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Amendement 35
Urszula Krupa

Voorstel voor een beschikking
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De uiteindelijke doelstelling van het
Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering, dat namens de 
Europese Gemeenschap werd goedgekeurd 
bij Besluit 94/69/EG van de Raad van 15 
december 1993 betreffende de sluiting van 
het Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering, is de 
concentraties van broeikasgassen in de 
atmosfeer op een niveau te stabiliseren 
waarbij gevaarlijke, door de mens 
teweeggebrachte effecten op het 
klimaatsysteem worden voorkomen.

(1) De uiteindelijke doelstelling van het 
Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering, dat namens de 
Europese Gemeenschap werd goedgekeurd 
bij Besluit 94/69/EG van de Raad van 15 
december 1993 betreffende de sluiting van 
het Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering, is de 
concentraties van broeikasgassen in de 
atmosfeer op een niveau te stabiliseren 
waarbij gevaarlijke, door de mens 
teweeggebrachte effecten op het globale 
klimaatsysteem worden voorkomen.

Or. pl

Motivering

Dit amendement specificeert om welk klimaatsysteem het gaat en geeft aan dat 
klimaatverandering een wereldwijd en geen plaatselijk probleem is.

Amendement 36
Anders Wijkman

Voorstel voor een beschikking
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Naar de mening van de Gemeenschap, 
recentelijk tot uitdrukking gebracht door de 
Raad Milieu in zijn bijeenkomst van 5 
november 2007 in Brussel, zou de 
gemiddelde temperatuur aan het 
aardoppervlak, om deze doelstelling te 
halen, wereldwijd niet meer dan 2°C boven 
de pre-industriële niveaus mogen 
uitstijgen, wat erop neerkomt dat de 
broeikasgasemissies tegen 2050 ten minste 
tot 50% onder het niveau van 1990 
teruggedrongen zouden moeten zijn. Alle 

(2) Naar de mening van de Gemeenschap, 
recentelijk tot uitdrukking gebracht door de 
Raad Milieu in zijn bijeenkomst van 5 
november 2007 in Brussel, zou de 
gemiddelde temperatuur aan het 
aardoppervlak, om deze doelstelling te 
halen, wereldwijd niet meer dan 2°C boven 
de pre-industriële niveaus mogen 
uitstijgen, wat erop neerkomt dat de 
broeikasgasemissies tegen 2050 ten minste 
tot 50% onder het niveau van 1990 
teruggedrongen zouden moeten zijn. Alle 
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sectoren van de economie moeten ertoe 
bijdragen deze emissiereducties te 
bereiken. De ontwikkelde landen moeten 
de leiding blijven nemen door zich ertoe te 
verbinden hun broeikasgasemissies tegen 
2020 collectief met 30% te verminderen 
ten opzichte van 1990.

sectoren van de economie moeten ertoe 
bijdragen deze emissiereducties te 
bereiken. De ontwikkelde landen in het 
algemeen en de Europese Unie in het 
bijzonder moeten de leiding blijven nemen 
door zich ertoe te verbinden hun 
broeikasgasemissies tegen 2020 collectief 
te verminderen met 30% ten opzichte van 
1990, en met circa 60% tegen 2035. De 
uiteindelijke doelstelling is dat tegen 2050 
de geleidelijke stopzetting van de emissies, 
afkomstig van de verbranding van fossiele 
brandstoffen in de EU, is voltooid.. 

Or. en

Amendement 37
Edite Estrela

Voorstel voor een beschikking
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Naar de mening van de Gemeenschap, 
recentelijk tot uitdrukking gebracht door de 
Raad Milieu in zijn bijeenkomst van 5 
november 2007 in Brussel, zou de 
gemiddelde temperatuur aan het 
aardoppervlak, om deze doelstelling te 
halen, wereldwijd niet meer dan 2°C boven 
de pre-industriële niveaus mogen 
uitstijgen, wat erop neerkomt dat de 
broeikasgasemissies tegen 2050 ten minste 
tot 50% onder het niveau van 1990 
teruggedrongen zouden moeten zijn. Alle 
sectoren van de economie moeten ertoe 
bijdragen deze emissiereducties te 
bereiken. De ontwikkelde landen moeten 
de leiding blijven nemen door zich ertoe te 
verbinden hun broeikasgasemissies tegen 
2020 collectief met 30% te verminderen 
ten opzichte van 1990.

(2) Naar de mening van de Gemeenschap, 
recentelijk tot uitdrukking gebracht door de 
Raad Milieu in zijn bijeenkomst van 5 
november 2007 in Brussel, zou de 
gemiddelde temperatuur aan het 
aardoppervlak, om deze doelstelling te 
halen, wereldwijd niet meer dan 2°C boven 
de pre-industriële niveaus mogen 
uitstijgen, wat erop neerkomt dat de 
broeikasgasemissies tegen 2050 ten minste 
tot 50% onder het niveau van 1990 
teruggedrongen zouden moeten zijn. Alle 
sectoren van de economie moeten ertoe 
bijdragen deze emissiereducties te 
bereiken. De ontwikkelde landen moeten 
de leiding blijven nemen door zich ertoe te 
verbinden hun broeikasgasemissies tegen 
2020 collectief te verminderen met 30% 
ten opzichte van 1990, en met 60 tot 80% 
tegen 2050. 

Or. pt

Motivering

Op zijn vergadering in maart 2007 heeft de Europese Raad erop gewezen dat op lange termijn 
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(2050) emissiereducties van 60 tot 80% moeten worden gerealiseerd. 

Amendement 38
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een beschikking
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Naar de mening van de Gemeenschap, 
recentelijk tot uitdrukking gebracht door de 
Raad Milieu in zijn bijeenkomst van 5 
november 2007 in Brussel, zou de 
gemiddelde temperatuur aan het 
aardoppervlak, om deze doelstelling te 
halen, wereldwijd niet meer dan 2°C boven 
de pre-industriële niveaus mogen 
uitstijgen, wat erop neerkomt dat de 
broeikasgasemissies tegen 2050 ten minste 
tot 50% onder het niveau van 1990 
teruggedrongen zouden moeten zijn. Alle 
sectoren van de economie moeten ertoe 
bijdragen deze emissiereducties te 
bereiken. De ontwikkelde landen moeten 
de leiding blijven nemen door zich ertoe te 
verbinden hun broeikasgasemissies tegen 
2020 collectief met 30% te verminderen 
ten opzichte van 1990.

(2) Naar de mening van de Gemeenschap, 
recentelijk tot uitdrukking gebracht door de 
Raad Milieu in zijn bijeenkomst van 5 
november 2007 in Brussel, zou de 
gemiddelde temperatuur aan het 
aardoppervlak, om deze doelstelling te 
halen, wereldwijd niet meer dan 2°C boven 
de pre-industriële niveaus mogen 
uitstijgen, wat erop neerkomt dat de 
broeikasgasemissies tegen 2050 ten minste 
tot 50% onder het niveau van 1990 
teruggedrongen zouden moeten zijn. Alle 
sectoren van de economie moeten ertoe
bijdragen deze emissiereducties te 
bereiken. De ontwikkelde landen moeten 
de leiding blijven nemen door zich ertoe te 
verbinden hun broeikasgasemissies tegen 
2020 collectief te verminderen met 30% 
ten opzichte van 1990, en tegen 2050 met 
circa 50%.

Or. en

Motivering

Een reductie met circa 80% tegen 2050 ten opzichte van 1990 is te hoog gegrepen en in de 
praktijk niet te verwezenlijken. Dit zou nog worden bemoeilijkt door het feit dat de voorgestelde 
richtlijn betrekking heeft op ongeveer 60% van de totale broeikasgasemissies (dit wordt 
ongeveer 40% indien de wijziging van Richtlijn 2003/87/EG wordt aanvaard) die afkomstig zijn 
van kleine vervuilers als het vervoer (auto's, vrachtwagens), gebouwen (met name verwarming), 
diensten, kleine industriële bedrijven, landbouw, afval, enz. en moeilijk te verwerken zijn.  
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Amendement 39
Evangelia Tzampazi

Voorstel voor een beschikking
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Teneinde te garanderen dat de 
potentiële vermindering van de 
energieconsumptie in de EU met 20% in 
2020 wordt gerealiseerd, dient de 
indicatieve doelstelling van het actieplan 
energie-efficiëntie, getiteld het potentieel 
realiseren (COM(2006)0545) voor de 
lidstaten verplicht worden gesteld. In 
verband hiermee neemt de Commissie 
uiterlijk in 2009 wetgevende maatregelen.

Or. en

Motivering

De efficiëntiedoelstelling van de EU is de enige doelstelling voor 2020 die niet wettelijk bindend 
is. Het realiseren van het potentieel moet in alle sectoren het hoofddoel zijn. Energiebesparing 
als gevolg van het bereiken van de doelstelling van energie-efficiëntie zal leiden tot een reductie 
van de emissies als geheel en met name in de sector gebouwen en vervoer. Het wettelijk bindend 
maken van de doelstelling van energie-efficiëntie is de enige manier om ervoor te zorgen dat het 
streven gericht blijft op energiebesparing en om  de Europese regeringen onder druk te zetten 
met de de duidelijke verplichting in energie-efficiëntie te investeren.  

Amendement 40
Roberto Musacchio

Voorstel voor een beschikking
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Bij Richtlijn 2003/87/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 13 
oktober 2003 tot vaststelling van een 
regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten binnen de 
Gemeenschap en tot wijziging van 
Richtlijn 96/61/EG van de Raad is een 
regeling vastgesteld voor de handel in 
broeikasgasemissierechten binnen de 
Gemeenschap, die bepaalde sectoren in de 
economie bestrijkt. Om tegen 2020 de 

(5) Bij Richtlijn 2003/87/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 13 
oktober 2003 tot vaststelling van een 
regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten binnen de 
Gemeenschap en tot wijziging van 
Richtlijn 96/61/EG van de Raad is een 
regeling vastgesteld voor de handel in 
broeikasgasemissierechten binnen de 
Gemeenschap, die bepaalde sectoren in de 
economie bestrijkt. Om tegen 2020 de 
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doelstelling van 20% vermindering van de 
uitstoot van broeikasgassen ten opzichte 
van het niveau van 1990 op 
kosteneffectieve wijze te halen, moeten 
alle sectoren van de economie aan de 
emissiereductie bijdragen. De lidstaten 
moeten derhalve aanvullende 
beleidsinitiatieven en maatregelen invoeren 
om te trachten de uitstoot van 
broeikasgassen door bronnen die niet onder 
Richtlijn 2003/87/EG vallen, verder terug 
te dringen.

doelstelling van 40% vermindering van de 
uitstoot van broeikasgassen ten opzichte 
van het niveau van 1990 op 
kosteneffectieve wijze te halen, moeten 
alle sectoren van de economie aan de 
emissiereductie bijdragen. De lidstaten 
moeten derhalve aanvullende 
beleidsinitiatieven en maatregelen invoeren 
om te trachten de uitstoot van 
broeikasgassen door bronnen die niet onder 
Richtlijn 2003/87/EG vallen, verder terug 
te dringen, in overeenstemming met de 
Kyoto-doelstellingen voor het jaar 2012 en 
daarna.

Or. en

Motivering

Volgens de jongste wetenschappelijke evaluaties van het Tallberg-forum, moet een reductie van 
40% van de broeikasgasemissies worden bereikt bij het streven naar een zinvolle follow-up om 
de doelstellingen van het Kyoto-protocol te bereiken. Wanneer niet wordt gestreefd naar een 
aanmerkelijke reductie van de zijde van de belangrijkste industielanden met doelstellingen als 
genoemd in het vierde IPCC-verslag, kan geen zinvolle internationale overeenkomst worden 
bereikt.

Amendement 41
Johannes Lebech

Voorstel voor een beschikking
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) De lidstaten verbeteren de energie-
efficiëntie in alle sectoren van de 
economie. Teneinde te garanderen dat de 
potentiële vermindering van de 
energieconsumptie in de EU met 20% in 
2020 wordt gerealiseerd, dient de 
indicatieve doelstelling van het actieplan 
energie-efficiëntie, getiteld het potentieel 
realiseren (COM(2006)0545) voor de 
lidstaten verplicht worden gesteld.

Or. en

Motivering

Energiebesparing is de meest kostenefficiënte manier om de klimaatverandering aan te pakken. 
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De directe kosten die het gevolg zijn van het onvermogen van de EU om efficiënt met energie om 
te gaan, zullen  tegen 2020 jaarlijk meer dan 100 miljard euro belopen, volgens het actieplan 
energie-efficiëntie. In het plan staat verder dat  het nog steeds technisch en economisch haalbaar 
blijft om tegen 2020 ten minste 20% van de totale primaire energie te besparen bovenop de 
besparing die het gevolg is van hogere energieprijzen en structurele veranderingen in de 
economie, de natuurlijke vervanging van technologieën en de nu al getroffen maatregelen.

Amendement 42
Adam Gierek

Voorstel voor een beschikking
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De door elke lidstaat te leveren 
inspanning moet worden vastgesteld in 
verhouding tot de hoeveelheid 
broeikasgasemissies in 2005, het laatste 
jaar waarvoor gecontroleerde gegevens 
over broeikasgasemissies beschikbaar 
zijn.

(6) De door elke lidstaat de leveren 
inspanning moet worden vastgesteld in 
verhouding tot de hoeveelheid 
broeikasgasemissies in 1990, dat wil 
zeggen in overeenstemming met het 
Kyoto-protocol.

Or. pl

Motivering

Een aantal lande hebben volledig voldaan aan hun verplichtingen in het kader van het Kyoto-
protocol en hun CO2-emissies aanzienlijk teruggebracht, terwijl andere ondertekenaren van het 
protocol op dit punt geen vooruitgang hebben geboekt. Het zou verkeerd zijn de eerstgenoemde 
landen te straffen door de laatstgenoemde te belonen.

Amendement 43
Riitta Myller

Voorstel voor een beschikking
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De door elke lidstaat te leveren 
inspanning moet worden vastgesteld in 
verhouding tot de hoeveelheid 
broeikasgasemissies in 2005, het laatste 
jaar waarvoor gecontroleerde gegevens 
over broeikasgasemissies beschikbaar 
zijn.

(6) De door elke lidstaat de leveren 
inspanning moet worden vastgestled in 
verhouding tot de hoeveelheid 
broeikasgasemissies in de jaren 2005-
2006. 

Or. fi
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Amendement 44
Riitta Myller

Voorstel voor een beschikking
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Iedere lidstaat stelt een nationaal
actieplan op dat vermeldt hoe de 
reductiedoelstelling zal worden bereikt in 
sectoren die buiten de emissiehandel 
vallen. Elk actieplan omvat een strategie 
ter bevordering van de energie-efficiëntie.

Or. fi

Amendement 45
Riitta Myller

Voorstel voor een beschikking
Overweging 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 ter) Emissiereductie in sectoren die 
buiten de emissiehandel vallen is 
grotendeels afhankelijk van het optreden 
van de individuele burger. De lidstaten 
zorgen ervoor dat de burgers goed zijn 
voorbereid en beschikken over de nodige 
hulpmiddelen om de beste technologieën 
en oplossingen te gebruiken. De burger 
moet worden aangemoedigd zijn leefstijl 
op energiebesparing te richten, door 
onder andere opvoeding en 
onafhankelijke voorlichting. De lidstaten 
zullen onpartijdige energie-adviesorganen 
als elementen in dat proces aanmoedigen 
op lokaal of regionaal niveau actief te 
zijn.

Or. fi
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Amendement 46
Péter Olajos

Voorstel voor een beschikking
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De reductie-inspanningen van de 
lidstaten moeten gebaseerd zijn op het 
beginsel van solidariteit tussen de 
lidstaten en de noodzaak van duurzame 
economische groei in de hele 
Gemeenschap, rekening houdend met het 
relatieve BBP per hoofd van de bevolking 
van de lidstaten. De lidstaten die op dit 
moment een relatief laag BBP per hoofd 
van de bevolking hebben en dus hoge 
groeiverwachtingen ten aanzien van hun 
BBP koesteren, moet worden toegestaan 
ten opzichte van 2005 meer 
broeikasgassen uit te stoten, maar zij 
moeten de toename van 
broeikasgasemissies wel beperken om bij 
te dragen aan de algehele verbintenis van 
de Gemeenschap om de emissies terug te 
dringen. De lidstaten die momenteel een 
relatief hoog BBP per hoofd van de 
bevolking hebben, moeten hun 
broeikasgasemissies ten opzichte van 2005 
verlagen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Ten einde in Kopenhagen een goede internationaal verdrag te sluiten, moeten alle landen 
worden verplicht de emissies, ook in sectoren die buiten de emissiehandel vallen, tegen 2020 bij 
voorkeur te reduceren, maar tenminste op hetzelfde niveau te houden. Door het BBP per hoofd 
als enige indicatorte gebruiken,  wordt een verkeerd signaal gegeven aan de minder ontwikkelde 
landen zoals China en India die zouden worden aangemoedigd hun emissies te laten stijgen. Ter 
voorkoming hiervan moet de Commissie een nieuwe indicator ontwikkelen waarin ook de 
emissies zijn begrepen en de percentages zodanig onder de lidstaten zijn gespreid dat geen 
enkele lidstaten de emissies mag laten stijgen. 
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Amendement 47
Adam Gierek

Voorstel voor een beschikking
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De reductie-inspanningen van de 
lidstaten moeten gebaseerd zijn op het 
beginsel van solidariteit tussen de lidstaten 
en de noodzaak van duurzame 
economische groei in de hele 
Gemeenschap, rekening houdend met het 
relatieve BBP per hoofd van de bevolking 
van de lidstaten. De lidstaten die op dit 
moment een relatief laag BBP per hoofd 
van de bevolking hebben en dus hoge 
groeiverwachtingen ten aanzien van hun 
BBP koesteren, moet worden toegestaan 
ten opzichte van 2005 meer 
broeikasgassen uit te stoten, maar zij 
moeten de toename van 
broeikasgasemissies wel beperken om bij 
te dragen aan de algehele verbintenis van 
de Gemeenschap om de emissies terug te 
dringen. De lidstaten die momenteel een 
relatief hoog BBP per hoofd van de 
bevolking hebben, moeten hun 
broeikasgasemissies ten opzichte van 2005 
verlagen.

(7) De reductie-inspanningen van de 
lidstaten moeten gebaseerd zijn op het 
beginsel van solidariteit tussen de lidstaten 
en de noodzaak van duurzame 
economische groei in de hele 
Gemeenschap, rekening houdend met het 
relatieve BBP per hoofd van de bevolking 
van de lidstaten en het volume van hun 
broeikasgasemissies per hoofd van de 
bevolking.

Or. pl

Motivering

Het is billijk dat landen met hoge broeikagasemissies meer verantwoordelijkheid dragen in de 
bestrijding van de klimaatverandering. 

Amendement 48
Urszula Krupa

Voorstel voor een beschikking
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De reductie-inspanningen van de 
lidstaten moeten gebaseerd zijn op het 
beginsel van solidariteit tussen de lidstaten 

(7) De reductie-inspanningen van de 
lidstaten moeten gebaseerd zijn op het 
beginsel van solidariteit tussen de lidstaten 
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en de noodzaak van duurzame 
economische groei in de hele 
Gemeenschap, rekening houdend met het 
relatieve BBP per hoofd van de bevolking 
van de lidstaten. De lidstaten die op dit 
moment een relatief laag BBP per hoofd 
van de bevolking hebben en dus hoge 
groeiverwachtingen ten aanzien van hun 
BBP koesteren, moet worden toegestaan 
ten opzichte van 2005 meer broeikasgassen 
uit te stoten, maar zij moeten de toename 
van broeikasgasemissies wel beperken om 
bij te dragen aan de algehele verbintenis 
van de Gemeenschap om de emissies 
terug te dringen. De lidstaten die 
momenteel een relatief hoog BBP per 
hoofd van de bevolking hebben, moeten 
hun broeikasgasemissies ten opzichte van 
2005 verlagen.

en de noodzaak van duurzame 
economische groei in de hele 
Gemeenschap, rekening houdend met het 
relatieve BBP per hoofd van de bevolking 
van de lidstaten. De lidstaten die op dit 
moment een relatief laag BBP per hoofd 
van de bevolking hebben en dus hoge 
groeiverwachtingen ten aanzien van hun 
BBP koesteren, moet worden toegestaan 
ten opzichte van 2005 meer broeikasgassen 
uit te stoten, zodat zij hun BBP per hoofd 
van de bevolking op het peil van de 
andere lidstaten kunnen brengen. Deze 
landen kunnen de toename van hun 
broeikasgasemissies beperken in relatie tot 
het behalen van dit doel. De lidstaten die 
momenteel een relatief hoog BBP per 
hoofd van de bevolking hebben, moeten 
hun broeikasgasemissies ten opzichte van 
2005 verlagen.

Or. pl

Motivering

Het belangrijkste doel van de Gemeenschap is het BBP in de gehele EU op hetzelfde peil te 
brengen. Het is niet in het belang van de Gemeenschap als geheel om de economische 
ontwikkeling van landen met een laag BBP per hoofd van de bevolking te belemmeren. Voor een 
aantal landen is energieproductie door kolenverbranding de enige manier om op korte termijn te 
voldoen aan de vraag naar energie. In verband met het huidige ontwikelingsniveau van het 
afvangen en opslaan van CO2 (CCS) en de daarmee verbonden kosten, is het onmogelijk de CO2-
emissies als gevolg van kolenverbranding te reduceren volgens de communautaire wetgeving.  

Amendement 49
Péter Olajos

Voorstel voor een beschikking
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De reductie-inspanningen van de 
lidstaten moeten gebaseerd zijn op het 
beginsel van solidariteit tussen de lidstaten 
en de noodzaak van duurzame 
economische groei in de hele 
Gemeenschap, rekening houdend met het 
relatieve BBP per hoofd van de bevolking 
van de lidstaten. De lidstaten die op dit 
moment een relatief laag BBP per hoofd 

(7) De reductie-inspanningen van de 
lidstaten moeten gebaseerd zijn op het 
beginsel van gelijke behandeling, rekening 
houdend met eerdere inspanningen en 
prestaties van de lidstaten tussen 1990 en 
2005. De lidstaten die zich aanzienlijke 
inspanningen hebben getroost om hun 
emissies te reduceren, moeten als 
voorbeeld worden beloond om 
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van de bevolking hebben en dus hoge 
groeiverwachtingen ten aanzien van hun 
BBP koesteren, moet worden toegestaan 
ten opzichte van 2005 meer 
broeikasgassen uit te stoten, maar zij 
moeten de toename van 
broeikasgasemissies wel beperken om bij 
te dragen aan de algehele verbintenis van 
de Gemeenschap om de emissies terug te 
dringen. De lidstaten die momenteel een 
relatief hoog BBP per hoofd van de 
bevolking hebben, moeten hun 
broeikasgasemissies ten opzichte van 2005
verlagen.

achterblijvende landen motiveren. Alle 
lidstaten moeten hun broeikasgasemissies 
tegen 2020 hebben verlaagd.

Or. en

Motivering

Ten einde in Kopenhagen een goed internationaal verdrag te kunnen sluiten, moeten alle landen 
worden verplicht de emissies, ook in sectoren die buiten de emissiehandel vallen, tegen 2020 bij 
voorkeur te hebben gereduceerd, maar tenminste op hetzelfde niveau te hebben gehouden. Door 
het BBP per hoofd als enige indicator te gebruiken, wordt een verkeerd signaal gegeven aan de 
minder ontwikkelde landen zoals China en India die zouden worden aangemoedigd hun emissies 
te laten stijgen. Ter voorkoming hiervan moet de Commissie een nieuwe indicator ontwikkelen 
waarin ook de emissies zijn begrepen en de percentages zodanig onder de lidstaten worden 
gespreid dat geen enkele lidstaat de emissies mag laten stijgen. 

Amendement 50
Roberto Musacchio

Voorstel voor een beschikking
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De reductie-inspanningen van de 
lidstaten moeten gebaseerd zijn op het 
beginsel van solidariteit tussen de lidstaten 
en de noodzaak van duurzame 
economische groei in de hele 
Gemeenschap, rekening houdend met het 
relatieve BBP per hoofd van de bevolking 
van de lidstaten. De lidstaten die op dit 
moment een relatief laag BBP per hoofd 
van de bevolking hebben en dus hoge 
groeiverwachtingen ten aanzien van hun 
BBP koesteren, moet worden toegestaan 
ten opzichte van 2005 meer broeikasgassen 
uit te stoten, maar zij moeten de toename 

(7) De reductie-inspanningen van de 
lidstaten moeten gebaseerd zijn op het 
beginsel van solidariteit tussen de lidstaten 
en de noodzaak van duurzame 
economische groei in de hele
Gemeenschap, rekening houdend met het 
relatieve BBP per hoofd van de bevolking 
van de lidstaten. De lidstaten die op dit 
moment een relatief laag BBP per hoofd 
van de bevolking hebben in verhouding tot 
het EU-gemiddelde, moet worden 
toegestaan ten opzichte van 2005 navenant 
meer broeikasgassen uit te stoten, maar zij 
moeten desondanks de toename van 
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van broeikasgasemissies wel beperken om 
bij te dragen aan de algehele verbintenis 
van de Gemeenschap om de emissies terug 
te dringen. De lidstaten die momenteel een 
relatief hoog BBP per hoofd van de 
bevolking hebben, moeten hun 
broeikasgasemissies ten opzichte van 2005 
verlagen.

broeikasgasemissies wel beperken om bij 
te dragen aan de algehele verbintenis van 
de Gemeenschap om de emissies terug te 
dringen. De lidstaten die momenteel een 
relatief hoog BBP per hoofd van de 
bevolking hebben. moeten dan ook hun 
broeikasgasemissies ten opzichte van 2005 
in belangrijker mate verlagen om te 
voldoen aan de communautaire 
verbintenis.

Or. en

Motivering

Het is van belang dat duidelijk wordt gemaakt dat het solidariteitsmechanisme alleen werkt als 
alle lidstaten voldoen aan de communautaire verbintenis en een eventuele emissietoename alleen 
tijdelijk is toegelaten.

Amendement 51
Peter Liese

Voorstel voor een beschikking
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De reductie-inspanningen van de 
lidstaten moeten gebaseerd zijn op het 
beginsel van solidariteit tussen de lidstaten 
en de noodzaak van duurzame 
economische groei in de hele 
Gemeenschap, rekening houdend met het 
relatieve BBP per hoofd van de bevolking 
van de lidstaten. De lidstaten die op dit 
moment een relatief laag BBP per hoofd 
van de bevolking hebben en dus hoge 
groeiverwachtingen ten aanzien van hun 
BBP koesteren, moet worden toegestaan 
ten opzichte van 2005 meer broeikasgassen 
uit te stoten, maar zij moeten de toename 
van broeikasgasemissies wel beperken om 
bij te dragen aan de algehele verbintenis 
van de Gemeenschap om de emissies terug 
te dringen. De lidstaten die momenteel een 
relatief hoog BBP per hoofd van de 
bevolking hebben, moeten hun 
broeikasgasemissies ten opzichte van 2005 
verlagen.

(7) De reductie-inspanningen van de 
lidstaten moeten gebaseerd zijn op het 
beginsel van solidariteit tussen de lidstaten 
en de noodzaak van duurzame 
economische groei in de hele 
Gemeenschap, rekening houdend met het 
relatieve BBP per hoofd van de bevolking 
van de lidstaten en de bestaande 
reductieverplichtingen volgens de 
overeenkomst over lastendeling. De 
lidstaten die op dit moment een relatief 
laag BBP per hoofd van de bevolking 
hebben en dus hoge groeiverwachtingen 
ten aanzien van hun BBP koesteren, moet 
worden toegestaan ten opzichte van 2005 
meer broeikasgassen uit te stoten, maar zij 
moeten de toename van 
broeikasgasemissies wel beperken om bij 
te dragen aan de algehele verbintenis van 
de Gemeenschap om de emissies terug te 
dringen. De lidstaten die momenteel een 
relatief hoog BBP per hoofd van de 
bevolking hebben, moeten hun 



AM\730633NL.doc 15/59 PE409.395v01-00

NL

broeikasgasemissies ten opzichte van 2005 
verlagen. 

Or. de

Motivering

Volgens het Commissievoorstel mag de emissie in sommige lidstaten hoger zijn dan de Kyoto-
doelstelling. Dit zou zonder meer onbillijk zijn tegenover de lidstaten die al voldoen aan de 
Kyoto-doelstelling en voor derde landen een demotivered effect hebben. Daarom streeft de 
indiener van het amendement naar verandering van de cijfers voor deze landen ter vermindering 
van de emissies die zijn toegelaten in het kader van de lastendeling. De emissies die door deze 
aanpassing worden bespaard zouden moeten worden gebruikt voor de aanpassing van de 
lineaire factor in de emissiehandel, zodat een realistischer doel ontstaat voor de sectoren die 
onder de emssiehandel gelden.

Amendement 52
Peter Liese

Voorstel voor een beschikking
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Om verder te zorgen voor een eerlijke 
verdeling tussen de lidstaten van de 
inspanningen om een bijdrage te leveren 
aan de uitvoering van de zelfstandige 
verbintenis van de Gemeenschap, mag 
geen enkele lidstaat worden verplicht zijn 
broeikasgasemissies tegen 2020 tot meer 
dan 20% onder het niveau van 2005 te 
verlagen en mag geen enkele lidstaat 
worden toegestaan zijn 
broeikasgasemissies in 2020 tot meer dan 
20% boven het niveau van 2005 te 
verhogen. De broeikasgasemissiereducties 
moeten plaatsvinden tussen 2013 en 2020, 
waarbij het elke lidstaat wordt toegestaan 
een hoeveelheid van 2% van de 
broeikasgasemissieplafonds van die lidstaat 
van het volgende jaar eerder te gebruiken 
en waarbij het een lidstaat waarvan de 
emissies lager waren dan zijn 
emissieplafond wordt toegestaan zijn extra 
tot stand gebrachte emissiereducties naar 
het volgende jaar over te dragen.

(8) Om verder te zorgen voor een eerlijke 
verdeling tussen de lidstaten van de 
inspanningen om een bijdrage te leveren 
aan de uitvoering van de zelfstandige 
verbintenis van de Gemeenschap, mag 
geen enkele lidstaat worden verplicht zijn 
broeikasgasemissies tegen 2020 tot meer 
dan 20% onder het niveau van 2005 te 
verlagen en mag geen enkele lidstaat 
worden toegestaan zijn 
broeikasgasemissies in 2020 tot meer dan 
20% boven het niveau van 2005 te 
verhogen. Bovendien mag geen enkele 
lidstaat een emissievolume voor 2020 
worden toegestaan, dat het volume 
overschrijdt dat voortvloeit uit de 
reductievermindering in het kader van de 
overeenkomst over lastendeling voor het 
tijdvak 2008 - 2012. De 
broeikasgasemissiereducties moeten 
plaatsvinden tussen 2013 en 2020, waarbij 
het elke lidstaat wordt toegestaan een 
hoeveelheid van 2% van de 
broeikasgasemissieplafonds van die lidstaat 
van het volgende jaar eerder te gebruiken 
en waarbij het een lidstaat waarvan de 
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emissies lager waren dan zijn 
emissieplafond wordt toegestaan zijn extra 
tot stand gebrachte emissiereducties naar 
het volgende jaar over te dragen.

Or. de

Motivering

Volgens het Commissievoorstel mag de emissie in sommige lidstaten hoger zijn dan de Kyoto-
doelstelling. Dit zou zonder meer onbillijk zijn tegenover de lidstaten die al voldoen aan de 
Kyoto-doelstelling en voor derde landen een demotivered effect hebben. Daarom streeft de 
indiener van het amendement naar verandering van de cijfers voor deze landen ter vermindering 
van de emissies die zijn toegelaten in het kader van de lastendeling. De emissies die door deze 
aanpassing worden bespaard zouden moeten worden gebruikt voor de aanpassing van de 
lineaire factor in de emissiehandel,  zodat een realistischer doel ontstaat voor de sectoren doe 
onder de emssiehandel vallen.

Amendement 53
Adam Gierek

Voorstel voor een beschikking
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Om verder te zorgen voor een eerlijke 
verdeling tussen de lidstaten van de 
inspanningen om een bijdrage te leveren 
aan de uitvoering van de zelfstandige 
verbintenis van de Gemeenschap, mag 
geen enkele lidstaat worden verplicht zijn 
broeikasgasemissies tegen 2020 tot meer 
dan 20% onder het niveau van 2005 te 
verlagen en mag geen enkele lidstaat 
worden toegestaan zijn 
broeikasgasemissies in 2020 tot meer dan 
20% boven het niveau van 2005 te 
verhogen. De broeikasgasemissiereducties 
moeten plaatsvinden tussen 2013 en 2020, 
waarbij het elke lidstaat wordt toegestaan 
een hoeveelheid van 2% van de 
broeikasgasemissieplafonds van die lidstaat 
van het volgende jaar eerder te gebruiken 
en waarbij het een lidstaat waarvan de 
emissies lager waren dan zijn 
emissieplafond wordt toegestaan zijn extra 
tot stand gebrachte emissiereducties naar 
het volgende jaar over te dragen.

(8) Om verder te zorgen voor een eerlijke 
verdeling tussen de lidstaten van de 
inspanningen om een bijdrage te leveren 
aan de uitvoering van de zelfstandige 
verbintenis van de Gemeenschap, mag 
geen enkele lidstaat worden verplicht zijn 
broeikasgasemissies tegen 2020 tot meer 
dan 30% onder het niveau van 1990 te 
verlagen en mag geen enkele lidstaat 
worden toegestaan zijn 
broeikasgasemissies in 2020 tot meer dan 
30% boven het niveau van 1990 te 
verhogen. De broeikasgasemissiereducties 
moeten plaatsvinden tussen 2013 en 2020, 
waarbij het elke lidstaat wordt toegestaan 
een hoeveelheid van 2% van de 
broeikasgasemissieplafonds van die lidstaat 
van het volgende jaar eerder te gebruiken 
en waarbij het een lidstaat waarvan de 
emissies lager waren dan zijn 
emissieplafond wordt toegestaan zijn extra 
tot stand gebrachte emissiereducties naar 
het volgende jaar over te dragen.
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Or. pl

Motivering

De correctie van het percentage hangt samen met de wijziging van het referentiejaar van 2005 in 
1990.

Amendement 54
John Bowis, Frieda Brepoels, Anders Wijkman, Péter Olajos

Voorstel voor een beschikking
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) De lidstaten kunnen een onbeperkt 
niveau van binnenlandse 
broeikasgasemissiereducties boven hun 
broeikasgasemissiegrenzen 
rechtvaardigen door een beroep te doen 
op "no regrets"-acties en beleid dat 
bijkomende voordelen heeft. In dit opzicht 
dient voorrang te worden gegeven aan 
bijkomende voordelen voor de 
volksgezondheid (met name 
luchtkwaliteit) en verbeterde veiligheid, 
behoud van het ecosysteem en 
biodiversiteit, vermindering van de 
armoede, werkgelegenheid en 
gegarandeerde energieaanvoer.  

Or. en

Motivering

Het vierde evaluatieverslag van werkgroep III van het intergouvernementele panel 
klimaatverandering over de beperking van klimaatverandering stelt duidelijk dat de bijkomende 
voordelen zoals geringere luchtverontreiniging, een betere waarborg voor de energieaanvoer of 
meer werkgelegenheid in plattelandsgebieden, de kosten voor beperking van de 
klimaatverandering compenseren. Er bestaat een algemene consensus dat in alle onderzochte 
gebieden in de wereld de gunstige effecten op de volksgezondheid en andere voordelen van 
broeikasgasreductie aanzienlijk kunnen zijn, zowel in de geïndustrialiseerde landen als in 
ontwikkelingslanden.
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Amendement 55
Robert Goebbels

Voorstel voor een beschikking
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Broeikasgasemissies in sectoren 
die niet vallen onder Richtlijn 2003/87/EG 
moeten jaarlijks na 2020 lineair blijven 
dalen. Het is echter zinloos zeer 
vergaande reducties vast te stellen voor 
het tijdvak tot 2050, omdat noch de 
huidige technologische kennis noch de 
technologische ontwikkeling realistische 
prognoses die verder gaan dan de 
komende twintig jaar, mogelijk maken.

Or. fr

Motivering

Het is niet realistisch om zeer vergaande doelen voor 2050 vast te stellen. Indien geen 
internationale overeenkomst wordt gesloten, zijn de Europese inspanningen tot mislukken 
gedoemd. Waarom zich nu al alleen vastleggen op wat een gemeenschappelijke inspanning moet 
zijn? 

Amendement 56
Dan Jørgensen

Voorstel voor een beschikking
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) In verband met een strikte naleving 
door de lidstaten, roept de Commissie een 
mechanisme in het leven dat de 
individuele lidstaten direct sancties oplegt 
bij niet-naleving van hun verplichtingen 
volgens deze richtlijn. 

Or. en
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Amendement 57
Roberto Musacchio

Voorstel voor een beschikking
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om de lidstaten de nodige flexibiliteit 
te geven bij de uitvoering van hun 
verbintenissen, om de duurzame 
ontwikkeling in derde landen, met name 
ontwikkelingslanden, te bevorderen, en om 
investeerders zekerheid te bieden, moet de 
Gemeenschap een bepaalde hoeveelheid 
credits die zijn behaald uit 
broeikasgasemissiereductieprojecten in 
derde landen blijven erkennen, voordat 
overeenstemming is bereikt over een 
nieuwe internationale overeenkomst inzake 
klimaatverandering. De lidstaten moeten 
ervoor zorgen dat hun beleid op het gebied 
van de aankoop van dergelijke credits de 
eerlijke geografische distributie van 
projecten verbetert en de totstandbrenging 
van een toekomstige internationale 
klimaatveranderingsovereenkomst 
vergemakkelijkt.

(9) Om de lidstaten de nodige flexibiliteit 
te geven bij de uitvoering van hun 
verbintenissen, om de duurzame 
ontwikkeling in derde landen, met name 
ontwikkelingslanden, te bevorderen, en om 
investeerders zekerheid te bieden, moet de 
Gemeenschap een bepaalde hoeveelheid 
credits die zijn behaald uit 
broeikasgasemissiereductieprojecten in 
derde landen blijven erkennen, mits deze 
zijn bereikt en worden geïmplementeerd 
via hernieuwbare energiebronnen, 
voordat overeenstemming is bereikt over 
een nieuwe internationale overeenkomst 
inzake klimaatverandering. De lidstaten 
moeten ervoor zorgen dat hun beleid op het 
gebied van de aankoop van dergelijke 
credits de eerlijke geografische distributie 
van projecten verbetert en de 
totstandbrenging van een toekomstige 
internationale 
klimaatveranderingsovereenkomst 
vergemakkelijkt.

Or. en

Motivering

Projecten in derde landen die voltooid zijn of worden geïmplementeerd, moeten alleen in 
aanmerking worden genomen bij de erkenning van emissiecredits, indien hernieuwbare 
energiebronnen zijn of worden toegepast. 

Amendement 58
Johannes Lebech

Voorstel voor een beschikking
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om de lidstaten de nodige flexibiliteit 
te geven bij de uitvoering van hun 

(9) Om de lidstaten de nodige flexibiliteit 
te geven bij de uitvoering van hun 
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verbintenissen, om de duurzame 
ontwikkeling in derde landen, met name 
ontwikkelingslanden, te bevorderen, en om 
investeerders zekerheid te bieden, moet de 
Gemeenschap een bepaalde hoeveelheid 
credits die zijn behaald uit 
broeikasgasemissiereductieprojecten in 
derde landen blijven erkennen, voordat 
overeenstemming is bereikt over een 
nieuwe internationale overeenkomst inzake 
klimaatverandering. De lidstaten moeten 
ervoor zorgen dat hun beleid op het gebied 
van de aankoop van dergelijke credits de 
eerlijke geografische distributie van 
projecten verbetert en de totstandbrenging 
van een toekomstige internationale 
klimaatveranderingsovereenkomst 
vergemakkelijkt.

verbintenissen, om de duurzame 
ontwikkeling in derde landen, met name 
ontwikkelingslanden, te bevorderen, en om 
investeerders zekerheid te bieden, moet de 
Gemeenschap een bepaalde hoeveelheid 
credits die zijn behaald uit 
broeikasgasemissiereductieprojecten in 
derde landen, van het "Gold Standard"-
type, blijven erkennen, voordat 
overeenstemming is bereikt over een 
nieuwe internationale overeenkomst inzake 
klimaatverandering. De lidstaten moeten 
ervoor zorgen dat hun beleid op het gebied 
van de aankoop van dergelijke credits de 
eerlijke geografische distributie van 
projecten verbetert en de totstandbrenging 
van een toekomstige internationale 
klimaatveranderingsovereenkomst 
vergemakkelijkt.

Or. en

Amendement 59
Christofer Fjellner

Voorstel voor een beschikking
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Om de verschillen in 
emissiereductiekosten voor de lidstaten 
gelijk te trekken, meer geografische 
flexibiliteit mogelijk te maken en tegelijk 
de algemene kosteneffectiviteit van de 
totale verbintenissen van de Gemeenschap 
te verhogen, moeten de lidstaten een deel 
van hun broeikasgasemissierechten 
kunnen overdragen aan een andere 
lidstaat. Deze overdracht moet worden 
geregeld door een bilaterale 
overeenkomst, en transparantie moet 
worden gewaarborgd door middel van 
kennisgeving aan de Commissie en 
registratie van de overdracht in de 
registers van allebei de betrokken 
lidstaten.

Or. en
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Motivering

Door dit voorstel wordt de kosteneffectiviteit vergroot bij het bereiken van de EU-doelstelling 
voor emissiereductie. Deze vrijwillige mogelijkheid kan ook die landen helpen die, bij gebrek 
aan middelen, problemen ondervinden bij het terugbrengen van hun emissies, omdat het de 
financiering mogelijk maakt van acties of maatregelen in het land dat rechten overdraagt, uit de 
fondsen die door de overdracht worden ontvangen. Alle lidstaten die hieraan willen deelnemen, 
zullen er baat bij hebben. Het milieu profiteert hiervan echter het meest omdat een efficiënt 
gebruik van onze hulpbronnen van vitaal belang is voor een goed milieubeleid. 

Amendement 60
Anders Wijkman

Voorstel voor een beschikking
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Om de verschillen in 
emissiereductiekosten voor de lidstaten 
gelijk te trekken, meer geografische 
flexibiliteit mogelijk te maken en tegelijk 
de algemene kosteneffectiviteit van de 
totale verbintenissen van de Gemeenschap 
te verhogen, moeten de lidstaten een deel 
van hun broeikasgasemissierechten 
kunnen overdragen aan een andere 
lidstaat. Deze overdracht moet worden 
geregeld door een bilaterale 
overeenkomst, en transparantie moet 
worden gewaarborgd door middel van 
kennisgeving aan de Commissie en 
registratie van de overdracht in de 
registers van allebei de betrokken 
lidstaten.

Or. en

Motivering

Dit voorstel maakt de weg vrij voor emissiehandel tussen de lidstaten. Aangezien de lidstaten 
geconfronteerd worden met uiteenlopende marginale reductiekosten, verhoogt dit de 
kostenefficiëntie bij het bereiken van de EU-doelstelling, zonder dat de totale reductie van de 
broeikasgasemissies binnen de EU verandert.   
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Amendement 61
Johannes Lebech

Voorstel voor een beschikking
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De lidstaten moeten derhalve gebruik 
kunnen maken van broeikasgascredits voor 
reducties die worden behaald in de periode 
2008-2012 en die voortkomen uit soorten 
projecten die in die periode door alle 
lidstaten worden aanvaard. De lidstaten 
moeten ook gebruik kunnen maken van 
broeikasgascredits voor reducties die na de 
periode 2008-2012 worden behaald en die 
voortkomen uit projecten die in de periode 
2008-2012 zijn geregistreerd en 
uitgevoerd, van de soorten 
("projectcategorieën") die in die periode 
door alle lidstaten werden aanvaard.

(10) De lidstaten moeten derhalve gebruik 
kunnen maken van broeikasgascredits voor 
reducties die worden behaald in de periode 
2008-2012 en die voortkomen uit "Gold 
Standard"-type projecten.  De lidstaten 
moeten ook gebruik kunnen maken van 
broeikasgascredits voor reducties die 
worden behaald na de periode 2008-2012 
en die voortkomen uit "Gold Standard"-
type projecten, die in de periode 2008-2012 
zijn geregistreerd en uitgevoerd.

Or. en

Motivering

Strengere criteria zijn nodig voor de JI/CDM-credits om ervoor te zorgen dat de lidstaten alleen 
credits gebruiken van kwaliteitsprojecten om hun reductiedoeleinden te bereiken. De "Gold 
Standard" past een bijzonder strenge definitie toe van "aanvullend karakter" en "duurzame 
ontwikkeling" voor de toelating van CDM-projecten. 

Amendement 62
Johannes Lebech

Voorstel voor een beschikking
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) In de minst ontwikkelde landen 
(MOL's) zijn maar zeer weinig projecten in 
het kader van het mechanisme voor schone 
ontwikkeling (CDM-projecten) uitgevoerd. 
Aangezien de Gemeenschap de eerlijke 
verdeling van CDM-projecten steunt, onder 
meer door het wereldwijde 
bondgenootschap tegen klimaatverandering 
van de Commissie, is het passend om, ten 
aanzien van soorten projecten die in de 

(11) In de minst ontwikkelde landen 
(MOL's) zijn maar zeer weinig projecten in 
het kader van het mechanisme voor schone 
ontwikkeling (CDM-projecten) uitgevoerd. 
Aangezien de Gemeenschap de eerlijke 
verdeling van CDM-projecten steunt, onder 
meer door het wereldwijde 
bondgenootschap tegen klimaatverandering 
van de Commissie, is het passend om, ten 
aanzien van projecten van het "Gold 
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periode 2008-2012 door alle lidstaten 
worden aanvaard, ook zekerheid te 
verschaffen over de aanvaarding van 
credits van projecten die na de periode 
2008-2012 in de MOL's van start gaan. Tot 
2020 of, als dat eerder is, totdat een 
overeenkomst is gesloten met de 
Gemeenschap, moeten deze credits worden 
aanvaard.

Standard"-type, ook zekerheid te 
verschaffen over de aanvaarding van 
credits van projecten die na de periode 
2008-2012 in de MOL's van start gaan Tot 
2020 of, als dat eerder is, totdat een 
overeenkomst is gesloten met de 
Gemeenschap, moeten deze credits worden 
aanvaard.

Or. en

Amendement 63
Johannes Lebech

Voorstel voor een beschikking
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om de flexibiliteit nog verder te 
vergroten en om de duurzame ontwikkeling 
in ontwikkelingslanden te bevorderen, 
moeten de lidstaten gebruik kunnen maken 
van extra credits uit projecten door middel 
van overeenkomsten die door de 
Gemeenschap worden gesloten met derde 
landen. Zonder een toekomstige 
internationale overeenkomst inzake 
klimaatverandering waarbij de toegewezen 
hoeveelheid voor ontwikkelde landen 
wordt vastgesteld, kunnen de projecten in 
het kader van de gemeenschappelijke 
uitvoering (JI-projecten) na 2012 niet 
worden voortgezet. Broeikasgascredits die 
uit dergelijke projecten voortkomen, 
moeten echter blijvend worden erkend door 
middel van overeenkomsten met derde 
landen.

(12) Om de flexibiliteit nog verder te 
vergroten en om de duurzame ontwikkeling 
in ontwikkelingslanden te bevorderen, 
moeten de lidstaten gebruik kunnen maken 
van extra credits uit projecten van het 
"Gold Standard"-type door middel van 
overeenkomsten die door de Gemeenschap 
worden gesloten met derde landen. Zonder 
een toekomstige internationale 
overeenkomst inzake klimaatverandering 
waarbij de toegewezen hoeveelheid voor 
ontwikkelde landen wordt vastgesteld, 
kunnen de projecten in het kader van de 
gemeenschappelijke uitvoering (JI-
projecten) na 2012 niet worden voortgezet. 
Broeikasgascredits die uit dergelijke 
projecten van het "Gold Standard"-type 
voortkomen, moeten echter blijvend 
worden erkend door middel van 
overeenkomsten met derde landen.

Or. en
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Amendement 64
Péter Olajos

Voorstel voor een beschikking
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) In verband met grotere 
flexibiliteit en motivatie ter vermindering 
van broeikasgasemissies, moeten de 
lidstaten gebruik maken van extra credits 
uit projecten en investeringen die zij 
binnen de Europese Unie ontwikkelen.

Or. en

Motivering

In verband met de in de lidstaten aanwezige kosteneffficiënte mogelijkheden om CO2-uitstoot te 
verminderen, dienen ook projecten in de EU en overdrachten tussen de lidstaten aangemoedigd 
te worden, afgezien van de ondersteuning van projecten in derde landen. 

Amendement 65
Roberto Musacchio

Voorstel voor een beschikking
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het is van belang dat de lidstaten de 
CDM-credits kunnen blijven gebruiken, 
zodat er na 2012 een markt voor die credits 
blijft bestaan. Om ervoor te zorgen dat er 
een dergelijke markt blijft bestaan en dat er 
meer emissiereducties in de Gemeenschap 
zelf plaatsvinden, waardoor de uitvoering 
van de doelstellingen van de Gemeenschap 
op het gebied van hernieuwbare energie, 
energiezekerheid, innovatie en 
concurrentievermogen wordt bevorderd, 
moet het jaarlijkse gebruik door de 
lidstaten van credits die voortvloeien uit 
broeikasgasemissiereductieprojecten in 
derde landen slechts worden toegestaan tot 
een hoeveelheid die 3% vertegenwoordigt 
van de emissies van elke lidstaat die in 
2005 niet onder Richtlijn 2003/87/EG 
vielen, totdat er overeenstemming is 

(13) Het is van belang dat de lidstaten de 
CDM-credits kunnen blijven gebruiken, 
zodat er na 2012 een markt voor die credits 
blijft bestaan. Om ervoor te zorgen dat er 
een dergelijke markt blijft bestaan en dat er 
meer emissiereducties in de Gemeenschap 
zelf plaatsvinden, waardoor de uitvoering 
van de doelstellingen van de Gemeenschap 
op het gebied van hernieuwbare energie, 
energiezekerheid, innovatie en 
concurrentievermogen wordt bevorderd, 
moet het jaarlijkse gebruik door de 
lidstaten van credits die voortvloeien uit 
broeikasgasemissiereductieprojecten in 
derde landen slechts worden toegestaan tot 
een hoeveelheid die 1% vertegenwoordigt 
van de emissies van elke lidstaat die in 
2005 niet onder Richtlijn 2003/87/EG 
vielen, totdat er overeenstemming is 
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bereikt over een toekomstige internationale 
overeenkomst inzake klimaatverandering. 
Dit komt neer op een derde van de 
reductie-inspanning in 2020. De lidstaten 
moet worden toegestaan het ongebruikte 
deel van deze hoeveelheid over te dragen 
aan andere lidstaten.

bereikt over een toekomstige internationale 
overeenkomst inzake klimaatverandering.

Or. en

Motivering

Het emissiehandelsmechanisme zorgt al voor uitwisseling tussen de lidstaten. Omwille van het 
bereiken van een internationaal verdrag en de reductiedoelstellingen van de individuele 
lidstaten, moeten in het besluit tot het verdelen van de inspanningen geen overdrachten worden 
toegelaten.

Amendement 66
Péter Olajos

Voorstel voor een beschikking
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het is van belang dat de lidstaten de 
CDM-credits kunnen blijven gebruiken, 
zodat er na 2012 een markt voor die credits 
blijft bestaan. Om ervoor te zorgen dat er 
een dergelijke markt blijft bestaan en dat er 
meer emissiereducties in de Gemeenschap 
zelf plaatsvinden, waardoor de uitvoering 
van de doelstellingen van de Gemeenschap 
op het gebied van hernieuwbare energie, 
energiezekerheid, innovatie en 
concurrentievermogen wordt bevorderd, 
moet het jaarlijkse gebruik door de 
lidstaten van credits die voortvloeien uit 
broeikasgasemissiereductieprojecten in 
derde landen slechts worden toegestaan tot 
een hoeveelheid die 3% vertegenwoordigt 
van de emissies van elke lidstaat die in 
2005 niet onder Richtlijn 2003/87/EG 
vielen, totdat er overeenstemming is 
bereikt over een toekomstige internationale 
overeenkomst inzake klimaatverandering. 
Dit komt neer op een derde van de 
reductie-inspanning in 2020. De lidstaten 
moet worden toegestaan het ongebruikte 
deel van deze hoeveelheid over te dragen

(13) Het is van belang dat de lidstaten de 
CDM-credits kunnen blijven gebruiken, 
zodat er na 2012 een markt voor die credits 
blijft bestaan. Om ervoor te zorgen dat er 
een dergelijke markt blijft bestaan en dat er 
meer emissiereducties in de Gemeenschap 
zelf plaatsvinden, waardoor de uitvoering 
van de doelstellingen van de Gemeenschap 
op het gebied van hernieuwbare energie, 
energiezekerheid, innovatie en 
concurrentievermogen wordt bevorderd, 
moet het jaarlijkse gebruik door de 
lidstaten van credits die voortvloeien uit 
broeikasgasemissiereductieprojecten in 
derde landen of in andere lidstaten slechts 
worden toegestaan tot een hoeveelheid die 
3% vertegenwoordigt van de emissies van 
elke lidstaat die in 2005 niet onder 
Richtlijn 2003/87/EG vielen, totdat er 
overeenstemming is bereikt over een 
toekomstige internationale overeenkomst 
inzake klimaatverandering. Dit komt neer 
op een derde van de reductie-inspanning in 
2020. De lidstaten moet worden toegestaan 
het ongebruikte deel van deze hoeveelheid 
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aan andere lidstaten. op een veiling te verkopen aan andere 
lidstaten.

Or. en

Motivering

In verband met de in de lidstaten aanwezige kosteneffficiënte mogelijkheden om CO2-uitstoot te 
verminderen, dienen ook projecten in de EU en overdrachten tussen de lidstaten aangemoedigd 
te worden, afgezien van de ondersteuning van projecten in derde landen. 
De mogelijkheid het ongebruikte deel te verkopen kan een aantrekkelijke optie zijn en een sterke 
motivatie voor de lidstaten.

Amendement 67
Johannes Lebech

Voorstel voor een beschikking
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het is van belang dat de lidstaten de 
CDM-credits kunnen blijven gebruiken, 
zodat er na 2012 een markt voor die credits 
blijft bestaan. Om ervoor te zorgen dat er 
een dergelijke markt blijft bestaan en dat er 
meer emissiereducties in de Gemeenschap 
zelf plaatsvinden, waardoor de uitvoering 
van de doelstellingen van de Gemeenschap 
op het gebied van hernieuwbare energie, 
energiezekerheid, innovatie en 
concurrentievermogen wordt bevorderd, 
moet het jaarlijkse gebruik door de 
lidstaten van credits die voortvloeien uit 
broeikasgasemissiereductieprojecten in 
derde landen slechts worden toegestaan tot 
een hoeveelheid die 3% vertegenwoordigt 
van de emissies van elke lidstaat die in 
2005 niet onder Richtlijn 2003/87/EG 
vielen, totdat er overeenstemming is 
bereikt over een toekomstige internationale 
overeenkomst inzake klimaatverandering. 
Dit komt neer op een derde van de 
reductie-inspanning in 2020. De lidstaten 
moet worden toegestaan het ongebruikte 
deel van deze hoeveelheid over te dragen 
aan andere lidstaten.

(13) Het is van belang dat de lidstaten de 
CDM-credits uit projecten van het "Gold 
Standard"-type kunnen blijven gebruiken, 
zodat er na 2012 een markt voor die credits 
blijft bestaan. Om ervoor te zorgen dat er 
een dergelijke markt blijft bestaan en dat er 
meer emissiereducties in de Gemeenschap 
zelf plaatsvinden, waardoor de uitvoering 
van de doelstellingen van de Gemeenschap 
op het gebied van hernieuwbare energie, 
energiezekerheid, innovatie en 
concurrentievermogen wordt bevorderd, 
moet het jaarlijkse gebruik door de 
lidstaten van credits die voortvloeien uit 
broeikasgasemissiereductieprojecten van 
het "Gold Standard"-type in derde landen 
slechts worden toegestaan tot een 
hoeveelheid die 3% vertegenwoordigt van 
de emissies van elke lidstaat die in 2005 
niet onder Richtlijn 2003/87/EG vielen, 
totdat er overeenstemming is bereikt over 
een toekomstige internationale 
overeenkomst inzake klimaatverandering. 
Dit komt neer op een derde van de 
reductie-inspanning in 2020. De lidstaten 
moet worden toegestaan het ongebruikte 
deel van deze hoeveelheid over te dragen 
aan andere lidstaten.
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Or. en

Amendement 68
Johannes Lebech

Voorstel voor een beschikking
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Zodra overeenstemming is bereikt 
over een internationale overeenkomst 
inzake klimaatverandering, mogen de 
lidstaten alleen emissiereductiecredits 
aanvaarden van landen die die 
overeenkomst hebben geratificeerd en als 
er sprake is van een gemeenschappelijke 
aanpak.

(14) Zodra overeenstemming is bereikt 
over een internationale overeenkomst 
inzake klimaatverandering, mogen de 
lidstaten alleen emissiereductiecredits van 
het "Gold Standard"-type van landen 
gebruiken die die overeenkomst hebben 
geratificeerd.

Or. en

Amendement 69
Edite Estrela

Voorstel voor een beschikking
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De voortgang bij de uitvoering van de 
verbintenissen in het kader van deze 
beschikking moet jaarlijks worden 
beoordeeld op basis van verslagen die 
worden ingediend in het kader van 
Beschikking nr. 280/2004/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 
februari 2004 betreffende een 
bewakingssysteem voor de uitstoot van 
broeikasgassen in de Gemeenschap en de 
uitvoering van het Protocol van Kyoto. 
Eens in de twee jaar moeten de geraamde 
vorderingen worden beoordeeld en in 2016 
moet een volledige evaluatie worden 
opgesteld over de tenuitvoerlegging van 
deze beschikking.

(15) De voortgang bij de uitvoering van de 
verbintenissen in het kader van deze 
beschikking moet jaarlijks worden 
beoordeeld op basis van verslagen die 
worden ingediend in het kader van 
Beschikking nr. 280/2004/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 
februari 2004 betreffende een 
bewakingssysteem voor de uitstoot van 
broeikasgassen in de Gemeenschap en de 
uitvoering van het Protocol van Kyoto. 
Eens in de twee jaar moeten de geraamde 
vorderingen worden beoordeeld en in 2016 
moet een volledige evaluatie worden 
opgesteld over de tenuitvoerlegging van 
deze beschikking, eventueel met 
voorstellen voor het bereiken van de 
doelstellingen voor 2020.

Or. pt
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Amendement 70
Carl Schlyter

Voorstel voor een beschikking
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Recente wetenschappelijke 
bevindingen tonen aan dat ter vermijding 
van gevaarlijke, door menselijke 
activiteiten veroorzaakte invloeden op het 
klimaat de concentratie van kooldioxide 
verlaagd moet worden tot minder dan 350 
deeltjes per miljoen, wat overeenkomt met 
een  communautaire doelstelling voor 
broeikasgasemissiereductie van 40% in 
2020 en van 60% in 2030, ten opzichte 
van het niveau van 1990. Bij 
internationale onderhandelingen over 
klimaatverdragen van na 2012 dient 
gestreefd te worden naar het bereiken van 
deze doelstelling en het voldoen aan de 
daarmee samenhangende communautaire 
verbintenissen.

Or. en

Amendement 71
Péter Olajos

Voorstel voor een beschikking
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Zodra de Gemeenschap een 
internationale overeenkomst sluit over 
klimaatverandering, moeten de 
emissiesplafonds voor de lidstaten worden 
aangepast om de verbintenis van de 
Gemeenschap op het gebied van 
broeikasgasemissiereductie te bereiken die 
in die overeenkomst wordt vastgesteld, 
rekening houdend met het beginsel van 
solidariteit tussen de lidstaten en de 
noodzaak van duurzame economische 
groei in de hele Gemeenschap. De 

(17) Zodra de Gemeenschap een 
internationale overeenkomst sluit over 
klimaatverandering, moeten de 
emissiesplafonds voor de lidstaten worden 
aangepast om de verbintenis van de 
Gemeenschap op het gebied van 
broeikasgasemissiereductie te bereiken die 
in die overeenkomst wordt vastgesteld, 
rekening houdend met het beginsel van 
gelijke behandeling van de lidstaten en de 
noodzaak van duurzame economische 
groei in de hele Gemeenschap. De 
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hoeveelheid credits uit 
broeikasgasemissiereductieprojecten in 
derde landen die elke lidstaat mag 
gebruiken, moet worden verhoogd met ten 
hoogste 50% van de extra reductie-
inspanning uit bronnen die niet onder 
Richtlijn 2003/87/EG vallen.

hoeveelheid credits uit 
broeikasgasemissiereductieprojecten in 
derde landen of in andere lidstaten die 
elke lidstaat mag gebruiken, moet worden 
verhoogd met ten hoogste 50% van de 
extra reductie-inspanning uit bronnen die 
niet onder Richtlijn 2003/87/EG vallen.

Or. en

Motivering

In verband met de in de lidstaten aanwezige kosteneffficiënte mogelijkheden om CO2-uitstoot te 
verminderen, dienen ook projecten in de EU en overdrachten tussen de lidstaten aangemoedigd 
te worden, afgezien van de ondersteuning van projecten in derde landen.

Amendement 72
Péter Olajos

Voorstel voor een beschikking
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Zodra de Gemeenschap een 
internationale overeenkomst sluit over 
klimaatverandering, moeten de 
emissiesplafonds voor de lidstaten worden 
aangepast om de verbintenis van de 
Gemeenschap op het gebied van 
broeikasgasemissiereductie te bereiken die 
in die overeenkomst wordt vastgesteld, 
rekening houdend met het beginsel van 
solidariteit tussen de lidstaten en de 
noodzaak van duurzame economische 
groei in de hele Gemeenschap. De 
hoeveelheid credits uit 
broeikasgasemissiereductieprojecten in 
derde landen die elke lidstaat mag 
gebruiken, moet worden verhoogd met ten 
hoogste 50% van de extra reductie-
inspanning uit bronnen die niet onder 
Richtlijn 2003/87/EG vallen.

(17) Zodra de Gemeenschap een 
internationale overeenkomst sluit over 
klimaatverandering, moeten de 
emissiesplafonds voor de lidstaten worden 
aangepast om de verbintenis van de 
Gemeenschap op het gebied van 
broeikasgasemissiereductie te bereiken die 
in die overeenkomst wordt vastgesteld, 
rekening houdend met het beginsel van 
gelijke behandeling van de lidstaten en de 
noodzaak van duurzame economische 
groei in de hele Gemeenschap. De 
hoeveelheid credits uit 
broeikasgasemissiereductieprojecten in de 
EU en in derde landen die elke lidstaat 
mag gebruiken, moet worden verhoogd 
met ten hoogste 50% van de extra reductie-
inspanning uit bronnen die niet onder 
Richtlijn 2003/87/EG vallen.

Or. en

Motivering

In verband met de in de lidstaten aanwezige kosteneffficiënte mogelijkheden om CO2-uitstoot te 
verminderen, dienen ook projecten in de EU en overdrachten tussen de lidstaten aangemoedigd 



PE409.395v01-00 30/59 AM\730633NL.doc

NL

te worden, afgezien van de ondersteuning van projecten in derde landen. 
Teneinde in de toekomst te voorkomen dat de mate waarin wordt voldaan aan de doelstellingen 
uiteenloopt en dat sprake is van onderprestatie, moet in plaats van het solidariteitsbeginsel het 
beginsel van de gelijke behandeling worden gehanteerd.

Amendement 73
Johannes Lebech

Voorstel voor een beschikking
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Zodra de Gemeenschap een 
internationale overeenkomst sluit over 
klimaatverandering, moeten de 
emissiesplafonds voor de lidstaten worden 
aangepast om de verbintenis van de 
Gemeenschap op het gebied van 
broeikasgasemissiereductie te bereiken die 
in die overeenkomst wordt vastgesteld, 
rekening houdend met het beginsel van 
solidariteit tussen de lidstaten en de 
noodzaak van duurzame economische 
groei in de hele Gemeenschap. De 
hoeveelheid credits uit 
broeikasgasemissiereductieprojecten in 
derde landen die elke lidstaat mag 
gebruiken, moet worden verhoogd met ten 
hoogste 50% van de extra reductie-
inspanning uit bronnen die niet onder 
Richtlijn 2003/87/EG vallen.

(17) Zodra de Gemeenschap een 
internationale overeenkomst sluit over 
klimaatverandering, moeten de 
emissiesplafonds voor de lidstaten worden 
aangepast om de verbintenis van de 
Gemeenschap op het gebied van 
broeikasgasemissiereductie te bereiken die 
in die overeenkomst wordt vastgesteld, 
rekening houdend met het beginsel van 
solidariteit tussen de lidstaten en de 
noodzaak van duurzame economische 
groei in de hele Gemeenschap. De 
hoeveelheid credits uit 
broeikasgasemissiereductieprojecten van 
het "Golden Standard"-type in derde 
landen die elke lidstaat mag gebruiken, 
moet worden verhoogd met ten hoogste 
50% van de extra reductie-inspanning uit 
bronnen die niet onder Richtlijn 
2003/87/EG vallen.

Or. en

Amendement 74
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een beschikking
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deze beschikking worden regels 
vastgesteld voor de bepaling van de 
bijdrage die de lidstaten moeten leveren
aan de verbintenis van de Gemeenschap 

In deze beschikking worden de bijdragen 
van de lidstaten vastgesteld en de regels  
voor de bepaling van de bijdrage die de 
lidstaten moeten leveren aan de verbintenis 
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voor de periode van 2013 tot en met 2020 
om broeikasgasemissiereducties te 
realiseren uit niet onder Richtlijn 
2003/87/EG vallende bronnen, en voor de 
evaluatie daarvan.

van de Gemeenschap en de lidstaten voor 
de periode van 2013 tot en met 2020 om 
reducties te realiseren van netto 
broeikasgasemissies die veroorzaakt 
worden door activiteiten van de mens en 
verwijdering uit niet onder Richtlijn 
2003/87/EG vallende bronnen en gassen, 
en voor de evaluatie daarvan.

Or. en

Amendement 75
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Voorstel voor een beschikking
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deze beschikking worden regels 
vastgesteld voor de bepaling van de 
bijdrage die de lidstaten moeten leveren 
aan de verbintenis van de Gemeenschap 
voor de periode van 2013 tot en met 2020 
om broeikasgasemissiereducties te 
realiseren uit niet onder Richtlijn 
2003/87/EG vallende bronnen, en voor de 
evaluatie daarvan.

In deze beschikking worden regels 
vastgesteld voor de bepaling van de 
bijdrage die de lidstaten moeten leveren 
aan de verbintenis van de Gemeenschap 
voor de periode van 2013 tot en met 2020 
en voor de evaluatie daarvan.

Or. en

Motivering

Indien nationale doelen alleen worden vastgesteld voor sectoren die niet vallen onder de 
emissiehandel, wordt het onzeker hoe de spreiding van de totale kosten van de emissiereductie 
voor de lidstaten zal uitvallen, aangezien de emissies in de sectoren die onder de emissiehandel 
vallen een bijna autonome ontwikkeling te zien geven. Door het vaststellen van een algeheel 
nationaal doel, wordt de onzekerheid weggenomen en worden de lasten op een evenwichtige 
manier gespreid. De zinsnede "om broeikasgasemissiereducties te realiseren uit niet onder 
Richtlijn 2003/87/EG vallende bronnen", dient in de tekst als geheel te worden geschrapt. 
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Amendement 76
Urszula Krupa

Voorstel voor een beschikking
Artikel 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daarnaast wordt onder 
"broeikasgasemissies" verstaan de uitstoot 
van kooldioxide (CO2), methaan (CH4), 
distikstofoxide of lachgas (N2O), 
fluorkoolwaterstoffen (HFK's), 
perfluorkoolstoffen (PFK's) en
zwavelhexafluoride (SF6) uit bronnen, 
uitgedrukt als kooldioxide-equivalent zoals 
bepaald in Richtlijn 2003/87/EG.

Daarnaast wordt onder 
"broeikasgasemissies" verstaan de uitstoot 
van kooldioxide (CO2), methaan (CH4), 
distikstofoxide of lachgas (N2O), 
fluorkoolwaterstoffen (HFK's), 
perfluorkoolstoffen (PFK's),
zwavelhexafluoride (SF6), en vooral 
waterdamp (H2O) uit verschillende
bronnen van menselijke oorsprong, 
uitgedrukt als kooldioxide-equivalent zoals 
bepaald in Richtlijn 2003/87/EG.

Or. pl

Motivering

Waterdamp is het voornaamste broeikasgas: het is verantwoordelijk voor ongeveer 60% van het 
broeikaseffect. Zijn aanwezigheid in de atmosfeer varieert met perioden en naar gelang van de 
verschillende streken op aarde (het schommelt tussen 40 en 95%), volgens de cyclus van het 
water in het milieu door verdamping, condensatie, sublimatie en resublimatie en volgens de 
menselijke oorsprong.   

Amendement 77
Avril Doyle

Voorstel voor een beschikking
Artikel 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daarnaast wordt onder 
"broeikasgasemissies" verstaan de uitstoot 
van kooldioxide (CO2), methaan (CH4), 
distikstofoxide of lachgas (N2O), 
fluorkoolwaterstoffen (HFK's), 
perfluorkoolstoffen (PFK's) en 
zwavelhexafluoride (SF6) uit bronnen, 
uitgedrukt als kooldioxide-equivalent zoals 
bepaald in Richtlijn 2003/87/EG.

Daarnaast wordt onder 
"broeikasgasemissies" verstaan de uitstoot 
van kooldioxide (CO2), methaan (CH4), 
distikstofoxide of lachgas (N2O), 
fluorkoolwaterstoffen (HFK's), 
perfluorkoolstoffen (PFK's) en 
zwavelhexafluoride (SF6) uit bronnen, 
uitgedrukt als kooldioxide-equivalent zoals 
bepaald in Richtlijn 2003/87/EG. In geval 
van afsluiting van een internationale 
overeenkomst in de zin van artikel 3, lid 1, 
of als de Gemeenschap en de lidstaten 
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tegen 31 december 2012 geen 
internationale overeenkomst geratificeerd 
hebben, is onder "broeikasgasemissies" 
ook de verwijdering van de gassen door 
opslag in putten volgens de overeenkomst 
te verstaan, of bij ontstentenis van 
overeenkomst volgens de 
geharmoniseerde werkwijzen van de 
lidstaten. 

Or. en

Motivering

Dat de lidstaten koolstof in bosgebieden vastleggen is een bepaling van het Protocol van Kyoto, 
en naar verwachting ook een onderdeel van de overeenkomst van 2009 in Kopenhagen. 
Klimaatactie in de bosbouw moet gestimuleerd worden als onderdeel van een strategie om te 
zorgen dat alle bedrijfstakken een bijdrage tot de algemene doelstelling leveren die erin bestaat 
om te verhinderen dat de temperatuur met meer dan 2°C stijgt.

Amendement 78
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Voorstel voor een beschikking
Artikel 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daarnaast wordt onder 
"broeikasgasemissies" verstaan de uitstoot 
van kooldioxide (CO2), methaan (CH4), 
distikstofoxide of lachgas (N2O), 
fluorkoolwaterstoffen (HFK's), 
perfluorkoolstoffen (PFK's) en 
zwavelhexafluoride (SF6) uit bronnen, 
uitgedrukt als kooldioxide-equivalent zoals 
bepaald in Richtlijn 2003/87/EG.

Daarnaast wordt onder 
"broeikasgasemissies" verstaan de uitstoot 
van kooldioxide (CO2), methaan (CH4), 
distikstofoxide of lachgas (N2O), 
fluorkoolwaterstoffen (HFK's), 
perfluorkoolstoffen (PFK's) en 
zwavelhexafluoride (SF6) uit bronnen, 
uitgedrukt als kooldioxide-equivalent zoals 
bepaald door de methoden voor het 
schatten van de emissies naar gelang van 
de bron en de verwijdering door opslag in 
putten volgens het Protocol van Kyoto.

Or. en

Motivering

Aangezien Richtlijn 2003/87/EG geen regels bevat om vast te stellen hoeveel opwarming van de 
aarde een bepaald soort of een bepaalde hoeveelheid broeikasgas, uitgedrukt in koolstofdioxide-
equivalent, kan veroorzaken, zijn de koolstofputten van het Protocol van Kyoto als maatstaf te 
gebruiken.
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Amendement 79
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een beschikking
Artikel 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daarnaast wordt onder 
"broeikasgasemissies" verstaan de uitstoot 
van kooldioxide (CO2), methaan (CH4), 
distikstofoxide of lachgas (N2O), 
fluorkoolwaterstoffen (HFK's), 
perfluorkoolstoffen (PFK's) en 
zwavelhexafluoride (SF6) uit bronnen, 
uitgedrukt als kooldioxide-equivalent zoals 
bepaald in Richtlijn 2003/87/EG.

Daarnaast wordt onder "netto 
broeikasgasemissies van menselijke 
oorsprong" verstaan de uitstoot van 
kooldioxide (CO2), methaan (CH4), 
distikstofoxide of lachgas (N2O), 
fluorkoolwaterstoffen (HFK's), 
perfluorkoolstoffen (PFK's),
zwavelhexafluoride (SF6) uit bronnen en 
putten, uitgedrukt als kooldioxide-
equivalent zoals bepaald in Richtlijn 
2003/87/EG.

Or. en

Amendement 80
Robert Goebbels

Voorstel voor een beschikking
Artikel 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

'Internationale overeenkomst' betekent 
een algemene en wereldwijde 
overeenkomst uitgaande van het 
raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering, die voor de 
EU de doelstelling met zich meebrengt om 
tegen 2020 haar uitstoot van 
broeikasgassen in vergelijking met 1990 
met 30% te verminderen, vergelijkbare 
verbintenissen van andere 
industrielanden, en redelijke bijdragen 
van ontwikkelingslanden die in 
economisch opzicht al verder gevorderd 
zijn, in overeenstemming met hun 
verantwoordelijkheden en mogelijkheden.

Or. en
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Motivering

Amendement ingegeven door een voorstel bij de Raad, in het belang van een snel vergelijk 
tussen het Europees Parlement en de Raad over gedeelde inspanningen.

Amendement 81
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Emissieniveaus voor de periode 2013 tot 
en met 2020

Emissieniveaus voor broeikasgassen voor 
de periode 2013 tot en met 2020

Or. en

Amendement 82
Jens Holm, Åsa Westlund, Roberto Musacchio, Carl Schlyter, Adamos Adamou

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1.  De Gemeenschap vermindert tegen 
2020 haar eigen uitstoot van 
broeikasgassen in vergelijking met 1990 
met minstens 40%. 
De uitstoot van broeikasgassen uit 
bronnen die niet onder Richtlijn 
2003/87/EG vallen, levert een bijdrage 
van een derde van de vermindering die 
nodig is om de doelstelling te bereiken, 
waarbij de uitstoot van 2005 als maatstaf 
dient.
De overeenkomstige emissieplafonds en 
omvang in ton CO2-equivalent per lidstaat 
voor bronnen die niet onder Richtlijn 
2003/87/EG vallen, worden door de 
Commissie berekend.

Or. en

Motivering

Tot voor kort was de wetenschap het erover eens om de veilige grens om de ergste gevolgen van 
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de klimaatverandering te vermijden, op 450 ppm vast te leggen, maar uit nieuwe bevindingen 
blijkt dat de kritieke drempel al op 350 ppm begint. In de praktijk zou dat een vermindering in de 
uitstoot van broeikasgassen met minstens 60% tegen 2030 en 100% tegen 2050 geven. Om die 
verminderingen op een planbare en kostenefficiënte manier te bereiken, moet de doelstelling 
voor de uitstootvermindering tegen 2020 al veeleisender zijn. 

Amendement 83
Anders Wijkman

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. De Gemeenschap vermindert tegen 
2020 haar uitstoot van broeikasgassen in 
vergelijking met 1990 met minstens 30%.
De uitstoot van broeikasgassen uit 
bronnen die niet onder Richtlijn 
2003/87/EG vallen, levert een bijdrage 
van een derde van de vermindering die 
nodig is om de doelstelling te bereiken, 
met de uitstoot van 2005 als uitgangspunt.
De overeenkomstige emissieplafonds en 
omvang in ton CO2-equivalent per lidstaat 
voor bronnen die niet onder Richtlijn 
2003/87/EG vallen, worden door de 
Commissie berekend.

Or. en

Motivering

Om de uitstootvermindering van broeikasgassen te bereiken die nodig is om onder de 2 graden 
opwarming te blijven, moet de uitstoot tegen 2050 met ongeveer 80-90% verminderen. Om de 
verminderingen zodanig te verwezenlijken dat de Europese economie ze met behoud van de 
doelstelling kan dragen, moet de doelstelling voor 2020 hoger liggen. 

Amendement 84
Peter Liese

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Totdat de Gemeenschap een 
internationale overeenkomst inzake 

1. Iedere lidstaat beperkt tegen 2020 zijn 
broeikasgasemissies uit bronnen die niet 
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klimaatverandering heeft gesloten die tot 
grotere reducties leidt dan op grond van 
dit artikel is vereist, moet iedere lidstaat 
tegen 2020 zijn broeikasgasemissies uit 
bronnen die niet onder Richtlijn 
2003/87/EG vallen, beperken met het 
percentage dat voor die lidstaat in de 
bijlage bij deze beschikking is vastgesteld
ten opzichte van de emissies van die 
lidstaat in 2005.

onder Richtlijn 2003/87/EG vallen ten 
opzichte van zijn emissies in 2005. Geen 
enkele lidstaat krijgt in 2020 
emissierechten die in omvang de 
hoeveelheid overstijgen die uit zijn 
verbintenissen tot vermindering volgens 
de lastenverdelingsovereenkomst voor de 
periode van 2008 tot 2012 voortkomt. De 
Commissie stelt de percentages voor de 
belanghebbende lidstaten in neerwaartse 
richting bij.

Or. xm

Motivering

Volgens het voorstel van de Commissie zou het sommige lidstaten vrijstaan om meer uitstoot te 
produceren als volgens de doelstelling van Kyoto. Dat zou volstrekt oneerlijk tegenover de 
lidstaten zijn die hun doelstelling volgens Kyoto al verwezenlijkt hebben en derde landen een 
volkomen verkeerd teken geven. Er is dan ook reden om de cijfers voor de betreffende landen te 
veranderen en de toegelaten uitstoot volgens de lastenverdeling te verminderen. De uitstoot die 
met deze bijstelling uitgespaard wordt, moet aangewend worden om de lineaire factor in de 
emissiehandel aan te passen om tot een realistischer doelstelling te komen.

Amendement 85
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Totdat de Gemeenschap een 
internationale overeenkomst inzake 
klimaatverandering heeft gesloten die tot 
grotere reducties leidt dan op grond van dit 
artikel is vereist, moet iedere lidstaat tegen 
2020 zijn broeikasgasemissies uit bronnen 
die niet onder Richtlijn 2003/87/EG 
vallen, beperken met het percentage dat
voor die lidstaat in de bijlage bij deze 
beschikking is vastgesteld ten opzichte van 
de emissies van die lidstaat in 2005.

1. Totdat de Gemeenschap een 
internationale overeenkomst inzake 
klimaatverandering heeft gesloten die tot 
grotere reducties leidt dan op grond van dit 
artikel is vereist, moet iedere lidstaat tegen 
2020 zijn broeikasgasemissies beperken tot 
de hoeveelheid die voor die lidstaat in de 
bijlage bij deze beschikking is vastgesteld.

Or. en

Motivering

De gegevens van het Protocol van Kyoto moeten als uitgangspunt dienen om rekening te houden 
met vroegtijdige uitstootverminderingen. Aangezien het gebruik van tegoeden in de flexibele 
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mechanismen om de verbintenissen van Kyoto na te komen, in de periode na Kyoto 
waarschijnlijk veranderingen ondergaat, moet de mogelijkheid om als uitgangspunt het 
gemiddelde van de jaren 2008-2010 te nemen, behouden blijven. 

Amendement 86
Roberto Musacchio

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Totdat de Gemeenschap een 
internationale overeenkomst inzake 
klimaatverandering heeft gesloten die tot 
grotere reducties leidt dan op grond van 
dit artikel is vereist, moet iedere lidstaat 
tegen 2020 zijn broeikasgasemissies uit 
bronnen die niet onder Richtlijn 
2003/87/EG vallen, beperken met het 
percentage dat voor die lidstaat in de
bijlage bij deze beschikking is vastgesteld 
ten opzichte van de emissies van die 
lidstaat in 2005.

1. Iedere lidstaat beperkt tegen 2020 zijn 
eigen broeikasgasemissies uit bronnen die 
niet onder Richtlijn 2003/87/EG vallen op 
zijn minst met het percentage dat voor die 
lidstaat in een nieuwe bijlage bij deze 
beschikking, op te stellen door de 
Commissie, is vastgesteld ten opzichte van 
de emissies van die lidstaat in 2005.

Or. en

Motivering

De Commissie legt nieuwe emissieplafonds voor broeikasgassen en de overeenkomstige 
hoeveelheden in ton CO2-equivalent als doelstelling voor elke lidstaat voor.

Amendement 87
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter, Roberto Musacchio, Adamos Adamou

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Totdat de Gemeenschap een 
internationale overeenkomst inzake 
klimaatverandering heeft gesloten die tot 
grotere reducties leidt dan op grond van 
dit artikel is vereist, moet iedere lidstaat 
tegen 2020 zijn broeikasgasemissies uit 
bronnen die niet onder Richtlijn 
2003/87/EG vallen, beperken met het 
percentage dat voor die lidstaat in de 

1. Iedere lidstaat beperkt tegen 2020 zijn 
eigen broeikasgasemissies uit bronnen die 
niet onder Richtlijn 2003/87/EG vallen op 
zijn minst met het percentage dat voor die 
lidstaat in de bijlage bij deze beschikking is 
vastgesteld ten opzichte van de emissies 
van die lidstaat in 2005. 



AM\730633NL.doc 39/59 PE409.395v01-00

NL

bijlage bij deze beschikking is vastgesteld 
ten opzichte van de emissies van die 
lidstaat in 2005.

Or. en

Motivering

Om eerlijk haar aandeel in de verwezenlijking van de 2 graden-doelstelling te leveren, zou de 
Europese Unie haar eigen binnenlandse uitstoot tegen 2020 met minstens 40% moeten 
verminderen. 

Amendement 88
Johannes Blokland

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Totdat de Gemeenschap een 
internationale overeenkomst inzake 
klimaatverandering heeft gesloten die tot 
grotere reducties leidt dan op grond van 
dit artikel is vereist, moet iedere lidstaat 
tegen 2020 zijn broeikasgasemissies uit 
bronnen die niet onder Richtlijn 
2003/87/EG vallen, beperken met het 
percentage dat voor die lidstaat in de 
bijlage bij deze beschikking is vastgesteld 
ten opzichte van de emissies van die 
lidstaat in 2005.

1. Iedere lidstaat beperkt tegen 2020 zijn 
eigen broeikasgasemissies uit bronnen die 
niet onder Richtlijn 2003/87/EG vallen op 
zijn minst met het percentage dat voor die 
lidstaat in de bijlage bij deze beschikking is 
vastgesteld ten opzichte van de emissies 
van die lidstaat in 2005.

Or. en

Motivering

Er bestaat voor de EU geen aanleiding om van tevoren een negatieve uitslag van de 
internationale onderhandelingen aan te nemen door zich enkel op een vermindering met 20% 
vast te leggen. Het equivalent van een algemene binnenlandse vermindering met 30% - de 
wetenschappelijk vastgelegde doelstelling, die in overeenstemming met de doelstelling van de 
Europese Unie is om de temperatuurverhoging op aarde onder de 2°C te houden - moet dan ook 
van in het begin aangenomen worden.  



PE409.395v01-00 40/59 AM\730633NL.doc

NL

Amendement 89
Adam Gierek

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Totdat de Gemeenschap een 
internationale overeenkomst inzake 
klimaatverandering heeft gesloten die tot 
grotere reducties leidt dan op grond van dit 
artikel is vereist, moet iedere lidstaat tegen 
2020 zijn broeikasgasemissies uit bronnen 
die niet onder Richtlijn 2003/87/EG vallen, 
beperken met het percentage dat voor die 
lidstaat in de bijlage bij deze beschikking 
is vastgesteld ten opzichte van de emissies 
van die lidstaat in 2005.

1. Totdat de Gemeenschap een 
internationale overeenkomst inzake 
klimaatverandering heeft gesloten die tot 
grotere reducties leidt dan op grond van dit 
artikel is vereist, moet iedere lidstaat tegen 
2020 zijn broeikasgasemissies uit bronnen 
die niet onder Richtlijn 2003/87/EG vallen, 
aanpassen op een manier die voor die 
lidstaat zodanig vastgelegd wordt dat het 
referentiejaar 1990 is.

Or. pl

Motivering

1990 is het eerste jaar dat voor de vermindering van CO2-uitstoot door de landen die het 
Protocol van Kyoto ondertekend hebben, in aanmerking genomen wordt. 

Amendement 90
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Totdat de Gemeenschap een 
internationale overeenkomst inzake 
klimaatverandering heeft gesloten die tot 
grotere reducties leidt dan op grond van dit 
artikel is vereist, moet iedere lidstaat tegen 
2020 zijn broeikasgasemissies uit bronnen 
die niet onder Richtlijn 2003/87/EG vallen, 
beperken met het percentage dat voor die 
lidstaat in de bijlage bij deze beschikking is 
vastgesteld ten opzichte van de emissies 
van die lidstaat in 2005.

1. Totdat de Gemeenschap een 
internationale overeenkomst inzake 
klimaatverandering heeft gesloten die tot 
grotere reducties leidt dan op grond van dit 
artikel is vereist, moet iedere lidstaat tegen 
2020 zijn broeikasgasemissies en 
-verwijdering van menselijke oorsprong
uit bronnen, putten en gassen die niet 
onder Richtlijn 2003/87/EG vallen, 
beperken met het percentage dat voor die 
lidstaat in de bijlage bij deze beschikking is 
vastgesteld ten opzichte van de emissies 
van die lidstaat in 2005.

Or. en



AM\730633NL.doc 41/59 PE409.395v01-00

NL

Amendement 91
Riitta Myller

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Totdat de Gemeenschap een 
internationale overeenkomst inzake 
klimaatverandering heeft gesloten die tot 
grotere reducties leidt dan op grond van dit 
artikel is vereist, moet iedere lidstaat tegen 
2020 zijn broeikasgasemissies uit bronnen 
die niet onder Richtlijn 2003/87/EG vallen, 
beperken met het percentage dat voor die 
lidstaat in de bijlage bij deze beschikking is 
vastgesteld ten opzichte van de emissies 
van die lidstaat in 2005.

1. Totdat de Gemeenschap een 
internationale overeenkomst inzake 
klimaatverandering heeft gesloten die tot 
grotere reducties leidt dan op grond van dit 
artikel is vereist, moet iedere lidstaat tegen 
2020 zijn broeikasgasemissies uit bronnen 
die niet onder Richtlijn 2003/87/EG vallen, 
beperken met het percentage dat voor die 
lidstaat in de bijlage bij deze beschikking is 
vastgesteld ten opzichte van de emissies 
van die lidstaat in de jaren 2005 en 2006.

Or. fi

Amendement 92
Péter Olajos

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Totdat de Gemeenschap een 
internationale overeenkomst inzake 
klimaatverandering heeft gesloten die tot 
grotere reducties leidt dan op grond van dit 
artikel is vereist, moet iedere lidstaat tegen 
2020 zijn broeikasgasemissies uit bronnen 
die niet onder Richtlijn 2003/87/EG vallen, 
beperken met het percentage dat voor die 
lidstaat in de bijlage bij deze beschikking 
is vastgesteld ten opzichte van de emissies 
van die lidstaat in 2005.

1. Totdat de Gemeenschap een 
internationale overeenkomst inzake 
klimaatverandering heeft gesloten die tot 
grotere reducties leidt dan op grond van dit 
artikel is vereist, moet iedere lidstaat tegen 
2020 zijn broeikasgasemissies uit bronnen 
die niet onder Richtlijn 2003/87/EG vallen, 
beperken met het percentage dat voor die 
lidstaat in de bijlage is vastgesteld*.
___________
* De overeenkomstige emissieplafonds voor 
broeikasgassen en hoeveelheden in ton CO2-
equivalent voor elke lidstaat worden door de 
Commissie opnieuw berekend.

Or. en
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Motivering

Om in Kopenhagen een bevredigende internationale overeenkomst te kunnen bereiken, moeten 
alle landen verplicht zijn om de uitstoot tegen 2020 te verminderen of minstens in dezelfde 
omvang te houden, ook afgezien van de handel in emissierechten. Het is onaanvaardbaar dat 
sommige lidstaten hun uitstoot mogen opdrijven. Om dat te voorkomen moet de Commissie de 
bijlage opnieuw berekenen zodat niemand zijn uitstoot kan verhogen.  
Voor een eerlijke regelgeving moeten vroegere verwezenlijkingen van 1990 tot 2005 in 
aanmerking genomen worden. 
Een gevolg van de nieuwe berekeningen kan ook zijn dat het uitgangspunt veranderd moet 
worden. 

Amendement 93
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter, Roberto Musacchio, Adamos Adamou

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Om de verbintenissen volgens dit 
artikel na te komen, mogen er geen 
tegoeden uit vroegere werkzaamheden 
aangewend worden, tenzij een algemene 
vermindering van minstens 40% in de 
binnenlandse uitstoot aan broeikasgassen 
van de Gemeenschap gewaarborgd is. 

Or. en

Motivering

Om eerlijk haar aandeel in de verwezenlijking van de 2 graden-doelstelling te leveren, zou de 
Europese Unie haar eigen binnenlandse uitstoot tegen 2020 met minstens 40% moeten 
verminderen.  

Amendement 94
Robert Goebbels

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Bijlage -1 is van toepassing als een 
toekomstige internationale overeenkomst 
over de klimaatverandering voor 
vergelijkbare verbintenissen van andere 
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industrielanden en redelijke bijdragen 
van economisch verder gevorderde 
ontwikkelingslanden in overeenstemming 
met hun verantwoordelijkheden en 
mogelijkheden zorgt, en als de 
Gemeenschap met een doelstelling van 
30% vermindering in vergelijking met 
1990 instemt. 

Or. en

Motivering

Amendement ingegeven door een voorstel bij de Raad, in het belang van een snel vergelijk 
tussen het Europees Parlement en de Raad over gedeelde inspanningen.

Amendement 95
Konrad Szymański

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onverminderd lid 3 en artikel 4, moet 
elke lidstaat ervoor zorgen dat zijn totale 
broeikasgasemissies in 2013 uit bronnen 
die niet onder Richtlijn 2003/87/EG vallen 
niet meer bedragen dan de gemiddelde 
jaarlijkse broeikasgasemissie van die 
lidstaat uit die bronnen gedurende de 
jaren 2008, 2009 en 2010, zoals 
gerapporteerd en gecontroleerd 
overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG en 
Beschikking nr. 280/2004/EG. 

Schrappen

Or. en

Motivering

De gewenste omvang aan uitstoot van de lidstaten in 2013 uit bronnen die niet onder Richtlijn 
2003/87/EG vallen, die volgens artikel 3, lid 2 niet meer dan de gemiddelde uitstoot aan 
broeikasgassen in de jaren 2008, 2009 en 2010 mag bedragen, kan de lidstaten verhinderen om 
voordeel uit hogere emissies te halen. Dat gaat zowel tegen de overwegingen van deze
beschikking als de eerlijkheid en solidariteit in de doelstellingen van de gedeelde inspanningen 
van de lidstaten in, zoals gesteld en bij herhaling bevestigd in vroegere conclusies van de 
Europese Raad. 
Lid 2 van artikel 3 is dan ook te schrappen .
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Amendement 96
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onverminderd lid 3 en artikel 4, moet 
elke lidstaat ervoor zorgen dat zijn totale 
broeikasgasemissies in 2013 uit bronnen 
die niet onder Richtlijn 2003/87/EG vallen 
niet meer bedragen dan de gemiddelde 
jaarlijkse broeikasgasemissie van die 
lidstaat uit die bronnen gedurende de jaren 
2008, 2009 en 2010, zoals gerapporteerd 
en gecontroleerd overeenkomstig Richtlijn 
2003/87/EG en Beschikking nr. 
280/2004/EG. 

2. Onverminderd lid 3 en artikel 4, moet 
elke lidstaat ervoor zorgen dat zijn totale 
netto broeikasgasemissies van menselijke 
oorsprong in 2013 uit bronnen en putten 
die niet onder Richtlijn 2003/87/EG vallen 
niet meer bedragen dan de gemiddelde 
jaarlijkse broeikasgasemissie van die 
lidstaat uit die bronnen en putten 
gedurende de jaren 2008, 2009 en 2010, 
zoals gerapporteerd en gecontroleerd 
overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG en 
Beschikking nr. 280/2004/EG.  

Or. en

Amendement 97
Robert Goebbels

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onverminderd lid 3 en artikel 4, moet 
elke lidstaat ervoor zorgen dat zijn totale 
broeikasgasemissies in 2013 uit bronnen 
die niet onder Richtlijn 2003/87/EG vallen 
niet meer bedragen dan de gemiddelde 
jaarlijkse broeikasgasemissie van die 
lidstaat uit die bronnen gedurende de jaren 
2008, 2009 en 2010, zoals gerapporteerd 
en gecontroleerd overeenkomstig Richtlijn 
2003/87/EG en Beschikking nr. 
280/2004/EG. 

2. Onverminderd lid 3 en artikel 4, moet 
elke lidstaat ervoor zorgen dat zijn totale 
netto broeikasgasemissies van menselijke 
oorsprong in 2013 uit bronnen en putten 
die niet onder Richtlijn 2003/87/EG vallen 
niet meer bedragen dan de gemiddelde 
jaarlijkse broeikasgasemissie van die 
lidstaat uit die bronnen en putten 
gedurende de jaren 2008, 2009 en 2010, 
zoals gerapporteerd en gecontroleerd 
overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG en 
Beschikking nr. 280/2004/EG. 

Or. en

Motivering

Amendement ingegeven door een voorstel bij de Raad, in het belang van een snel vergelijk 
tussen het Europees Parlement en de Raad over gedeelde inspanningen.
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Amendement 98
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd lid 3 en artikel 4, moet elke 
lidstaat die broeikasgasemissies jaarlijks 
lineair beperken om ervoor te zorgen dat 
die emissies het plafond voor die lidstaat in 
2020, zoals in de bijlage aangegeven, niet 
overschrijdt.

Onverminderd lid 3 en artikel 4, moet elke 
lidstaat die broeikasgasemissies jaarlijks 
beperken om ervoor te zorgen dat die 
emissies het plafond voor die lidstaat in 
2020, zoals in de bijlage aangegeven, niet 
overschrijden. Om het uitgangspunt voor 
de beperking te bepalen mag elke lidstaat 
ofwel de doelstelling kiezen die het 
Protocol van Kyoto voor hem vastlegt, of 
zijn gemiddelde jaarlijkse uitstoot aan 
broeikasgassen in de jaren 2008, 2009 en 
2010 zoals aangegeven en bevestigd 
volgens Richtlijn 2003/87/EG en 
Beschikking 280/2004/EG.

Or. en

Motivering

De gegevens van het Protocol van Kyoto moeten als uitgangspunt dienen om rekening te houden 
met vroegtijdige uitstootverminderingen. Aangezien het gebruik van tegoeden in de flexibele 
mechanismen om de verbintenissen van Kyoto na te komen, in de periode na Kyoto 
waarschijnlijk veranderingen ondergaat, moet de mogelijkheid om als uitgangspunt het 
gemiddelde van de jaren 2008-2010 te nemen, behouden blijven. 

Amendement 99
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd lid 3 en artikel 4, moet elke 
lidstaat die broeikasgasemissies jaarlijks 
lineair beperken om ervoor te zorgen dat 
die emissies het plafond voor die lidstaat in 
2020, zoals in de bijlage aangegeven, niet 
overschrijdt.

Onverminderd lid 3 en artikel 4, moet elke 
lidstaat die netto broeikasgasemissies van 
menselijke oorsprong in 2016 lineair 
beperken om ervoor te zorgen dat die 
emissies het plafond voor die lidstaat in 
2020, zoals in de bijlage aangegeven, niet 
overschrijden.
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Or. en

Amendement 100
Roberto Musacchio

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd lid 3 en artikel 4, moet elke 
lidstaat die broeikasgasemissies jaarlijks 
lineair beperken om ervoor te zorgen dat 
die emissies het plafond voor die lidstaat in 
2020, zoals in de bijlage aangegeven, niet 
overschrijdt.

Onverminderd lid 3 en artikel 4, moet elke 
lidstaat die broeikasgasemissies jaarlijks 
beperken om ervoor te zorgen dat die 
emissies het plafond voor die lidstaat in 
2020, zoals aangegeven in de bijlage -
door de Commissie voor te leggen - niet 
overschrijden.

Or. en

Motivering

De Commissie legt nieuwe emissieplafonds voor broeikasgassen en de overeenkomstige 
hoeveelheden in ton CO2-equivalent als doelstelling voor elke lidstaat voor.

Amendement 101
Urszula Krupa

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd lid 3 en artikel 4, moet elke 
lidstaat die broeikasgasemissies jaarlijks 
lineair beperken om ervoor te zorgen dat 
die emissies het plafond voor die lidstaat in 
2020, zoals in de bijlage aangegeven, niet 
overschrijdt.

Onverminderd lid 3 en artikel 4, moet elke 
lidstaat die broeikasgasemissies jaarlijks 
beperken om ervoor te zorgen dat die 
emissies het plafond voor die lidstaat in 
2020, zoals in de bijlage aangegeven, niet 
overschrijden.

Or. pl

Motivering

Het is niet mogelijk om de uitstoot van broeikasgassen lineair te beperken om redenen van 
economische haalbaarheid, die grafisch de vorm van een omgekeerde kromme in afwaartse 
richting aanneemt. 
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Amendement 102
Péter Olajos

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd lid 3 en artikel 4, moet elke 
lidstaat die broeikasgasemissies jaarlijks 
lineair beperken om ervoor te zorgen dat 
die emissies het plafond voor die lidstaat in 
2020, zoals in de bijlage aangegeven, niet 
overschrijdt.

Onverminderd lid 3 en artikel 4, moet elke 
lidstaat die broeikasgasemissies jaarlijks 
lineair beperken om ervoor te zorgen dat 
die emissies het plafond voor die lidstaat in 
2020, zoals in de bijlage aangegeven, niet 
overschrijden*.
__________
* De overeenkomstige emissieplafonds voor 
broeikasgassen en hoeveelheden in ton CO2-
equivalent voor elke lidstaat worden door de 
Commissie opnieuw berekend.

Or. en

Motivering

Om in Kopenhagen een bevredigende internationale overeenkomst te kunnen bereiken, moeten 
alle landen verplicht zijn om de uitstoot tegen 2020 te verminderen of minstens in dezelfde 
omvang te houden, ook afgezien van de handel in emissierechten.  Het is dan ook 
onaanvaardbaar dat sommige lidstaten hun uitstoot mogen opdrijven.  Om dat te voorkomen 
moet de Commissie de recente bijlage opnieuw berekenen en er een nieuwe opstellen zodat 
niemand zijn uitstoot buiten de emissiehandel kan verhogen. 

Amendement 103
Péter Olajos

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Gedurende de jaren 2013 tot en met 
2019 mag elke lidstaat een hoeveelheid van 
2% van de in lid 2 bedoelde 
broeikasgasemissieplafonds van die lidstaat 
van het volgende jaar eerder gebruiken. Als 
de uitstoot van een lidstaat lager is dan het 
in lid 2 bedoelde plafond, mag hij zijn 
overschot aan emissiereductie overdragen
naar het volgende jaar.

3.   Gedurende de jaren 2013 tot en met 
2019 mag elke lidstaat een hoeveelheid van 
2% van de in lid 2 bedoelde 
broeikasgasemissieplafonds van die lidstaat 
van het volgende jaar eerder gebruiken.  
Als de binnenlandse uitstoot van een 
lidstaat lager is dan het in lid 2 bedoelde 
plafond, mag het verschil tussen de 
binnenlandse uitstoot aan broeikasgassen 
en het bewuste plafond naar het volgende 
jaar overgedragen worden. Ligt de uitstoot 
aan broeikasgassen van een lidstaat boven 
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het plafond van lid 2, dan zorgt die 
lidstaat het jaar daarop voor herstel van 
zijn te geringe prestaties. 

Or. en

Motivering

De laatste zin van deze paragraaf maakt dat de lidstaten niet alleen boeten betalen als ze 
onvoldoende presteren maar ook het jaar daarop hun uitstoot moeten verminderen, bovenop de 
uitstootvermindering die ze vanzelf moeten bereiken. De paragraaf staat volkomen in verband 
met het nieuwe artikel 5 bis, dat financiële boetes invoert voor het geval dat de 
uitstootverminderingen niet plaatsvinden. 

Amendement 104
Roberto Musacchio

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Gedurende de jaren 2013 tot en met 
2019 mag elke lidstaat een hoeveelheid van 
2% van de in lid 2 bedoelde 
broeikasgasemissieplafonds van die lidstaat 
van het volgende jaar eerder gebruiken. Als 
de uitstoot van een lidstaat lager is dan het 
in lid 2 bedoelde plafond, mag hij zijn 
overschot aan emissiereductie overdragen 
naar het volgende jaar.

3. Gedurende de jaren 2013 tot en met 
2019 mag elke lidstaat een hoeveelheid van 
1% van de in lid 2 bedoelde 
broeikasgasemissieplafonds van die lidstaat 
van het volgende jaar eerder gebruiken. Als 
enkel de binnenlandse uitstoot aan 
broeikasgassen van een lidstaat lager is 
dan het in lid 2 bedoelde plafond, mag het 
verschil tussen de binnenlandse uitstoot 
aan broeikasgassen en het bewuste 
plafond naar het volgende jaar 
overgedragen worden. 

Or. en

Motivering

Een lidstaat mag enkel de uitstoot die het verschil tussen zijn binnenlandse emissies en het 
plafond van lid 2 vertegenwoordigt, op het volgend jaar overdragen. 
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Amendement 105
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Gedurende de jaren 2013 tot en met 
2019 mag elke lidstaat een hoeveelheid van 
2% van de in lid 2 bedoelde 
broeikasgasemissieplafonds van die lidstaat 
van het volgende jaar eerder gebruiken. Als 
de uitstoot van een lidstaat lager is dan het 
in lid 2 bedoelde plafond, mag hij zijn
overschot aan emissiereductie overdragen 
naar het volgende jaar.

3. Gedurende de jaren 2013 tot en met 
2019 mag elke lidstaat een hoeveelheid van 
2% van de in lid 2 bedoelde 
broeikasgasemissieplafonds van die lidstaat 
van het volgende jaar eerder gebruiken. Als 
de uitstoot van een lidstaat die het werk 
van binnenlandse bedrijven of bronnen is, 
lager is dan het in lid 2 bedoelde plafond, 
mogen ze het verschil tussen de 
binnenlandse uitstoot aan broeikasgassen 
en het plafond overdragen naar het 
volgende jaar. 

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking.

Amendement 106
John Bowis, Péter Olajos, Avril Doyle, Frieda Brepoels, Anders Wijkman

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Gedurende de jaren 2013 tot en met 
2019 mag elke lidstaat een hoeveelheid van 
2% van de in lid 2 bedoelde 
broeikasgasemissieplafonds van die lidstaat 
van het volgende jaar eerder gebruiken. Als 
de uitstoot van een lidstaat lager is dan het 
in lid 2 bedoelde plafond, mag hij zijn 
overschot aan emissiereductie overdragen 
naar het volgende jaar.

3. Gedurende de jaren 2013 tot en met 
2019 mag elke lidstaat een hoeveelheid van 
1% van de in lid 2 bedoelde 
broeikasgasemissieplafonds van die lidstaat 
van het volgende jaar eerder gebruiken. Als 
de uitstoot van een lidstaat lager is dan het 
in lid 2 bedoelde plafond, mag hij zijn 
overschot aan emissiereductie overdragen 
naar het volgende jaar.

Or. en

Motivering

2% meergebruik zou voor verschillende lidstaten een aanzienlijk deel van hun verplichting tot 
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uitstootvermindering betekenen, en bijgevolg een echte lineaire vermindering in gevaar brengen. 
1% als maximum hoeveelheid biedt grotere zekerheid dat de uitstoot van de lidstaten wel 
degelijk een neerwaartse lijn volgt. 

Amendement 107
Konrad Szymański

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Gedurende de jaren 2013 tot en met 
2019 mag elke lidstaat een hoeveelheid 
van 2% van de in lid 2 bedoelde 
broeikasgasemissieplafonds van die lidstaat 
van het volgende jaar eerder gebruiken. Als 
de uitstoot van een lidstaat lager is dan het 
in lid 2 bedoelde plafond, mag hij zijn 
overschot aan emissiereductie overdragen 
naar het volgende jaar.

3.   Gedurende de jaren 2013 tot en met 
2019 mag elke lidstaat een hoeveelheid tot 
5% van de in lid 2 bedoelde 
broeikasgasemissieplafonds van die lidstaat 
van het volgende jaar eerder gebruiken.   
Als de uitstoot van een lidstaat lager is dan 
het in lid 2 bedoelde plafond, mag hij zijn 
overschot aan emissiereductie overdragen 
naar één van de volgende jaren.

Or. en

Motivering

De 2%-grens moet verhoogd worden om de algemene kosten van de operatie te verminderen.  
De lidstaten moeten ook over meer bewegingsvrijheid beschikken, en bijvoorbeeld hun reserve 
door onder het emissieplafond te blijven, niet alleen in het eerstvolgend jaar maar in de loop van 
heel de periode van 8 jaar kunnen gebruiken. 

Amendement 108
Anders Wijkman

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Elke lidstaat kan een deel van zijn 
emissierechten voor broeikasgassen 
volgens artikel 3, leden 1 en 2 op een 
andere lidstaat overdragen. De 
begunstigde lidstaat kan de 
emissierechten gebruiken om aan zijn 
verplichtingen volgens artikel 3 te 
voldoen. 

Or. en
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Motivering

Een voorstel dat de mogelijkheid voor handel in emissies tussen de lidstaten onderling opent.  
Aangezien de marginale zuiveringskosten per lidstaat verschillen, zorgt het voor 
kostenefficiëntere verwezenlijking van de EU-doelstelling zonder verlaging van de totale 
vermindering van uitstoot aan broeikasgassen die binnen de EU plaats moet vinden. 

Amendement 109
Christofer Fjellner

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Elke lidstaat kan een deel van zijn 
emissierechten voor broeikasgassen 
volgens artikel 3, leden 1 en 2 op een 
andere lidstaat overdragen. De 
begunstigde lidstaat kan de 
emissierechten gebruiken om aan zijn 
verplichtingen volgens artikel 3 te 
voldoen. 

Or. en

Motivering

Het voorstel zorgt voor betere kostenefficiëntie in de verwezenlijking van de EU-doelstelling 
voor uitstootvermindering.  De mogelijkheid zonder verplichting kan ook landen behulpzaam 
zijn die hun uitstoot bij gebrek aan middelen moeilijk kunnen verlagen, omdat ze financiering 
van verder optreden of verdere maatregelen in het overdragend land met de ontvangsten uit de 
overdracht mogelijk maakt. Alle lidstaten die aan de operatie wensen deel te nemen, hebben er 
voordeel bij, maar de meest bevoordeelde partij is het milieu, aangezien doelmatig gebruik van 
de middelen voor goed milieubeleid van fundamenteel belang is. 

Amendement 110
Konrad Szymański

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Elke lidstaat kan een deel van zijn 
emissierechten voor broeikasgassen
volgens artikel 3, leden 1 en 2 op een 
andere lidstaat overdragen.  De 
begunstigde lidstaat kan de 
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emissierechten gebruiken om aan zijn 
verplichtingen volgens artikel 3 te 
voldoen. 

Or. en

Motivering

Het systeem dat voorgesteld wordt, moet soepel in het gebruik zijn. De lidstaten zijn onderling 
verschillend door zuiveringskosten, geografische gesteldheid, beschikbaarheid van financiële 
middelen en meerdere andere factoren. Wat uiteindelijk telt, is de prestatie van de EU. 
Om de algemene kostenefficiëntie te verhogen moeten de lidstaten een deel van hun 
emissierechten voor broeikasgassen op een andere lidstaat kunnen overdragen.  Dergelijke 
overdrachten zouden door een bilaterale overeenkomst, kennisgeving aan de Commissie, en 
inschrijving van de overdracht in de registers van de beide lidstaten geregeld kunnen worden. 

Amendement 111
John Bowis, Péter Olajos, Anders Wijkman

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Als de uitstoot aan broeikasgassen 
van de EU in het internationaal maritiem 
transport tegen 2009 niet binnen de 
draagwijdte van enig juridisch instrument 
van de Gemeenschap gebracht is om de 
uitstoot aan broeikasgassen in het 
internationaal maritiem transport te 
verminderen, neemt de Commissie 
maatregelen om tegen 2012 
verplichtingen tot uitstootvermindering op 
nationaal niveau vast te leggen. 

Or. en

Motivering

De wetgeving op gedeelde inspanningen moet ook op de toenemende uitstoot van het 
internationaal maritiem transport van toepassing zijn.
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Amendement 112
Johannes Lebech

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Als de uitstoot aan broeikasgassen 
van het internationaal maritiem transport 
tegen 2014 niet binnen de draagwijdte van 
Richtlijn 2003/87/EG of enig ander 
juridisch instrument van de Gemeenschap 
gebracht is om de bewuste uitstoot te 
verminderen, legt de Commissie het 
Europees Parlement en de Raad tegen 
2015 een voorstel met maatregelen voor 
om verplichtingen tot 
uitstootvermindering op nationaal niveau 
vast te leggen. 

Or. en

Amendement 113
John Bowis, Péter Olajos, Peter Liese, Anders Wijkman

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Als de uitstoot aan broeikasgassen 
van een lidstaat boven het plafond van lid 
2 uitstijgt, heeft die lidstaat zijn te geringe 
prestaties het jaar daarop te herstellen 
door zijn overmatige uitstoot aan 
broeikasgassen van het jaar voordien met 
een verplichte aanvullende 
klimaatzuiveringsfactor 1,3 te 
vermenigvuldigen.  Als de uitstoot van een 
lidstaat lager dan het plafond van lid 2 
ligt, mag hij zijn overschot aan 
emissiereductie naar een van de volgende 
jaren overdragen.

Or. en

Motivering

Aangezien het de totale omvang aan emissieverminderingen is die van belang is om 
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klimaatverandering tegen te gaan, zijn boeten alleen niet genoeg. De Commissie moet dezelfde 
herstelfactor 1,3 toepassen, die ook in de uitvoeringsprocedure van het Protocol van Kyoto van 
toepassing is. 

Amendement 114
John Bowis, Péter Olajos, Avril Doyle

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
De uitstoot aan broeikasgassen van de 
Gemeenschap, die het werk van 
bedrijfstakken is die niet onder Richtlijn 
2003/87/EG vallen, moet na 2020 verder 
blijven verminderen volgens een jaarlijkse 
curve die tegen 2050 op een vermindering 
van minstens 80% in vergelijking met de 
hoeveelheden van 1990 uitkomt, met het 
uiteindelijk doel om de uitstoot van 
broeikasgassen door het gebruik van 
fossiele brandstoffen in de EU volledig te 
elimineren. De Commissie onderzoekt 
tegen 2011 of het geboden is om de 
verminderingsdoelstelling voor de 
Gemeenschap nog voor een verdere 
periode te differentiëren; anders zorgen 
de lidstaten aan de hand van een 
eenvormige reductiefactor voor jaarlijkse 
vermindering van hun uitstoot aan 
broeikasgassen op grond van deze 
beschikking.

Or. en

Motivering

Als het de bedoeling is dat de EU zich aan haar 2 graden-doelstelling houdt, dan moet ze haar 
uitstoot op langere termijn plannen. De Raad Milieu heeft er al op gewezen dat de uitstoot van 
de EU tegen 2050 met meer dan 80% ingekrompen moet worden. 
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Amendement 115
Anders Wijkman

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
De uitstoot aan broeikasgassen van de 
Gemeenschap, die het werk van 
bedrijfstakken is die niet onder Richtlijn 
2003/87/EG vallen, moet na 2020 verder 
blijven verminderen volgens een jaarlijkse 
curve die tegen 2035 op een vermindering 
van minstens 60% in vergelijking met de 
hoeveelheden van 1990 uitkomt, met het 
uiteindelijk doel om de uitstoot van 
broeikasgassen door het gebruik van 
fossiele brandstoffen in de EU tegen 2050 
volledig te elimineren. De Commissie 
onderzoekt tegen 2011 of het geboden is 
om de verminderingsdoelstelling voor de 
Gemeenschap nog voor een verdere 
periode te differentiëren; anders zorgen 
de lidstaten aan de hand van een 
eenvormige reductiefactor voor jaarlijkse 
vermindering van hun uitstoot aan 
broeikasgassen volgens deze beschikking.

Or. en

Motivering

Doelstellingen op langere termijn zijn van belang om investeerders de richting aan te wijzen.  
Als het de bedoeling is dat de EU zich aan haar 2 graden-doelstelling houdt, dan moet ze haar 
uitstoot al op langere termijn plannen. 

Amendement 116
Johannes Blokland

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
De uitstoot aan broeikasgassen van de 
Gemeenschap, die het werk van 
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bedrijfstakken is die niet onder Richtlijn 
2003/87/EG vallen, moet na 2020 verder 
blijven verminderen volgens een jaarlijkse 
curve die tegen 2050 op een vermindering 
van minstens 80% in vergelijking met de 
hoeveelheden van 1990 uitkomt, met het 
uiteindelijk doel om de uitstoot van 
broeikasgassen door het gebruik van 
fossiele brandstoffen in de EU volledig te 
elimineren. De Commissie onderzoekt 
tegen 2011 of het geboden is om de 
verminderingsdoelstelling voor de 
Gemeenschap nog voor een verdere 
periode te differentiëren; anders zorgen 
de lidstaten aan de hand van een 
eenvormige reductiefactor voor jaarlijkse 
vermindering van hun uitstoot aan 
broeikasgassen volgens deze beschikking.

Or. en

Motivering

Als het de bedoeling is dat de EU zich aan haar 2 graden-doelstelling houdt, dan moet ze haar 
uitstoot al op langere termijn plannen. De Raad Milieu heeft er al op gewezen dat de uitstoot van 
de EU tegen 2050 met meer dan 80% ingekrompen moet worden. 

Amendement 117
Satu Hassi

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
Maatregelen van de Gemeenschap voor 

doelmatig energieverbruik
De Commissie brengt verslag over de 
vorderingen van de lidstaten op de weg 
naar doelmatiger energieverbruik uit en 
legt tegen 2009 voorstellen van wetgeving 
voor om te zorgen dat de Gemeenschap in 
doelmatig energieverbruik een 
doelstelling van 20% besparing op haar 
energieverbruik volgens de prognoses 
voor 2020 bereikt, zoals door de Europese 
Raad van maart 2007 onderschreven. 
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Or. en

Motivering

Om zeker te zijn dat de lidstaten de doelstellingen van deze beschikking kunnen bereiken, moet 
het besluit van de Europese Raad om de doelmatigheid van het energieverbruik tegen 2020 met 
20% te verbeteren met behulp van EU-wetgeving uitgevoerd worden.

Amendement 118
Johannes Lebech

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
Doelmatig energieverbruik

Om het potentieel voor 20% minder 
energieverbruik tegen 2020 in de EU met 
zekerheid te verwezenlijken, wordt de 
indicatieve doelstelling van het "Actieplan 
voor energie-efficiëntie - het potentieel 
realiseren" (COM(2006)0545) voor de 
lidstaten dwingend. De Commissie stelt 
uiterlijk in 2010 maatregelen in die zin 
voor. 

Or. en

Motivering

Energiebesparing is de kostenefficiëntste manier om klimaatverandering te bestrijden.   De 
onmiddellijke kosten van het onvermogen van de EU om doelmatig gebruik te maken van energie 
belopen volgens het actieplan energie-efficiëntie tegen 2020 meer dan 100 miljard euro per jaar.  
Het plan stelt verder dat het technisch en economisch ook nog altijd mogelijk is om tegen 2020 
minstens 20% van het totaal primair energieverbruik te besparen bovenop de besparingen als 
gevolg van de weerslag van de prijzen en structurele veranderingen in de economie, normale 
vervanging van technologie en de maatregelen die al uitgevaardigd zijn.  
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Amendement 119
Anders Wijkman

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
Om het potentieel voor doelmatig 
energieverbruik met zekerheid in zijn 
volle omvang te benutten en de 
doelstelling van 20% minder 
energieverbruik in de EU tegen 2020 te 
bereiken, als vertrekpunt, stelt de 
Commissie maatregelen voor, ook 
bindende doelstellingen, die van het 
"Actieplan voor energie-efficiëntie - het 
potentieel realiseren" (COM(2006)0545) 
uitgaan. 

Or. en

Motivering

Op de doelmatigheid van het energieverbruik werken is de kostenefficiëntste manier om 
klimaatverandering te bestrijden: er is een aanzienlijk economisch potentieel om 
energieverkwisting in Europa tegen te gaan.  In die zienswijze is het eigenaardig dat de 
Commissie in haar maatregelenpakket van januari van dit jaar geen bindende doelstellingen 
voor doelmatig energieverbruik voorstelt, in de lijn van de conclusies van maart 2007 van de 
Raad.  

Amendement 120
Riitta Myller

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
Om het potentieel voor 20% minder 
energieverbruik tegen 2020 in de EU met 
zekerheid te verwezenlijken wordt de 
indicatieve doelstelling van het "Actieplan 
voor energie-efficiëntie - het potentieel 
realiseren" (COM(2006)0545) voor de 
lidstaten dwingend.  
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De Commissie neemt uiterlijk in 2009 
maatregelen in die zin, waarop elke 
lidstaat een strategie voor doelmatig 
energieverbruik opstelt. 

Or. en

Amendement 121
Riitta Myller

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 ter
Elke lidstaat stelt een nationaal actieplan 
op dat uiteenzet hoe hij buiten de handel 
in emissierechten zijn 
verminderingsdoelstelling denkt te 
bereiken. 

Or. fi
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