl de andere economische sectoren de grootste verbruikers zijn van 
energie, water en vervoer,

Or. fr
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Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 18
Overweging H

schrappen

Or. de

Amendement ingediend door Christofer Fjellner

Amendement 19
Overweging H

schrappen

Or. sv

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 20
Overweging H

H. overwegende dat de vooruitzichten wat betreft de wereldwijde gevolgen van de 
klimaatverandering niet alleen moeten leiden tot het loskoppelen van groei en 
productie- en consumptieprocessen, maar ook tot een verandering van ons sociaal-
economische ontwikkelingsmodel,

Or. pl

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 21
Overweging H bis (nieuw)

H bis. overwegende dat de huidige economische indicatoren van het BBP niet meer 
toereikend zijn voor een juiste beoordeling van de maatschappelijke, economische 
en ecologische realiteit en dat zij geen rekening houden met de gevolgen van 
menselijke activiteit voor het milieu waarmee wij nu worden geconfronteerd, dient te 
worden gezocht naar nieuwe milieu-indicatoren voor de berekening van 
geproduceerde rijkdom, om beter met dergelijke veranderingen rekening te kunnen 
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houden,

Or. fr

Amendement ingediend door Christofer Fjellner

Amendement 22
Overweging H bis (nieuw)

H bis. overwegende dat het intergouvernementeel panel inzake klimaatverandering (IPCC) 
van mening is dat het nastreven van economische groei, de voortdurende 
ontwikkeling van hoogwaardige technologie, de globalisering en de verspreiding 
van technologie bijdragen aan beperking van milieu-effecten en meer oplossingen 
bieden voor de klimaat-uitdagingen, en dat derhalve voor beperking van onze 
negatieve effecten op het milieu een sterke economische groei nodig is, die innovatie 
en onderzoek kan stimuleren,

Or. sv

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 23
Paragraaf 1

1. verheugt zich over de verwijzing naar het principe van “de vervuiler betaalt”, maar 
betreurt het dat het verband tussen dit principe en de marktconforme instrumenten ten 
gunste van het milieu slechts zwak is of in het geheel ontbreekt bij de ontwikkeling 
en ijking van de instrumenten van het bestaande milieubeleid;

Or. fr

Amendement ingediend door Christofer Fjellner

Amendement 24
Paragraaf 1

1. verheugt zich over de verwijzing naar het principe van “de vervuiler betaalt” en merkt 
op dat de commerciële mislukkingen waarvan thans sprake is juist te wijten zijn aan 
veronachtzaming van dit beginsel van de markteconomie;

Or. sv
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Amendement ingediend door Jens-Peter Bonde

Amendement 25
Paragraaf 1

1. verheugt zich over de verwijzing naar het principe van “de vervuiler betaalt”, maar 
betreurt het dat het verband tussen dit principe en de marktconforme instrumenten ten 
gunste van het milieu slechts zwak is; benadrukt dat door het principe van “de 
vervuiler betaalt” de werkelijke prijs van een product kan worden bepaald, inclusief 
de kosten voor sanering en herstel die met de productie samenhangen en wetende 
dat in feite de kosten voor vervuilende productie of producten uiteindelijk hoger zijn 
wanneer alle externe kosten worden doorberekend, omdat voorkomen goedkoper is 
dan herstellen of saneren;

Or. da

Amendement ingediend door Jens-Peter Bonde

Amendement 26
Paragraaf 1 bis (nieuw)

1 bis. benadrukt dat controle op de naleving van het principe van “de vervuiler betaalt” en 
heffing van minimale gemeenschappelijke belastingen veel eenvoudiger zijn dan 
een systeem van verhandelbare quota;

Or. da

Amendement ingediend door Christofer Fjellner

Amendement 27
Paragraaf 1 bis (nieuw)

1 bis. wijst erop dat in een markteconomie door de markt, dus door producenten en
consumenten, wordt bepaald hoe beperkte middelen optimaal kunnen worden 
gebruikt;

Or. sv
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Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 28
Paragraaf 1 bis (nieuw)

1 bis. benadrukt dat het niet zo kan zijn dat het principe van “de vervuiler betaalt” alleen 
inhoudt dat de eindgebruikers, en dus met name particuliere huishoudens, betalen;

Or. fr

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 29
Paragraaf 2

2. betreurt het dat het groenboek zich met name concentreert op de luchtverontreiniging 
en de opwarming van het klimaat, en niet aan alle aspecten van moderne en gerichte 
milieubescherming aandacht schenkt; 

Or. de

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 30
Paragraaf 2

2. betreurt het dat het groenboek zich met name concentreert op de luchtverontreiniging 
en de opwarming van het klimaat; betreurt het bovendien dat weinig aandacht wordt 
geschonken aan de gevolgen voor het milieu van het geheel van productie- en 
distributieprocessen en consumptiepatronen;

Or. fr

Amendement ingediend door Anders Wijkman

Amendement 31
Paragraaf 2

2. betreurt het dat het groenboek zich met name concentreert op de luchtverontreiniging 
en de opwarming van het klimaat, en de negatieve gevolgen voor het milieu van het 
geheel van andere productie- en distributieprocessen en consumptiepatronen in 
algemene zin negeert;
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Or. en

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 32
Paragraaf 2

2. betreurt het dat het groenboek zich met name concentreert op de luchtverontreiniging 
en de opwarming van het klimaat, en de gevolgen voor het milieu van het geheel van 
productie- en distributieprocessen, consumptiepatronen en afvalverwerking negeert;

Or. pl

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 33
Paragraaf 2 bis (nieuw)

2 bis. deelt de mening van de Europese Commissie ten aanzien van de diversiteit van 
markconforme instrumenten en het onderscheid tussen belastingen en lasten, 
waarbij voor laatstgenoemde doorgaans sprake is van betaling als tegenprestatie 
voor duidelijk omschreven diensten of kosten; benadrukt de noodzaak om te kunnen 
beschikken over zowel stimulerende als preventieve instrumenten om doelen op het 
gebied van milieubescherming, volksgezondheid en duurzame ontwikkeling te 
bereiken;

Or. fr

Amendement ingediend door Frédérique Ries

Amendement 34
Paragraaf 3

3. betreurt het dat de grensoverschrijdende dimensie te snel ter sprake wordt gebracht en 
dat maatregelen om verstoring van de concurrentie tussen regio's en sectoren van 
de industrie zoveel mogelijk te beperken niet in alle gevallen zijn genomen;

Or. fr



AM\703130NL.doc 11/48 PE398.431v02-00

NL

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 35
Tussenkop (nieuw ) en paragraaf 3 bis (nieuw)

Maatregelen

3 bis. verzoekt de Commissie om een voorstel te doen voor een strategisch plan op het 
gebied van marktconforme instrumenten voor het milieu en aanverwante 
beleidsterreinen;

Or. fr

Amendement ingediend door Anders Wijkman

Amendement 36
Paragraaf 3 bis (nieuw)

3 bis. betreurt dat geen diepgaand onderzoek is verricht naar de voordelen van een 
differentiatie tussen marktconforme instrumenten die enerzijds op de consument en 
anderzijds op de producent zijn gericht;

Or. en

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 37
Paragraaf 3 ter (nieuw)

3 ter. verzoekt de Europese Unie een onderscheid te maken tussen de bruto economische 
rijkdom per inwoner en de netto economische, sociale en ecologische rijkdom, 
waaronder de indicator voor werkelijke vooruitgang (GPI); verzoekt de Europese 
Commissie en de lidstaten derhalve:

 om nader onderzoek te doen naar de mogelijkheid om de Europese groei te 
meten met "groene" indicatoren1 die rekening houden met de rijkdom die 
verloren gaat wanneer schade aan het milieu wordt toegebracht,

 om milieu-indicatoren te gebruiken bij al hun werkzaamheden op milieugebied, 
waarbij milieubeleid wordt beschouwd als geïntegreerd beleid en groene 
indicatoren zouden moeten worden gebruikt in al het Europese beleid,

 om rekening te houden met de milieu-effecten van hun productie bij de 

                                               
1 Milieu-indicatoren of indicatoren waarin rekening wordt gehouden met het milieu (IBED, GPI).
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berekening van de nationale rijkdommen, zodat een reëel beeld kan ontstaan 
van het verlies aan rijkdommen door de onafgebroken aantasting van onze 
natuurlijke hulpbronnen;

Or. fr

Amendement ingediend door Anders Wijkman

Amendement 38
Paragraaf 3 ter (nieuw) na de tussenkop "Principes"

3 ter. erkent dat volledige doorberekening van milieukosten een wezenlijke 
randvoorwaarde is voor eerlijke concurrentie tussen ondernemingen, voor meer 
economische stimuleringsmaatregelen ter bevordering van schone productie en 
consumptie, en voor bevordering van innovatie op het gebied van schonere 
technologie;

Or. en

Amendement ingediend door Anders Wijkman

Amendement 39
Paragraaf 3 quater (nieuw) na de tussenkop "Principes"

3 quater. erkent dat voor het milieu schadelijke activiteiten in feite worden 
gesubsidieerd wanneer milieukosten niet kunnen worden doorberekend;

Or. en

Amendement ingediend door Anders Wijkman

Amendement 40
Paragraaf 3 quinquies (nieuw) na de tussenkop "Principes"

3 quinquies. benadrukt dat het bestaan van een groot aantal subsidies met schadelijke 
gevolgen voor het milieu in de lidstaten van de EU de vervuiling verergert en 
het principe van “de vervuiler betaalt” in belangrijke mate ondergraaft;

Or. en
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Amendement ingediend door Anders Wijkman

Amendement 41
Paragraaf 4

4. erkent dat de marktconforme instrumenten voor het milieu één van de meest 
doeltreffende middelen vormen om de milieudoelstellingen tegen redelijke kosten te 
bereiken; onderstreept evenwel dat deze instrumenten dienen te worden aangevuld 
met andere maatregelen, waaronder doelmatigheidsnormen, doelstellingen voor 
uitstoot enz.;

Or. en

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 42
Paragraaf 4

(Niet van toepassing op de Nederlandse tekst.)

Or. pl

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 43
Paragraaf 4 bis (nieuw)

4 bis. is van mening dat voor een omschakeling naar duurzame ontwikkeling en een CO2-
vrije economie een mix nodig is van preventieve instrumenten (waaronder 
belastingen en heffingen) en de instrumenten van inVisa  (bijvoorbeeld stelsels voor 
verhandeling).

Or. fr

Amendement ingediend door Caroline Lucas en Margrete Auken

Amendement 44
Paragraaf 5

5. onderstreept dat de marktconforme instrumenten niet de plaats in kunnen nemen van 
herverdelingsbeleid; is echter van mening dat kan worden gekozen voor 
differentiatie naar verbruiksgewoontes of naar verbruiksomvang om deze 
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instrumenten te richten op grootverbruikers;

Or. en

Amendement ingediend door Anders Wijkman

Amendement 45
Paragraaf 5

5. onderstreept dat het gebruik van marktconforme instrumenten ongewenste 
maatschappelijke gevolgen kan hebben; is evenwel van mening dat dergelijke 
effecten zouden kunnen worden gecompenseerd door specifieke maatregelen, 
waaronder maximumprijzen, subsidies enz. voor huishoudens met een laag 
inkomen;

Or. en

Amendement ingediend door Christofer Fjellner

Amendement 46
Paragraaf 5

5. onderstreept dat bij de ontwikkeling van de marktconforme instrumenten die bedoeld 
zijn ter ondersteuning van het milieubeleid uitsluitend rekening dient te worden 
gehouden met ecologische criteria, willen zij doelmatig zijn en verwezenlijking 
mogelijk maken van de gestelde doelen; 

Or. sv

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 47
Paragraaf 5

5. onderstreept dat de marktconforme instrumenten economisch en sociaal aanvaardbaar 
moeten zijn (schrapping);

Or. nl
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Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 48
Paragraaf 5

5. onderstreept dat de marktconforme instrumenten vanuit milieuoogpunt, economisch 
en sociaal aanvaardbaar moeten zijn, in het bijzonder voor mensen met lagere 
inkomens (beneden modaal) in iedere lidstaat en voor kleine ondernemingen;

Or. pl

Amendement ingediend door Anders Wijkman

Amendement 49
Paragraaf 6

schrappen

Or. en

Amendement ingediend door Christofer Fjellner

Amendement 50
Paragraaf 6

6. is van mening dat de invoering van deze instrumenten gebaseerd moet zijn op de 
beginselen van technische neutraliteit en het ontbreken van verstoring van 
marktmechanismen, en daarnaast moet voldoen aan criteria van objectiviteit, 
onpartijdigheid en gelijkwaardigheid;

Or. sv

Amendement ingediend door Jens-Peter Bonde

Amendement 51
Paragraaf 6

6. is van mening dat het progressieve karakter van de tarieven en de geleidelijke 
verhoging in de tijd één van de principes moet zijn bij de invoering; benadrukt dat het 
van wezenlijk belang is om minimale gemeenschappelijke belastingen te heffen, 
zodat de lidstaten hogere nationale belastingen kunnen invoeren, wetende dat zich 
op basis van de ervaringen van lidstaten die dergelijke belastingtarieven hanteren 
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nieuwe mogelijkheden kunnen aandienen en het idee van verhoging van de 
minimale gemeenschappelijke belastingen kan worden gestimuleerd;

Or. da

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 52
Paragraaf 6

6. is van mening dat in algemene zin het progressieve karakter van de tarieven en
(schrapping) de geleidelijke en voorzienbare verhoging in de tijd één van de principes 
zijn bij de invoering;

Or. fr

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 53
Paragraaf 6

6. is van mening dat het progressieve karakter van de tarieven en de geleidelijke 
ontwikkeling in de tijd één van de principes moet zijn bij de invoering;

Or. fr

Amendement ingediend door Jens-Peter Bonde

Amendement 54
Paragraaf 6 bis (nieuw)

6 bis. benadrukt dat het principe van “de vervuiler betaalt” veel meer effect heeft wanneer 
de verworven middelen gericht worden ingezet, dus uitsluitend worden aangewend 
voor sanering en herstel, en de desbetreffende bedragen niet worden teruggegeven 
in de vorm van belastingverlichting voor een industrie of bedrijfstak;

Or. da
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Amendement ingediend door Jens-Peter Bonde

Amendement 55
Paragraaf 6 ter (nieuw)

6 ter. is van mening dat de invoering van minimale gemeenschappelijke belastingen van 
wezenlijk belang is omdat daarmee niet alleen de handel aan de grens kan worden 
beperkt door ze steeds te verhogen maar ook de voortrekkersrol kan worden 
bevestigd waarop de lidstaten zich kunnen voorstaan die hogere milieubelastingen 
heffen; merkt op dat het met het oog op het beperken van verstoringen van de 
concurrentie op een in een aantal gevallen geïntegreerde markt van wezenlijk 
belang is om erop toe te zien dat de verschillen niet te groot zijn en dus de lidstaten 
die voorop lopen het voorbeeld te laten geven met een geleidelijke verhoging van de 
minimale gemeenschappelijke belastingen;

Or. da

Amendement ingediend door Jens Holm

Amendement 56
Paragraaf 7

7. benadrukt de belangrijke rol van het milieubelastingstelsel om de milieudoelstellingen 
te bereiken; verzoekt derhalve de Commissie om voor het einde van 2008 te komen 
met een wetsvoorstel voor een minimale gemeenschappelijke belasting op CO2;

Or. en

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 57
Paragraaf 7

7. benadrukt de belangrijke rol van het milieubelastingstelsel om de milieudoelstellingen 
te bereiken en de onontbeerlijke harmonisatie van bepaalde maatregelen op Europees 
niveau om economische verstoringen tussen bedrijven in met name het midden- en 
kleinbedrijf en tussen landen te vermijden aangezien deze kunnen leiden tot een 
slechte werking van de interne markt;

Or. pl
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Amendement ingediend door Caroline Lucas en Margrete Auken

Amendement 58
Paragraaf 7

7.1 benadrukt de belangrijke rol van het milieubelastingstelsel om de milieudoelstellingen 
te bereiken en de absolute noodzaak om voor bepaalde belastingen op Europees 
niveau minimumtarieven vast te stellen om economische verstoringen tussen 
bedrijven en tussen landen te vermijden;

Or. en

Amendement ingediend door Frédérique Ries

Amendement 59
Paragraaf 7 bis (nieuw)

7 bis. deelt de analyse van de Commissie volgens dat de regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten (EU-ETS) van alle marktconforme instrumenten 
momenteel de beste mogelijkheden biedt om in te spelen op de vraag en het meest 
objectieve beschikbare instrument is voor verwezenlijking van de doelstellingen voor 
beperking van de uitstoot van broeikasgassen zoals door de Europese Raad 
vastgesteld in het voorjaar van 2007;

Or. fr

Amendement ingediend door Frédérique Ries

Amendement 60
Paragraaf 7 ter (nieuw)

7 ter. erkent niettemin dat de Europese regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten in zijn huidige vorm een te beperkte werkingssfeer heeft, 
gelet op de vele bronnen van broeikasgassen en betrokken sectoren, en dat de 
noodzakelijke verbeteringen door de Commissie en de lidstaten moeten worden 
doorgevoerd om het EU-ETS in de derde fase van het project vanaf 2013 te 
optimaliseren;

Or. fr
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Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 61
Paragraaf 8

8. is van mening dat de marktconforme instrumenten zich niet kunnen beperken tot 
stelsels van verhandelbare vergunningen of rechten, aangezien die stelsels niet het best 
zijn toegerust om de doelstellingen om bepaalde emissies te verminderen, te bereiken;

Or. fr

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 62
Paragraaf 8

8. is van mening dat de Europese fiscale maatregelen zich niet uitsluitend zouden 
moeten beperken tot stelsels van verhandelbare vergunningen of rechten, aangezien 
die stelsels niet het best zijn toegerust om de doelstellingen om bepaalde emissies te 
verminderen, te bereiken;

Or. pl

Amendement ingediend door Frédérique Ries

Amendement 63
Paragraaf 8

8. is van mening dat de marktconforme instrumenten voor de gemeenschappelijke 
markt zich niet kunnen beperken tot stelsels van verhandelbare emissierechten of 
emissiequota en dat mogelijke andere regelingen dienen te worden overwogen, 
waaronder de eventuele invoering van een CO2-belasting in ruil voor een lagere 
subsidiëring van fossiele brandstoffen;

Or. fr

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 64
Paragraaf 8

8. is van mening dat de Europese fiscale maatregelen zich niet kunnen beperken tot 
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stelsels van verhandelbare vergunningen of rechten, aangezien die stelsels niet het best 
zijn toegerust om de doelstellingen om bepaalde emissies te verminderen, te bereiken. 
Er dient geen inbreuk te worden gemaakt op de fiscale soevereiniteit van de 
nationale staten.

Or. de

Amendement ingediend door Anders Wijkman

Amendement 65
Paragraaf 8 bis (nieuw)

8 bis. benadrukt het feit dat milieubelastingen niet allereerst behoren te worden 
beschouwd als middel om de belastingopbrengsten te verhogen, maar veeleer als een 
middel ter voorkoming van alle voor het milieu nadelige vervuiling of aantasting -
en daarmee ter vergroting van het welzijn in de samenleving - tegen redelijke
kosten; benadrukt dat de heffing van belastingen op negatieve factoren (waaronder 
vervuiling) behoort te worden gecompenseerd door verlaging van de belastingen op 
positieve factoren, waaronder arbeid;

Or. en

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 66
Paragraaf 9

schrappen

Or. de

Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi

Amendement 67
Paragraaf 9 bis (nieuw)

9 bis. verzoekt de Commissie een vergelijkend onderzoek te doen naar de bestaande 
marktconforme instrumenten, om hun doeltreffendheid te beoordelen en de 
uitwisseling van goede werkwijzen tussen de lidstaten te bevorderen;

Or. el
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Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 68
Paragraaf 10

10. steunt de verlaging van de loonbelasting op nationaal niveau maar onderstreept dat 
deze verlaging niet alleen in verband staat met de hervorming van het 
milieubelastingstelsel;

Or. de

Amendement ingediend door Anders Wijkman

Amendement 69
Paragraaf 10

10. steunt het beginsel van belastingheffing op negatieve factoren, waaronder 
vervuiling, in combinatie met een verlaging van de belastingen op positieve 
factoren, waaronder arbeid; is van mening dat een dergelijke benadering deel zou 
kunnen uitmaken van een volledige hervorming van het belastingstelsel die tot doel 
heeft tot een meer gelijke verdeling te komen tussen de werknemers, de consumenten, 
de bedrijven, de kapitaalopbrengsten en de financiële diensten, om zowel de 
milieudoelstellingen te halen als sociale gelijkheid te bewerkstelligen;

Or. en

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 70
Paragraaf 10

10. steunt de verlaging van de loonbelasting, maar onderstreept dat deze verlaging niet 
alleen in verband staat met de hervorming van het milieubelastingstelsel; is van 
mening dat deze verlaging in de lijn ligt van een volledige hervorming van het 
belastingstelsel die tot doel heeft tot een meer gelijke verdeling te komen tussen de 
werknemers, de consumenten, de bedrijven, de kapitaalopbrengsten en de financiële 
diensten, om zowel de milieudoelstellingen te halen als sociale gelijkheid te 
bewerkstelligen en de begrotingen en rekeningen van de sociale zekerheid van de 
lidstaten niet in gevaar te brengen;

Or. fr
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Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 71
Paragraaf 10

10. steunt de verlaging van de loonbelasting, maar onderstreept dat deze verlaging niet 
alleen in verband staat met de hervorming van het milieubelastingstelsel; is van 
mening dat deze verlaging in de lijn ligt van een volledige hervorming van het 
belastingstelsel die tot doel heeft tot een meer gelijke verdeling te komen tussen 
marktpartijen en natuurlijke personen, om zowel de milieudoelstellingen te halen als 
sociale gelijkheid te bewerkstelligen;

Or. pl

Amendement ingediend door Anders Wijkman

Amendement 72
Paragraaf 11

schrappen

Or. en

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 73
Paragraaf 11

schrappen

Or. de

Amendement ingediend door Daciana Octavia Sârbu

Amendement 74
Paragraaf 11

11. is van mening dat prijsstijgingen een middel kunnen zijn om de productie- en 
consumptieprocessen te beïnvloeden en om gebruikers te stimuleren om passende 
vervoersvormen te kiezen om de kwaliteit van het milieu te bevorderen; onderstreept 
echter dat de gevolgen van een dergelijke maatregel beperkt kunnen zijn vanwege de 
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matige elasticiteit van bepaalde sectoren en bepaalde categorieën consumenten;

Or. en

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 75
Paragraaf 11

11. is van mening dat geleidelijke, voortdurende en voorzienbare prijsstijgingen een 
middel kunnen zijn om de productie- en consumptieprocessen en de gebruikswijze van 
bepaalde transportmiddelen te beïnvloeden; onderstreept echter dat de gevolgen van 
een dergelijke maatregel beperkt kunnen zijn vanwege de matige elasticiteit van 
bepaalde sectoren;

Or. fr

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 76
Paragraaf 11

11. is van mening dat prijsstijgingen een middel kunnen zijn om de productie- en 
consumptieprocessen en de gebruikswijze van (schrapping) milieuvriendelijke
transportmiddelen te beïnvloeden; onderstreept echter dat de gevolgen van een 
dergelijke maatregel beperkt kunnen zijn vanwege de matige elasticiteit van bepaalde 
sectoren;

Or. pl

Amendement ingediend door Adamos Adamou

Amendement 77
Paragraaf 11

11. is van mening dat prijsstijgingen een middel kunnen zijn om de productie- en 
consumptieprocessen en de gebruikswijze van bepaalde transportmiddelen te 
beïnvloeden; onderstreept echter dat de gevolgen van een dergelijke maatregel beperkt 
kunnen zijn vanwege de matige elasticiteit van bepaalde sectoren en dat daartoe 
slechts in laatste instantie en rekening houdend met de situatie in elke lidstaat moet 
worden overgegaan;
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Or. en

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 78
Paragraaf 11 bis (nieuw)

11 bis. is van mening dat milieubelastingen bijzonder goed zichtbaar dienen te zijn en zij 
alleen doelmatig zijn wanneer de opbrengsten ervan worden gebruikt voor inVisas 
om de milieuprestaties van marktpartijen te verbeteren;

Or. fr

Amendement ingediend door Anders Wijkman

Amendement 79
Paragraaf 11 bis (nieuw)

11 bis. benadrukt het feit dat de toepassing van het principe van “de vervuiler betaalt” zijn 
beperkingen kent, met name vanwege de matige elasticiteit van bepaalde sectoren;

Or. en

Amendement ingediend door Anders Wijkman

Amendement 80
Paragraaf 12

schrappen

Or. en

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 81
Paragraaf 12

schrappen

Or. de



AM\703130NL.doc 25/48 PE398.431v02-00

NL

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 82
Paragraaf 12

12. is van mening dat de invoering van marktconforme instrumenten die een stijging van 
de prijzen tot gevolg hebben niet mag leiden tot aantasting van de mogelijkheden van 
mensen met een laag inkomen om aan hun elementaire/basisbehoeften te voldoen 
en dat daarom een bepaalde minimumhoeveelheid water, elektriciteit, energie en 
transport tegen betaalbare prijzen voor hen beschikbaar moet zijn;

Or. fr

Amendement ingediend door Caroline Lucas en Margrete Auken

Amendement 83
Paragraaf 12

12. is van mening dat het invoeren van marktconforme instrumenten in de strijd tegen 
vervuiling en negatieve effecten op het milieu gestoeld moet zijn op de milieu-
efficientie, terwijl de gelijkheid in de distributie door andere maatregelen moet 
worden gewaarborgd;

Or. en

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 84
Paragraaf 12

12. is van mening dat het invoeren van marktconforme instrumenten die een stijging van 
de prijzen tot gevolg hebben, niet mag leiden tot het uitsluiten van mensen met een 
lager inkomen (beneden modaal) tot de betreffende markt (schrapping);

Or. nl
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Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 85
Paragraaf 12

12. is van mening dat het invoeren van marktconforme instrumenten (schrapping) niet 
mag leiden tot het uitsluiten van mensen met een lager inkomen (beneden modaal) en 
kleine ondernemingen van de betreffende markt en dat het derhalve noodzakelijk is 
tegelijkertijd compenserende maatregelen te nemen voor deze groepen;

Or. pl

Amendement ingediend door Adamos Adamou

Amendement 86
Paragraaf 12

12. is van mening dat het invoeren van marktconforme instrumenten die een stijging van 
de prijzen tot gevolg hebben, niet mag leiden tot het uitsluiten van mensen in 
financiële achterstandsituaties van de betreffende markt en dat het derhalve 
noodzakelijk is tegelijkertijd voldoende compenserende maatregelen te nemen voor 
deze groepen. 

Or. en

Amendement ingediend door Jens-Peter Bonde

Amendement 87
Paragraaf 12

12. is van mening dat het invoeren van marktconforme instrumenten die een stijging van 
de prijzen tot gevolg hebben, niet mag leiden tot het uitsluiten van mensen met een 
lager inkomen (beneden modaal) van de betreffende markt en dat het derhalve 
noodzakelijk is tegelijkertijd compenserende maatregelen te nemen voor deze 
groepen; stelt in dit verband voor om een korting te verlenen die overeenkomt met 
bijvoorbeeld het noodzakelijke verbruik van water, elektriciteit en warmte, en om 
verbruik boven dit basisverbruik te belasten, zodat gedrag op doeltreffende wijze 
wordt bijgestuurd zonder sociale effecten. Zo zouden bijvoorbeeld de eerste 40 m3

water (het normale jaarverbruik voor één persoon) van belasting kunnen worden 
vrijgesteld en de volgende m3 zwaar kunnen worden belast;

Or. da
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Amendement ingediend door Jens-Peter Bonde

Amendement 88
Paragraaf 12 bis (nieuw)

12 bis. benadrukt dat de opbrengsten van belastingen gebaseerd op het principe van “de 
vervuiler betaalt” aanzienlijk zijn, maar dat de afzonderlijk geheven bedragen zeer 
klein zijn en slechts zelden gedragsveranderingen kunnen bewerkstelligen;

Or. da

Amendement ingediend door Anders Wijkman

Amendement 89
Paragraaf 13

13. onderstreept de noodzaak zich op de hoogte te stellen van exacte informatie over de 
maatschappelijke en milieukosten van de totale levenscyclus van producten en 
diensten; verzoekt de Commissie om voorstellen te doen voor methoden om deze 
kosten te beoordelen;

Or. en

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 90
Paragraaf 13

13. onderstreept de noodzaak zich op de hoogte te stellen van exacte informatie over de 
gevolgen van de cyclus (schrapping) en de wijzen waarop producten circuleren, 
teneinde voorrang te kunnen geven aan de meest doeltreffende maatregelen.

Or. pl

Amendement ingediend door Anders Wijkman

Amendement 91
Paragraaf 13 bis (nieuw)

13 bis. is verheugd over de conferentie "Verder dan het BBP" die onlangs werd 
georganiseerd door de Europese Commissie, het Europees Parlement, de OESO, het 
Wereld Natuurfonds (WWF) en de Club van Rome, en over de belangrijkste 
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conclusies die werden getrokken; benadrukt hoe belangrijk het is om naast het BBP 
ook andere indicatoren te gebruiken om welzijn en vooruitgang in onze samenleving 
te meten, met name waar het gaat om de gevolgen van de economische groei voor de 
atmosfeer en ecosystemen.

Or. en

Amendement ingediend door Jens-Peter Bonde

Amendement 92
Paragraaf 13 bis (nieuw)

13 bis. is van mening dat een belasting op het storten van afval de aangewezen weg is om 
middelen te vergaren en daarmee te bevorderen dat minder afval wordt 
geproduceerd en meer gebruik wordt gemaakt van natuurlijke en biologisch 
afbreekbare producten, waaronder composteerbare verpakkingen;

Or. da

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 93
Paragraaf 13 bis (nieuw)

13 bis. benadrukt dat het noodzakelijk is dat lidstaten regelmatig informatie controleren, 
verzamelen en publiceren met betrekking tot de milieu-effecten van het geheel van 
productie- en distributieprocessen, verbruikswijzen en afvalverwerking;

Or. pl

Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi

Amendement 94
Paragraaf 13 bis (nieuw)

13 bis. is van mening dat marktconforme instrumenten een bijdrage kunnen leveren aan 
het bevorderen van onderzoek en milieu-innovatie omdat door belastingheffing op 
milieuonvriendelijke producten en diensten of door toepassing van milieunormen 
producenten worden gestimuleerd om te investeren in onderzoek naar 
energiezuiniger producten en diensten;
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Or. el

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 95
Paragraaf 13 bis (nieuw)

13 bis. is van mening dat de aanpassing van economische processen en van gedragingen 
ten behoeve van duurzame ontwikkeling in bepaalde gevallen doelmatiger op lokaal 
niveau kan worden bevorderd en is derhalve van mening dat het 
gemeenschappelijke kader voor de marktinstrumenten een plaatselijke en op de 
lokale situatie toegesneden invoering dient te bevorderen;

Or. fr

Amendement ingediend door Anders Wijkman

Amendement 96
Paragraaf 14

14. benadrukt de dringende noodzaak van een herziening van het communautaire stelsel
voor verhandelbare emissiequota voor CO2 als doeltreffende oplossing voor de 
tekortkomingen die in de proefperiode aan het licht zijn gekomen; benadrukt dat de 
duidelijke keuze voor het principe van “de vervuiler betaalt” in het kader van de 
strategie van de Europese Unie voor duurzame ontwikkeling inhoudt dat het ETS-
stelsel van de Gemeenschap wordt gebaseerd op een volledige veiling van 
emissierechten;

Or. en

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 97
Paragraaf 14

14. betreurt de aangekondigde vertraging van de herziening van de wet- en regelgeving 
inzake het stelsel van verhandelbare CO2-emissierechten (schrapping);

Or. nl
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Amendement ingediend door Jens Holm

Amendement 98
Paragraaf 14

14. betreurt de aangekondigde vertraging bij de herziening van de wet- en regelgeving 
inzake het stelsel voor verhandelbare broeikasgasemissierechten in de Europese 
Unie (ETS); is van mening dat in het kader van deze herziening het aandeel CO2-
uitstootrechten dat gratis wordt toegekend, sterk moet verminderen, zodat een 
algeheel maximum wordt gewaarborgd dat in overeenstemming is met het streven 
om de uitstoot in de EU in de periode tot 2020 met 30% te beperken, en met de 
kwantitatieve en kwalitatieve limieten voor het gebruik van gelden die bestemd zijn 
voor de financiering van projecten in het kader van het mechanisme voor schone 
ontwikkeling/gezamenlijke uitvoering (CDM/JI);

Or. en

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 99
Paragraaf 14

14. betreurt de aangekondigde vertraging van de herziening van de wet- en regelgeving 
inzake het stelsel van verhandelbare CO2-emissierechten; is van mening dat er in het 
kader van deze herziening op moet worden toegezien dat ondernemingen de prijs niet 
verhogen voor het aandeel gratis toegekende CO2-quota;

Or. de

Amendement ingediend door Karl-Heinz Florenz

Amendement 100
Paragraaf 14

14. betreurt de aangekondigde vertraging van de herziening van de wet- en regelgeving 
inzake het stelsel van verhandelbare CO2-emissierechten; is van mening dat in het 
kader van deze herziening het aandeel CO2-uitstootrechten dat gratis wordt toegekend
aan de grote elektriciteitsproducenten sterk moet verminderen om onterechte 
buitengewone winsten te beperken;

Or. en
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Amendement ingediend door Anders Wijkman

Amendement 101
Paragraaf 14 bis (nieuw)

14 bis. acht een ruimer gebruik van marktconforme instrumenten in de vervoerssector van 
bijzonder groot belang voor de totale doorberekening van de sociale- en 
milieukosten van alle vormen van vervoer; is met name van mening dat de geringe 
mate van doorberekening in het wegverkeer nadelige gevolgen heeft voor de 
concurrentiepositie van andere vormen van vervoer, waaronder de trein, en ook 
vanuit een oogpunt van bevordering van efficiëntere en schonere technologie 
nadelig is;

Or. en

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 102
Paragraaf 14 bis (nieuw)

14 bis. verzoekt de Raad om het voorstel voor een richtlijn betreffende belastingen op 
personenauto's zo spoedig mogelijk aan te nemen en om de milieubepalingen te 
handhaven;

Or. fr

Amendement ingediend door Jens Holm

Amendement 103
Paragraaf 14 ter (nieuw)

14 ter. is verheugd over het voorstel van de Commissie om de luchtvaart te betrekken in het 
ETS-stelsel van de Gemeenschap maar acht flankerende en aanvullende 
maatregelen noodzakelijk, waaronder een belasting op kerosine en belastingen op 
de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) in het kader van de bestrijding van de gevolgen 
van klimaatverandering in de sector;

Or. en
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Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 104
Paragraaf 16

16. is van mening dat de herzieningen in de communautaire wet- en regelgevingen inzake 
de belastingheffing op energieproducten en zware motorrijtuigen (Eurovignet) 
gezamenlijk en op korte termijn ten uitvoer gebracht zouden moeten worden om
overlapping van maatregelen met gelijkluidende doelstellingen te voorkomen en om 
het milieubelastingstelsel zodanig te wijzigen dat het gedrag van verschillende 
economische sectoren met name door doorberekening van externe kosten snel kan 
worden omgebogen;

Or. fr

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 105
Paragraaf 16

16. is van mening dat de herzieningen in de communautaire wet- en regelgevingen inzake 
de belastingheffing op energieproducten en zware motorrijtuigen (Eurovignet) 
gezamenlijk ten uitvoer gebracht zouden moeten worden, opdat het 
milieubelastingstelsel het gedrag van de verschillende economische sectoren snel een 
andere en voor het milieu gunstige richting op zal buigen.

Or. pl

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 106
Paragraaf 17

17. acht het noodzakelijk de toepassing van de Eurovignetrichtlijn in alle lidstaten 
verplicht te stellen en deze zodanig te wijzigen dat doorberekening van externe 
kosten mogelijk wordt door heffingen op het gebruik van infrastructuur, met name 
door het wegtransport; is van mening dat, om te voorkomen dat het verkeer zich 
verplaatst naar de wegen die buiten de Eurovignetrichtlijn vallen, het Eurovignet zou 
moeten worden uitgebreid naar het gehele wegennet;

Or. fr
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Amendement ingediend door Anders Wijkman

Amendement 107
Paragraaf 18

18. is van mening dat, in het kader van de herziening van de wet- en regelgeving inzake 
de belastingheffing op energieproducten, het minimum belastingtarief voor het 
industriële en commerciële vervoer van goederen zou moeten worden verhoogd; 
steunt de differentiatie in belastingheffing voor de componenten energie en milieu, op 
basis van de CO2-uitstootniveaus; (schrapping)

Or. en

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 108
Paragraaf 18

18. is van mening dat, in het kader van de herziening van de wet- en regelgeving inzake 
de belastingheffing op energieproducten, het minimum belastingtarief voor het 
industriële en commerciële vervoer van goederen zou moeten worden verhoogd; 
steunt de differentiatie in belastingheffing voor de componenten energie en milieu, op 
basis van de CO2-uitstootniveaus en andere effecten en gevolgen voor het milieu; 
onderstreept dat er, om scheve verhoudingen tussen de lidstaten te voorkomen, een 
fluctuatiemarge van de tarieven zou moeten worden aangenomen, met daarin een 
verhoogd minimum tarief;

Or. fr

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 109
Paragraaf 18

18. is van mening dat, in het kader van de herziening van de wet- en regelgeving inzake 
de belastingheffing op energieproducten, het minimum belastingtarief voor het 
industriële en commerciële vervoer van goederen zou moeten worden verhoogd; 
steunt de differentiatie in belastingheffing voor de componenten energie en milieu, op 
basis van de CO2-uitstootniveaus; onderstreept dat er, om scheve verhoudingen tussen 
de lidstaten te voorkomen, een fluctuatiemarge van de tarieven zou moeten worden 
aangenomen (schrapping);

Or. de



PE398.431v02-00 34/48 AM\703130NL.doc

NL

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 110
Paragraaf 19

schrappen

Or. en

Amendement ingediend door Eija-Riitta Korhola

Amendement 111
Paragraaf 19

19. roept de Commissie en de lidstaten op de uitzonderingen en vrijstellingen die zijn 
opgenomen in de richtlijn tot regeling voor de belasting van energieproducten te 
beoordelen en te onderzoeken welke energiebron in de toekomst zou moeten worden
vrijgesteld van belasting met inachtneming van de werkingssfeer en de geest van de 
richtlijn; hierbij moeten dubbele lasten voor ondernemers door de toepassing van 
andere belastingheffingen of verhandelingsstelsels worden voorkomen;

Or. en

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 112
Paragraaf 19

19. roept de Commissie en de lidstaten op de uitzonderingen en vrijstellingen die zijn 
opgenomen in de richtlijn tot regeling voor de belasting van energieproducten te 
schrappen en te overwegen geen enkele energievorm in de toekomst vrij te stellen van 
belasting, behalve om redenen van bescherming van het milieu; 

Or. fr

Amendement ingediend door Jens Holm

Amendement 113
Paragraaf 19

19. roept de Commissie en de lidstaten op de uitzonderingen en vrijstellingen die zijn 
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opgenomen in de richtlijn tot regeling voor de belasting van energieproducten te 
schrappen en te overwegen geen enkele met fossiele brandstoffen opgewekte 
energievorm in de toekomst vrij te stellen van belasting. 

Or. en

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 114
Paragraaf 19 bis (nieuw)

19 bis. verzoekt de Commissie om voorstellen te doen voor wetgeving inzake de 
doorberekening van externe kosten van andere economische activiteiten dan het 
vervoer; waaronder het gebruik van water, de productie van goederen en 
verpakkingen, landbouw, visserij enz.;

Or. fr

Amendement ingediend door Anders Wijkman

Amendement 115
Paragraaf 20

20. nodigt de lidstaten uit hun stimulerende beleidsmaatregelen ten behoeve van de 
bouwsector uit te breiden om een vermindering van de vraag naar energie en van de 
uitstoot van CO2 te bevorderen; onderstreept hoezeer het van belang is om de 
ontwikkeling van passiefhuizen en energievriendelijke woonvormen te ondersteunen.

Or. en

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 116
Paragraaf 20

20. is van mening dat de bouwsector goede vooruitzichten voor energiebesparing biedt en 
nodigt de lidstaten uit hun stimulerende beleidsmaatregelen uit te breiden om de vraag 
naar energie en de uitstoot van CO2 te verminderen en de doelstellingen aldus te 
realiseren; onderstreept het belang de ontwikkeling van passiefhuizen en duurzame 
energie te ondersteunen.
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Or. pl

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 117
Paragraaf 21

21. stelt voor dat de compenserende maatregelen, die geïnspireerd zijn op de 
mechanismen van het Kyoto-protocol en financiële inVisas kunnen opleveren open 
moeten staan voor de financiering van de verbeteringen van de energie-efficiëntie in 
de sector van de huisvesting en de koolstofbalans van het stadsvervoer;

Or. fr

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 118
Paragraaf 21

(Niet van toepassing op de Nederlandse tekst)

Or. pl

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 119
Paragraaf 22

22. is van mening dat de hervorming van subsidies die schadelijk zijn voor het milieu, 
zich niet mag beperken tot het GLB; is van mening dat op dit gebied in de 
vervoerssector en met name in het wegvervoer snel doortastende maatregelen 
noodzakelijk zijn; verzoekt de Commissie om op korte termijn een voorstel te doen 
voor een routekaart naar een geleidelijke maar snelle afschaffing van subsidies met 
nadelige gevolgen voor het milieu, overeenkomstig het besluit van de Europese 
Raad over de herziening van de strategie voor duurzame ontwikkeling;

Or. fr



AM\703130NL.doc 37/48 PE398.431v02-00

NL

Amendement ingediend door Christofer Fjellner

Amendement 120
Paragraaf 22

22. is van mening dat de hervorming van subsidies (schrapping) zich niet mag beperken 
tot het GLB omdat ook op andere gebieden subsidies tot schade aan het milieu 
leiden;

Or. sv

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 121
Paragraaf 23

23. verwacht van de Commissie dat bij de herziening van de communautaire 
kaderregeling inzake overheidssteun ten behoeve van het milieu, ook daadwerkelijk de 
noodzaak in aanmerking wordt genomen om de productieprocessen, het verkeer, het 
vervoer en de consumptie een andere richting op te buigen en om de hoeveelheid 
afval te verminderen; 

Or. pl

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 122
Paragraaf 23 bis (nieuw)

23 bis. benadrukt dat de kaderrichtlijn inzake water1 als uitgangspunt kan dienen voor de 
vaststelling van marktconforme instrumenten voor het milieu; is verheugd over het 
verslag van de Commissie inzake de tenuitvoerlegging van deze richtlijn maar 
betreurt evenals dit rapport de fouten bij de omzetting van bepaalde definities en de 
zeer beperkte mate waarin deze wetgeving is ingevoerd; verzoekt de lidstaten met 
klem om hun inspanningen gericht op een juiste tenuitvoerlegging van de 
kaderrichtlijn op te voeren en met name om te waarborgen dat voor al het 
waterverbruik een economische evaluatie wordt gemaakt waarin de kosten van het 
gebruik van deze hulpbron worden verwerkt naast de milieukosten, omdat deze 
criteria met name worden gebruikt bij het uitwerken van een tarievenstelsel voor 
water dat de kosten voor gebruik van de hulpbron en de milieukosten moet dekken;

Or. fr

                                               
1 Richtlijn 2001/60/EG.
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Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 123
Paragraaf 23 ter (nieuw)

23 ter. wijst op de bepalingen van de Gemeenschap op het gebied van afval maar betreurt 
dat deze niet zijn gericht op het probleem van het afvalvolume in de Europese Unie; 
verzoekt de Europese Commissie en de lidstaten om een wettelijk kader te overwegen 
voor de belastingheffing op afval om de productie van afval te voorkomen en op 
middellange termijn de in de Unie geproduceerde hoeveelheid afval te beperken;

Or. fr

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 124
Paragraaf 23 quater (nieuw)

23 quater. verzoekt de Commissie en de lidstaten om een stelsel van belastingen of 
heffingen in te voeren dat is gericht op beperking van de hoeveelheid 
gebruikte bestrijdingsmiddelen en streeft naar gebruik van minder giftige 
bestrijdingsmiddelen die ook minder schadelijk voor het milieu en de 
volksgezondheid zijn;

Or. fr

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 125
Paragraaf 24

24. is van mening dat de invoering van een verlaagd BTW-tarief voor milieuvriendelijke 
producten strikt moet worden ingekaderd, zodat het ook daadwerkelijk ten goede komt 
aan de consumenten, en de invoering moet vergezeld gaan van aanvullende 
maatregelen zoals het Ecolabel, om een systeem in te voeren dat het makkelijker 
maakt producten te vergelijken;

Or. pl
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Amendement ingediend door Jens-Peter Bonde

Amendement 126
Paragraaf 24 bis (nieuw)

24 bis. benadrukt dat het economische belang van subsidies of steun aan de bevordering 
van voor het milieu verantwoord gedrag zal toenemen wanneer milieuvriendelijke 
en bewuste werkwijzen algemeen worden toegepast en dat de financiering van 
diensten die met name de kwaliteit van leven verbeteren niet meer gerechtvaardigd 
is omdat, in tegenstelling tot hetgeen zou gebeuren wanneer alleen het principe van 
“de vervuiler betaalt” zou worden toegepast, er een kunstmatige onverenigbaarheid 
ontstaat tussen vanuit milieuoogpunt verantwoord gedrag en diensten die de 
kwaliteit van leven verbeteren; merkt op dat het principe van “de vervuiler betaalt”
het mogelijk maakt om de vrijgekomen middelen gericht te investeren in de 
veranderingen die noodzakelijk zijn om te kiezen voor schonere productiewijzen en 
producten;

Or. da

Amendement ingediend door Jens-Peter Bonde

Amendement 127
Paragraaf 24 ter (nieuw)

24 ter. is van mening dat het relevant zou zijn om in de landbouw een gemeenschappelijke 
minimumbelasting te heffen op het gebruik van bestrijdingsmiddelen, het verlies 
van stikstof en de afname van het koolstofgehalte in de bodem; de opbrengst van 
deze belasting zou bij uitstek kunnen worden gebruikt voor bevordering van 
onbespoten gewassen, een geleidelijke vermindering van het stikstof- en 
koolstofverlies en bevordering van de overschakeling op een biologische 
bedrijfsvoering;

Or. da

Amendement ingediend door Jens-Peter Bonde

Amendement 128
Paragraaf 24 quater (nieuw)

24 quater. stelt voor om de opbrengsten van een industriebelasting op bijvoorbeeld PVC 
te gebruiken voor bevordering van het gebruik van milieuvriendelijke 
materialen als polypropyleen of polyethyleen; merkt op dat met belastingen 
op chemicaliën ook geld kan worden vrijgemaakt voor bevordering van de 
toepassing van chemicaliënvrije producten, waaronder met name verf, 
oplosmiddelen, cosmetica en milieuvriendelijke textiel; is voorts van mening 
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dat het van belang is om te wijzen op de belasting op de vermindering van 
het koolstofgehalte, eventueel in combinatie met een belasting op 
stikstofverlies;

Or. da

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 129
Paragraaf 25

25. is geen voorstander van de invoering van stelsels van verhandelbare rechten op het 
gebied van biodiversiteit (schrapping);

Or. en

Amendement ingediend door Anders Wijkman

Amendement 130
Paragraaf 25

25. erkent de moeilijkheden die verband houden met de invoering van marktconforme 
instrumenten voor inspanningen die zijn gericht op toename of behoud van 
biodiversiteit en diensten op het gebied van ecosystemen, en voor lokale 
milieuproblemen; verzoekt de Commissie nadrukkelijk om onderzoek te doen naar 
de beste werkwijzen op deze gebieden en deze te bevorderen;

Or. en

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 131
Paragraaf 25

25. Is (schrapping) voorstander van de mogelijkheid om stelsels van verhandelbare 
vergunningen voor NOx en SO2 in te voeren, aangezien dergelijke stelsels het 
mogelijk maken om milieudoelen op een zo kosteneffectieve mogelijke wijze te 
bereiken;

Or. nl
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Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 132
Paragraaf 25

25. is van oordeel dat lidstaten de mogelijkheid moeten hebben om gebruik te maken 
van een stelsel van verhandelbare rechten voor NOx en SO2; merkt op dat in regio’s 
waar de milieugebruiksruimte beperkt is, economische instrumenten zoals handel 
een waardevolle aanvulling zijn om de milieudoelen op zo’n kosteneffectieve 
mogelijke wijze te bereiken;

Or. nl

Amendement ingediend door Frédérique Ries

Amendement 133
Paragraaf 25

25. is verheugd over het duidelijke streven van de Commissie om de verschillende 
soorten marktconforme instrumenten (heffingen, subsidies en verhandelbare 
vergunningen) uit te breiden ten behoeve van de bescherming van de biodiversiteit 
en de bestrijding van luchtverontreiniging; verwelkomt in dit verband met 
belangstelling de regelingen voor verhandeling van emissiequota voor NOx en SO2
die door een aantal lidstaten zijn ingevoerd met het oog op de aanpak van de 
problemen die door deze luchtverontreiniging zijn ontstaan;

Or. fr

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 134
Paragraaf 25

25. is geen voorstander van de invoering van stelsels van verhandelbare vergunningen op 
het gebied van biodiversiteit; verzoekt de Commissie om onderzoek te blijven doen 
naar de beoordeling van de kosten van het verlies van biodiversiteit en naar het 
mogelijke gebruik van marktinstrumenten, daarbij uitdrukkelijk erkennend dat het 
behoud of de verbetering van de biodiversiteit in een gebied niet mag leiden tot 
verlies van biodiversiteit door locale effecten in een ander gebied; benadrukt dat bij 
invoering van een stelsel voor verhandeling van emissierechten voor NOx en SO2
altijd rekening moet worden gehouden met de lokale omstandigheden waaronder 
deze uitstoot plaatsvindt en dat invoering altijd moet worden beperkt tot nauwkeurig 
omschreven gebieden;
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Or. fr

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 135
Paragraaf 25

25. is (schrapping) voorstander van de invoering van stelsels van verhandelbare 
vergunningen op het gebied van biodiversiteit en betreffende NOx en SO2 zodra 
wetenschappelijk juiste berekeningsmodellen beschikbaar zijn;

Or. de

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 136
Paragraaf 25 bis (nieuw)

25 bis. verzoekt de Commissie nadrukkelijk om vóór 2009 een wetsvoorstel te doen voor 
beperking van de uitstoot van broeikasgassen door het vervoer over zee omdat deze 
sector op dit gebied aan geen enkele communautaire of internationale wet- en 
regelgeving is onderworpen; spreekt zijn steun uit voor het wetgevingsproces gericht 
op opneming van de luchtvaart in het EU-ETS;

Or. fr

Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi

Amendement 137
Paragraaf 26

26. vraagt de Commissie in zijn initiatieven te voorzien in de handhaving van de huidige, 
door de lidstaten gevolgde mechanismen om de ontwikkeling van duurzame energie te 
ondersteunen; is van mening dat financiële stimuleringsmaatregelen voor 
biobrandstoffen eerst kunnen worden ingevoerd nadat aanvullende analyses zijn 
verricht om vast te stellen of zij vanuit milieuoogpunt duurzaam worden 
geproduceerd;

Or. el
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Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 138
Paragraaf 26

26. vraagt de Commissie in zijn initiatieven te voorzien in de handhaving van de huidige, 
door de lidstaten gevolgde mechanismen om de ontwikkeling van duurzame energie te 
ondersteunen; is van mening dat er aanvullende analyses nodig zijn, met name wat 
betreft de levenscycli van biobrandstoffen en onderstreept hiermee het belang van 
het opstellen van regels op het gebied van brandstofkwaliteit en hernieuwbare 
energie;

Or. nl

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 139
Paragraaf 26

26. vraagt de Commissie in zijn initiatieven te voorzien in de handhaving van de huidige, 
door de lidstaten gevolgde mechanismen om de ontwikkeling van duurzame energie te 
ondersteunen; is van mening dat er aanvullende analyses nodig zijn, met name wat 
betreft de productie- en gebruikscycli van biobrandstoffen;

Or. pl

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 140
Paragraaf 26

26. vraagt de Commissie in zijn initiatieven te voorzien in de handhaving van de huidige, 
door de lidstaten gevolgde mechanismen om de ontwikkeling van duurzame energie te 
ondersteunen; benadrukt dat er aanvullende analyses nodig zijn, met name wat betreft 
de levenscycli van biobrandstoffen;

Or. fr
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Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 141
Paragraaf 26 bis (nieuw)

26 bis. verzoekt de lidstaten die dat nog niet hebben gedaan om maatregelen te nemen ter 
ontmoediging van de productie van individuele producten en verpakkingen en van 
overmatige verpakking van producten;

Or. fr

Amendement ingediend door Anders Wijkman

Amendement 142
Paragraaf 26 bis (nieuw)

26 bis. is verheugd over de nadruk die wordt gelegd op marktconforme instrumenten voor 
de invoering van de kaderrichtlijn betreffende water 1 en acht het van vitaal belang 
om de kosten die verband houden met de winning van oppervlaktewater, de 
achteruitgang van de waterkwaliteit en met zuiveringsinstallaties door te berekenen 
in de prijs van water; verzoekt de Commissie met nadruk om de toepassing daarvan 
in de lidstaten te onderzoeken en om gebruik te maken van de gemeenschappelijke 
invoeringsstrategie van de kaderrichtlijn betreffende water en van proefbekkens in 
rivieren om de beste werkwijzen te onderzoeken en te bevorderen;

Or. en

Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi

Amendement 143
Paragraaf 26 bis (nieuw)

26 bis. is van mening dat marktconforme instrumenten kunnen bijdragen aan een betere 
bescherming van natuurlijke hulpbronnen, bijvoorbeeld door bevordering van een 
doelmatig gebruik van watervoorraden door middel van een verstandig en vanuit 
maatschappelijk oogpunt billijk tarievenbeleid;

Or. el

                                               
1 Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een 
kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (PB L 327 van 22.12.2000, blz.1).
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Amendement ingediend door Karl-Heinz Florenz

Amendement 144
Paragraaf 26 ter (nieuw)

26 ter. benadrukt het feit dat marktconforme instrumenten zodanig behoren te worden 
ontwikkeld dat zij geen bedreiging vormen voor het concurrentievermogen van 
industrieën die met internationale concurrentie te kampen hebben, waaronder 
energie-intensieve industrieën, zodat kan worden voorkomen dat de verkopen 
teruglopen door import ("lekkage") en dat de productie eventueel wordt verplaatst, 
met alle gevolgen van dien voor het milieu buiten de Europese Unie;

Or. en

Amendement ingediend door Jens-Peter Bonde

Amendement 145
Paragraaf 26 bis (nieuw)

26 bis. merkt op dat met de opbrengsten van de minimale gemeenschappelijke belasting op 
de uitstoot van CO2 door fossiele energie met name kan worden geïnvesteerd in de 
toepassing van nieuwe energie en energiebesparing, openbaar vervoer enz., wetende 
dat de opbrengst van een dergelijke belasting zou moeten worden geïnvesteerd in de 
ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen, waaronder zonne-energie, 
windenergie en getijde-energie; merkt tevens op dat de vervoerssector zou kunnen 
worden hervormd met de opbrengsten van een vergelijkbare belasting op in deze 
sector gebruikte benzine, diesel en biobrandstoffen;

Or. da

Amendement ingediend door Jens-Peter Bonde

Amendement 146
Paragraaf 26 ter (nieuw)

26 ter. stelt voor om belasting te heffen op de uitstoot van CO2 door verbrandingsmotoren. 
Deze belasting zou bij uitstek geschikt zijn om zowel de elektrificatie van het vervoer 
als innovatiemaatregelen te financieren, alsmede demonstratie-eenheden en de 
bouw van de benodigde infrastructuur; merkt op dat deze maatregel bijzonder goed 
kan worden gecombineerd met maatregelen die bijvoorbeeld alleen toestaan dat in 
stadscentra met elektrische auto's wordt gereden en dat bij de groene teelt en oogst 
van gewassen verplicht gebruik wordt gemaakt van elektrische landbouwmachines 
en -materieel; is van mening dat deze maatregel tastbare gevolgen zou hebben voor 
de vervuiling door de uitstoot van deeltjes; merkt op dat de Deense regio's met name 
onlangs een document publiceerden waarin sprake is van 4 000 sterfgevallen per 
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jaar ten gevolge van smog (3 500) of geluidsstress (circa 500). Dit cijfer zou moeten 
worden vergeleken met het aantal verkeersongevallen, waarbij jaarlijks in 
Denemarken minder dan 400 doden vallen maar die meer aandacht trekken dan het 
probleem van de smog;

Or. da

Amendement ingediend door María Sornosa Martínez

Amendement 147
Paragraaf 26 bis (nieuw)

26 bis. verzoekt de Commissie om een haalbaarheidsstudie te verrichten naar de invoering 
van een "CO2-kaart" voor particulieren en het MKB, waarop het energieverbruik en 
de hoeveelheid geproduceerde broeikasgassen zouden moeten worden vermeld;

Or. es

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 148
Paragraaf 27

27. steunt de invoering van een correctie-instrument aan de grenzen om de doelstellingen 
te halen om de CO2-uitstoot te verminderen en de economische concurrentiepositie 
van de Unie te behouden; nodigt de Commissie uit zich te baseren op de studies die in 
sommige lidstaten zijn uitgevoerd om verslag uit te brengen over de invoering van dat 
instrument en (schrapping);

Or. de

Amendement ingediend door Anders Wijkman

Amendement 149
Paragraaf 27

27. is voorstander van een studie naar een correctie-instrument aan de grenzen om de 
doelstellingen te halen om de CO2-uitstoot te verminderen en de economische 
concurrentiepositie van de Unie te behouden; nodigt de Commissie uit zich te baseren 
op de studies die in sommige lidstaten zijn uitgevoerd om verslag uit te brengen over 
de eventuele invoering van een dergelijk instrument; benadrukt echter dat de 
correctiemaatregelen aan de grens alleen behoren te worden toegepast wanneer de 
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inspanningen om te komen tot een overeenkomst over verplichte CO2-reductie op 
internationaal niveau geen succes zouden hebben;

Or. en

Amendement ingediend door Karl-Heinz Florenz

Amendement 150
Paragraaf 27

27. is voorstander van een beoordeling van de haalbaarheid van een correctie-instrument
aan de grenzen als instrument om de invoer op te nemen in het ETS-stelsel en bij 
zou dragen aan verwezenlijking van de doelstellingen om de CO2-uitstoot te 
verminderen en de economische concurrentiepositie van de Unie te behouden; nodigt 
de Commissie uit zich te baseren op de studies die in sommige lidstaten zijn 
uitgevoerd om verslag uit te brengen over de invoering van dat instrument en 
eventueel een wetsvoorstel voor te bereiden;

Or. en

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 151
Paragraaf 27

27. steunt de invoering van een correctie-instrument aan de grenzen om met name 
eventuele "koolstoflekken" te voorkomen die de verplichting om de CO2-uitstoot te
verminderen kunnen ondermijnen, en om de economische concurrentiepositie van de 
Unie te behouden; nodigt de Commissie uit zich te baseren op de studies die in 
sommige lidstaten zijn uitgevoerd om verslag uit te brengen over de invoering van dat 
instrument en een wetsvoorstel voor te bereiden;

Or. fr

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 152
Paragraaf 27

27. steunt de invoering van een correctie-instrument aan de grenzen om de doelstellingen 
te halen om de CO2-uitstoot te verminderen en de economische concurrentiepositie 
van de Unie te behouden; nodigt de Commissie uit zich te baseren op de studies die in 
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sommige lidstaten zijn uitgevoerd om aan het Europees Parlement verslag uit te 
brengen over de invoering van dat instrument en een wetsvoorstel voor te bereiden;

Or. nl

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 153
Paragraaf 27 bis (nieuw)

27 bis. verzoekt de Commissie onderzoek te doen naar mechanismen en klimaatvriendelijk 
handelsbeleid die met de WTO-overeenkomst verenigbaar zijn om zo problemen 
terzake van derde landen die niet aan het Protocol van Kyoto zijn gebonden aan te 
pakken, en eraan te werken dat in toekomstige versies van het protocol op meer 
expliciete wijze in dergelijke mogelijkheden wordt voorzien; meent dat 
handelsmaatregelen alleen dienen te worden toegepast wanneer alternatieve 
maatregelen voor het bereiken van de milieudoelstelling geen effect zouden hebben; 
is van mening dat de toegepaste handelsmaatregelen niet meer handelsbeperkingen 
met zich mogen meebrengen dan noodzakelijk is om de doelstelling te bereiken, en 
niet moeten neerkomen op willekeurige of ongerechtvaardigde discriminatie;

Or. nl
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