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Amendement 39
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 1

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) 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 wordt een 
regeling vastgesteld voor de handel in 
broeikasgasemissierechten binnen de 
Gemeenschap teneinde de emissies van 
broeikasgassen op een kosteneffectieve en 
economisch efficiënte wijze te 
verminderen.

(1) 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 wordt een 
regeling vastgesteld voor de handel in 
broeikasgasemissierechten binnen de 
Gemeenschap teneinde de emissies van 
broeikasgassen op een kosteneffectieve en 
economisch efficiënte wijze te 
verminderen.

Or. pl

Motivering

Priorytetem w UE jest utrzymanie dobrego stanu środowiska oraz zdrowia publicznego.

Amendement 40
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 2

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het Raamverdrag van de Verenigde 
Naties inzake klimaatverandering 
(UNFCCC), dat namens de Europese 
Gemeenschap is goedgekeurd bij Besluit 
94/69/EG van de Raad van 15 december 
1993 betreffende het sluiten van het 
Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering, heeft als 
uiteindelijke doelstelling de concentraties 
van broeikasgassen in de atmosfeer te 
stabiliseren op een niveau waarop een 

(2) Het Raamverdrag van de Verenigde 
Naties inzake klimaatverandering 
(UNFCCC), dat namens de Europese 
Gemeenschap is goedgekeurd bij Besluit 
94/69/EG van de Raad van 15 december 
1993 betreffende het sluiten van het 
Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering, heeft als 
uiteindelijke doelstelling de concentraties 
van broeikasgassen in de atmosfeer te 
stabiliseren op een niveau waarop een 
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gevaarlijke antropogene verstoring van het 
klimaatsysteem wordt voorkomen. Om 
deze doelstelling te halen mag de algehele 
stijging van het mondiale jaarlijkse 
gemiddelde van de oppervlaktetemperatuur 
niet hoger uitkomen dan 2°C boven het 
pre-industriële niveau. Uit het meest 
recente evaluatieverslag van het IPCC 
(Intergovernmental Panel on Climate 
Change) blijkt dat om dit te bereiken de 
mondiale emissie van broeikasgassen na 
2020 niet verder mag stijgen. Dit betekent 
dat de activiteiten van de Gemeenschap 
moeten worden opgevoerd, dat de 
ontwikkelde landen snel bij de 
emissiebeperking moeten worden 
betrokken en dat de deelname van 
ontwikkelingslanden aan dit proces moet 
worden gestimuleerd.

gevaarlijke antropogene verstoring van het 
klimaatsysteem wordt voorkomen. Uit het 
meest recente evaluatieverslag van het 
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 
Change) blijkt dat om dit te bereiken de 
mondiale emissie van broeikasgassen na 
2020 niet verder mag stijgen. Dit betekent 
dat de activiteiten van de Gemeenschap 
moeten worden opgevoerd, dat de 
ontwikkelde landen snel bij de 
emissiebeperking moeten worden 
betrokken en dat de deelname van 
ontwikkelingslanden aan dit proces moet 
worden gestimuleerd.

Or. pl

Motivering

Źródła naukowe wskazują również na możliwy i bardzo prawdopodobny brak związku 
przyczynowo-skutkowego pomiędzy fluktuacjami średnich temperatur rocznych, mierzonych na 
powierzchni Ziemi a stężeniami gazów cieplarnianych w atmosferze ziemskiej. Jeżeli takie 
przypuszczenia zostaną potwierdzone, koszty i straty, jakie przyniosą potencjalne, wieloletnie 
działania regulacyjne, ingerujące w gospodarkę Wspólnoty, doprowadzą do znacznego 
osłabienia jej dynamiki, bez żadnych wymiernych korzyści a także, w sposób pośredni, poprzez 
brak środków, zahamują ekokonwersję tej gospodarki.

Amendement 41
Anders Wijkman

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het Raamverdrag van de Verenigde 
Naties inzake klimaatverandering 
(UNFCCC), dat namens de Europese 
Gemeenschap is goedgekeurd bij Besluit 
94/69/EG van de Raad van 15 december 
1993 betreffende het sluiten van het 
Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering, heeft als 
uiteindelijke doelstelling de concentraties 

(2) Het Raamverdrag van de Verenigde 
Naties inzake klimaatverandering 
(UNFCCC), dat namens de Europese 
Gemeenschap is goedgekeurd bij Besluit 
94/69/EG van de Raad van 15 december 
1993 betreffende het sluiten van het 
Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering, heeft als 
uiteindelijke doelstelling de concentraties 
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van broeikasgassen in de atmosfeer te 
stabiliseren op een niveau waarop een 
gevaarlijke antropogene verstoring van het 
klimaatsysteem wordt voorkomen. Om 
deze doelstelling te halen mag de algehele 
stijging van het mondiale jaarlijkse 
gemiddelde van de oppervlaktetemperatuur 
niet hoger uitkomen dan 2°C boven het 
pre-industriële niveau. Uit het meest 
recente evaluatieverslag van het IPCC 
(Intergovernmental Panel on Climate 
Change) blijkt dat om dit te bereiken de 
mondiale emissie van broeikasgassen na 
2020 niet verder mag stijgen. Dit betekent 
dat de activiteiten van de Gemeenschap 
moeten worden opgevoerd, dat de 
ontwikkelde landen snel bij de 
emissiebeperking moeten worden 
betrokken en dat de deelname van 
ontwikkelingslanden aan dit proces moet 
worden gestimuleerd.

van broeikasgassen in de atmosfeer te 
stabiliseren op een niveau waarop een 
gevaarlijke antropogene verstoring van het 
klimaatsysteem wordt voorkomen. Om 
deze doelstelling te halen mag de algehele 
stijging van het mondiale jaarlijkse 
gemiddelde van de oppervlaktetemperatuur 
niet hoger uitkomen dan 2°C boven het 
pre-industriële niveau. Uit het meest 
recente evaluatieverslag van het IPCC 
(Intergovernmental Panel on Climate 
Change) blijkt dat om dit te bereiken de 
mondiale emissie van broeikasgassen na 
2020 niet verder mag stijgen. Recent 
scientific findings show that atmospheric 
concentration of carbon dioxide must be 
reduced to below 350 parts per million, 
which would imply a greenhouse gas 
emission reduction in the order of 60% by 
2035. Dit betekent dat de activiteiten van 
de Gemeenschap moeten worden 
opgevoerd, dat de ontwikkelde landen snel 
bij de emissiebeperking moeten worden 
betrokken en dat de deelname van 
ontwikkelingslanden aan dit proces moet 
worden gestimuleerd.

Or. en

Motivering

As the climate situation is more serious than previously though the recent forum held in 
Tällberg, Sweden, with the participation of scientists from NASA and Stockholm Environment 
Institute suggest that we must reduce atmospheric CO2 to levels below 350 ppm (parts per 
million) in order to avoid catastrophic effects. Until recently, scientific consensus set the safe 
zone to avoid the worst effects of climate change at 450 ppm whereas new finding now show that 
the critical level starts already at 350 ppm. This would translate into a reduction of at least 60% 
GHG emissions by 2030 and 100% by 2050.

Amendement 42
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het Raamverdrag van de Verenigde (2) Het Raamverdrag van de Verenigde 

Adlib Express Watermark



PE409.565v01-00 6/88 AM\732961NL.doc

NL

Naties inzake klimaatverandering 
(UNFCCC), dat namens de Europese 
Gemeenschap is goedgekeurd bij Besluit 
94/69/EG van de Raad van 15 december 
1993 betreffende het sluiten van het 
Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering, heeft als 
uiteindelijke doelstelling de concentraties 
van broeikasgassen in de atmosfeer te 
stabiliseren op een niveau waarop een 
gevaarlijke antropogene verstoring van het 
klimaatsysteem wordt voorkomen. Om 
deze doelstelling te halen mag de algehele 
stijging van het mondiale jaarlijkse 
gemiddelde van de oppervlaktetemperatuur 
niet hoger uitkomen dan 2°C boven het 
pre-industriële niveau. Uit het meest 
recente evaluatieverslag van het IPCC 
(Intergovernmental Panel on Climate 
Change) blijkt dat om dit te bereiken de 
mondiale emissie van broeikasgassen na 
2020 niet verder mag stijgen. Dit betekent 
dat de activiteiten van de Gemeenschap 
moeten worden opgevoerd, dat de 
ontwikkelde landen snel bij de 
emissiebeperking moeten worden 
betrokken en dat de deelname van 
ontwikkelingslanden aan dit proces moet 
worden gestimuleerd.

Naties inzake klimaatverandering 
(UNFCCC), dat namens de Europese 
Gemeenschap is goedgekeurd bij Besluit 
94/69/EG van de Raad van 15 december 
1993 betreffende het sluiten van het 
Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering, heeft als 
uiteindelijke doelstelling de concentraties 
van broeikasgassen in de atmosfeer te 
stabiliseren op een niveau waarop een 
gevaarlijke antropogene verstoring van het 
klimaatsysteem wordt voorkomen. Om 
deze doelstelling te halen mag de algehele 
stijging van het mondiale jaarlijkse 
gemiddelde van de oppervlaktetemperatuur 
niet hoger uitkomen dan 2°C boven het 
pre-industriële niveau. Uit het meest 
recente evaluatieverslag van het IPCC 
(Intergovernmental Panel on Climate 
Change) blijkt dat om dit te bereiken de 
mondiale emissie van broeikasgassen na 
2020 niet verder mag stijgen. Recent 
scientific findings show that atmospheric 
concentration of carbon dioxide must be 
reduced to below 350 parts per million, 
which means a Community greenhouse 
gas emission reduction target of 60% by 
2030.  Dit betekent dat de activiteiten van 
de Gemeenschap moeten worden 
opgevoerd, dat de ontwikkelde landen snel 
bij de emissiebeperking moeten worden 
betrokken en dat de deelname van 
ontwikkelingslanden aan dit proces moet 
worden gestimuleerd.

Or. en

Motivering

As the climate situation is more serious than previously though the recent forum held in 
Tällberg, Sweden, with the participation of scientists from NASA and Stockholm Environment 
Institute suggest that we must reduce atmospheric CO2 to levels below 350 ppm (parts per 
million) in order to avoid catastrophic effects. Until recently, scientific consensus set the safe 
zone to avoid the worst effects of climate change at 450 ppm whereas new finding now show that 
the critical level starts already at 350 ppm. This would translate into a reduction of at least 60% 
GHG emissions by 2030 and 100% by 2050.
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Amendement 43
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, Anja Weisgerber, Christofer Fjellner

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het Raamverdrag van de Verenigde 
Naties inzake klimaatverandering 
(UNFCCC), dat namens de Europese 
Gemeenschap is goedgekeurd bij Besluit 
94/69/EG van de Raad van 15 december 
1993 betreffende het sluiten van het 
Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering, heeft als 
uiteindelijke doelstelling de concentraties 
van broeikasgassen in de atmosfeer te 
stabiliseren op een niveau waarop een 
gevaarlijke antropogene verstoring van het 
klimaatsysteem wordt voorkomen. Om
deze doelstelling te halen mag de algehele 
stijging van het mondiale jaarlijkse 
gemiddelde van de oppervlaktetemperatuur 
niet hoger uitkomen dan 2°C boven het 
pre-industriële niveau. Uit het meest 
recente evaluatieverslag van het IPCC 
(Intergovernmental Panel on Climate 
Change) blijkt dat om dit te bereiken de 
mondiale emissie van broeikasgassen na 
2020 niet verder mag stijgen. Dit betekent 
dat de activiteiten van de Gemeenschap 
moeten worden opgevoerd, dat de 
ontwikkelde landen snel bij de 
emissiebeperking moeten worden 
betrokken en dat de deelname van 
ontwikkelingslanden aan dit proces moet 
worden gestimuleerd.

(2) Het Raamverdrag van de Verenigde 
Naties inzake klimaatverandering 
(UNFCCC), dat namens de Europese 
Gemeenschap is goedgekeurd bij Besluit 
94/69/EG van de Raad van 15 december 
1993 betreffende het sluiten van het 
Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering, heeft als 
uiteindelijke doelstelling de concentraties 
van broeikasgassen in de atmosfeer te 
stabiliseren op een niveau waarop een 
gevaarlijke antropogene verstoring van het 
klimaatsysteem wordt voorkomen. Om 
deze doelstelling te halen mag de algehele 
stijging van het mondiale jaarlijkse 
gemiddelde van de oppervlaktetemperatuur 
niet hoger uitkomen dan 2°C boven het 
pre-industriële niveau. Uit het meest 
recente evaluatieverslag van het IPCC 
(Intergovernmental Panel on Climate 
Change) blijkt dat om dit te bereiken de 
mondiale emissie van broeikasgassen na 
2020 niet verder mag stijgen. Dit betekent 
dat de activiteiten van de Gemeenschap 
moeten worden opgevoerd, dat de 
ontwikkelde en nieuw-geïndustrialiseerde
landen snel bij de emissiebeperking moeten 
worden betrokken en dat de deelname van 
ontwikkelingslanden aan dit proces moet 
worden gestimuleerd.

Or. en

Motivering

Aangezien het aandeel van nieuw-geïndustrialiseerde landen in de emissie aanhoudend stijgt, 
moet het doel zijn hun deelneming te garanderen, niet alleen hen aan te moedigen om deel te 
nemen.
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Amendement 44
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het Raamverdrag van de Verenigde 
Naties inzake klimaatverandering 
(UNFCCC), dat namens de Europese 
Gemeenschap is goedgekeurd bij Besluit 
94/69/EG van de Raad van 15 december 
1993 betreffende het sluiten van het 
Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering, heeft als 
uiteindelijke doelstelling de concentraties 
van broeikasgassen in de atmosfeer te 
stabiliseren op een niveau waarop een 
gevaarlijke antropogene verstoring van het 
klimaatsysteem wordt voorkomen. Om 
deze doelstelling te halen mag de algehele 
stijging van het mondiale jaarlijkse 
gemiddelde van de oppervlaktetemperatuur 
niet hoger uitkomen dan 2°C boven het 
pre-industriële niveau. Uit het meest 
recente evaluatieverslag van het IPCC 
(Intergovernmental Panel on Climate 
Change) blijkt dat om dit te bereiken de 
mondiale emissie van broeikasgassen na 
2020 niet verder mag stijgen. Dit betekent 
dat de activiteiten van de Gemeenschap 
moeten worden opgevoerd, dat de 
ontwikkelde landen snel bij de 
emissiebeperking moeten worden 
betrokken en dat de deelname van 
ontwikkelingslanden aan dit proces moet 
worden gestimuleerd.

(2) Het Raamverdrag van de Verenigde 
Naties inzake klimaatverandering 
(UNFCCC), dat namens de Europese 
Gemeenschap is goedgekeurd bij Besluit 
94/69/EG van de Raad van 15 december 
1993 betreffende het sluiten van het 
Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering, heeft als 
uiteindelijke doelstelling de concentraties 
van broeikasgassen in de atmosfeer te 
stabiliseren op een niveau waarop een 
gevaarlijke antropogene verstoring van het 
klimaatsysteem wordt voorkomen. Om 
deze doelstelling te halen mag de algehele 
stijging van het mondiale jaarlijkse 
gemiddelde van de oppervlaktetemperatuur 
niet hoger uitkomen dan 2°C boven het 
pre-industriële niveau. Uit het meest 
recente evaluatieverslag van het IPCC 
(Intergovernmental Panel on Climate 
Change) blijkt dat om dit te bereiken de 
mondiale emissie van broeikasgassen na 
2020 niet verder mag stijgen. Dit betekent 
dat de activiteiten van de Gemeenschap 
moeten worden opgevoerd, dat de 
ontwikkelde en nieuw-geïndustrialiseerde
landen snel bij de emissiebeperking moeten 
worden betrokken en dat de deelname van 
ontwikkelingslanden aan dit proces moet 
worden gestimuleerd.

Or. en

Motivering

Aangezien het aandeel van nieuw-geïndustrialiseerde landen in de emissie aanhoudend stijgt, 
moet het doel zijn hun deelneming te garanderen, niet alleen hen aan te moedigen om deel te 
nemen.
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Amendement 45
Vittorio Prodi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De Europese Raad heeft het vaste 
voornemen uitgesproken om de algehele 
emissie van broeikasgassen door de 
Gemeenschap tegen 2020 met ten minste 
20% ten opzichte van 1990 te verlagen en 
met 30% mits de andere ontwikkelde 
landen zich vastleggen op een 
vergelijkbare emissiebeperking en de 
economisch meer gevorderde 
ontwikkelingslanden een bijdrage leveren 
die in verhouding staat tot hun 
verantwoordelijkheid en capaciteiten.
Tegen 2050 moet de mondiale emissie van 
broeikasgassen met ten minste 50% ten 
opzichte van 1990 zijn gedaald. Alle 
bedrijfstakken van de economie moeten tot 
deze emissiebeperking bijdragen.

(3) De Europese Raad heeft het vaste 
voornemen uitgesproken om de algehele 
emissie van broeikasgassen door de 
Gemeenschap tegen 2020 met ten minste 
20% ten opzichte van 1990 te verlagen en 
met 30% mits de andere ontwikkelde 
landen zich vastleggen op een 
vergelijkbare emissiebeperking en de 
economisch meer gevorderde 
ontwikkelingslanden een bijdrage leveren 
die in verhouding staat tot hun 
verantwoordelijkheid en capaciteiten.
Tegen 2050 moet de mondiale emissie van 
broeikasgassen met ten minste 80% ten 
opzichte van 1990 zijn gedaald. Alle 
bedrijfstakken van de economie moeten tot 
deze emissiebeperking bijdragen.

Or. en

Amendement 46
Caroline Lucas

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De Europese Raad heeft het vaste 
voornemen uitgesproken om de algehele 
emissie van broeikasgassen door de 
Gemeenschap tegen 2020 met ten minste 
20% ten opzichte van 1990 te verlagen en 
met 30% mits de andere ontwikkelde 
landen zich vastleggen op een 
vergelijkbare emissiebeperking en de 
economisch meer gevorderde 
ontwikkelingslanden een bijdrage leveren 
die in verhouding staat tot hun 
verantwoordelijkheid en capaciteiten.

(3) De Europese Raad heeft het vaste 
voornemen uitgesproken om de algehele 
emissie van broeikasgassen door de 
Gemeenschap tegen 2020 met ten minste 
20% ten opzichte van 1990 te verlagen en 
met 30% mits de andere ontwikkelde 
landen zich vastleggen op een 
vergelijkbare emissiebeperking en de 
economisch meer gevorderde 
ontwikkelingslanden een bijdrage leveren 
die in verhouding staat tot hun 
verantwoordelijkheid en capaciteiten.
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Tegen 2050 moet de mondiale emissie van 
broeikasgassen met ten minste 50% ten 
opzichte van 1990 zijn gedaald. Alle 
bedrijfstakken van de economie moeten tot 
deze emissiebeperking bijdragen.

Tegen 2050 moet de mondiale emissie van 
broeikasgassen met ten minste 50% ten 
opzichte van 1990 zijn gedaald. Alle 
bedrijfstakken van de economie, met 
inbegrip van de scheep- en luchtvaart,
moeten tot deze emissiebeperking 
bijdragen. De luchtvaart draagt bij tot de 
verlagingen van 20% en 30% doordat zij 
in de Gemeenschapsregeling is 
opgenomen. Totdat de scheepvaart in de 
Gemeenschapsregeling is opgenomen, wat 
uiterlijk in 2015 zou moeten gebeuren, 
moeten de emissies van de scheepvaart 
worden opgenomen in het besluit over de 
inspanningen van de lidstaten om te 
voldoen aan de verbintenissen van de 
Gemeenschap om de broeikasgasemissies 
tegen 2020 te verlagen.

Or. en

Motivering

Adds the industrialised country targets from the March 2007 European Council conclusions to 
the amendment 3 by the Rapporteur.

Amendement 47
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De Europese Raad heeft het vaste 
voornemen uitgesproken om de algehele 
emissie van broeikasgassen door de 
Gemeenschap tegen 2020 met ten minste 
20% ten opzichte van 1990 te verlagen en 
met 30% mits de andere ontwikkelde 
landen zich vastleggen op een 
vergelijkbare emissiebeperking en de 
economisch meer gevorderde 
ontwikkelingslanden een bijdrage leveren 
die in verhouding staat tot hun 
verantwoordelijkheid en capaciteiten.

(3) De Europese Raad heeft het vaste 
voornemen uitgesproken om de algehele 
emissie van broeikasgassen door de 
Gemeenschap tegen 2020 met ten minste 
20% ten opzichte van 1990 te verlagen en 
met 30% mits de andere ontwikkelde 
landen zich vastleggen op een 
vergelijkbare emissiebeperking en de 
economisch meer gevorderde 
ontwikkelingslanden een bijdrage leveren 
die in verhouding staat tot hun 
verantwoordelijkheid en capaciteiten.
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Tegen 2050 moet de mondiale emissie van 
broeikasgassen met ten minste 50% ten 
opzichte van 1990 zijn gedaald. Alle 
bedrijfstakken van de economie moeten tot 
deze emissiebeperking bijdragen.

Tegen 2050 moet de mondiale emissie van 
broeikasgassen met ten minste 50% ten 
opzichte van 1990 zijn gedaald. Alle 
bedrijfstakken van de economie, met 
inbegrip van de scheep- en luchtvaart,
moeten tot deze emissiebeperking 
bijdragen. De luchtvaart draagt bij tot de 
verlagingen van 20% en 30% doordat zij 
in de Gemeenschapsregeling is 
opgenomen. Totdat de scheepvaart in de 
Gemeenschapsregeling is opgenomen, wat 
uiterlijk in 2015 zou moeten gebeuren, 
moeten de emissies van de scheepvaart 
worden opgenomen in het besluit over de 
inspanningen van de lidstaten om te 
voldoen aan de verbintenissen van de 
Gemeenschap om de broeikasgasemissies 
tegen 2020 te verlagen.

Or. en

Motivering

Verduidelijking.

Amendement 48
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Als bijdrage tot de verwezenlijking van 
deze doelstellingen op lange termijn dient 
er een voorspelbare route te worden 
uitgestippeld voor de beperking van de 
emissie van installaties die onder de 
Gemeenschapsregeling vallen. Om de 
toezegging van de Gemeenschap om de 
emissie van broeikasgassen met ten minste 
20% ten opzichte van 1990 te verlagen, op 
een kosteneffectieve wijze te realiseren, 
moeten de voor deze installaties 
toegekende emissierechten tegen 2020 
21% lager liggen dan hun emissieniveau 
van 2005.

(4) Als bijdrage tot de verwezenlijking van 
doelstellingen op lange termijn dient er een 
voorspelbare route te worden uitgestippeld 
voor de beperking van de emissie van 
installaties die onder de 
Gemeenschapsregeling vallen. To achieve 
cost-effectively at least a 40% reduction in 
greenhouse gas emissions below 1990 
levels, emission allowances allocated in 
respect of those installations should be 
adjusted accordingly with the sectors 
covered by the Community scheme 
undertaking two-thirds of the emission 
reduction effort, with verified emissions in 
2005 being the year from which effort is 
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determined.

Or. en

Motivering

Until recently, scientific consensus set the safe zone to avoid the worst effects of climate change 
at 450 ppm whereas new finding now show that the critical level starts already at 350 ppm. This 
would translate into a reduction of at least 60% GHG emissions by 2030 and 100% by 2050. In 
order to achieve these reductions in a predictable and cost-efficient way, the 2020 emission 
reduction target needs to be more ambitious.

Amendement 49
Caroline Lucas

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Als bijdrage tot de verwezenlijking van 
deze doelstellingen op lange termijn dient 
er een voorspelbare route te worden 
uitgestippeld voor de beperking van de 
emissie van installaties die onder de 
Gemeenschapsregeling vallen. Om de 
toezegging van de Gemeenschap om de 
emissie van broeikasgassen met ten minste 
20% ten opzichte van 1990 te verlagen, op 
een kosteneffectieve wijze te realiseren, 
moeten de voor deze installaties 
toegekende emissierechten tegen 2020 
21% lager liggen dan hun emissieniveau 
van 2005.

(4) Als bijdrage tot de verwezenlijking van 
deze doelstellingen op lange termijn dient 
er een voorspelbare route te worden 
uitgestippeld voor de beperking van de 
emissie van installaties die onder de 
Gemeenschapsregeling vallen. Om de 
toezegging van de Gemeenschap om de 
emissie van broeikasgassen met ten minste 
30% ten opzichte van 1990 te verlagen, op 
een kosteneffectieve wijze te realiseren, 
moeten de voor deze installaties 
toegekende emissierechten tegen 2020 -
30% lager liggen dan hun emissieniveau 
van 2005. The Commission should 
determine the total cap for 2020, as well 
as the division of allowances to be 
auctioned between Member States and the 
linear reduction factor in reference to 
2005 verified emission levels, at the latest 
by 30 June 2010.

Or. en

Motivering

The IPCC 4th assessment report scenario that would give 50% likelihood  for maintaining 
temperature increase to +2C assumes industrialised countries reduce their emissions by 25-40% 

Adlib Express Watermark



AM\732961NL.doc 13/88 PE409.565v01-00

NL

compared to 1990 by 2020 domestically and in addition significant deviation from business as 
usual in non-Annex I parties.  Reductions will be come more expensive the longer the delay, 
which is why EU should take 30% reduction target as starting point for domestic measures.

Amendement 50
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Als bijdrage tot de verwezenlijking van 
deze doelstellingen op lange termijn dient 
er een voorspelbare route te worden 
uitgestippeld voor de beperking van de 
emissie van installaties die onder de 
Gemeenschapsregeling vallen. Om de 
toezegging van de Gemeenschap om de 
emissie van broeikasgassen met ten minste 
20% ten opzichte van 1990 te verlagen, op 
een kosteneffectieve wijze te realiseren, 
moeten de voor deze installaties 
toegekende emissierechten tegen 2020 
21% lager liggen dan hun emissieniveau 
van 2005.

(4) Als bijdrage tot de verwezenlijking van 
deze doelstellingen op lange termijn dient 
er een voorspelbare route te worden 
uitgestippeld voor de beperking van de 
emissie van installaties die onder de 
Gemeenschapsregeling vallen. Om de 
toezegging van de Gemeenschap om de 
emissie van broeikasgassen met ten minste 
20% ten opzichte van 1990 te verlagen, op 
een kosteneffectieve wijze te realiseren, 
moeten de voor deze installaties 
toegekende emissierechten tegen 2020 
21% lager liggen dan hun emissieniveau 
van 2005.

Or. en

Motivering

Doorgaans wordt 1990 als referentiejaar gebruikt. Daarom moet het benaderende percentage 
van de CO2-verlaging die door de EU-ETS in 2020 bereikt zal zijn, ook uitgedrukt worden in 
vergelijking met 1990. Dit is van bijzonder belang voor de internationale onderhandelingen 
waarin de EU moet aantonen wat ze bereikt heeft sinds 1990. 30% is het percentage dat de 
Europese Commissie opgegeven heeft tijdens de zitting van het Europees Parlement op 15 mei 
2008.

Amendement 51
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Als bijdrage tot de verwezenlijking van 
deze doelstellingen op lange termijn dient 

(4) Als bijdrage tot de verwezenlijking van 
deze doelstellingen op lange termijn dient 
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er een voorspelbare route te worden 
uitgestippeld voor de beperking van de 
emissie van installaties die onder de 
Gemeenschapsregeling vallen. Om de 
toezegging van de Gemeenschap om de 
emissie van broeikasgassen met ten minste 
20% ten opzichte van 1990 te verlagen, op 
een kosteneffectieve wijze te realiseren, 
moeten de voor deze installaties 
toegekende emissierechten tegen 2020 
21% lager liggen dan hun emissieniveau 
van 2005.

er een voorspelbare route te worden 
uitgestippeld voor de beperking van de 
emissie van installaties die onder de 
Gemeenschapsregeling vallen. Om de 
toezegging van de Gemeenschap om de 
emissie van broeikasgassen met ten minste 
20% ten opzichte van 1990 te verlagen, op 
een kosteneffectieve wijze te realiseren, 
moeten de voor deze installaties 
toegekende emissierechten tegen 2020 
21% lager liggen dan hun emissieniveau 
van 2005. Regarding a possible 30% 
reduction in greenhouse gas emissions 
below 1990 levels, the number of emission 
allowances allocated in respect of those 
installations should be determined by 30 
June 2009.

Or. en

Motivering

Working out the 30% target is necessary in case a global agreement is reached in 2009. On the 
30 of june 2009 (2010 in current proposal) the Commission also has identified which energy 
intensive sectors or subsectors are likely to be subject tocarbon leakage.

Amendement 52
Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Als bijdrage tot de verwezenlijking van 
deze doelstellingen op lange termijn dient 
er een voorspelbare route te worden 
uitgestippeld voor de beperking van de 
emissie van installaties die onder de 
Gemeenschapsregeling vallen. Om de 
toezegging van de Gemeenschap om de 
emissie van broeikasgassen met ten minste 
20% ten opzichte van 1990 te verlagen, op 
een kosteneffectieve wijze te realiseren, 
moeten de voor deze installaties 
toegekende emissierechten tegen 2020 

(4) Als bijdrage tot de verwezenlijking van 
deze doelstellingen op lange termijn dient 
er een voorspelbare route te worden 
uitgestippeld voor de beperking van de 
emissie van installaties die onder de 
Gemeenschapsregeling vallen. Om de 
toezegging van de Gemeenschap om de 
emissie van broeikasgassen met ten minste 
20% ten opzichte van 1990 te verlagen, op 
een kosteneffectieve wijze te realiseren, 
moeten de voor deze installaties 
toegekende emissierechten tegen 2020 
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21% lager liggen dan hun emissieniveau 
van 2005.

21% lager liggen dan hun emissieniveau 
van 2005. Om de stap van 20% naar 30% 
te verkleinen is het nuttig nu al de stap te 
maken naar 25% emissiereductie in het 
ETS.

Or. nl

Amendement 53
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Christofer Fjellner, Holger 
Krahmer, Peter Liese, Miroslav Ouzký, Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Als bijdrage tot de verwezenlijking van 
deze doelstellingen op lange termijn dient 
er een voorspelbare route te worden 
uitgestippeld voor de beperking van de 
emissie van installaties die onder de 
Gemeenschapsregeling vallen. Om de 
toezegging van de Gemeenschap om de 
emissie van broeikasgassen met ten minste 
20% ten opzichte van 1990 te verlagen, op 
een kosteneffectieve wijze te realiseren, 
moeten de voor deze installaties 
toegekende emissierechten tegen 2020 
21% lager liggen dan hun emissieniveau 
van 2005.

(4) Als bijdrage tot de verwezenlijking van 
deze doelstellingen op lange termijn dient 
er een voorspelbare route te worden 
uitgestippeld voor de beperking van de 
emissie van installaties die onder de 
Gemeenschapsregeling vallen. Om de 
toezegging van de Gemeenschap om de 
emissie van broeikasgassen met ten minste 
20% ten opzichte van 1990 te verlagen, op 
een kosteneffectieve wijze te realiseren, 
moeten de voor deze installaties 
toegekende emissierechten tegen 2020 
21% lager liggen dan hun emissieniveau 
van 2005.

Or. en

Motivering

Doorgaans wordt 1990 als referentiejaar gebruikt. Daarom moet het benaderende percentage 
van de CO2-verlaging die door de EU-ETS in 2020 bereikt zal zijn, ook uitgedrukt worden in 
vergelijking met 1990. Dit is van bijzonder belang voor de internationale onderhandelingen 
waarin de EU moet aantonen wat ze bereikt heeft sinds 1990. 30% is het percentage dat de 
Europese Commissie opgegeven heeft tijdens de zitting van het Europees Parlement op 15 mei 
2008.
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Amendement 54
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Om de zekerheid en voorspelbaarheid 
van de Gemeenschapsregeling te 
bevorderen dienen er bepalingen te worden 
vastgesteld om de bijdrage van de 
Gemeenschapsregeling op te voeren 
teneinde tot een algehele beperking van 
meer dan 20% te komen, met name gelet 
op de doelstelling van de Europese Raad 
voor een beperking met 30% tegen 2020, 
die op wetenschappelijke gronden 
noodzakelijk wordt geacht om een 
gevaarlijke klimaatverandering te 
voorkomen.

(5) Om de zekerheid en voorspelbaarheid 
van de Gemeenschapsregeling te 
bevorderen dienen er bepalingen te worden 
vastgesteld om de bijdrage van de 
Gemeenschapsregeling op te voeren 
teneinde tot een algehele beperking van 
meer dan 40% te komen, met name gelet 
op de doelstelling van de Europese Raad 
voor een beperking met 30% tegen 2020, 
die op wetenschappelijke gronden 
noodzakelijk wordt geacht om een 
gevaarlijke klimaatverandering te 
voorkomen.

Or. en

Motivering

Until recently, scientific consensus set the safe zone to avoid the worst effects of climate change 
at 450 ppm whereas new finding now show that the critical level starts already at 350 ppm. This 
would translate into a reduction of at least 60% GHG emissions by 2030 and 100% by 2050. In 
order to achieve these reductions in a predictable and cost-efficient way, the 2020 emission 
reduction target needs to be more ambitious.

Amendement 55
Caroline Lucas

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Om de zekerheid en voorspelbaarheid 
van de Gemeenschapsregeling te 
bevorderen dienen er bepalingen te worden 
vastgesteld om de bijdrage van de 
Gemeenschapsregeling op te voeren 
teneinde tot een algehele beperking van 
meer dan 20% te komen, met name gelet 
op de doelstelling van de Europese Raad 

(5) Om de zekerheid en voorspelbaarheid 
van de Gemeenschapsregeling te 
bevorderen dienen er bepalingen te worden 
vastgesteld om de bijdrage van de
Gemeenschapsregeling op te voeren 
teneinde tot een algehele beperking van 
meer dan 30% te komen, met name gelet 
op de doelstelling van de Europese Raad 
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voor een beperking met 30% tegen 2020, 
die op wetenschappelijke gronden 
noodzakelijk wordt geacht om een 
gevaarlijke klimaatverandering te 
voorkomen.

voor een beperking tegen 2020, die op 
wetenschappelijke gronden noodzakelijk 
wordt geacht om een gevaarlijke 
klimaatverandering te voorkomen.

Or. en

Motivering

The IPCC 4th assessment report scenario that would give 50% likelihood  for maintaining 
temperature increase to +2C assumes industrialised countries reduce their emissions by 25-40% 
compared to 1990 by 2020 domestically and in addition significant deviation from business as 
usual in non-Annex I parties.  Reductions will be come more expensive the longer the delay, 
which is why EU should take 30% reduction target as its starting point for domestic measures.

Amendement 56
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Om de zekerheid en voorspelbaarheid 
van de Gemeenschapsregeling te 
bevorderen dienen er bepalingen te worden 
vastgesteld om de bijdrage van de 
Gemeenschapsregeling op te voeren 
teneinde tot een algehele beperking van 
meer dan 20% te komen, met name gelet 
op de doelstelling van de Europese Raad 
voor een beperking met 30% tegen 2020, 
die op wetenschappelijke gronden 
noodzakelijk wordt geacht om een 
gevaarlijke klimaatverandering te 
voorkomen.

(5) Om de zekerheid en voorspelbaarheid 
van de Gemeenschapsregeling te 
bevorderen dienen er bepalingen te worden 
vastgesteld om de bijdrage van de 
Gemeenschapsregeling op te voeren 
teneinde tot een algehele beperking van 
meer dan 20% te komen, met name gelet 
op de doelstelling van de Europese Raad 
voor een beperking met 30% tegen 2020, 
die op wetenschappelijke gronden 
noodzakelijk wordt geacht om de 
gevaarlijke gevolgen van 
klimaatverandering te voorkomen, op 
voorwaarde dat andere ontwikkelde 
landen zich verbinden tot vergelijkbare 
emissieverlagingen en economisch meer 
ontwikkelde ontwikkelingslanden 
bijdragen in verhouding tot hun 
verantwoordelijkheden en capaciteiten. Er 
moet worden gezorgd voor een eerlijke 
verdeling van de last tussen de 
Gemeenschapsregeling en andere 
sectoren van de economie, gebaseerd op 
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wetenschappelijk bewijs.

Or. en

Motivering

Een verdere vermindering door de EU moet in overeenstemming zijn met gelijkwaardige 
maatregelen van landen waarnaar een weglekeffect zou kunnen plaatsvinden. This is in line with 
the Presidency Conclusions from the EU Council which took place on 8th and 9th of March 
2008.  Science based reduction needs may change with increasing knowledge. A fair burden 
sharing between the ETS sector and the non-ETS sector, based on scientific evidence, has to be 
ensured.

Amendement 57
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Om de zekerheid en voorspelbaarheid 
van de Gemeenschapsregeling te 
bevorderen dienen er bepalingen te worden 
vastgesteld om de bijdrage van de 
Gemeenschapsregeling op te voeren 
teneinde tot een algehele beperking van 
meer dan 20% te komen, met name gelet 
op de doelstelling van de Europese Raad 
voor een beperking met 30% tegen 2020, 
die op wetenschappelijke gronden 
noodzakelijk wordt geacht om een 
gevaarlijke klimaatverandering te 
voorkomen.

(5) Om de zekerheid en voorspelbaarheid 
van de Gemeenschapsregeling te 
bevorderen dienen er bepalingen te worden 
vastgesteld om de bijdrage van de 
Gemeenschapsregeling op te voeren 
teneinde tot een algehele beperking van 
meer dan 20% te komen, met name gelet 
op de doelstelling van de Europese Raad 
voor een beperking met 30% tegen 2020, 
die op wetenschappelijke gronden 
noodzakelijk wordt geacht om de 
gevaarlijke gevolgen van 
klimaatverandering te voorkomen, op 
voorwaarde dat andere ontwikkelde 
landen zich verbinden tot vergelijkbare 
emissieverlagingen en economisch meer 
ontwikkelde ontwikkelingslanden 
bijdragen in verhouding tot hun 
verantwoordelijkheden en capaciteiten. Er 
moet worden gezorgd voor een eerlijke 
verdeling van de last tussen de 
Gemeenschapsregeling en andere 
sectoren van de economie, gebaseerd op 
wetenschappelijk bewijs.

Or. en
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Motivering

Een verdere vermindering door de EU moet in overeenstemming zijn met gelijkwaardige 
maatregelen van landen waarnaar een weglekeffect zou kunnen plaatsvinden. This is in line with 
the Presidency Conclusions from the EU Council which took place on 8th and 9th of March 2008.
Science based reduction needs may change with increasing knowledge. A fair burden sharing 
between the ETS sector and the non-ETS sector, based on scientific evidence, has to be ensured.

Amendement 58
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 5

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Om de zekerheid en voorspelbaarheid 
van de Gemeenschapsregeling te 
bevorderen dienen er bepalingen te worden 
vastgesteld om de bijdrage van de 
Gemeenschapsregeling op te voeren 
teneinde tot een algehele beperking van 
meer dan 20% te komen, met name gelet 
op de doelstelling van de Europese Raad 
voor een beperking met 30% tegen 2020, 
die op wetenschappelijke gronden 
noodzakelijk wordt geacht om een 
gevaarlijke klimaatverandering te 
voorkomen.

(5) Om de zekerheid en voorspelbaarheid 
van de Gemeenschapsregeling te 
bevorderen dienen er bepalingen te worden 
vastgesteld om de bijdrage van de 
Gemeenschapsregeling op te voeren 
teneinde tot een algehele beperking van 
meer dan 20% te komen, met name gelet 
op de doelstelling van de Europese Raad 
voor een beperking met 30% tegen 2020, 
die op wetenschappelijke gronden 
noodzakelijk wordt geacht om een 
gevaarlijke klimaatverandering te 
voorkomen. Po ustanowieniu przepisów 
obniżających emisję do 30% należy 
przeprowadzić analizę globalnego 
obniżenia emisji światowej, biorąc pod 
uwagę kraje pozawspólnotowe. Należy 
zapewnić sprawiedliwy, oparty na 
naukowych przesłankach, podział 
obciążeń pomiędzy wspólnotowym 
systemem a pozostałymi gałęziami 
gospodarki.

Or. pl

Motivering

Wszelkie dalsze redukcje w UE muszą być zgodne z podobnymi działaniami podjętymi przez 
kraje, do których istnieje ryzyko wycieku emisji dwutlenku węgla. Jest to zgodne z Wnioskami 
Prezydencji przedstawionymi przez Radę Unii Europejskiej w dniach 8 i 9 marca 2008. 
Naukowo wyznaczana konieczność ograniczania emisji może zmieniać się wraz ze stanem 
wiedzy. Należy zapewnić sprawiedliwy, oparty na naukowych przesłankach, podział obciążeń 
pomiędzy sektorami objętymi i nieobjętymi Systemem Handlu Emisjami.

Adlib Express Watermark



PE409.565v01-00 20/88 AM\732961NL.doc

NL

Amendement 59
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 5

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Om de zekerheid en voorspelbaarheid 
van de Gemeenschapsregeling te 
bevorderen dienen er bepalingen te worden 
vastgesteld om de bijdrage van de 
Gemeenschapsregeling op te voeren 
teneinde tot een algehele beperking van 
meer dan 20% te komen, met name gelet 
op de doelstelling van de Europese Raad 
voor een beperking met 30% tegen 2020, 
die op wetenschappelijke gronden 
noodzakelijk wordt geacht om een 
gevaarlijke klimaatverandering te 
voorkomen.

(5) Om de zekerheid en voorspelbaarheid 
van de Gemeenschapsregeling te 
bevorderen dienen er bepalingen te worden 
vastgesteld om de bijdrage van de 
Gemeenschapsregeling op te voeren 
teneinde tot een algehele beperking van 
meer dan 20% te komen, met name gelet 
op de doelstelling van de Europese Raad 
voor een beperking met 30% tegen 2020, 
die op wetenschappelijke gronden 
noodzakelijk wordt geacht om een 
gevaarlijke klimaatverandering te 
voorkomen.

Or. pl

Motivering

Jedynie część środowiska naukowego popiera nieudowodnioną tezę o ścisłej korelacji pomiędzy 
emisją gazów cieplarnianych ze źródeł antropogeniczncy i obserwowanymi zmianami 
klimatycznymi. Istnieje poważne przypuszczenie, że obserwowane zmiany klimatu mają chrakter 
naturalny lub są związane z innymi czynnikami.

Amendement 60
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Recent scientific findings show 
that, in order to avert dangerous 
anthropogenic interference with the 
climate system, concentration of carbon 
dioxide must be reduced to below 350 
parts per million, which translates to a 
domestic Community greenhouse gas 
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emission reduction target of 40% by 2020 
and  60% by 2030. This target and 
commitment should be pursued in the 
negotiations for a future international 
agreement.

Or. en

Amendement 61
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Hoewel uit de ervaring gedurende de 
eerste handelsperiode blijkt welke 
mogelijkheden de Gemeenschapsregeling 
biedt en de afronding van de nationale 
toewijzingsplannen voor de tweede 
handelsperiode tegen 2012 voor 
significante emissiebeperkingen zal 
zorgen, heeft de evaluatie bevestigd dat het 
absoluut nodig is de regeling voor de 
handel in emissierechten verder te 
harmoniseren teneinde de baten van de 
handel in emissierechten beter te benutten, 
verstoringen op de interne markt te 
voorkomen en de koppeling van regelingen 
voor de handel in emissierechten te 
vergemakkelijken. Daarnaast moet er voor 
meer voorspelbaarheid worden gezorgd en 
moet de werkingssfeer van de regeling tot 
nieuwe bedrijfstakken en gassen worden 
uitgebreid teneinde zowel een krachtiger 
koolstofprijs-signaal te geven, dat nodig is 
om de nodige investeringen op gang te 
brengen, als nieuwe 
reductiemogelijkheden te bieden, die voor 
lagere algehele reductiekosten en een 
grotere efficiëntie van de regeling zullen 
zorgen.

(7) Hoewel uit de ervaring gedurende de 
eerste handelsperiode blijkt welke 
mogelijkheden de Gemeenschapsregeling 
biedt en de afronding van de nationale 
toewijzingsplannen voor de tweede 
handelsperiode tegen 2012 voor 
significante emissiebeperkingen zal 
zorgen, heeft de evaluatie bevestigd dat het 
absoluut nodig is de regeling voor de 
handel in emissierechten verder te 
harmoniseren teneinde de baten van de 
handel in emissierechten beter te benutten, 
verstoringen op de interne markt te 
voorkomen en de koppeling van regelingen 
voor de handel in emissierechten te 
vergemakkelijken.

Or. pl
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Motivering

Rozszerzanie zakresu obowiązywania systemu poprzez włączanie do niego nowych sektorów 
gospodarki oraz innych gazów, w sytuacji nie w pełni potwierdzonego naukowo wpływu na 
klimat, jest nieuzasadnione.

Amendement 62
Patrick Louis

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Staande bomen, alsmede hout en 
zijn derivaten, vormen een zeer 
belangrijke bron van koolstofvastlegging 
en -opslag. Hout helpt bovendien - door 
het vervangen van fossiele energie - bij de 
bestrijding van het broeikaseffect. Ten 
slotte zijn bossen echte natuurlijke 
koolstofreservoirs, maar deze koolstof 
komt vrij in de atmosfeer wanneer de 
bossen worden gerooid en afgebrand;

Or. fr

Motivering

Le changement d'utilisation des terres (ex: Verandering in landgebruik (bijv. ontbossing in 
tropische gebieden) zou verantwoordelijk zijn voor 20% van de mondiale broeikasgasuitstoot. 
De jaarlijkse broeikasgasuitstoot van de ontbossing alleen bedraagt 6 miljard ton CO2-
equivalent. Seulement pour la France, le seul stockage représente 15,6 millions de tonnes de 
carbone et il piège 10%  des émissions de GES. La substitution est évaluée à 14 millions de 
tonnes de carbone. Zonder bossen en hout zou Frankrijk 108 miljoen ton, met andere woorden 
20%, meer koolstof uitstoten.

Amendement 63
Patrick Louis

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 ter) Omdat bossen van groot belang 
kunnen zijn voor een vertraging van de 
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aardopwarming, moet steun beschikbaar 
worden gesteld voor de exploitatie en 
ontwikkeling van de sector, waarbij de 
andere functies van de bossen worden 
geëerbiedigd.

Or. fr

Motivering

 Considérant le rapport du GIEC 2007 qui cite: The IPCC’s 2007 report states that ‘In the long 
term, a sustainable forest management strategy aimed at maintaining or increasing forest 
carbon stocks, while producing an annual sustained yield of timber, fibre or energy from the 
forest, will generate the largest sustained mitigation benefit’. Rappelant la résolution du 
Parlement Européen du 15 novembre 2007 invitant la Commission Européenne à inclure 
certaines activités liées à la foresterie dans l’ETS. 

Amendement 64
Patrick Louis

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8bis) Il convient d'aligner la directive 
2003/87/CE  sur les dispositions prévues 
par le protocole de Kyoto relatives aux 
activités liées à l'utilisation des terres 
(LULUCF - Land Use, Land Use Change, 
and Forestry), au changement 
d'affectation des terres et à la foresterie.

Or. fr

Motivering

Le Protocole de Kyoto attribue aux pays industrialisés, listés à l'annexe B, des objectifs chiffrés 
de réduction des émissions de GES. Plusieurs articles mentionnent les activités LULUCF (de 
l'anglais "Land Use, Land Use Change and Forestry"), à savoir les activités de boisement, 
reboisement, déforestation, gestion des forêts, gestion des terres agricoles, gestion des 
pâturages, revégétation.
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Amendement 65
Patrick Louis

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8ter) Il convient de lier entièrement le 
système communautaire d’échange de
quotas d’émission (SCEQE) et les 
mécanismes de projet du protocole de 
Kyoto, en incluant les activités LULUCF 
dans le champ d'application de la 
directive 2003/87/CE .

Or. fr

Motivering

Richtlijn 2004/101/EG van 27 oktober 2004 houdende wijziging van Richtlijn 2003/87/EG sluit 
activiteiten inzake bosbouw en landbouw uit van haar toepassingsgebied. L'industrie forestière 
et plusieurs organisations environnementales soutiennent l'inclusion des activités LULUCF dans 
le SCEQE. Elles mettent en avant l'effet déterminant de ces activités sur le changement 
climatique : Immers, ontbossing is verantwoordelijk voor 20% van de mondiale 
broeikasgasuitstoot.  L'inclusion de ces activités serait également un moyen de promouvoir le 
développement durable dans les pays non industrialisés.

Amendement 66
Patrick Louis

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 8 quter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8quater) La Commission devrait 
examiner les modalités de l'inclusion des 
activités LULUCF dans le champ 
d'application de la directive 2003/87/CE à 
la lumière des propositions avancées lors 
de la Conférence de Bali et des progrès 
techniques. Ze dient een 
wetgevingsvoorstel ter zake in te dienen 
bij het Europees Parlement en de Raad 
tegen uiterlijk eind 2008.

Or. fr
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Motivering

Bepaalde lidstaten verwijten de Commissie dat ze haar beslissing de LULUCF-activiteiten uit te 
sluiten niet voldoende gemotiveerd heeft en betreuren deze beslissing aangezien de conclusies 
van de Europese Raad van 9 maart 2007 en de resolutie van het Europees Parlement van 15 
november 2007 over de Klimaatconferentie van Bali de Commissie hebben opgeroepen om de 
opname van de LULUCF-activiteiten in de EU-ETS te bestuderen. L'inclusion de telles activités 
dans les pays en développement constituerait une source de financement non négligeable, à 
même d'assurer la protection de la biodiversité et la réhabilitation des forêts dégradées.

Amendement 67
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De Gemeenschapsregeling dient te 
worden uitgebreid tot andere installaties 
waarvoor bewaking, rapportage en 
verificatie van de emissie met dezelfde 
mate van nauwkeurigheid mogelijk is als 
krachtens de huidige eisen inzake 
bewaking, rapportage en verificatie van 
toepassing is.

(9) De Gemeenschapsregeling dient te 
worden uitgebreid tot andere installaties 
waarvoor bewaking, rapportage en 
verificatie van de emissie met dezelfde 
mate van nauwkeurigheid mogelijk is als 
krachtens de huidige eisen inzake 
bewaking, rapportage en verificatie van 
toepassing is.

Or. en

Motivering

The recital is too general in “should be extended”. You should only extend when administration 
costs remain limited.

Amendement 68
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9bis) Hoewel de broeikasgasemissies van 
het wegvervoer en de scheepvaart nog 
steeds toenemen, moet een meer 
gedetailleerde analyse, met inbegrip van 
een totale kosten-batenanalyse, worden 
uitgevoerd, zodat de Commissie kan 
nagaan of de handel in emissierechten de 
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beste manier is om in deze sectoren 
broeikasgasemissies terug te dringen.
Tevens gaat de Commissie na welk 
emissiehandelssysteem het meest effectief 
is voor de genoemde sectoren: het EU-
ETS of een apart systeem (al dan niet 
gekoppeld aan het EU-ETS). Bijgevolg 
zijn emissies van het wegvervoer en de 
scheepvaart niet in dit voorstel 
opgenomen. De Commissie doet in 2010 
een voorstel over het al dan niet opnemen 
van deze sectoren in het EU-ETS.

Or. nl

Motivering

De Commissie moet onderzoeken of het effectief is om scheepvaart en wegvervoer onder EU ETS 
onder te brengen of dat het opzetten van een apart emissiehandelssysteem het meest effectief is.

Amendement 69
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Wanneer er gelijkwaardige 
maatregelen voor de beperking van de 
emissie van broeikasgassen, met name 
belastingheffing, zijn ingevoerd voor 
kleine installaties waarvan de emissie niet 
hoger ligt dan een drempelwaarde van 
10 000 ton CO2 per jaar, dient er een 
procedure te zijn waarmee de lidstaten 
deze kleine installaties van de regeling 
voor de handel in emissierechten kunnen 
uitsluiten zolang deze maatregelen worden 
toegepast. Met het oog op administratieve 
eenvoud biedt deze drempelwaarde relatief 
gezien de maximale winst qua verlaging 
van administratieve kosten per ton die van 
de regeling wordt uitgesloten. Omdat er 
een einde komt aan de vijfjaarlijkse 
toewijzingsperioden en om de zekerheid en 
voorspelbaarheid op te voeren, dienen er 

(10) Wanneer er gelijkwaardige 
maatregelen voor de beperking van de 
emissie van broeikasgassen, met name 
belastingheffing, zijn ingevoerd voor 
kleine installaties waarvan de emissie niet 
hoger ligt dan een drempelwaarde van 
10 000 ton CO2 per jaar, dient er een 
procedure te zijn waarmee de lidstaten 
deze kleine installaties van de regeling 
voor de handel in emissierechten kunnen 
uitsluiten zolang deze maatregelen worden 
toegepast. Met het oog op administratieve 
eenvoud biedt deze drempelwaarde relatief 
gezien de maximale winst qua verlaging 
van administratieve kosten per ton die van 
de regeling wordt uitgesloten. Omdat er 
een einde komt aan de vijfjaarlijkse 
toewijzingsperioden en om de zekerheid en 
voorspelbaarheid op te voeren, dienen er 
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bepalingen te worden vastgesteld voor de 
frequentie van de herziening van 
emissievergunningen voor broeikasgassen.

bepalingen te worden vastgesteld voor de 
frequentie van de herziening van 
emissievergunningen voor broeikasgassen.

Or. en

Motivering

Good idea to allow exclusion for small instalations, but the proposed threshold value of 10000 
tonnes of CO2 per year might be used to keep aviation and shipping out of EU ETS. The 
emissions of most individual aircrafts will be lower. Therefore, the best option is  to refer to 
stationary installations. For aviation, aircraft operator is chosen as responsible entity instead of 
the aircraft. For shipping, some have argued that the ship should be the responsibe entity but a 
ship is likely to emit less than 10000 tonnes CO2 per year.

Amendement 70
Amalia Sartori

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Wanneer er gelijkwaardige 
maatregelen voor de beperking van de 
emissie van broeikasgassen, met name 
belastingheffing, zijn ingevoerd voor 
kleine installaties waarvan de emissie niet 
hoger ligt dan een drempelwaarde van 
10 000 ton CO2 per jaar, dient er een 
procedure te zijn waarmee de lidstaten 
deze kleine installaties van de regeling 
voor de handel in emissierechten kunnen 
uitsluiten zolang deze maatregelen worden 
toegepast. Met het oog op administratieve 
eenvoud biedt deze drempelwaarde relatief 
gezien de maximale winst qua verlaging 
van administratieve kosten per ton die van 
de regeling wordt uitgesloten. Omdat er 
een einde komt aan de vijfjaarlijkse 
toewijzingsperioden en om de zekerheid en 
voorspelbaarheid op te voeren, dienen er 
bepalingen te worden vastgesteld voor de 
frequentie van de herziening van 
emissievergunningen voor broeikasgassen.

(10) Wanneer er gelijkwaardige 
maatregelen voor de beperking van de 
emissie van broeikasgassen, met name 
belastingheffing, zijn ingevoerd voor 
kleine installaties waarvan de emissie niet 
hoger ligt dan een drempelwaarde van 
50.000 ton CO2 per jaar, dient er een 
procedure te zijn waarmee de lidstaten 
deze kleine installaties van de regeling 
voor de handel in emissierechten kunnen 
uitsluiten zolang deze maatregelen worden 
toegepast. Met het oog op administratieve 
eenvoud biedt deze drempelwaarde relatief 
gezien de maximale winst qua verlaging 
van administratieve kosten per ton die van 
de regeling wordt uitgesloten. Omdat er 
een einde komt aan de vijfjaarlijkse 
toewijzingsperioden en om de zekerheid en 
voorspelbaarheid op te voeren, dienen er 
bepalingen te worden vastgesteld voor de 
frequentie van de herziening van 
emissievergunningen voor broeikasgassen.

Or. en
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Motivering

Participation by small emitters below 50 000 tonnes is not cost effective because the burden of 
monitoring and reporting to EU ETS standards and the administrative costs of permitting, third 
party verification and trading / participating in auction exceed the monetarised value of 
environmental benefits from their participation. While still 95% of the ETS sectors’ emissions 
will be covered, this threshold of 50 ktonnes will spare some 75% of installations from the heavy 
ETS burden (EEA report 2007).

Amendement 71
Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Wanneer er gelijkwaardige 
maatregelen voor de beperking van de 
emissie van broeikasgassen, met name 
belastingheffing, zijn ingevoerd voor 
kleine installaties waarvan de emissie niet 
hoger ligt dan een drempelwaarde van 
10 000 ton CO2 per jaar, dient er een 
procedure te zijn waarmee de lidstaten 
deze kleine installaties van de regeling 
voor de handel in emissierechten kunnen 
uitsluiten zolang deze maatregelen worden 
toegepast. Met het oog op administratieve 
eenvoud biedt deze drempelwaarde relatief 
gezien de maximale winst qua verlaging 
van administratieve kosten per ton die van 
de regeling wordt uitgesloten. Omdat er 
een einde komt aan de vijfjaarlijkse 
toewijzingsperioden en om de zekerheid en 
voorspelbaarheid op te voeren, dienen er 
bepalingen te worden vastgesteld voor de 
frequentie van de herziening van 
emissievergunningen voor broeikasgassen.

(10) Wanneer er gelijkwaardige 
maatregelen voor de beperking van de 
emissie van broeikasgassen, met name 
belastingheffing, zijn ingevoerd voor 
kleine installaties waarvan de emissie niet 
hoger ligt dan een drempelwaarde van 
25.000 ton CO2 per jaar, dient er een 
procedure te zijn waarmee de lidstaten 
deze kleine installaties van de regeling 
voor de handel in emissierechten kunnen 
uitsluiten zolang deze maatregelen worden 
toegepast. These small installations 
should however be allowed to remain 
within the Community scheme. Met het 
oog op administratieve eenvoud biedt deze 
drempelwaarde relatief gezien de 
maximale winst qua verlaging van 
administratieve kosten per ton die van de 
regeling wordt uitgesloten. Omdat er een 
einde komt aan de vijfjaarlijkse 
toewijzingsperioden en om de zekerheid en 
voorspelbaarheid op te voeren, dienen er 
bepalingen te worden vastgesteld voor de 
frequentie van de herziening van 
emissievergunningen voor broeikasgassen.

Or. en

Motivering

It is important to reduce the administrative burden for smaller emitters. Where equivalent 
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measures to reduce greenhouse gas emissions are in place, smaller emitters should be given the 
choice whether or not to take part in ETS. Smaller emitters form a significant part of the the 
number of installations falling under ETS, although they only account for 2,5% of emissions.

Amendement 72
Anne Ferreira

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Wanneer er gelijkwaardige 
maatregelen voor de beperking van de 
emissie van broeikasgassen, met name 
belastingheffing, zijn ingevoerd voor 
kleine installaties waarvan de emissie niet 
hoger ligt dan een drempelwaarde van 
10 000 ton CO2 per jaar, dient er een 
procedure te zijn waarmee de lidstaten 
deze kleine installaties van de regeling 
voor de handel in emissierechten kunnen 
uitsluiten zolang deze maatregelen worden 
toegepast. Met het oog op administratieve 
eenvoud biedt deze drempelwaarde relatief 
gezien de maximale winst qua verlaging 
van administratieve kosten per ton die van 
de regeling wordt uitgesloten. Omdat er 
een einde komt aan de vijfjaarlijkse 
toewijzingsperioden en om de zekerheid en 
voorspelbaarheid op te voeren, dienen er 
bepalingen te worden vastgesteld voor de 
frequentie van de herziening van 
emissievergunningen voor broeikasgassen.

(10) Wanneer er gelijkwaardige 
maatregelen voor de beperking van de 
emissie van broeikasgassen, met name 
belastingheffing, zijn ingevoerd voor 
kleine installaties waarvan de emissie niet 
hoger ligt dan een drempelwaarde van 
25.000 ton CO2 per jaar, dient er een 
procedure te zijn waarmee de lidstaten 
deze kleine installaties van de regeling 
voor de handel in emissierechten kunnen 
uitsluiten zolang deze maatregelen worden 
toegepast. Met het oog op administratieve 
eenvoud biedt deze drempelwaarde relatief 
gezien de maximale winst qua verlaging 
van administratieve kosten per ton die van 
de regeling wordt uitgesloten. Omdat er 
een einde komt aan de vijfjaarlijkse 
toewijzingsperioden en om de zekerheid en 
voorspelbaarheid op te voeren, dienen er 
bepalingen te worden vastgesteld voor de 
frequentie van de herziening van 
emissievergunningen voor broeikasgassen.

Or. fr

Motivering

L'évaluation d'impact de la Commission a montré que les coûts administratifs de la directive 
ETS pourraient être 300 fois plus importants pour les petits émetteurs comme les hôpitaux et les 
universités si on les compare aux émissions des émetteurs importants comme les industriels. 
Dans le cadre d'exigences par rapport à des mesures nationales de réduction équivalentes de 
CO2, le fait de permettre à ces installations d'être exclu de la directive ETS tient compte de leurs 
particularités et de leurs besoins spécifiques en tant que petits émetteurs de trouver des options 
économiques plus avantageuses et des choix efficaces, sans compromettre les objectifs 
environnementaux de la directive ETS.
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Amendement 73
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Wanneer er gelijkwaardige 
maatregelen voor de beperking van de 
emissie van broeikasgassen, met name 
belastingheffing, zijn ingevoerd voor 
kleine installaties waarvan de emissie niet 
hoger ligt dan een drempelwaarde van 
10 000 ton CO2 per jaar, dient er een 
procedure te zijn waarmee de lidstaten 
deze kleine installaties van de regeling 
voor de handel in emissierechten kunnen 
uitsluiten zolang deze maatregelen worden 
toegepast. Met het oog op administratieve 
eenvoud biedt deze drempelwaarde relatief 
gezien de maximale winst qua verlaging 
van administratieve kosten per ton die van 
de regeling wordt uitgesloten. Omdat er 
een einde komt aan de vijfjaarlijkse 
toewijzingsperioden en om de zekerheid en 
voorspelbaarheid op te voeren, dienen er 
bepalingen te worden vastgesteld voor de 
frequentie van de herziening van 
emissievergunningen voor broeikasgassen.

(10) Wanneer er gelijkwaardige 
maatregelen voor de beperking van de 
emissie van broeikasgassen, met name 
belastingheffing, zijn ingevoerd voor 
kleine installaties waarvan de emissie niet 
hoger ligt dan een drempelwaarde van 
25.000 ton CO2 per jaar, dient er een 
procedure te zijn waarmee de lidstaten 
deze kleine installaties van de regeling 
voor de handel in emissierechten kunnen 
uitsluiten zolang deze maatregelen worden 
toegepast. Met het oog op administratieve 
eenvoud biedt deze drempelwaarde relatief 
gezien de maximale winst qua verlaging 
van administratieve kosten per ton die van 
de regeling wordt uitgesloten. Omdat er 
een einde komt aan de vijfjaarlijkse 
toewijzingsperioden en om de zekerheid en 
voorspelbaarheid op te voeren, dienen er 
bepalingen te worden vastgesteld voor de 
frequentie van de herziening van 
emissievergunningen voor broeikasgassen.
Voor installaties die buiten de 
communautaire regeling blijven, wordt 
met ingang van 1 januari 2013 de te 
verlenen hoeveelheid emissierechten naar 
beneden bijgesteld met een 
overeenkomstige hoeveelheid.

Or. en

Motivering

Door de stijging van de emissiedrempel tot 25.000 verdwijnen 6300 (in plaats van 4200) kleine 
installaties uit de administratie van het systeem, wat echter slechts 2,4% van de totale emissie 
betreft.  Een overeenkomstige bijstelling naar beneden van het totale plafond  is echter ook 
vereist.

Amendement 74
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, Peter 
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Liese, Christofer Fjellner, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Alojz Peterle

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Wanneer er gelijkwaardige 
maatregelen voor de beperking van de 
emissie van broeikasgassen, met name 
belastingheffing, zijn ingevoerd voor 
kleine installaties waarvan de emissie niet 
hoger ligt dan een drempelwaarde van 
10 000 ton CO2 per jaar, dient er een 
procedure te zijn waarmee de lidstaten 
deze kleine installaties van de regeling 
voor de handel in emissierechten kunnen 
uitsluiten zolang deze maatregelen worden 
toegepast. Met het oog op administratieve 
eenvoud biedt deze drempelwaarde relatief 
gezien de maximale winst qua verlaging 
van administratieve kosten per ton die van 
de regeling wordt uitgesloten. Omdat er 
een einde komt aan de vijfjaarlijkse 
toewijzingsperioden en om de zekerheid en 
voorspelbaarheid op te voeren, dienen er 
bepalingen te worden vastgesteld voor de 
frequentie van de herziening van 
emissievergunningen voor broeikasgassen.

(10) Wanneer er gelijkwaardige 
maatregelen voor de beperking van de 
emissie van broeikasgassen, met name 
belastingheffing, zijn ingevoerd voor 
kleine installaties waarvan de emissie niet 
hoger ligt dan een drempelwaarde van 
25.000 ton CO2 per jaar, dient er een 
procedure te zijn waarmee de lidstaten 
deze kleine installaties van de regeling 
voor de handel in emissierechten kunnen 
uitsluiten zolang deze maatregelen worden 
toegepast. Met het oog op administratieve 
eenvoud biedt deze drempelwaarde relatief 
gezien de maximale winst qua verlaging 
van administratieve kosten per ton die van 
de regeling wordt uitgesloten. Omdat er 
een einde komt aan de vijfjaarlijkse 
toewijzingsperioden en om de zekerheid en 
voorspelbaarheid op te voeren, dienen er 
bepalingen te worden vastgesteld voor de 
frequentie van de herziening van 
emissievergunningen voor broeikasgassen.

Or. en

Motivering

Een wijziging van de drempelwaarde in 25.000 ton CO2 per jaar vermindert het totaal aantal 
deelnemers met 55% , terwijl het slechts 2,4% van de emissies betreft.

Amendement 75
John Bowis, John Purvis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Wanneer er gelijkwaardige 
maatregelen voor de beperking van de 
emissie van broeikasgassen, met name 

(10) Wanneer er gelijkwaardige 
maatregelen voor de beperking van de 
emissie van broeikasgassen, met name 
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belastingheffing, zijn ingevoerd voor 
kleine installaties waarvan de emissie niet 
hoger ligt dan een drempelwaarde van 
10 000 ton CO2 per jaar, dient er een 
procedure te zijn waarmee de lidstaten 
deze kleine installaties van de regeling 
voor de handel in emissierechten kunnen 
uitsluiten zolang deze maatregelen worden 
toegepast. Met het oog op administratieve 
eenvoud biedt deze drempelwaarde relatief 
gezien de maximale winst qua verlaging 
van administratieve kosten per ton die van 
de regeling wordt uitgesloten. Omdat er 
een einde komt aan de vijfjaarlijkse 
toewijzingsperioden en om de zekerheid en 
voorspelbaarheid op te voeren, dienen er 
bepalingen te worden vastgesteld voor de 
frequentie van de herziening van 
emissievergunningen voor broeikasgassen.

belastingheffing, zijn ingevoerd voor 
kleine installaties waarvan de emissie niet 
hoger ligt dan een drempelwaarde van 
25.000 ton CO2 per jaar, dient er een 
procedure te zijn waarmee de lidstaten 
deze kleine installaties van de regeling 
voor de handel in emissierechten kunnen 
uitsluiten zolang deze maatregelen worden 
toegepast. Met het oog op administratieve 
eenvoud biedt deze drempelwaarde relatief 
gezien de maximale winst qua verlaging 
van administratieve kosten per ton die van 
de regeling wordt uitgesloten. Omdat er 
een einde komt aan de vijfjaarlijkse 
toewijzingsperioden en om de zekerheid en 
voorspelbaarheid op te voeren, dienen er 
bepalingen te worden vastgesteld voor de 
frequentie van de herziening van 
emissievergunningen voor broeikasgassen.

Or. en

Motivering

In de effectrapportage van de Commissie wordt erkend dat wanneer installaties met emissies 
onder 25 000 tCO2e een opt-out-mogelijkheid hebben, het emissiehandelssysteem van de EU nog 
altijd kosteneffectief is.  Installaties met een geringe emissie moeten dan nog altijd toezeggen 
hun uitstoot te reduceren, maar dit kan met minder rompslomp worden bereikt.  

Amendement 76
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Wanneer er gelijkwaardige 
maatregelen voor de beperking van de 
emissie van broeikasgassen, met name 
belastingheffing, zijn ingevoerd voor 
kleine installaties waarvan de emissie niet 
hoger ligt dan een drempelwaarde van 
10 000 ton CO2 per jaar, dient er een 
procedure te zijn waarmee de lidstaten 
deze kleine installaties van de regeling 
voor de handel in emissierechten kunnen 
uitsluiten zolang deze maatregelen worden 

(10) Wanneer er gelijkwaardige 
maatregelen voor de beperking van de 
emissie van broeikasgassen, met name 
belastingheffing, zijn ingevoerd voor 
kleine installaties waarvan de emissie niet 
hoger ligt dan een drempelwaarde van 
25.000 ton CO2 per jaar, dient er een 
procedure te zijn waarmee de lidstaten 
deze kleine installaties van de regeling 
voor de handel in emissierechten kunnen 
uitsluiten zolang deze maatregelen worden 
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toegepast. Met het oog op administratieve 
eenvoud biedt deze drempelwaarde relatief 
gezien de maximale winst qua verlaging 
van administratieve kosten per ton die van 
de regeling wordt uitgesloten. Omdat er 
een einde komt aan de vijfjaarlijkse 
toewijzingsperioden en om de zekerheid en 
voorspelbaarheid op te voeren, dienen er 
bepalingen te worden vastgesteld voor de 
frequentie van de herziening van 
emissievergunningen voor broeikasgassen.

toegepast. Met het oog op administratieve 
eenvoud biedt deze drempelwaarde relatief 
gezien de maximale winst qua verlaging 
van administratieve kosten per ton die van 
de regeling wordt uitgesloten. Omdat er 
een einde komt aan de vijfjaarlijkse 
toewijzingsperioden en om de zekerheid en 
voorspelbaarheid op te voeren, dienen er 
bepalingen te worden vastgesteld voor de 
frequentie van de herziening van 
emissievergunningen voor broeikasgassen.

Or. en

Motivering

Een wijziging van de drempelwaarde in 25.000 ton CO2 per jaar, vermindert het totaal aantal 
deelnemers met 55% , terwijl het slechts 2,4% van de emissies betreft.

Amendement 77
Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De hoeveelheid emissierechten voor 
de hele Gemeenschap, berekend vanaf 
halverwege de periode van 2008 tot 2012, 
dient op een lineaire wijze te worden 
verlaagd om ervoor te zorgen dat de 
regeling voor de handel in emissierechten 
in de loop der tijd een geleidelijke en 
voorspelbare emissiebeperking oplevert.
De jaarlijkse verlaging van de 
emissierechten dient gelijk te zijn aan 
1,74% van de emissierechten die krachtens 
de beschikkingen van de Commissie inzake 
de nationale toewijzingsplannen van de 
lidstaten voor de periode van 2008 tot 2012 
door de lidstaten worden verleend, zodat de 
Gemeenschapsregeling een 
kosteneffectieve bijdrage levert tot de 
verwezenlijking van de toezegging van de 
Gemeenschap om de algehele emissie 
tegen 2020 met ten minste 20% te 
verlagen.

(11) De hoeveelheid emissierechten voor 
de hele Gemeenschap, berekend vanaf 
halverwege de periode van 2008 tot 2012, 
dient op een lineaire wijze te worden 
verlaagd om ervoor te zorgen dat de 
regeling voor de handel in emissierechten 
in de loop der tijd een geleidelijke en 
voorspelbare emissiebeperking oplevert.
De jaarlijkse verlaging van de 
emissierechten dient gelijk te zijn aan 2%
van de emissierechten die krachtens de 
beschikkingen van de Commissie inzake de 
nationale toewijzingsplannen van de 
lidstaten voor de periode van 2008 tot 2012 
door de lidstaten worden verleend, zodat de 
Gemeenschapsregeling een 
kosteneffectieve bijdrage levert tot de 
verwezenlijking van de toezegging van de 
Gemeenschap om de algehele emissie 
tegen 2020 met ten minste 25% te 
verlagen.
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Or. nl

Amendement 78
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De hoeveelheid emissierechten voor 
de hele Gemeenschap, berekend vanaf 
halverwege de periode van 2008 tot 2012, 
dient op een lineaire wijze te worden 
verlaagd om ervoor te zorgen dat de 
regeling voor de handel in emissierechten 
in de loop der tijd een geleidelijke en 
voorspelbare emissiebeperking oplevert.
De jaarlijkse verlaging van de 
emissierechten dient gelijk te zijn aan 
1,74% van de emissierechten die krachtens 
de beschikkingen van de Commissie inzake 
de nationale toewijzingsplannen van de 
lidstaten voor de periode van 2008 tot 2012 
door de lidstaten worden verleend, zodat de 
Gemeenschapsregeling een 
kosteneffectieve bijdrage levert tot de 
verwezenlijking van de toezegging van de 
Gemeenschap om de algehele emissie 
tegen 2020 met ten minste 20% te 
verlagen.

(11) De hoeveelheid emissierechten voor 
de hele Gemeenschap, berekend vanaf 
halverwege de periode van 2008 tot 2012, 
dient op een lineaire wijze te worden 
verlaagd om ervoor te zorgen dat de 
regeling voor de handel in emissierechten 
in de loop der tijd een geleidelijke en 
voorspelbare emissiebeperking oplevert.
De hoeveelheid moet afnemen met een 
lineaire factor ten opzichte van de 
gemiddelde totale jaarlijke hoeveelheid 
van de emissierechten die krachtens de 
beschikkingen van de Commissie inzake de 
nationale toewijzingsplannen van de 
lidstaten voor de periode van 2008 tot 2012 
door de lidstaten worden verleend, zodat de 
Gemeenschapsregeling een 
kosteneffectieve bijdrage levert tot de 
verwezenlijking van de algehele verlaging 
van de emissie tegen 2020 met ten minste 
40% .

Or. en

Motivering

Tot voor kort was de wetenschap  het erover eens dat de veiligheidsmarge ter voorkoming van de 
ernstigste gevolgen van klimaatverandering bij 450 ppm lag, terwijl het kritieke niveau thans 
reeds bij 350 ppm blijkt te liggen. Dit houdt in dat de uitworp van broeikasgassen in 2030 met 
60% en in 2050 met 100% moet zijn teruggedrongen.  Om deze beperkingen op voorspelbare en 
economische wijze te verwezenlijken moet de voor 2020 nagestreefde beperking van de uitworp 
veel hoger worden gesteld.
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Amendement 79
Anders Wijkman

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De hoeveelheid emissierechten voor 
de hele Gemeenschap, berekend vanaf 
halverwege de periode van 2008 tot 2012, 
dient op een lineaire wijze te worden 
verlaagd om ervoor te zorgen dat de 
regeling voor de handel in emissierechten 
in de loop der tijd een geleidelijke en 
voorspelbare emissiebeperking oplevert.
De jaarlijkse verlaging van de 
emissierechten dient gelijk te zijn aan 
1,74% van de emissierechten die 
krachtens de beschikkingen van de 
Commissie inzake de nationale 
toewijzingsplannen van de lidstaten voor 
de periode van 2008 tot 2012 door de 
lidstaten worden verleend, zodat de 
Gemeenschapsregeling een 
kosteneffectieve bijdrage levert tot de 
verwezenlijking van de toezegging van de 
Gemeenschap om de algehele emissie 
tegen 2020 met ten minste 20% te 
verlagen.

(11) De hoeveelheid emissierechten voor
de hele Gemeenschap, berekend vanaf 
halverwege de periode van 2008 tot 2012, 
dient op een lineaire wijze te worden 
verlaagd om ervoor te zorgen dat de 
regeling voor de handel in emissierechten 
in de loop der tijd een geleidelijke en 
voorspelbare emissiebeperking oplevert.
De Gemeenschapsregeling moet een 
kosteneffectieve bijdrage leveren tot de 
verwezenlijking van de toezegging van de 
Gemeenschap om de algehele emissie 
tegen 2020 met ten minste 30% te verlagen 
De Commissie dient in 2010 de lineaire 
factor te presenteren die overeenkomt met 
deze verlaging.

Or. en

Amendement 80
Caroline Lucas

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De hoeveelheid emissierechten voor 
de hele Gemeenschap, berekend vanaf 
halverwege de periode van 2008 tot 2012, 
dient op een lineaire wijze te worden 
verlaagd om ervoor te zorgen dat de 
regeling voor de handel in emissierechten 
in de loop der tijd een geleidelijke en 

(11) De hoeveelheid emissierechten voor 
de hele Gemeenschap, berekend vanaf 
halverwege de periode van 2008 tot 2012, 
dient op een lineaire wijze te worden 
verlaagd om ervoor te zorgen dat de 
regeling voor de handel in emissierechten 
in de loop der tijd een geleidelijke en 
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voorspelbare emissiebeperking oplevert.
De jaarlijkse verlaging van de 
emissierechten dient gelijk te zijn aan 
1,74% van de emissierechten die 
krachtens de beschikkingen van de 
Commissie inzake de nationale 
toewijzingsplannen van de lidstaten voor 
de periode van 2008 tot 2012 door de 
lidstaten worden verleend, zodat de 
Gemeenschapsregeling een 
kosteneffectieve bijdrage levert tot de 
verwezenlijking van de toezegging van de 
Gemeenschap om de algehele emissie 
tegen 2020 met ten minste 20% te 
verlagen.

voorspelbare emissiebeperking oplevert.
De jaarlijkse verlaging van de 
emissierechten dient vastgesteld te worden 
met inachtneming van de gecontroleerde 
emissies en overeen te komen met  een 
zodanig niveau dat de 
Gemeenschapsregeling een 
kosteneffectieve bijdrage levert tot de 
verwezenlijking van de toezegging van de 
Gemeenschap om de algehele emissie 
tegen 2020 met ten minste 30% te 
verlagen.

Or. en

Motivering

De verwachting in het vierde IPCC-evaluatieverslag dat er 50% kans bestaat dat de 
temperatuurstijging beperkt blijft tot 2%, gaat ervan uit dat de geïndustrialiseerde landen in 
2020 hun nationale emissies met 25 - 40% reduceren ten opzichte van 1990, wat sterk afwijkt 
van het "business as usual"-principe dat de delen buiten bijlage I uitstralen.      Het bereiken van 
reducties wordt door uitstel steeds kostbaarder; daarom dient de EU te streven naar een 
reductie van 30% als uitgangspunt voor inter-Europese maatregelen.

Amendement 81
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 11

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De hoeveelheid emissierechten voor 
de hele Gemeenschap, berekend vanaf 
halverwege de periode van 2008 tot 2012, 
dient op een lineaire wijze te worden 
verlaagd om ervoor te zorgen dat de 
regeling voor de handel in emissierechten 
in de loop der tijd een geleidelijke en 
voorspelbare emissiebeperking oplevert.
De jaarlijkse verlaging van de 
emissierechten dient gelijk te zijn aan 
1,74% van de emissierechten die krachtens 
de beschikkingen van de Commissie inzake 
de nationale toewijzingsplannen van de 
lidstaten voor de periode van 2008 tot 2012 

(11) De hoeveelheid emissierechten voor 
de hele Gemeenschap, berekend vanaf 
halverwege de periode van 2008 tot 2012, 
dient te worden verlaagd om ervoor te 
zorgen dat de regeling voor de handel in 
emissierechten in de loop der tijd een 
geleidelijke en voorspelbare 
emissiebeperking oplevert. De jaarlijkse 
verlaging van de emissierechten dient 
gelijk te zijn aan 1,74% van de 
emissierechten die krachtens de 
beschikkingen van de Commissie inzake de 
nationale toewijzingsplannen van de 
lidstaten voor de periode van 2008 tot 2012 
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door de lidstaten worden verleend, zodat de 
Gemeenschapsregeling een 
kosteneffectieve bijdrage levert tot de 
verwezenlijking van de toezegging van de 
Gemeenschap om de algehele emissie 
tegen 2020 met ten minste 20% te 
verlagen.

door de lidstaten worden verleend, zodat de 
Gemeenschapsregeling een 
kosteneffectieve bijdrage levert tot de 
verwezenlijking van de toezegging van de 
Gemeenschap om de algehele emissie 
tegen 2020 met ten minste 20% te 
verlagen.

Or. pl

Motivering

Gezien het economisch nut,  dat in een grafiek kan worden weergegeven als een steil dalende, 
gebogen lijn, is een lineaire daling van broeikasgasemissies onmogelijk. Alleen de tendens kan 
lineair worden gedefinieerd.

Amendement 82
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Deze bijdrage komt overeen met een 
emissiebeperking in 2020 in de 
Gemeenschapsregeling tot 21% onder de 
gerapporteerde niveaus van 2005, 
inclusief het effect van de uitgebreide 
werkingssfeer voor de periode van 2008 tot 
2012 ten opzichte van de periode van 2005 
tot 2007 en de emissiecijfers van 2005 voor 
de handelssector die zijn gebruikt voor de 
beoordeling van het Bulgaarse en 
Roemeense nationale toewijzingsplan voor 
de periode van 2008 tot 2012, hetgeen leidt 
tot een verlening van ten hoogste 1720 
miljoen emissierechten in het jaar 2020.
De exacte emissiehoeveelheden zullen 
worden berekend zodra de lidstaten de 
emissierechten krachtens de beschikkingen 
van de Commissie inzake hun nationale 
toewijzingsplannen voor de periode van 
2008 tot 2012 hebben verleend, aangezien 
de goedkeuring van de toewijzing aan 
bepaalde installaties afhankelijk is gesteld 
van de staving en verificatie van hun 
emissie. Zodra de emissierechten voor de 
periode van 2008 tot 2012 zijn verleend, 

(12) Deze bijdrage komt overeen met een 
emissiebeperking in 2020 in de 
Gemeenschapsregeling tot 40% onder de 
niveaus van 1990, waarbij de sectoren die 
onder de Gemeenschapsregeling vallen 
twee derde van de inspanningen voor
emissiereductie en de gecontroleerde 
emissies in 2005 voor hun rekening 
nemen, zijnde het jaar dat als 
uitgangspunt geldt voor de berekening 
van de inspanningen,   inclusief het effect 
van de uitgebreide werkingssfeer voor de 
periode van 2008 tot 2012 ten opzichte van 
de periode van 2005 tot 2007 en de 
emissiecijfers van 2005 voor de 
handelssector die zijn gebruikt voor de 
beoordeling van het Bulgaarse en 
Roemeense nationale toewijzingsplan voor 
de periode van 2008 tot 2012. De exacte 
emissiehoeveelheden zullen worden 
berekend zodra de lidstaten de 
emissierechten krachtens de beschikkingen 
van de Commissie inzake hun nationale 
toewijzingsplannen voor de periode van 
2008 tot 2012 hebben verleend, aangezien 
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zal de Commissie de hoeveelheid voor de 
hele Gemeenschap publiceren. De 
hoeveelheid voor de hele Gemeenschap 
dient te worden aangepast in verband met 
installaties die gedurende de periode van 
2008 tot 2012 of vanaf 2013 in de 
Gemeenschapsregeling worden 
opgenomen.

de goedkeuring van de toewijzing aan 
bepaalde installaties afhankelijk is gesteld 
van de staving en verificatie van hun 
emissie. Zodra de emissierechten voor de 
periode van 2008 tot 2012 zijn verleend, 
zal de Commissie de hoeveelheid voor de 
hele Gemeenschap publiceren. De 
hoeveelheid voor de hele Gemeenschap 
dient te worden aangepast in verband met 
installaties die gedurende de periode van 
2008 tot 2012 of vanaf 2013 in de 
Gemeenschapsregeling worden 
opgenomen.

Or. en

Motivering

Tot voor kort was de wetenschap  het erover eens dat de veiligheidsmarge ter voorkoming van de 
ernstigste gevolgen van klimaatverandering bij 450 ppm lag, terwijl het kritieke niveau thans 
reeds bij 350 ppm blijkt te liggen. Dit houdt in dat de uitworp van broeikasgassen in 2030 met 
60% en in 2050 met 100% moet zijn teruggedrongen.  Om deze beperkingen op voorspelbare en 
economische wijze te verwezenlijken moet de voor 2020 nagestreefde beperking van de uitworp 
veel hoger worden gesteld.

Amendement 83
Caroline Lucas

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Deze bijdrage komt overeen met een 
emissiebeperking in 2020 in de 
Gemeenschapsregeling tot 21% onder de 
gerapporteerde niveaus van 2005, 
inclusief het effect van de uitgebreide 
werkingssfeer voor de periode van 2008 tot 
2012 ten opzichte van de periode van 2005 
tot 2007 en de emissiecijfers van 2005 voor 
de handelssector die zijn gebruikt voor de 
beoordeling van het Bulgaarse en 
Roemeense nationale toewijzingsplan voor 
de periode van 2008 tot 2012, hetgeen leidt 
tot een verlening van ten hoogste 1720 
miljoen emissierechten in het jaar 2020.
De exacte emissiehoeveelheden zullen 

(12) Deze bijdrage is inclusief het effect 
van de uitgebreide werkingssfeer voor de 
periode van 2008 tot 2012 ten opzichte van 
de periode van 2005 tot 2007 en de 
emissiecijfers van 2005 voor de 
handelssector die zijn gebruikt voor de 
beoordeling van het Bulgaarse en 
Roemeense nationale toewijzingsplan voor 
de periode van 2008 tot 2012. De exacte 
emissiehoeveelheden zullen worden 
berekend zodra de lidstaten de 
emissierechten krachtens de beschikkingen 
van de Commissie inzake hun nationale 
toewijzingsplannen voor de periode van 
2008 tot 2012 hebben verleend, aangezien 
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worden berekend zodra de lidstaten de 
emissierechten krachtens de beschikkingen 
van de Commissie inzake hun nationale 
toewijzingsplannen voor de periode van 
2008 tot 2012 hebben verleend, aangezien 
de goedkeuring van de toewijzing aan 
bepaalde installaties afhankelijk is gesteld 
van de staving en verificatie van hun 
emissie. Zodra de emissierechten voor de 
periode van 2008 tot 2012 zijn verleend, 
zal de Commissie de hoeveelheid voor de 
hele Gemeenschap publiceren. De 
hoeveelheid voor de hele Gemeenschap 
dient te worden aangepast in verband met 
installaties die gedurende de periode van 
2008 tot 2012 of vanaf 2013 in de 
Gemeenschapsregeling worden 
opgenomen.

de goedkeuring van de toewijzing aan 
bepaalde installaties afhankelijk is gesteld 
van de staving en verificatie van hun 
emissie. Zodra de emissierechten voor de 
periode van 2008 tot 2012 zijn verleend, 
zal de Commissie de hoeveelheid voor de 
hele Gemeenschap publiceren. De 
hoeveelheid voor de hele Gemeenschap 
dient te worden aangepast in verband met 
installaties die gedurende de periode van 
2008 tot 2012 of vanaf 2013 in de 
Gemeenschapsregeling worden 
opgenomen.

Or. en

Motivering

De verwachting in het vierde IPCC-evaluatieverslag dat er 50% kans bestaat dat de 
temperatuurstijging beperkt blijft tot 2%, gaat ervan uit dat de geïndustrialiseerde landen in 
2020 hun nationale emissies met 25 - 40% reduceren ten opzichte van 1990, wat sterk afwijkt 
van het "business as usual"-principe dat de delen buiten bijlage I uitstralen.      Het bereiken van 
reducties wordt door uitstel steeds kostbaarder; daarom dient de EU te streven naar een 
reductie van 30% als uitgangspunt voor inter-Europese maatregelen.

Amendement 84
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Lambert van 
Nistelrooij, Peter Liese, Holger Krahmer, Christofer Fjellner, Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Deze bijdrage komt overeen met een 
emissiebeperking in 2020 in de 
Gemeenschapsregeling tot 21% onder de 
gerapporteerde niveaus van 2005, inclusief 
het effect van de uitgebreide werkingssfeer 
voor de periode van 2008 tot 2012 ten 
opzichte van de periode van 2005 tot 2007 
en de emissiecijfers van 2005 voor de 
handelssector die zijn gebruikt voor de 

(12) Deze bijdrage komt overeen met een 
emissiebeperking in 2020 in de 
Gemeenschapsregeling tot 21% onder de 
gerapporteerde niveaus van 2005, wat 
meer dan 30% lager is dan de niveaus van 
1990, inclusief het effect van de 
uitgebreide werkingssfeer voor de periode 
van 2008 tot 2012 ten opzichte van de 
periode van 2005 tot 2007 en de 
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beoordeling van het Bulgaarse en 
Roemeense nationale toewijzingsplan voor 
de periode van 2008 tot 2012, hetgeen leidt 
tot een verlening van ten hoogste 1720 
miljoen emissierechten in het jaar 2020. De 
exacte emissiehoeveelheden zullen worden 
berekend zodra de lidstaten de 
emissierechten krachtens de beschikkingen 
van de Commissie inzake hun nationale 
toewijzingsplannen voor de periode van 
2008 tot 2012 hebben verleend, aangezien 
de goedkeuring van de toewijzing aan 
bepaalde installaties afhankelijk is gesteld 
van de staving en verificatie van hun 
emissie. Zodra de emissierechten voor de 
periode van 2008 tot 2012 zijn verleend, 
zal de Commissie de hoeveelheid voor de 
hele Gemeenschap publiceren. De 
hoeveelheid voor de hele Gemeenschap 
dient te worden aangepast in verband met 
installaties die gedurende de periode van 
2008 tot 2012 of vanaf 2013 in de 
Gemeenschapsregeling worden 
opgenomen.

emissiecijfers van 2005 voor de 
handelssector die zijn gebruikt voor de 
beoordeling van het Bulgaarse en 
Roemeense nationale toewijzingsplan voor 
de periode van 2008 tot 2012, hetgeen leidt 
tot een verlening van ten hoogste 1720 
miljoen emissierechten in het jaar 2020. De 
exacte emissiehoeveelheden zullen worden 
berekend zodra de lidstaten de 
emissierechten krachtens de beschikkingen 
van de Commissie inzake hun nationale 
toewijzingsplannen voor de periode van 
2008 tot 2012 hebben verleend, aangezien 
de goedkeuring van de toewijzing aan 
bepaalde installaties afhankelijk is gesteld 
van de staving en verificatie van hun 
emissie. Zodra de emissierechten voor de 
periode van 2008 tot 2012 zijn verleend, 
zal de Commissie de hoeveelheid voor de 
hele Gemeenschap publiceren. De 
hoeveelheid voor de hele Gemeenschap 
dient te worden aangepast in verband met 
installaties die gedurende de periode van 
2008 tot 2012 of vanaf 2013 in de 
Gemeenschapsregeling worden 
opgenomen.

Or. en

Motivering

Doorgaans wordt 1990 als referentiejaar gebruikt. Daarom moet het benaderende percentage 
van de CO2-verlaging die door de EU-ETS in 2020 bereikt zal zijn, ook uitgedrukt worden in 
vergelijking met 1990. Dit is van bijzonder belang voor de internationale onderhandelingen 
waarin de EU moet aantonen wat ze bereikt heeft sinds 1990. 30% is het percentage dat de 
Europese Commissie opgegeven heeft tijdens de hoorzitting van het Europees Parlement op 
15 mei 2008.

Amendement 85
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Deze bijdrage komt overeen met een 
emissiebeperking in 2020 in de 

(12) Deze bijdrage komt overeen met een 
emissiebeperking in 2020 in de 
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Gemeenschapsregeling tot 21% onder de 
gerapporteerde niveaus van 2005, inclusief 
het effect van de uitgebreide werkingssfeer 
voor de periode van 2008 tot 2012 ten 
opzichte van de periode van 2005 tot 2007 
en de emissiecijfers van 2005 voor de 
handelssector die zijn gebruikt voor de 
beoordeling van het Bulgaarse en 
Roemeense nationale toewijzingsplan voor 
de periode van 2008 tot 2012, hetgeen leidt 
tot een verlening van ten hoogste 1720 
miljoen emissierechten in het jaar 2020. De 
exacte emissiehoeveelheden zullen worden 
berekend zodra de lidstaten de 
emissierechten krachtens de beschikkingen 
van de Commissie inzake hun nationale 
toewijzingsplannen voor de periode van 
2008 tot 2012 hebben verleend, aangezien 
de goedkeuring van de toewijzing aan 
bepaalde installaties afhankelijk is gesteld 
van de staving en verificatie van hun 
emissie. Zodra de emissierechten voor de 
periode van 2008 tot 2012 zijn verleend, 
zal de Commissie de hoeveelheid voor de 
hele Gemeenschap publiceren. De 
hoeveelheid voor de hele Gemeenschap 
dient te worden aangepast in verband met 
installaties die gedurende de periode van 
2008 tot 2012 of vanaf 2013 in de 
Gemeenschapsregeling worden 
opgenomen.

Gemeenschapsregeling tot 21% onder de 
gerapporteerde niveaus van 2005, wat 
ongeveer 30% lager is dan de niveaus van 
1990, inclusief het effect van de 
uitgebreide werkingssfeer voor de periode 
van 2008 tot 2012 ten opzichte van de 
periode van 2005 tot 2007 en de 
emissiecijfers van 2005 voor de 
handelssector die zijn gebruikt voor de 
beoordeling van het Bulgaarse en 
Roemeense nationale toewijzingsplan voor 
de periode van 2008 tot 2012, hetgeen leidt 
tot een verlening van ten hoogste 1720 
miljoen emissierechten in het jaar 2020. De 
exacte emissiehoeveelheden zullen worden 
berekend zodra de lidstaten de 
emissierechten krachtens de beschikkingen 
van de Commissie inzake hun nationale 
toewijzingsplannen voor de periode van 
2008 tot 2012 hebben verleend, aangezien 
de goedkeuring van de toewijzing aan 
bepaalde installaties afhankelijk is gesteld 
van de staving en verificatie van hun 
emissie. Zodra de emissierechten voor de 
periode van 2008 tot 2012 zijn verleend, 
zal de Commissie de hoeveelheid voor de 
hele Gemeenschap publiceren. De 
hoeveelheid voor de hele Gemeenschap 
dient te worden aangepast in verband met 
installaties die gedurende de periode van 
2008 tot 2012 of vanaf 2013 in de 
Gemeenschapsregeling worden 
opgenomen.

Or. en

Motivering

Doorgaans wordt 1990 als referentiejaar gebruikt. Daarom moet het benaderende percentage 
van de CO2-verlaging die door de EU-ETS in 2020 bereikt zal zijn, ook uitgedrukt worden in 
vergelijking met 1990. Dit is van bijzonder belang voor de internationale onderhandelingen 
waarin de EU moet aantonen wat ze bereikt heeft sinds 1990. 30% is het percentage dat de 
Europese Commissie opgegeven heeft tijdens de hoorzitting van het Europees Parlement op 
15 mei 2008.
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Amendement 86
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Deze bijdrage komt overeen met een 
emissiebeperking in 2020 in de 
Gemeenschapsregeling tot 21% onder de
gerapporteerde niveaus van 2005, inclusief 
het effect van de uitgebreide werkingssfeer 
voor de periode van 2008 tot 2012 ten 
opzichte van de periode van 2005 tot 2007 
en de emissiecijfers van 2005 voor de 
handelssector die zijn gebruikt voor de 
beoordeling van het Bulgaarse en 
Roemeense nationale toewijzingsplan voor 
de periode van 2008 tot 2012, hetgeen leidt 
tot een verlening van ten hoogste 1720 
miljoen emissierechten in het jaar 2020. De 
exacte emissiehoeveelheden zullen worden 
berekend zodra de lidstaten de 
emissierechten krachtens de beschikkingen 
van de Commissie inzake hun nationale 
toewijzingsplannen voor de periode van 
2008 tot 2012 hebben verleend, aangezien 
de goedkeuring van de toewijzing aan 
bepaalde installaties afhankelijk is gesteld 
van de staving en verificatie van hun 
emissie. Zodra de emissierechten voor de 
periode van 2008 tot 2012 zijn verleend, 
zal de Commissie de hoeveelheid voor de 
hele Gemeenschap publiceren. De 
hoeveelheid voor de hele Gemeenschap 
dient te worden aangepast in verband met 
installaties die gedurende de periode van 
2008 tot 2012 of vanaf 2013 in de 
Gemeenschapsregeling worden 
opgenomen.

(12) Deze bijdrage komt overeen met een 
emissiebeperking in 2020 in de 
Gemeenschapsregeling tot 21% onder de 
gerapporteerde niveaus van 2005, inclusief 
het effect van de uitgebreide werkingssfeer 
voor de periode van 2008 tot 2012 ten 
opzichte van de periode van 2005 tot 2007 
en de emissiecijfers van 2005 voor de 
handelssector die zijn gebruikt voor de 
beoordeling van het Bulgaarse en 
Roemeense nationale toewijzingsplan voor 
de periode van 2008 tot 2012, hetgeen leidt 
tot een verlening van ten hoogste 1720 
miljoen emissierechten in het jaar 2020. De 
exacte emissiehoeveelheden zullen worden 
berekend zodra de lidstaten de 
emissierechten krachtens de beschikkingen 
van de Commissie inzake hun nationale 
toewijzingsplannen voor de periode van 
2008 tot 2012 hebben verleend, aangezien 
de goedkeuring van de toewijzing aan 
bepaalde installaties afhankelijk is gesteld 
van de staving en verificatie van hun 
emissie. Zodra de emissierechten voor de 
periode van 2008 tot 2012 zijn verleend, 
zal de Commissie de hoeveelheid voor de 
hele Gemeenschap publiceren. De 
hoeveelheid voor de hele Gemeenschap 
dient te worden aangepast in verband met 
installaties die gedurende de periode van 
2008 tot 2012 of vanaf 2013 in de 
Gemeenschapsregeling worden opgenomen 
of daarvan worden uitgesloten..

Or. en

Motivering

Er mag niet alleen sprake zijn van opwaartse aanpassingen. Het is van belang dat de totale 
hoeveelheid vergunningen wordt verlaagd wanneer installaties worden uitgesloten van de 
emissiehandel van de EU, dit om te voorkomen dat het plafond voor de resterende installaties 
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minder stringent wordt.

Amendement 87
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Om een efficiënte regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten met een gunstige 
kosten-batenverhouding op te zetten die echt helpt de beoogde verminderingen te verwezenlijken 
tegen een zo laag mogelijke kostprijs, is veilen niet de beste keuze. Toewijzing op basis van 
benchmarks en werkelijke productie is dan een beter systeem, dat ecologische doeltreffendheid 
biedt voor een minimale kostprijs, zoals bewezen door de actuele studie van ECOFYS voor 
IFIEC.
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Amendement 88
Amalia Sartori

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(13) Vanwege de extra bijdrage die de 
Europese economie moet leveren, is het 
onder andere noodzakelijk dat de herziene 
Gemeenschapsregeling met een optimale 
economische efficiëntie en op basis van 
volledig binnen de Gemeenschap 
geharmoniseerde toewijzingsvoorwaarden 
functioneert. Overwegende dat de 
emissiereductie gegarandeerd wordt door 
het totaalvolume van de vergunningen in 
het systeem, zijn de kosten voor de 
economie bij een gratis toewijzing van 
vergunningen gelijk aan de kosten van de 
emissiereductie, terwijl de kosten voor de 
economie van veiling van vergunningen 
gelijk is aan de kosten van emissiereductie 
plus de kosten van resterende emissies.  
Het veilingsysteem en de gratis toewijzing 
zijn even effectief bij het verminderen van 
emissies, maar het veilen van 
vergunningen leidt tot hogere totaalkosten 
en is dus minder efficiënt dan gratis 
toewijzing. Het veilen van vergunningen 
is echter efficiënter bij het verminderen 
van emissies uit de opwekking van 
electriciteit, omdat de CO2-vrije 
stroomopwekking - die in de richtlijn niet 
aan de orde komt - een aanzienlijk 
kostenvoordeel heeft ten opzichte van 
verbrandingsinstallaties. Gratis toewijzing 
dient derhalve het basisbeginsel voor 
toewijzing aan het bedrijfsleven te zijn, 
aangezien dit even efficiënt en goedkoper 
is en dus economisch het gunstigst.  
Veilen dient echter het basisbeginsel te 
zijn voor toewijzing voor de opwekking 
van electriciteit, omdat het in deze sector 
efficiënter is.  Het veilingsysteem voor de 
opwekking van electriciteit moet ook een 
eind maken aan onverhoopte winsten en 
nieuwkomers en sneller dan gemiddeld 
groeiende economieën in dezelfde 
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concurrentiepositie brengen als bestaande 
installaties.

Or. en

Motivering

De efficiëntie van het handelssysteem ter vermindering van de emissies hangt uitsluitend af van 
het aantal vergunningen dat in het systeem in omloop is.   Hoe deze vergunningen tenslotte 
worden toegewezen  - via veiling of door het gebruik van benchmarks - is niet van invloed op het 
totale volume van de vergunningen en heeft dus geen gevolg voor het milieu-effect dat het 
systeem beoogt. Het grote verschil tussen beide toewijzingssystemen, vormen de totale kosten 
voor het bedrijfsleven; bij gratis toewijzing zijn de kosten voor de economie gelijk aan de kosten 
van het verminderen van de emissies.    Bij het veilingsysteem vormen de kosten voor de 
economie de kosten van de vermindering van de emissies plus de kosten van de resterende 
emissies.

Amendement 89
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(13) Vanwege de extra bijdrage die de 
Europese economie moet leveren, is het 
onder andere noodzakelijk dat de herziene 
Gemeenschapsregeling met een optimale 
economische efficiëntie en op basis van 
volledig binnen de Gemeenschap 
geharmoniseerde toewijzingsvoorwaarden 
functioneert. Veiling dient derhalve het 
basisbeginsel voor toewijzing te zijn, 
aangezien dit het eenvoudigste systeem is 
en algemeen als economisch het meest 
efficiënt wordt beschouwd voor de meeste 
sectoren die binnen de communautaire 
regeling vallen. Dit moet ook een eind 
maken aan onverhoopte winsten en 
nieuwkomers en sneller dan gemiddeld 
groeiende economieën in dezelfde 
concurrentiepositie brengen als bestaande 
installaties. Totdat een internationaal 
verdrag wordt gesloten dat eerlijke 
concurrentieverhoudingen schept voor 
sectoren die binnen de communautaire 
regeling vallen, dient de Commissie een 
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evaluatie te maken van de sectoren die 
onevenredige nadelen ondervinden door 
veiling en ze van deze regeling vrij te 
stellen.

Or. en

Motivering

Sommige sectoren worden onevenredig hard getroffen dooe het veilingsysteem (zoals energie-
intensieve sectoren). Voor dergelijke sectoren mag een uitzondering worden gemaakt.

Amendement 90
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 14

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(14) Daarom moeten er andere 
mechanismen worden ontwikkeld om de 
lidstaten met een relatief lager inkomen per 
hoofd van de bevolking en hogere 
groeivooruitzichten in hun activiteiten te 
steunen. Van de totale hoeveelheid 
emissierechten die wordt geveild, dient 
70% onder de lidstaten te worden verdeeld 
aan de hand van hun relatieve aandeel in de 
emissie in de Gemeenschapsregeling van 
2005. Van deze hoeveelheid dient 30% met 
het oog op solidariteit en groei in de 
Gemeenschap ten behoeve van die lidstaten 
te worden verdeeld om met het oog op 
emissiebeperking en aanpassing aan de 
effecten van klimaatverandering te worden 
gebruikt. Bij de verdeling van deze 30%
dient rekening te worden gehouden met het 
inkomen per hoofd van de bevolking in het 
jaar 2005 en de groeivooruitzichten van de 
lidstaten en dient het aandeel van lidstaten 
met een laag inkomen per hoofd van de 
bevolking en hoge groeivooruitzichten 
groter te zijn. Lidstaten met een gemiddeld 
inkomen per hoofd van de bevolking dat 
meer dan 20% hoger ligt dan het 
gemiddelde in de Gemeenschap, moeten 
een bijdrage tot deze verdeling leveren, 
behalve wanneer de directe kosten van het 
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hoeveelheid dient 10% met het oog op 
solidariteit en groei in de Gemeenschap ten 
behoeve van die lidstaten te worden 
verdeeld om met het oog op 
emissiebeperking en aanpassing aan de 
effecten van klimaatverandering te worden 
gebruikt. Bij de verdeling van deze 10%
dient rekening te worden gehouden met het 
inkomen per hoofd van de bevolking in het 
jaar 2005 en de groeivooruitzichten van de 
lidstaten en dient het aandeel van lidstaten 
met een laag inkomen per hoofd van de 
bevolking en hoge groeivooruitzichten 
groter te zijn. Lidstaten met een gemiddeld 
inkomen per hoofd van de bevolking dat 
meer dan 20% hoger ligt dan het 
gemiddelde in de Gemeenschap, moeten 
een bijdrage tot deze verdeling leveren, 
behalve wanneer de directe kosten van het 
in SEC(2008) 85 geraamde totaalpakket 
meer dan 0,7% van het BBP bedragen.

in SEC(2008) 85 geraamde totaalpakket 
meer dan 0,7% van het BBP bedragen.

Or. pl

Motivering

Lidstaten die ten opzichte van de welvarender lidstaten een laag BBP hebben, moeten kunnen 
rekenen op een veel grotere solidariteit dan die welke de verdeling van de resterende 10% 
emissierechten onder hen toelaat.   Deze landen worden het meest geholpen door het hun 
mogelijk te maken zich onder dezelfde voorwaarden te ontwikkelen als voorheen de rijkere 
lidstaten, voordat de emissiereductiemaatregelen werden ingevoerd.  

Amendement 91
Riitta Myller

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Alle lidstaten zullen fors moeten 
investeren om de koolstofintensiteit van 
hun economie tegen 2020 te verlagen en 
lidstaten waar het inkomen per hoofd van 
de bevolking nog aanzienlijk lager ligt dan 
het communautair gemiddelde en waarvan 
de economie bezig is de rijkere lidstaten in 
te halen, zullen hard moeten werken aan 
een verbetering van hun energie-efficiëntie.

(14) Alle lidstaten zullen fors moeten 
investeren om de koolstofintensiteit van 
hun economie tegen 2020 te verlagen en 
lidstaten waar het inkomen per hoofd van 
de bevolking nog aanzienlijk lager ligt dan 
het communautair gemiddelde en waarvan 
de economie bezig is de rijkere lidstaten in 
te halen, zullen hard moeten werken aan 
een verbetering van hun energie-efficiëntie.
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Aangezien het de bedoeling is om 
verstoring van de concurrentie binnen de 
Gemeenschap te elimineren en te zorgen 
voor een optimale economische efficiëntie 
bij de overgang van de EU-economie naar 
een koolstofarme economie, zou het onjuist 
zijn bedrijfstakken in de verschillende 
lidstaten bij de Gemeenschapsregeling 
verschillend te behandelen. Daarom 
moeten er andere mechanismen worden 
ontwikkeld om de lidstaten met een relatief 
lager inkomen per hoofd van de bevolking 
en hogere groeivooruitzichten in hun 
activiteiten te steunen. Van de totale 
hoeveelheid emissierechten die wordt 
geveild, dient 90% onder de lidstaten te 
worden verdeeld aan de hand van hun 
relatieve aandeel in de emissie in de
Gemeenschapsregeling van 2005. Van 
deze hoeveelheid dient 10% met het oog op 
solidariteit en groei in de Gemeenschap ten 
behoeve van die lidstaten te worden 
verdeeld om met het oog op 
emissiebeperking en aanpassing aan de 
effecten van klimaatverandering te worden 
gebruikt. Bij de verdeling van deze 10% 
dient rekening te worden gehouden met het 
inkomen per hoofd van de bevolking in het 
jaar 2005 en de groeivooruitzichten van de 
lidstaten en dient het aandeel van lidstaten 
met een laag inkomen per hoofd van de 
bevolking en hoge groeivooruitzichten 
groter te zijn. Lidstaten met een gemiddeld 
inkomen per hoofd van de bevolking dat 
meer dan 20% hoger ligt dan het 
gemiddelde in de Gemeenschap, moeten 
een bijdrage tot deze verdeling leveren, 
behalve wanneer de directe kosten van het 
in SEC(2008) 85 geraamde totaalpakket 
meer dan 0,7% van het BBP bedragen.

Aangezien het de bedoeling is om 
verstoring van de concurrentie binnen de 
Gemeenschap te elimineren en te zorgen 
voor een optimale economische efficiëntie 
bij de overgang van de EU-economie naar 
een koolstofarme economie, zou het onjuist 
zijn bedrijfstakken in de verschillende 
lidstaten bij de Gemeenschapsregeling 
verschillend te behandelen. Daarom 
moeten er andere mechanismen worden 
ontwikkeld om de lidstaten met een relatief 
lager inkomen per hoofd van de bevolking 
en hogere groeivooruitzichten in hun 
activiteiten te steunen. Van de totale 
hoeveelheid emissierechten die wordt 
geveild, dient 90% onder de lidstaten te 
worden verdeeld aan de hand van hun 
relatieve aandeel in de emissie van 2005-
2007. Van deze hoeveelheid dient 10% met 
het oog op solidariteit en groei in de 
Gemeenschap ten behoeve van die lidstaten 
te worden verdeeld om met het oog op 
emissiebeperking en aanpassing aan de 
effecten van klimaatverandering te worden 
gebruikt. Bij de verdeling van deze 10% 
dient rekening te worden gehouden met het 
inkomen per hoofd van de bevolking in het 
jaar 2005 en de groeivooruitzichten van de 
lidstaten en dient het aandeel van lidstaten 
met een laag inkomen per hoofd van de 
bevolking en hoge groeivooruitzichten 
groter te zijn. Lidstaten met een gemiddeld 
inkomen per hoofd van de bevolking dat 
meer dan 20% hoger ligt dan het 
gemiddelde in de Gemeenschap, moeten 
een bijdrage tot deze verdeling leveren, 
behalve wanneer de directe kosten van het 
in SEC(2008) 85 geraamde totaalpakket 
meer dan 0,7% van het BBP bedragen.

Or. fi

Motivering

De verdeling van de emissievergunningen dient niet te worden berekend aan de hand van 
gegevens over een afzonderlijk jaar, maar op grond van gemiddelde waarden over tenminste 
twee jaar.  Het emissievolume kan van jaar tot jaar verschillen om natuurlijke redenen:  dit 
betekent dat een periode en niet een jaar moet worden gekozen als referentiepunt.  Het 
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Commissievoorstel vermeldt bovendien dat de Commissie bereid is de emissiecijfers voor 2006, 
zodra die beschikbaar zijn, in de vergelijking op te nemen.   Het is van belang dat een 
berekeningsgrondslag van een aantal jaren geen verandering brengt in het totaal aantal  
emissievergunningen dat de Gemeenschap uitgeeft.

Amendement 92
Jens Holm

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Deze richtlijn zou geen enkele 
lidstaat ervan moeten weerhouden andere 
aanvullende en parallelle beleidslijnen of 
maatregelen te handhaven of te 
introduceren voor de aanpak van het 
totale effect van de sectoren die onder de 
Gemeenschapsregeling vallen.

Or. en

Motivering

Gezien de bestaande onzekerheid over de meest efficiënte manieren om broeikasgasemissies 
onder controle te houden is het redelijk om lidstaten de mogelijkheid te geven de 
Gemeenschapsregeling aan te vullen, vanuit de optiek dat de Unie als geheel kan leren van 
maartregelen die uiteindelijk de beste praktijk blijken te zijn.

Amendement 93
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Gezien de forse inspanningen die 
verbonden zijn aan de bestrijding van 
klimaatverandering en de aanpassing aan 
de onvermijdelijke effecten daarvan, zou 
ten minste 20% van de opbrengsten van de 

(15) Teneinde de economische gevolgen 
van de Gemeenschapsregeling als geheel 
zoveel mogelijk te beperken, is het van 
belang dat 80% van de opbrengst van de 
veiling van vergunningen terugvloeit naar 
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veiling van emissierechten moeten worden 
gebruikt voor de beperking van de emissie 
van broeikasgassen, voor de aanpassing 
aan de effecten van klimaatverandering, 
voor de financiering van onderzoek en 
ontwikkeling voor emissiebeperking en 
aanpassing, voor de ontwikkeling van 
duurzame energie om te voldoen aan de 
toezegging van de EU om tegen 2020 20% 
duurzame energie te gebruiken, om te 
voldoen aan de toezegging van de 
Gemeenschap om de energie-efficiëntie 
tegen 2020 met 20% op te voeren, voor het 
afvangen en de geologische opslag van 
broeikasgassen, om bij te dragen tot het 
Wereldfonds voor energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie, voor maatregelen 
om ontbossing te voorkomen en 
aanpassing in ontwikkelingslanden te 
vergemakkelijken, en voor de aanpak van 
maatschappelijke aspecten zoals een 
mogelijke stijging van de 
elektriciteitsprijzen in huishoudens met 
een laag en gemiddeld inkomen. Dit 
percentage ligt aanzienlijk lager dan de 
verwachte netto-inkomsten voor de 
overheid uit veilingen, waarbij rekening is 
gehouden met mogelijkerwijs lagere 
inkomsten uit de 
vennootschapsbelastingen. Daarnaast 
dienen de inkomsten uit de veiling van 
emissierechten te worden gebruikt voor de 
administratieve uitgaven voor het beheer 
van de Gemeenschapsregeling. Er dienen 
bepalingen te worden opgenomen voor de 
bewaking van het gebruik van de opbrengst 
van veilingen voor deze doeleinden. Deze 
kennisgeving ontslaat de lidstaten niet van 
de in artikel 88, lid 3, van het Verdrag 
geformuleerde verplichting om bepaalde 
nationale maatregelen aan te melden. De 
richtlijn laat het resultaat van toekomstige 
staatssteun-procedures die overeenkomstig 
de artikelen 87 en 88 van het Verdrag 
kunnen worden ingeleid, onverlet.

de Europese economieën De lidstaten 
moet worden toegestaan de inkomsten aan 
te wenden voor het compenseren van de 
consument voor hogere prijzen en van 
ondernemingen voor hogere kosten, 
bijvoorbeeld door verlaging van heffingen 
die een ontwrichtend effect hebben.   
Voorts moeten sociale gevolgen worden 
aangepakt. Gezien de forse inspanningen 
die verbonden zijn aan de bestrijding van 
klimaatverandering en de aanpassing aan 
de onvermijdelijke effecten daarvan, zou 
tenminste 20% van de opbrengsten van de 
veiling van emissierechten moeten worden 
gebruikt voor maatregelen ter voorkoming 
van ontbossing en stimulering van 
bebossing en herbebossing, voor 
aanpassing  aan de effecten van 
klimaatverandering in de EU-regio, voor 
het afvangen en de geologische opslag van 
broeikasgassen en de aanpassing in 
ontwikkelingslanden te vergemakkelijken.
Dit percentage ligt aanzienlijk lager dan de 
verwachte netto-inkomsten voor de 
overheid uit veilingen, waarbij rekening is 
gehouden met mogelijkerwijs lagere 
inkomsten uit de 
vennootschapsbelastingen. Daarnaast 
dienen de inkomsten uit de veiling van 
emissierechten te worden gebruikt voor de 
administratieve uitgaven voor het beheer 
van de Gemeenschapsregeling. Er dienen 
bepalingen te worden opgenomen voor de 
bewaking van het gebruik van de opbrengst 
van veilingen voor deze doeleinden. Deze 
kennisgeving ontslaat de lidstaten niet van 
de in artikel 88, lid 3, van het Verdrag 
geformuleerde verplichting om bepaalde 
nationale maatregelen aan te melden. De 
richtlijn laat het resultaat van toekomstige 
staatssteun-procedures die overeenkomstig 
de artikelen 87 en 88 van het Verdrag 
kunnen worden ingeleid, onverlet.

Or. en

Adlib Express Watermark



AM\732961NL.doc 51/88 PE409.565v01-00

NL

Motivering

Het toewijzen van inkomsten verhoogt de sociale kosten van het bereiken van 
klimaatdoelstellingen, aangezien de lidstaten belemmerd zouden worden in hun mogelijkheden 
de stijgingen van de effectieve koolstofprijzen voor consumenten te compenseren op het punt van 
de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.  Derhalve dient slechts 20% van de opbrengst 
van veiligen te worden toegewezen waarbij het beperken van de ontbossing enz. en 
aanpassingsmaatregelen als prioritair worden beschouwd.

Amendement 94
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Gezien de forse inspanningen die 
verbonden zijn aan de bestrijding van 
klimaatverandering en de aanpassing aan 
de onvermijdelijke effecten daarvan, zou 
ten minste 20% van de opbrengsten van de 
veiling van emissierechten moeten worden 
gebruikt voor de beperking van de emissie 
van broeikasgassen, voor de aanpassing 
aan de effecten van klimaatverandering, 
voor de financiering van onderzoek en 
ontwikkeling voor emissiebeperking en 
aanpassing, voor de ontwikkeling van 
duurzame energie om te voldoen aan de 
toezegging van de EU om tegen 2020 20% 
duurzame energie te gebruiken, om te 
voldoen aan de toezegging van de 
Gemeenschap om de energie-efficiëntie 
tegen 2020 met 20% op te voeren, voor het 
afvangen en de geologische opslag van 
broeikasgassen, om bij te dragen tot het 
Wereldfonds voor energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie, voor maatregelen 
om ontbossing te voorkomen en aanpassing 
in ontwikkelingslanden te 
vergemakkelijken, en voor de aanpak van 
maatschappelijke aspecten zoals een 
mogelijke stijging van de 
elektriciteitsprijzen in huishoudens met een 
laag en gemiddeld inkomen. Dit 
percentage ligt aanzienlijk lager dan de 
verwachte netto-inkomsten voor de 
overheid uit veilingen, waarbij rekening is 

(15) Gezien de forse inspanningen die 
verbonden zijn aan de bestrijding van 
klimaatverandering en de aanpassing aan 
de onvermijdelijke effecten daarvan, zou 
100% van de opbrengsten van de veiling 
van emissierechten moeten worden 
gebruikt voor de beperking van de emissie 
van broeikasgassen, voor de aanpassing 
aan de effecten van klimaatverandering, 
voor de financiering van onderzoek en 
ontwikkeling voor emissiebeperking en 
aanpassing, voor de ontwikkeling van 
duurzame energie om te voldoen aan de 
toezegging van de EU om tegen 2020 20% 
duurzame energie te gebruiken, om te 
voldoen aan de toezegging van de 
Gemeenschap om de energie-efficiëntie 
tegen 2020 met 20% op te voeren, voor het 
afvangen en de geologische opslag van 
broeikasgassen, om bij te dragen tot het 
Wereldfonds voor energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie, voor maatregelen 
om ontbossing te voorkomen en aanpassing 
in ontwikkelingslanden te 
vergemakkelijken, en voor de aanpak van 
maatschappelijke aspecten zoals een 
mogelijke stijging van de 
elektriciteitsprijzen in huishoudens met een 
laag en gemiddeld inkomen. Daarnaast 
dienen de inkomsten uit de veiling van 
emissierechten te worden gebruikt voor de 
administratieve uitgaven voor het beheer 
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gehouden met mogelijkerwijs lagere 
inkomsten uit de 
vennootschapsbelastingen. Daarnaast 
dienen de inkomsten uit de veiling van 
emissierechten te worden gebruikt voor de 
administratieve uitgaven voor het beheer 
van de Gemeenschapsregeling. Er dienen 
bepalingen te worden opgenomen voor de 
bewaking van het gebruik van de 
opbrengst van veilingen voor deze 
doeleinden. Deze kennisgeving ontslaat de 
lidstaten niet van de in artikel 88, lid 3, 
van het Verdrag geformuleerde 
verplichting om bepaalde nationale 
maatregelen aan te melden. De richtlijn 
laat het resultaat van toekomstige 
staatssteun-procedures die 
overeenkomstig de artikelen 87 en 88 van 
het Verdrag kunnen worden ingeleid, 
onverlet.

van de Gemeenschapsregeling.

Or. fr

Motivering

De EU moet meer kunnen investeren in energietechnologieën en CO2-emissiereductie, die van 
essentieel belang zijn voor de voorbereiding van de reductie-inspanningen van nu tot 2050. 
Door de opbrengsten voor 100% aan te wenden op Gemeenschapsniveau, zou het Europese 
onderzoek goed georganiseerd kunnen worden in vergelijking met de Verenigde Staten en Japan 
met name.

Amendement 95
Caroline Lucas

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Gezien de forse inspanningen die 
verbonden zijn aan de bestrijding van 
klimaatverandering en de aanpassing aan 
de onvermijdelijke effecten daarvan, zou
ten minste 20% van de opbrengsten van de 
veiling van emissierechten moeten worden 
gebruikt voor de beperking van de emissie 
van broeikasgassen, voor de aanpassing 
aan de effecten van klimaatverandering, 
voor de financiering van onderzoek en 

(15) Gezien de forse inspanningen die 
verbonden zijn aan de bestrijding van 
klimaatverandering en de aanpassing aan 
de onvermijdelijke effecten daarvan, 
zouden de opbrengsten van de veiling van 
emissierechten moeten worden gebruikt 
voor de beperking van de emissie van 
broeikasgassen, voor de aanpassing aan de 
effecten van klimaatverandering, voor de 
financiering van onderzoek en 
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ontwikkeling voor emissiebeperking en 
aanpassing, voor de ontwikkeling van 
duurzame energie om te voldoen aan de 
toezegging van de EU om tegen 2020 20% 
duurzame energie te gebruiken, om te 
voldoen aan de toezegging van de 
Gemeenschap om de energie-efficiëntie 
tegen 2020 met 20% op te voeren, voor het 
afvangen en de geologische opslag van 
broeikasgassen, om bij te dragen tot het 
Wereldfonds voor energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie, voor maatregelen 
om ontbossing te voorkomen en aanpassing 
in ontwikkelingslanden te 
vergemakkelijken, en voor de aanpak van 
maatschappelijke aspecten zoals een 
mogelijke stijging van de 
elektriciteitsprijzen in huishoudens met een 
laag en gemiddeld inkomen. Dit 
percentage ligt aanzienlijk lager dan de 
verwachte netto-inkomsten voor de 
overheid uit veilingen, waarbij rekening is 
gehouden met mogelijkerwijs lagere 
inkomsten uit de 
vennootschapsbelastingen. Daarnaast 
dienen de inkomsten uit de veiling van 
emissierechten te worden gebruikt voor de 
administratieve uitgaven voor het beheer 
van de Gemeenschapsregeling. Er dienen 
bepalingen te worden opgenomen voor de 
bewaking van het gebruik van de opbrengst 
van veilingen voor deze doeleinden. Deze 
kennisgeving ontslaat de lidstaten niet van 
de in artikel 88, lid 3, van het Verdrag 
geformuleerde verplichting om bepaalde 
nationale maatregelen aan te melden. De 
richtlijn laat het resultaat van toekomstige 
staatssteun-procedures die overeenkomstig 
de artikelen 87 en 88 van het Verdrag 
kunnen worden ingeleid, onverlet.

ontwikkeling voor emissiebeperking en 
aanpassing, voor de ontwikkeling van 
duurzame energie om te voldoen aan de 
toezegging van de EU om tegen 2020 20% 
duurzame energie te gebruiken, en met 
name het opzetten van een "smart 
grid"om te voldoen aan de toezegging van 
de Gemeenschap om de energie-efficiëntie 
tegen 2020 met 20% op te voeren,  voor 
het afvangen en de geologische opslag van 
broeikasgassen, om bij te dragen tot het 
Wereldfonds voor energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie, voor maatregelen 
om ontbossing te voorkomen en aanpassing 
in ontwikkelingslanden te 
vergemakkelijken, en voor de aanpak van 
maatschappelijke aspecten zoals een 
mogelijke stijging van de 
elektriciteitsprijzen in huishoudens met een 
laag en gemiddeld inkomen. Minstens 
50% van de inkomsten moet gebruikt 
worden als bijdrage aan de noodzakelijke 
klimaatinspanningen in 
ontwikkelingslanden. Daarnaast dienen de 
inkomsten uit de veiling van 
emissierechten te worden gebruikt voor de 
administratieve uitgaven voor het beheer 
van de Gemeenschapsregeling. Er dienen 
bepalingen te worden opgenomen voor de 
bewaking van het gebruik van de opbrengst 
van veilingen voor deze doeleinden. Deze 
kennisgeving ontslaat de lidstaten niet van 
de in artikel 88, lid 3, van het Verdrag 
geformuleerde verplichting om bepaalde 
nationale maatregelen aan te melden. De 
richtlijn laat het resultaat van toekomstige 
staatssteun-procedures die overeenkomstig 
de artikelen 87 en 88 van het Verdrag 
kunnen worden ingeleid, onverlet.

Or. en
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Amendement 96
Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Gezien de forse inspanningen die 
verbonden zijn aan de bestrijding van 
klimaatverandering en de aanpassing aan 
de onvermijdelijke effecten daarvan, zou 
ten minste 20% van de opbrengsten van de 
veiling van emissierechten moeten worden 
gebruikt voor de beperking van de emissie 
van broeikasgassen, voor de aanpassing 
aan de effecten van klimaatverandering, 
voor de financiering van onderzoek en 
ontwikkeling voor emissiebeperking en 
aanpassing, voor de ontwikkeling van 
duurzame energie om te voldoen aan de 
toezegging van de EU om tegen 2020 20% 
duurzame energie te gebruiken, om te 
voldoen aan de toezegging van de 
Gemeenschap om de energie-efficiëntie 
tegen 2020 met 20% op te voeren, voor het 
afvangen en de geologische opslag van 
broeikasgassen, om bij te dragen tot het 
Wereldfonds voor energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie, voor maatregelen 
om ontbossing te voorkomen en aanpassing 
in ontwikkelingslanden te 
vergemakkelijken, en voor de aanpak van 
maatschappelijke aspecten zoals een 
mogelijke stijging van de 
elektriciteitsprijzen in huishoudens met een 
laag en gemiddeld inkomen. Dit percentage 
ligt aanzienlijk lager dan de verwachte 
netto-inkomsten voor de overheid uit 
veilingen, waarbij rekening is gehouden 
met mogelijkerwijs lagere inkomsten uit de 
vennootschapsbelastingen. Daarnaast 
dienen de inkomsten uit de veiling van 
emissierechten te worden gebruikt voor de 
administratieve uitgaven voor het beheer 
van de Gemeenschapsregeling. Er dienen 
bepalingen te worden opgenomen voor de 
bewaking van het gebruik van de opbrengst 
van veilingen voor deze doeleinden. Deze 
kennisgeving ontslaat de lidstaten niet van 

Gezien de forse inspanningen die 
verbonden zijn aan de bestrijding van 
klimaatverandering en de aanpassing aan 
de onvermijdelijke effecten daarvan, zou 
ten minste 20% van de opbrengsten van de 
veiling van emissierechten moeten worden 
gebruikt voor de beperking van de emissie 
van broeikasgassen, voor de aanpassing 
aan de effecten van klimaatverandering, 
voor de financiering van onderzoek en 
ontwikkeling voor emissiebeperking en 
aanpassing, voor de ontwikkeling van 
duurzame energie om te voldoen aan de 
toezegging van de EU om tegen 2020 20% 
duurzame energie te gebruiken, om te 
voldoen aan de toezegging van de 
Gemeenschap om de energie-efficiëntie 
tegen 2020 met 20% op te voeren, om bij 
te dragen tot het Wereldfonds voor 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie, voor maatregelen om ontbossing 
te voorkomen en aanpassing in 
ontwikkelingslanden te vergemakkelijken, 
en voor de aanpak van maatschappelijke 
aspecten zoals een mogelijke stijging van 
de elektriciteitsprijzen in huishoudens met 
een laag en gemiddeld inkomen. Dit 
percentage ligt aanzienlijk lager dan de 
verwachte netto-inkomsten voor de 
overheid uit veilingen, waarbij rekening is 
gehouden met mogelijkerwijs lagere 
inkomsten uit de 
vennootschapsbelastingen. Daarnaast 
dienen de inkomsten uit de veiling van 
emissierechten te worden gebruikt voor de 
administratieve uitgaven voor het beheer 
van de Gemeenschapsregeling. Om 
innovatie te bevorderen moeten lidstaten 
ten minste 50% van de opbrengsten van 
de veilingen terugsluizen naar de 
deelnemende bedrijven ten behoeve van 
investeringen in schone technologieën, 
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de in artikel 88, lid 3, van het Verdrag 
geformuleerde verplichting om bepaalde 
nationale maatregelen aan te melden. De 
richtlijn laat het resultaat van toekomstige 
staatssteun-procedures die overeenkomstig 
de artikelen 87 en 88 van het Verdrag 
kunnen worden ingeleid, onverlet.

inclusief technologieën voor het afvangen 
en de geologische opslag van 
broeikasgassen. Er dienen bepalingen te 
worden opgenomen voor de bewaking van 
het gebruik van de opbrengst van veilingen 
voor deze doeleinden. Deze kennisgeving 
ontslaat de lidstaten niet van de in artikel 
88, lid 3, van het Verdrag geformuleerde 
verplichting om bepaalde nationale 
maatregelen aan te melden. De richtlijn laat 
het resultaat van toekomstige staatssteun-
procedures die overeenkomstig de artikelen 
87 en 88 van het Verdrag kunnen worden 
ingeleid, onverlet.

Or. nl

Motivering

De opbrengsten van de veilingen moeten voor minstens de helft terugvloeien naar de 
deelenmende bedrijven op voorwaarde dat deze de gelden investeren in schone technologieën of 
technologieën inclusief CCS.

Amendement 97
Linda McAvan, Eluned Morgan

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Gezien de forse inspanningen die 
verbonden zijn aan de bestrijding van 
klimaatverandering en de aanpassing aan 
de onvermijdelijke effecten daarvan, zou
ten minste 20% van de opbrengsten van de 
veiling van emissierechten moeten worden 
gebruikt voor de beperking van de emissie 
van broeikasgassen, voor de aanpassing 
aan de effecten van klimaatverandering, 
voor de financiering van onderzoek en 
ontwikkeling voor emissiebeperking en 
aanpassing, voor de ontwikkeling van 
duurzame energie om te voldoen aan de 
toezegging van de EU om tegen 2020 20% 
duurzame energie te gebruiken, om te 
voldoen aan de toezegging van de 

(15) Gezien de forse inspanningen die 
verbonden zijn aan de bestrijding van 
klimaatverandering en de aanpassing aan 
de onvermijdelijke effecten daarvan, 
zouden de opbrengsten van de veiling van 
emissierechten moeten worden gebruikt 
voor de beperking van de emissie van 
broeikasgassen, voor de aanpassing aan de 
effecten van klimaatverandering, voor de 
financiering van onderzoek en 
ontwikkeling voor emissiebeperking en 
aanpassing, voor de ontwikkeling van 
duurzame energie om te voldoen aan de 
toezegging van de EU om tegen 2020 20% 
duurzame energie te gebruiken, om te 
voldoen aan de toezegging van de 
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Gemeenschap om de energie-efficiëntie 
tegen 2020 met 20% op te voeren, voor het 
afvangen en de geologische opslag van 
broeikasgassen, om bij te dragen tot het 
Wereldfonds voor energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie, voor maatregelen 
om ontbossing te voorkomen en aanpassing 
in ontwikkelingslanden te 
vergemakkelijken, en voor de aanpak van 
maatschappelijke aspecten zoals een 
mogelijke stijging van de 
elektriciteitsprijzen in huishoudens met een 
laag en gemiddeld inkomen. Dit 
percentage ligt aanzienlijk lager dan de 
verwachte netto-inkomsten voor de 
overheid uit veilingen, waarbij rekening is 
gehouden met mogelijkerwijs lagere 
inkomsten uit de 
vennootschapsbelastingen. Daarnaast 
dienen de inkomsten uit de veiling van 
emissierechten te worden gebruikt voor de 
administratieve uitgaven voor het beheer 
van de Gemeenschapsregeling. Er dienen 
bepalingen te worden opgenomen voor de 
bewaking van het gebruik van de opbrengst 
van veilingen voor deze doeleinden. Deze 
kennisgeving ontslaat de lidstaten niet van 
de in artikel 88, lid 3, van het Verdrag 
geformuleerde verplichting om bepaalde 
nationale maatregelen aan te melden. De 
richtlijn laat het resultaat van toekomstige 
staatssteun-procedures die overeenkomstig 
de artikelen 87 en 88 van het Verdrag 
kunnen worden ingeleid, onverlet.

Gemeenschap om de energie-efficiëntie 
tegen 2020 met 20% op te voeren, voor het 
afvangen en de geologische opslag van 
broeikasgassen, om bij te dragen tot het 
Wereldfonds voor energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie, voor maatregelen 
om ontbossing te voorkomen en aanpassing 
in ontwikkelingslanden te 
vergemakkelijken, en voor de aanpak van 
maatschappelijke aspecten zoals een 
mogelijke stijging van de 
elektriciteitsprijzen in huishoudens met een 
laag en gemiddeld inkomen. Daarnaast 
dienen de inkomsten uit de veiling van 
emissierechten te worden gebruikt voor de 
administratieve uitgaven voor het beheer 
van de Gemeenschapsregeling. Er dienen 
bepalingen te worden opgenomen voor de 
bewaking van het gebruik van de opbrengst 
van veilingen voor deze doeleinden. Deze 
kennisgeving ontslaat de lidstaten niet van 
de in artikel 88, lid 3, van het Verdrag 
geformuleerde verplichting om bepaalde 
nationale maatregelen aan te melden. De 
richtlijn laat het resultaat van toekomstige 
staatssteun-procedures die overeenkomstig 
de artikelen 87 en 88 van het Verdrag 
kunnen worden ingeleid, onverlet.

Or. en

Motivering

Alle opbrengsten van veilingen moeten worden besteed aan de bestrijding van 
klimaatverandering.
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Amendement 98
Jens Holm

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Gezien de forse inspanningen die 
verbonden zijn aan de bestrijding van 
klimaatverandering en de aanpassing aan 
de onvermijdelijke effecten daarvan, zou
ten minste 20% van de opbrengsten van de 
veiling van emissierechten moeten worden 
gebruikt voor de beperking van de emissie 
van broeikasgassen, voor de aanpassing 
aan de effecten van klimaatverandering, 
voor de financiering van onderzoek en 
ontwikkeling voor emissiebeperking en 
aanpassing, voor de ontwikkeling van 
duurzame energie om te voldoen aan de 
toezegging van de EU om tegen 2020 20% 
duurzame energie te gebruiken, om te 
voldoen aan de toezegging van de 
Gemeenschap om de energie-efficiëntie 
tegen 2020 met 20% op te voeren, voor het 
afvangen en de geologische opslag van 
broeikasgassen, om bij te dragen tot het 
Wereldfonds voor energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie, voor maatregelen 
om ontbossing te voorkomen en aanpassing 
in ontwikkelingslanden te 
vergemakkelijken, en voor de aanpak van 
maatschappelijke aspecten zoals een 
mogelijke stijging van de 
elektriciteitsprijzen in huishoudens met een 
laag en gemiddeld inkomen. Dit 
percentage ligt aanzienlijk lager dan de 
verwachte netto-inkomsten voor de 
overheid uit veilingen, waarbij rekening is 
gehouden met mogelijkerwijs lagere 
inkomsten uit de 
vennootschapsbelastingen. Daarnaast 
dienen de inkomsten uit de veiling van 
emissierechten te worden gebruikt voor de 
administratieve uitgaven voor het beheer 
van de Gemeenschapsregeling. Er dienen 
bepalingen te worden opgenomen voor de 
bewaking van het gebruik van de opbrengst 
van veilingen voor deze doeleinden. Deze 

(15) Gezien de forse inspanningen die 
verbonden zijn aan de bestrijding van 
klimaatverandering en de aanpassing aan 
de onvermijdelijke effecten daarvan, 
zouden de opbrengsten van de veiling van 
emissierechten moeten worden gebruikt 
voor de beperking van de emissie van 
broeikasgassen, voor de aanpassing aan de 
effecten van klimaatverandering, voor de 
financiering van onderzoek en 
ontwikkeling voor emissiebeperking en 
aanpassing, voor de ontwikkeling van 
duurzame energie om te voldoen aan de 
toezegging van de EU om tegen 2020 20% 
duurzame energie te gebruiken, om te 
voldoen aan de toezegging van de 
Gemeenschap om de energie-efficiëntie 
tegen 2020 met 20% op te voeren, voor het 
afvangen en de geologische opslag van 
broeikasgassen, om bij te dragen tot het 
Wereldfonds voor energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie, voor maatregelen 
om ontbossing te voorkomen en aanpassing 
in ontwikkelingslanden te 
vergemakkelijken, en voor de aanpak van 
maatschappelijke aspecten zoals een 
mogelijke stijging van de 
elektriciteitsprijzen in huishoudens met een 
laag en gemiddeld inkomen. Daarnaast 
dienen de inkomsten uit de veiling van 
emissierechten te worden gebruikt voor de 
administratieve uitgaven voor het beheer 
van de Gemeenschapsregeling. Er dienen 
bepalingen te worden opgenomen voor de 
bewaking van het gebruik van de opbrengst 
van veilingen voor deze doeleinden. Deze 
kennisgeving ontslaat de lidstaten niet van 
de in artikel 88, lid 3, van het Verdrag 
geformuleerde verplichting om bepaalde 
nationale maatregelen aan te melden. De 
richtlijn laat het resultaat van toekomstige 
staatssteun-procedures die overeenkomstig 

Adlib Express Watermark



PE409.565v01-00 58/88 AM\732961NL.doc

NL

kennisgeving ontslaat de lidstaten niet van 
de in artikel 88, lid 3, van het Verdrag 
geformuleerde verplichting om bepaalde 
nationale maatregelen aan te melden. De 
richtlijn laat het resultaat van toekomstige 
staatssteun-procedures die overeenkomstig 
de artikelen 87 en 88 van het Verdrag 
kunnen worden ingeleid, onverlet.

de artikelen 87 en 88 van het Verdrag 
kunnen worden ingeleid, onverlet.

Or. en

Motivering

Gezien de ernst en de dringende aard van het probleem moeten de volledige opbrengsten van 
veilingen van emissierechten worden besteed aan maatregelen voor het terugdringen van 
broeikasgasemissies, de ontwikkeling van hernieuwbare energie, bestrijding van ontbossing, 
steun aan ontwikkelingslanden bij aanpassingen aan de klimaatverandering en hulp aan 
huishoudens met lagere inkomens om hun energiegebruik efficiënter te maken.

Amendement 99
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(15) Gezien de forse inspanningen die 
verbonden zijn aan de bestrijding van 
klimaatverandering en de aanpassing aan 
de onvermijdelijke effecten daarvan, zou 
ten minste 50% van de opbrengsten in de 
periode 2013-2020 van de veiling van 
emissierechten moeten worden gebruikt 
voor de beperking van de emissie van 
broeikasgassen, voor de aanpassing aan de 
effecten van klimaatverandering, voor de 
financiering van onderzoek en 
ontwikkeling voor emissiebeperking en 
aanpassing, voor de ontwikkeling van 
duurzame energie om te voldoen aan de 
toezegging van de EU om tegen 2020 20% 
duurzame energie te gebruiken, om te 
voldoen aan de toezegging van de 
Gemeenschap om de energie-efficiëntie 
tegen 2020 met 20% op te voeren, voor het 
afvangen en de geologische opslag van 
broeikasgassen, om bij te dragen tot het 
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hernieuwbare energie, voor maatregelen 
om ontbossing te voorkomen en aanpassing 
in ontwikkelingslanden te 
vergemakkelijken, en voor de aanpak van 
maatschappelijke aspecten zoals een 
mogelijke stijging van de 
elektriciteitsprijzen in huishoudens met een 
laag en gemiddeld inkomen. Dit 
percentage ligt aanzienlijk lager dan de 
verwachte netto-inkomsten voor de 
overheid uit veilingen, waarbij rekening is 
gehouden met mogelijkerwijs lagere 
inkomsten uit de 
vennootschapsbelastingen. Daarnaast 
dienen de inkomsten uit de veiling van 
emissierechten te worden gebruikt voor de 
administratieve uitgaven voor het beheer 
van de Gemeenschapsregeling. Er dienen 
bepalingen te worden opgenomen voor de 
bewaking van het gebruik van de opbrengst 
van veilingen voor deze doeleinden. Deze 
kennisgeving ontslaat de lidstaten niet van 
de in artikel 88, lid 3, van het Verdrag 
geformuleerde verplichting om bepaalde 
nationale maatregelen aan te melden. De 
richtlijn laat het resultaat van toekomstige 
staatssteun-procedures die overeenkomstig 
de artikelen 87 en 88 van het Verdrag 
kunnen worden ingeleid, onverlet.

Wereldfonds voor energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie, voor maatregelen 
om ontbossing te voorkomen en aanpassing 
in ontwikkelingslanden te 
vergemakkelijken, en voor de aanpak van 
maatschappelijke aspecten zoals een 
mogelijke stijging van de 
elektriciteitsprijzen in huishoudens met een 
laag en gemiddeld inkomen. Daarnaast 
dienen de inkomsten uit de veiling van 
emissierechten te worden gebruikt voor de 
administratieve uitgaven voor het beheer 
van de Gemeenschapsregeling. Er dienen 
bepalingen te worden opgenomen voor de 
bewaking van het gebruik van de opbrengst 
van veilingen voor deze doeleinden. Deze 
kennisgeving ontslaat de lidstaten niet van 
de in artikel 88, lid 3, van het Verdrag 
geformuleerde verplichting om bepaalde 
nationale maatregelen aan te melden. De 
richtlijn laat het resultaat van toekomstige 
staatssteun-procedures die overeenkomstig 
de artikelen 87 en 88 van het Verdrag 
kunnen worden ingeleid, onverlet. De 
besteding van opbrengsten van de veiling 
van emissierechten aan het voorkomen 
van ontbossing en aan andere projecten 
en activiteiten voor duurzame bosbouw 
moet een aanvulling vormen op 
doeltreffende marktinstrumenten, zoals 
exploitanten van installaties de 
mogelijkheid bieden om koolstofkredieten 
uit bosbouw te gebruiken in het EU-ETS.

Or. en

Motivering

Het percentage van 20% moet worden verhoogd tot 50% om innovatie voor de aanpassing aan 
de klimaatverandering te stimuleren. Marktinstrumenten, zoals koolstofkredieten uit bosbouw, 
zijn de doeltreffendste manier om te zorgen voor de nodige stimulansen en investeringen voor 
ontwikkelingslanden om ontbossing tegen te gaan en te starten met projecten en activiteiten voor 
duurzame bebossing en herbebossing.
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Amendement 100
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Gezien de forse inspanningen die 
verbonden zijn aan de bestrijding van 
klimaatverandering en de aanpassing aan 
de onvermijdelijke effecten daarvan, zou 
ten minste 20% van de opbrengsten van de 
veiling van emissierechten moeten worden 
gebruikt voor de beperking van de emissie 
van broeikasgassen, voor de aanpassing 
aan de effecten van klimaatverandering, 
voor de financiering van onderzoek en 
ontwikkeling voor emissiebeperking en 
aanpassing, voor de ontwikkeling van 
duurzame energie om te voldoen aan de 
toezegging van de EU om tegen 2020 20% 
duurzame energie te gebruiken, om te 
voldoen aan de toezegging van de 
Gemeenschap om de energie-efficiëntie 
tegen 2020 met 20% op te voeren, voor het 
afvangen en de geologische opslag van 
broeikasgassen, om bij te dragen tot het 
Wereldfonds voor energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie, voor maatregelen 
om ontbossing te voorkomen en aanpassing 
in ontwikkelingslanden te 
vergemakkelijken, en voor de aanpak van 
maatschappelijke aspecten zoals een 
mogelijke stijging van de 
elektriciteitsprijzen in huishoudens met een 
laag en gemiddeld inkomen. Dit percentage 
ligt aanzienlijk lager dan de verwachte 
netto-inkomsten voor de overheid uit 
veilingen, waarbij rekening is gehouden 
met mogelijkerwijs lagere inkomsten uit de 
vennootschapsbelastingen. Daarnaast 
dienen de inkomsten uit de veiling van 
emissierechten te worden gebruikt voor de 
administratieve uitgaven voor het beheer 
van de Gemeenschapsregeling. Er dienen 
bepalingen te worden opgenomen voor de 
bewaking van het gebruik van de opbrengst 
van veilingen voor deze doeleinden. Deze 
kennisgeving ontslaat de lidstaten niet van 

(15) Gezien de forse inspanningen die 
verbonden zijn aan de bestrijding van 
klimaatverandering en de aanpassing aan 
de onvermijdelijke effecten daarvan, zou 
ten minste 50% van de opbrengsten van de 
veiling van emissierechten op 
communautair niveau moeten worden 
gebruikt voor de beperking van de emissie 
van broeikasgassen, voor de aanpassing 
aan de effecten van klimaatverandering, 
voor de financiering van onderzoek en 
ontwikkeling voor emissiebeperking en 
aanpassing, voor de ontwikkeling van 
duurzame energie om te voldoen aan de 
toezegging van de EU om tegen 2020 20% 
duurzame energie te gebruiken, om te 
voldoen aan de toezegging van de 
Gemeenschap om de energie-efficiëntie 
tegen 2020 met 20% op te voeren, voor het 
afvangen en de geologische opslag van 
broeikasgassen, om bij te dragen tot het 
Wereldfonds voor energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie, voor maatregelen 
om ontbossing te voorkomen en aanpassing 
in ontwikkelingslanden te 
vergemakkelijken, en voor de aanpak van 
maatschappelijke aspecten zoals een 
mogelijke stijging van de 
elektriciteitsprijzen in huishoudens met een 
laag en gemiddeld inkomen. Dit percentage 
ligt aanzienlijk lager dan de verwachte 
netto-inkomsten voor de overheid uit 
veilingen, waarbij rekening is gehouden 
met mogelijkerwijs lagere inkomsten uit de 
vennootschapsbelastingen. Daarnaast 
dienen de inkomsten uit de veiling van 
emissierechten te worden gebruikt voor de 
administratieve uitgaven voor het beheer 
van de Gemeenschapsregeling. Er dienen 
bepalingen te worden opgenomen voor de 
bewaking van het gebruik van de opbrengst 
van veilingen voor deze doeleinden. Deze 
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de in artikel 88, lid 3, van het Verdrag 
geformuleerde verplichting om bepaalde 
nationale maatregelen aan te melden. De 
richtlijn laat het resultaat van toekomstige 
staatssteun-procedures die overeenkomstig 
de artikelen 87 en 88 van het Verdrag 
kunnen worden ingeleid, onverlet.

kennisgeving ontslaat de lidstaten niet van 
de in artikel 88, lid 3, van het Verdrag 
geformuleerde verplichting om bepaalde 
nationale maatregelen aan te melden. De 
richtlijn laat het resultaat van toekomstige 
staatssteun-procedures die overeenkomstig 
de artikelen 87 en 88 van het Verdrag 
kunnen worden ingeleid, onverlet.

Or. fr

Motivering

De EU moet meer kunnen investeren in energietechnologieën en CO2-emissiereductie, die van 
essentieel belang zijn voor de voorbereiding van de reductie-inspanningen van nu tot 2050.
Door de opbrengsten voor 50 % aan te wenden op Gemeenschapsniveau, zou het Europese 
onderzoek goed georganiseerd kunnen worden in vergelijking met de Verenigde Staten en Japan 
met name.

Amendement 101
Anders Wijkman

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(15) Gezien de forse inspanningen die 
verbonden zijn aan de bestrijding van 
klimaatverandering en de aanpassing aan 
de onvermijdelijke effecten daarvan, zou 
ten minste 50% van de opbrengsten van de 
veiling van emissierechten moeten worden 
gebruikt voor de beperking van de emissie 
van broeikasgassen, voor de aanpassing 
aan de effecten van klimaatverandering, 
voor de financiering van onderzoek en 
ontwikkeling voor emissiebeperking en 
aanpassing, voor de ontwikkeling van 
duurzame energie om te voldoen aan de 
toezegging van de EU om tegen 2020 20% 
duurzame energie te gebruiken, om te 
voldoen aan de toezegging van de 
Gemeenschap om de energie-efficiëntie 
tegen 2020 met 20% op te voeren, voor het 
afvangen en de geologische opslag van 
broeikasgassen, om bij te dragen tot het 
Wereldfonds voor energie-efficiëntie en 
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hernieuwbare energie, voor maatregelen 
om ontbossing te voorkomen en aanpassing 
in ontwikkelingslanden te 
vergemakkelijken, en voor de aanpak van 
maatschappelijke aspecten zoals een 
mogelijke stijging van de 
elektriciteitsprijzen in huishoudens met een 
laag en gemiddeld inkomen. Dit percentage 
ligt aanzienlijk lager dan de verwachte 
netto-inkomsten voor de overheid uit 
veilingen, waarbij rekening is gehouden 
met mogelijkerwijs lagere inkomsten uit de 
vennootschapsbelastingen. Daarnaast 
dienen de inkomsten uit de veiling van 
emissierechten te worden gebruikt voor de 
administratieve uitgaven voor het beheer 
van de Gemeenschapsregeling. Er dienen 
bepalingen te worden opgenomen voor de 
bewaking van het gebruik van de opbrengst 
van veilingen voor deze doeleinden. Deze 
kennisgeving ontslaat de lidstaten niet van 
de in artikel 88, lid 3, van het Verdrag 
geformuleerde verplichting om bepaalde 
nationale maatregelen aan te melden. De 
richtlijn laat het resultaat van toekomstige 
staatssteun-procedures die overeenkomstig 
de artikelen 87 en 88 van het Verdrag 
kunnen worden ingeleid, onverlet.

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

Or. en

Amendement 102
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 15

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Gezien de forse inspanningen die 
verbonden zijn aan de bestrijding van 
klimaatverandering en de aanpassing aan 
de onvermijdelijke effecten daarvan, zou 
ten minste 20% van de opbrengsten van de 
veiling van emissierechten moeten worden 
gebruikt voor de beperking van de emissie 
van broeikasgassen, voor de aanpassing 
aan de effecten van klimaatverandering, 
voor de financiering van onderzoek en 

(15) Gezien de forse inspanningen die 
verbonden zijn aan de bestrijding van 
klimaatverandering en de aanpassing aan 
de onvermijdelijke effecten daarvan, zou 
ten minste 20% van de opbrengsten van de 
veiling van emissierechten moeten worden 
gebruikt voor de aanpassing aan de 
effecten van klimaatverandering, voor de 
financiering van onderzoek en 
ontwikkeling, voor de ontwikkeling van 
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ontwikkeling voor emissiebeperking en
aanpassing, voor de ontwikkeling van 
duurzame energie om te voldoen aan de 
toezegging van de EU om tegen 2020 20% 
duurzame energie te gebruiken, om te 
voldoen aan de toezegging van de 
Gemeenschap om de energie-efficiëntie 
tegen 2020 met 20% op te voeren, voor het 
afvangen en de geologische opslag van 
broeikasgassen, om bij te dragen tot het 
Wereldfonds voor energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie, voor maatregelen 
om ontbossing te voorkomen en aanpassing 
in ontwikkelingslanden te 
vergemakkelijken, en voor de aanpak van 
maatschappelijke aspecten zoals een 
mogelijke stijging van de 
elektriciteitsprijzen in huishoudens met een 
laag en gemiddeld inkomen. Dit percentage 
ligt aanzienlijk lager dan de verwachte 
netto-inkomsten voor de overheid uit 
veilingen, waarbij rekening is gehouden 
met mogelijkerwijs lagere inkomsten uit de 
vennootschapsbelastingen. Daarnaast 
dienen de inkomsten uit de veiling van 
emissierechten te worden gebruikt voor de 
administratieve uitgaven voor het beheer 
van de Gemeenschapsregeling. Er dienen 
bepalingen te worden opgenomen voor de 
bewaking van het gebruik van de opbrengst 
van veilingen voor deze doeleinden. Deze 
kennisgeving ontslaat de lidstaten niet van 
de in artikel 88, lid 3, van het Verdrag 
geformuleerde verplichting om bepaalde 
nationale maatregelen aan te melden. De 
richtlijn laat het resultaat van toekomstige 
staatssteun-procedures die overeenkomstig 
de artikelen 87 en 88 van het Verdrag 
kunnen worden ingeleid, onverlet.

duurzame energie om te voldoen aan de 
toezegging van de EU om tegen 2020 20% 
duurzame energie te gebruiken, om te 
voldoen aan de toezegging van de 
Gemeenschap om de energie-efficiëntie 
tegen 2020 met 20% op te voeren, voor het 
afvangen en de geologische opslag van 
broeikasgassen, om bij te dragen tot het 
Wereldfonds voor energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie, voor maatregelen 
om ontbossing te voorkomen en aanpassing 
in ontwikkelingslanden te 
vergemakkelijken, en voor de aanpak van 
maatschappelijke aspecten zoals een 
mogelijke stijging van de 
elektriciteitsprijzen in huishoudens met een 
laag en gemiddeld inkomen. Dit percentage 
ligt aanzienlijk lager dan de verwachte 
netto-inkomsten voor de overheid uit 
veilingen, waarbij rekening is gehouden 
met mogelijkerwijs lagere inkomsten uit de 
vennootschapsbelastingen. Daarnaast 
dienen de inkomsten uit de veiling van 
emissierechten te worden gebruikt voor de 
administratieve uitgaven voor het beheer 
van de Gemeenschapsregeling. Er dienen 
bepalingen te worden opgenomen voor de 
bewaking van het gebruik van de opbrengst 
van veilingen voor deze doeleinden. Deze 
kennisgeving ontslaat de lidstaten niet van 
de in artikel 88, lid 3, van het Verdrag 
geformuleerde verplichting om bepaalde 
nationale maatregelen aan te melden. De 
richtlijn laat het resultaat van toekomstige 
staatssteun-procedures die overeenkomstig 
de artikelen 87 en 88 van het Verdrag 
kunnen worden ingeleid, onverlet.

Or. pl

Motivering

Het zou verstandiger zijn de inkomsten uit veilingen van emissierechten te gebruiken voor de 
afzwakking van de gevolgen van de klimaatverandering, dan de hypothetische oorzaken van de 

klimaatverandering, die wetenschappelijk niet volledig bewezen zijn, te bestrijden.»»De 
oorzaken van de klimaatverandering zijn nog niet in hun volle omvang onderzocht en zijn 
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waarschijnlijk van cyclische aard.

Amendement 103
Antonio De Blasio

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Gezien de forse inspanningen die 
verbonden zijn aan de bestrijding van 
klimaatverandering en de aanpassing aan 
de onvermijdelijke effecten daarvan, zou 
ten minste 20% van de opbrengsten van de 
veiling van emissierechten moeten worden 
gebruikt voor de beperking van de emissie 
van broeikasgassen, voor de aanpassing 
aan de effecten van klimaatverandering, 
voor de financiering van onderzoek en 
ontwikkeling voor emissiebeperking en 
aanpassing, voor de ontwikkeling van 
duurzame energie om te voldoen aan de 
toezegging van de EU om tegen 2020 20% 
duurzame energie te gebruiken, om te 
voldoen aan de toezegging van de 
Gemeenschap om de energie-efficiëntie 
tegen 2020 met 20% op te voeren, voor het 
afvangen en de geologische opslag van 
broeikasgassen, om bij te dragen tot het 
Wereldfonds voor energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie, voor maatregelen 
om ontbossing te voorkomen en aanpassing 
in ontwikkelingslanden te 
vergemakkelijken, en voor de aanpak van 
maatschappelijke aspecten zoals een 
mogelijke stijging van de 
elektriciteitsprijzen in huishoudens met een 
laag en gemiddeld inkomen. Dit percentage 
ligt aanzienlijk lager dan de verwachte 
netto-inkomsten voor de overheid uit 
veilingen, waarbij rekening is gehouden 
met mogelijkerwijs lagere inkomsten uit de 
vennootschapsbelastingen. Daarnaast 
dienen de inkomsten uit de veiling van 
emissierechten te worden gebruikt voor de 
administratieve uitgaven voor het beheer 
van de Gemeenschapsregeling. Er dienen 
bepalingen te worden opgenomen voor de 

(15) Gezien de forse inspanningen die 
verbonden zijn aan de bestrijding van 
klimaatverandering en de aanpassing aan 
de onvermijdelijke effecten daarvan, zou 
20% van de opbrengsten van de veiling van 
emissierechten moeten worden gebruikt 
voor de beperking van de emissie van 
broeikasgassen, voor de aanpassing aan de 
effecten van klimaatverandering, voor de 
financiering van onderzoek en 
ontwikkeling voor emissiebeperking en 
aanpassing, voor de ontwikkeling van
duurzame energie om te voldoen aan de 
toezegging van de EU om tegen 2020 20% 
duurzame energie te gebruiken, om te 
voldoen aan de toezegging van de 
Gemeenschap om de energie-efficiëntie 
tegen 2020 met 20% op te voeren, voor het 
afvangen en de geologische opslag van 
broeikasgassen, om bij te dragen tot het 
Wereldfonds voor energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie, voor maatregelen 
om ontbossing te voorkomen en aanpassing 
in ontwikkelingslanden te 
vergemakkelijken, en voor de aanpak van 
maatschappelijke aspecten zoals een 
mogelijke stijging van de 
elektriciteitsprijzen in huishoudens met een 
laag en gemiddeld inkomen. Dit percentage 
ligt aanzienlijk lager dan de verwachte 
netto-inkomsten voor de overheid uit 
veilingen, waarbij rekening is gehouden 
met mogelijkerwijs lagere inkomsten uit de 
vennootschapsbelastingen. Daarnaast 
dienen de inkomsten uit de veiling van 
emissierechten in de eerste plaats te 
worden gebruikt ter financiering en 
bevordering van op emissiebeperking 
gerichte investeringen, en voor de 
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bewaking van het gebruik van de opbrengst 
van veilingen voor deze doeleinden. Deze 
kennisgeving ontslaat de lidstaten niet van 
de in artikel 88, lid 3, van het Verdrag 
geformuleerde verplichting om bepaalde 
nationale maatregelen aan te melden. De 
richtlijn laat het resultaat van toekomstige 
staatssteun-procedures die overeenkomstig 
de artikelen 87 en 88 van het Verdrag 
kunnen worden ingeleid, onverlet.

administratieve uitgaven voor het beheer 
van de Gemeenschapsregeling. Er dienen 
bepalingen te worden opgenomen voor de 
bewaking van het gebruik van de opbrengst 
van veilingen voor deze doeleinden. Deze 
kennisgeving ontslaat de lidstaten niet van 
de in artikel 88, lid 3, van het Verdrag 
geformuleerde verplichting om bepaalde 
nationale maatregelen aan te melden. De 
richtlijn laat het resultaat van toekomstige 
staatssteunprocedures die overeenkomstig 
de artikelen 87 en 88 van het Verdrag 
kunnen worden ingeleid, onverlet.

Or. hu

Amendement 104
Jens Holm

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Om een juist evenwicht te 
verzekeren tussen maatregelen binnen de 
EU voor de bestrijding van 
klimaatverandering en aanpassing aan de 
effecten ervan enerzijds en maatregelen in 
derde landen anderzijds, moet 50% van de 
opbrengsten uit veilingen van 
emissierechten in de EU worden 
geïnvesteerd en het overige deel in 
ontwikkelingslanden, teneinde rekening te 
houden met hun grotere kwetsbaarheid 
voor klimaatverandering, hun beperktere 
middelen om hierop te reageren en de 
historische verantwoordelijkheid van de 
geïndustrialiseerde landen voor dit 
probleem.

Or. en

Motivering

Ontwikkelingslanden zullen waarschijnlijk in onevenredige mate de gevolgen ondervinden van 
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de klimaatverandering, terwijl ze historisch gezien nauwelijks verantwoordelijk zijn voor het 
probleem. Vaak ontbreekt het hun aan middelen om verzachtende maatregelen te financieren.
Daarom is het wenselijk dat de opbrengsten van veilingen worden gedeeld tussen 
ontwikkelingslanden en projecten binnen de Unie.

Amendement 105
Jens Holm

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 15 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 ter) Ter bevordering van een billijke, 
kosteneffectieve verdeling van projecten 
in derde landen en de verspreiding van 
beste praktijken betreffende alle in 
overweging 15 genoemde activiteiten, 
moeten mechanismen worden ontwikkeld 
voor een efficiënte uitwisseling van 
informatie over projecten die door 
verschillende lidstaten worden opgezet.

Or. en

Motivering

Een goede coördinatie tussen projecten van lidstaten die worden opgezet om te voldoen aan de 
verplichtingen op grond van artikel 10, lid 3, is belangrijk om te waarborgen dat de financiële 
middelen aan de noodzakelijkste en efficiëntste projecten worden besteed en dat doublures 
worden voorkomen.

Amendement 106
Karl-Heinz Florenz

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Gezien de omvang en het tempo 
van de wereldwijde ontbossing is het van 
essentieel belang dat exploitanten van 
installaties gebruik mogen maken van 
kredieten als gevolg van voorkomen 
ontbossing en bebossings- en 
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herbebossingsprojecten en -activiteiten in 
ontwikkelingslanden en dat ervoor wordt 
gezorgd dat de inkomsten van veilingen in 
het kader van de Gemeenschapsregeling 
worden gebruikt om capaciteitsopbouw in 
ontwikkelingslanden te ondersteunen, 
zodat hun bosbouwprojecten en -
activiteiten geloofwaardig zijn op de 
internationale koolstofmarkten.  
Daarnaast moet de EU werken aan de 
invoering van een internationaal erkend 
marktgebaseerd stelsel om de ontbossing 
te reduceren en bebossing en 
herbebossing te doen toenemen. De 
inkomsten moeten komen van bijdragen 
van de lidstaten op basis van een 
'coalition of the willing' aan een EU- of 
internationaal fonds ter ondersteuning 
van capaciteitsopbouw.

Or. en

Motivering

Marktgebaseerde instrumenten zijn het doeltreffendste middel om de stimulansen en 
investeringen te verschaffen die noodzakelijk zijn om de ontwikkelingslanden in staat te stellen 
ontbossing tegen te gaan en duurzame bebossings/herbebossingsprojecten en -activiteiten ten 
uitvoer te leggen. Uit de inkomsten van veilingen van emissierechten afkomstige kredieten 
moeten worden gebruikt ter ondersteuning van capaciteitsopbouw, teneinde de basis te 
verschaffen voor geloofwaardige, marktgebaseerde voorkomen ontbossing en bebossings- en 
herbebossingsprojecten en -activiteiten in ontwikkelingslanden.

Amendement 107
Anders Wijkman

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Gezien de omvang en het tempo 
van de wereldwijde ontbossing is het van 
essentieel belang dat de inkomsten van 
veilingen in het kader van de 
Gemeenschapsregeling worden gebruikt 
om de ontbossing te reduceren en 
duurzame bebossing en herbebossing te 
doen toenemen. Daarnaast moet de EU 
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werken aan de invoering van een 
internationaal erkend marktgebaseerd 
stelsel om de ontbossing te reduceren en 
bebossing en herbebossing te doen 
toenemen. De inkomsten moeten komen 
van bijdragen van de lidstaten aan een 
EU- of internationaal fonds dat 
internationaal daadwerkelijk hiervoor en 
voor andere doelen wordt gebruikt.

Or. en

Amendement 108
Linda McAvan, Eluned Morgan

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Energie is een basisbehoefte van 
de mens, maar steeds meer EU-burgers 
zijn niet in staat hun energierekeningen te 
betalen en worden "energiearmen".
Kwetsbare klanten, inclusief ouderen, 
gehandicapten en huishoudens met een 
laag inkomen, worden het meest 
getroffen.  De lidstaten dienen dan ook 
nationale actieplannen te ontwikkelen om 
energie-armoede te bestrijden en de 
nodige energievoorziening voor kwetsbare 
klanten te garanderen. Een deel van de 
inkomsten van veilingen moet worden 
besteed aan maatregelen om de energie-
armoede te verlichten.

Or. en

Motivering

Inkomsten van veilingen moeten worden gebruikt om de energie-armoede te bestrijden.
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Amendement 109
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Aangezien de voor ontbossing, 
bebossing en herbebossing bestemde 
opbrengsten van veilingen niet zullen 
volstaan om een halt toe te roepen aan de 
wereldwijde ontbossing, kunnen 
aanvullende maatregelen noodzakelijk 
zijn.

Or. en

Motivering

Men moet realistisch blijven. Men mag niet doen alsof men de bovengenoemde problemen zal 
kunnen oplossen met 20% van de opbrengsten van veilingen.

Amendement 110
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Dit betekent dat voor de 
elektriciteitssector met ingang van 2013 
regel dient te zijn dat uitsluitend wordt 
geveild, aangezien deze de hogere kosten 
van CO2 kan doorberekenen, en dat voor 
het afvangen en de opslag van CO2 geen 
gratis toewijzing dient te worden gegeven, 
aangezien de stimulering hiervan 
voortvloeit uit het feit dat voor emissies 
die worden opgeslagen geen 
emissierechten behoeven te worden 
ingeleverd. Om concurrentievervalsing te 
voorkomen kunnen 
elektriciteitsopwekkers gratis 
emissierechten krijgen voor warmte die 
wordt geproduceerd via hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling, zoals 
gedefinieerd in Richtlijn 2004/8/EG, 

(16) Handel in emissierechten is een 
instrument dat moet helpen de beoogde 
CO2-vermindering te verwezenlijken tegen 
een minimale kostprijs. Gratis toewijzing 
op basis van benchmarks en werkelijke 
productie biedt de nodige stimulansen 
voor efficiëntieverbeteringen. De kosten 
die voor deelnemende installaties en ook 
indirect voor de consumenten verbonden 
zijn aan de Gemeenschapsregeling 
kunnen daardoor worden beperkt tot de 
financiële behoeften voor een verlaging 
van de CO2-emissies conform de 
doelstelling. De CO2-emissies die onder 
het plafond blijven, brengen derhalve 
geen kosten voor de Gemeenschap met 
zich mee. Zij zullen dat alleen doen 
wanneer ze onder een toekomstige, 

Adlib Express Watermark



PE409.565v01-00 70/88 AM\732961NL.doc

NL

wanneer er voor de productie van 
dergelijke warmte door installaties in 
andere bedrijfstakken gratis 
emissierechten worden gegeven.

strengere reductiedoelstelling zullen 
vallen. Een dergelijke beperking vormt 
helemaal geen gevaar voor de 
doelstellingen van het beleid inzake 
klimaatverandering. De verwezenlijking 
van de beoogde CO2-vermindering kan 
worden gewaarborgd door de benchmark 
correct te bepalen. De optie van een 
neerwaartse aanpassing van de 
benchmarks in latere jaren biedt de 
zekerheid dat de algemene 
reductiedoelstelling werkelijk zal worden 
verwezenlijkt. Dit betekent dat gratis 
toewijzing op basis van benchmarks en 
werkelijke productie met ingang van 2013 
regel dient te zijn voor alle sectoren en de 
gehele periode.

Or. en

Motivering

Om een kostenefficiënte en effectieve regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten vast 
te stellen die echt helpt de reductiedoelstellingen te verwezenlijken tegen een zo laag mogelijke 
kostprijs, is veilen niet de beste optie. Toewijzing op basis van benchmarks en werkelijke 
productie is een beter systeem, dat ecologische doeltreffendheid garandeert tegen een minimale 
kostprijs, zoals wordt aangetoond in de lopende ECOFYS-studie voor IFIEC.

Amendement 111
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(16) Dit betekent dat voor de 
elektriciteitssector met ingang van 2013 
regel dient te zijn dat uitsluitend wordt 
geveild, aangezien deze de hogere kosten 
van CO2 kan doorberekenen.
Elektriciteitsopwekkers dienen gratis 
emissierechten te krijgen voor warmte of
koeling die wordt geproduceerd via 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling, 
zoals gedefinieerd in Richtlijn 2004/8/EG, 
indien de warmte of koeling wordt 
geleverd aan installaties in sectoren waar 
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voorkomen kunnen
elektriciteitsopwekkers gratis 
emissierechten krijgen voor warmte die 
wordt geproduceerd via hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling, zoals gedefinieerd 
in Richtlijn 2004/8/EG, wanneer er voor 
de productie van dergelijke warmte door 
installaties in andere bedrijfstakken gratis 
emissierechten worden gegeven.

een risico op het ontstaan van een 
weglekeffect bestaat. De toewijzing van 
emissierechten aan producenten van 
warmte of koeling dient dezelfde te zijn als 
de toewijzing van emissierechten in de 
sectoren die de warmte of de koeling 
gebruiken.

Or. en

Motivering

Gelijke behandeling van alle installaties die warmte of koeling produceren. Het afvangen en de 
opslag van CO2 dient tijdelijk te worden gestimuleerd, en mag dus niet van gratis toewijzing 
worden uitgesloten.

Amendement 112
Caroline Lucas

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Dit betekent dat voor de 
elektriciteitssector met ingang van 2013 
regel dient te zijn dat uitsluitend wordt 
geveild, aangezien deze de hogere kosten 
van CO2 kan doorberekenen, en dat voor 
het afvangen en de opslag van CO2 geen 
gratis toewijzing dient te worden gegeven, 
aangezien de stimulering hiervan 
voortvloeit uit het feit dat voor emissies 
die worden opgeslagen geen 
emissierechten behoeven te worden 
ingeleverd. Om concurrentievervalsing te 
voorkomen kunnen 
elektriciteitsopwekkers gratis 
emissierechten krijgen voor warmte die 
wordt geproduceerd via hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling, zoals 
gedefinieerd in Richtlijn 2004/8/EG, 
wanneer er voor de productie van 
dergelijke warmte door installaties in 
andere bedrijfstakken gratis 
emissierechten worden gegeven.

(16) Dit betekent dat, gecombineerd met 
een verplichte inlevering van 
emissierechten bij import (AIR), voor alle 
sectoren met ingang van 2013 regel dient 
te zijn dat uitsluitend wordt geveild, 
aangezien zij onder andere de hogere 
kosten van CO2 kunnen doorberekenen, 
indien een toekomstige algemene, 
internationale overeenkomst vertraging 
zou oplopen.
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Or. en

Motivering

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

Amendement 113
Jens Holm

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Dit betekent dat voor de 
elektriciteitssector met ingang van 2013 
regel dient te zijn dat uitsluitend wordt
geveild, aangezien deze de hogere kosten 
van CO2 kan doorberekenen, en dat voor 
het afvangen en de opslag van CO2 geen 
gratis toewijzing dient te worden gegeven, 
aangezien de stimulering hiervan 
voortvloeit uit het feit dat voor emissies die 
worden opgeslagen geen emissierechten 
behoeven te worden ingeleverd. Om 
concurrentievervalsing te voorkomen 
kunnen elektriciteitsopwekkers gratis 
emissierechten krijgen voor warmte die 
wordt geproduceerd via hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling, zoals 
gedefinieerd in Richtlijn 2004/8/EG, 
wanneer er voor de productie van 
dergelijke warmte door installaties in 
andere bedrijfstakken gratis 
emissierechten worden gegeven.

(16) Dit betekent dat met ingang van 2013 
regel dient te zijn dat uitsluitend wordt 
geveild, en dat voor het afvangen en de 
opslag van CO2 geen gratis toewijzing 
dient te worden gegeven, aangezien de 
stimulering hiervan voortvloeit uit het feit 
dat voor emissies die worden opgeslagen 
geen emissierechten behoeven te worden 
ingeleverd.

Or. en

Motivering

Volledige veiling van emissierechten moet met onmiddellijke ingang de algemene regel worden.  
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Dit is nodig om te zorgen voor de juiste prikkels voor bedrijven om de milieukosten van hun 
activiteiten te beperken. En als er geen gratis toewijzing is aan andere sectoren, hoeven er geen 
speciale regelingen te worden ingesteld voor hoogrenderende warmtekrachtkoppeling, die zelf 
oneerlijke concurrentievoorwaarden zouden scheppen ten opzichte van stadsverwarming en zelf 
opgewekte energie.

Amendement 114
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Dit betekent dat voor de 
elektriciteitssector met ingang van 2013 
regel dient te zijn dat uitsluitend wordt 
geveild, aangezien deze de hogere kosten 
van CO2 kan doorberekenen, en dat voor 
het afvangen en de opslag van CO2 geen 
gratis toewijzing dient te worden gegeven, 
aangezien de stimulering hiervan 
voortvloeit uit het feit dat voor emissies die 
worden opgeslagen geen emissierechten 
behoeven te worden ingeleverd. Om 
concurrentievervalsing te voorkomen 
kunnen elektriciteitsopwekkers gratis 
emissierechten krijgen voor warmte die 
wordt geproduceerd via hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling, zoals 
gedefinieerd in Richtlijn 2004/8/EG, 
wanneer er voor de productie van 
dergelijke warmte door installaties in 
andere bedrijfstakken gratis 
emissierechten worden gegeven.

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

Or. en

Motivering

Warmteproductie mag niet “terloops “ worden behandeld in dezelfde bepalingen als met 
betrekking tot elektriciteitsopwekking. Dat leidt tot contradicties en concurrentieverstoring.
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Amendement 115
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Dit betekent dat voor de 
elektriciteitssector met ingang van 2013 
regel dient te zijn dat uitsluitend wordt 
geveild, aangezien deze de hogere kosten 
van CO2 kan doorberekenen, en dat voor 
het afvangen en de opslag van CO2 geen 
gratis toewijzing dient te worden gegeven, 
aangezien de stimulering hiervan 
voortvloeit uit het feit dat voor emissies die 
worden opgeslagen geen emissierechten 
behoeven te worden ingeleverd. Om 
concurrentievervalsing te voorkomen 
kunnen elektriciteitsopwekkers gratis 
emissierechten krijgen voor warmte die 
wordt geproduceerd via hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling, zoals gedefinieerd 
in Richtlijn 2004/8/EG, wanneer er voor 
de productie van dergelijke warmte door 
installaties in andere bedrijfstakken gratis 
emissierechten worden gegeven.

(16) Dit betekent dat voor de 
elektriciteitssector met ingang van 2013 
regel dient te zijn dat uitsluitend wordt 
geveild, aangezien deze de hogere kosten 
van CO2 kan doorberekenen, en dat voor 
het afvangen en de opslag van CO2 geen 
gratis toewijzing dient te worden gegeven, 
aangezien de stimulering hiervan 
voortvloeit uit het feit dat voor emissies die 
worden opgeslagen geen emissierechten 
behoeven te worden ingeleverd. Er dienen
gratis emissierechten te worden gegeven
voor de productie van warmte via 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling, 
zoals gedefinieerd in Richtlijn 2004/8/EG, 
voor economisch te rechtvaardigen 
warmtebehoeften en warmte die wordt 
geleverd voor efficiënte stadsverwarming 
die in aanmerking komt op grond van de 
richtsnoeren inzake overheidssteun voor 
milieubescherming, teneinde gelijke 
behandeling ten aanzien van andere 
warmteproducenten die niet onder de 
Gemeenschapsregeling vallen, te 
garanderen.

Or. en

Motivering

De markt voor de levering van warmte is concurrerend en het grootste gedeelte ervan, dat 
bestaat uit individuele ketels die op fossiele brandstoffen werken, valt niet onder de regeling 
voor de handel in emissierechten. Installaties voor stadsverwarming kunnen dan ook geen kosten 
doorberekenen aan klanten, maar zijn wel de meest efficiënte koolstoftechnologie. Om een 
stijging van de emissies in dat deel van de markt voor de levering van warmte dat niet onder de 
regeling voor de handel in emissierechten valt te voorkomen, moeten de installaties behandeld 
worden op dezelfde wijze als de industrie op markten waar het risico van een weglekeffect 
bestaat.
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Amendement 116
Adam Gierek

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 16

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Dit betekent dat voor de 
elektriciteitssector met ingang van 2013 
regel dient te zijn dat uitsluitend wordt 
geveild, aangezien deze de hogere kosten 
van CO2 kan doorberekenen, en dat voor 
het afvangen en de opslag van CO2 geen 
gratis toewijzing dient te worden gegeven,
aangezien de stimulering hiervan 
voortvloeit uit het feit dat voor emissies 
die worden opgeslagen geen 
emissierechten behoeven te worden 
ingeleverd. Om concurrentievervalsing te 
voorkomen kunnen elektriciteitsopwekkers 
gratis emissierechten krijgen voor warmte 
die wordt geproduceerd via 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling, 
zoals gedefinieerd in Richtlijn 2004/8/EG, 
wanneer er voor de productie van 
dergelijke warmte door installaties in 
andere bedrijfstakken gratis 
emissierechten worden gegeven.

(16) Dit betekent dat voor de 
elektriciteitssector met ingang van 2013 
regel dient te zijn dat uitsluitend wordt 
geveild, aangezien deze de hogere kosten 
van CO2 kan doorberekenen. Voor zover 
elektriciteitsproducenten warmte of 
koeling produceren door middel van 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling, 
zoals gedefinieerd in richtlijn 2004/8/EG, 
krijgen elektriciteitsopwekkers gratis 
emissierechten voor warmte of koeling die 
wordt geproduceerd via hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling, om 
concurrentieverstoring door de hogere 
kosten van CO2 te vermijden.

Or. pl

Motivering

De eisen die worden gesteld aan de opwekking van warmte in het kader van het 
emissiehandelssysteem van de EU moeten overeenstemmen met die voor de opwekking van 
warmte buiten dit systeem. Warmte die is geproduceerd in warmtekrachtinstallaties met een 
vermogen van meer dan 20 MW moet concurreren met warmte geproduceerd in installaties 
beneden de 20 MW die niet vallen onder het handelsemissiesysteem van de EU. Ter voorkoming 
van concurrentieverstoringen moeten dezelfde eisen gelden voor warmte geproduceerd door 
hoogrenderende warmtekrachtinstallaties als voor warmte geproduceerd uit andere 
energiebronnen waarvoor gratis emissierechten worden verstrekt of die op andere manieren 
buiten het emissiehandelssysteem van de EU wordt gesteund. Teneinde concurrentieverstoringen 
te voorkomen moeten tot 2020 gratis emissierechten worden verstrekt voor warmte 
geproduceerd in hoogrenderende warmtekrachtinstallaties.
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Amendement 117
Dan Jørgensen

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Dit betekent dat voor de 
elektriciteitssector met ingang van 2013 
regel dient te zijn dat uitsluitend wordt 
geveild, aangezien deze de hogere kosten 
van CO2 kan doorberekenen, en dat voor 
het afvangen en de opslag van CO2 geen 
gratis toewijzing dient te worden gegeven, 
aangezien de stimulering hiervan 
voortvloeit uit het feit dat voor emissies die 
worden opgeslagen geen emissierechten 
behoeven te worden ingeleverd. Om 
concurrentievervalsing te voorkomen 
kunnen elektriciteitsopwekkers gratis 
emissierechten krijgen voor warmte die 
wordt geproduceerd via hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling, zoals gedefinieerd 
in Richtlijn 2004/8/EG, wanneer er voor de 
productie van dergelijke warmte door 
installaties in andere bedrijfstakken gratis 
emissierechten worden gegeven.

(16) Dit betekent dat voor de 
elektriciteitssector met ingang van 2013 
regel dient te zijn dat uitsluitend wordt 
geveild, aangezien deze de hogere kosten 
van CO2 kan doorberekenen, en dat voor 
het op emissies van fossiele brandstoffen 
gebaseerde afvangen en de opslag van CO2
geen gratis toewijzing dient te worden 
gegeven, aangezien de stimulering hiervan 
voortvloeit uit het feit dat voor emissies die 
worden opgeslagen geen emissierechten 
behoeven te worden ingeleverd.
Maatregelen met gedetailleerde 
bepalingen voor de verlening van
emissierechten voor het afvangen en de 
opslag van CO2-neutrale brandstoffen 
dienen op een geharmoniseerde manier 
ten uitvoer te worden gelegd. Om 
concurrentievervalsing te voorkomen 
kunnen elektriciteitsopwekkers gratis 
emissierechten krijgen voor warmte die 
wordt geproduceerd via hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling, zoals gedefinieerd 
in Richtlijn 2004/8/EG, wanneer er voor de 
productie van dergelijke warmte door 
installaties in andere bedrijfstakken gratis 
emissierechten worden gegeven.

Or. en

Motivering

Coverbranding met biomassa of -afval in kolencentrales is een kosteneffectieve optie om het 
aandeel van hernieuwbare energie in Europa te vergroten. Het is van essentieel belang dat 
ervoor wordt gezorgd dat coverbranding een aantrekkelijke optie blijft samen met het afvangen 
en opslaan van CO2. Om investeringen in het afvangen en opslaan van CO2 veilig te stellen 
wordt dan ook voorgesteld het mogelijk te maken emissierechten te krijgen voor opgeslagen 
broeikasgasemissies van CO2-neutrale brandstoffen die broeikasgasemissies uit de atmosfeer 
halen.
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Amendement 118
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Dit betekent dat voor de 
elektriciteitssector met ingang van 2013 
regel dient te zijn dat uitsluitend wordt 
geveild, aangezien deze de hogere kosten 
van CO2 kan doorberekenen, en dat voor 
het afvangen en de opslag van CO2 geen 
gratis toewijzing dient te worden gegeven, 
aangezien de stimulering hiervan 
voortvloeit uit het feit dat voor emissies 
die worden opgeslagen geen 
emissierechten behoeven te worden 
ingeleverd. Om concurrentievervalsing te 
voorkomen kunnen 
elektriciteitsopwekkers gratis 
emissierechten krijgen voor warmte die 
wordt geproduceerd via hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling, zoals gedefinieerd 
in Richtlijn 2004/8/EG, wanneer er voor 
de productie van dergelijke warmte door 
installaties in andere bedrijfstakken gratis 
emissierechten worden gegeven.

(16) Dit betekent dat voor de 
elektriciteitssector met ingang van 2013 
regel dient te zijn dat uitsluitend wordt 
geveild, aangezien deze de hogere kosten 
van CO2-vermindering kan doorberekenen.
Om concurrentievervalsing als gevolg van 
de hogere kosten van CO2-vermindering
te voorkomen moeten, wanneer 
elektriciteitsproducenten warmte of 
koeling produceren via hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling, zoals gedefinieerd 
in Richtlijn 2004/8/EG, de 
elekticiteitsopwekkers gratis 
emissierechten krijgen voor deze warmte 
of koeling.

Or. en

Motivering

Verduidelijking.

Amendement 119
Anders Wijkman

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Dit betekent dat voor de 
elektriciteitssector met ingang van 2013 
regel dient te zijn dat uitsluitend wordt 
geveild, aangezien deze de hogere kosten 

(16) Dit betekent dat voor de 
elektriciteitssector en de andere sectoren 
die de hogere kosten van CO2 kunnen 
doorberekenen, zoals de luchtvaart en de 
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van CO2 kan doorberekenen, en dat voor 
het afvangen en de opslag van CO2 geen 
gratis toewijzing dient te worden gegeven, 
aangezien de stimulering hiervan 
voortvloeit uit het feit dat voor emissies die 
worden opgeslagen geen emissierechten 
behoeven te worden ingeleverd. Om 
concurrentievervalsing te voorkomen 
kunnen elektriciteitsopwekkers gratis 
emissierechten krijgen voor warmte die 
wordt geproduceerd via hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling, zoals gedefinieerd 
in Richtlijn 2004/8/EG, wanneer er voor de 
productie van dergelijke warmte door 
installaties in andere bedrijfstakken gratis 
emissierechten worden gegeven.

aardolieraffinaderijen, met ingang van 
2013 regel dient te zijn dat uitsluitend 
wordt geveild en dat voor het afvangen en 
de opslag van CO2 geen gratis toewijzing 
dient te worden gegeven, aangezien de 
stimulering hiervan voortvloeit uit het feit 
dat voor emissies die worden opgeslagen 
geen emissierechten behoeven te worden 
ingeleverd. Om concurrentievervalsing te 
voorkomen kunnen elektriciteitsopwekkers 
gratis emissierechten krijgen voor warmte 
die wordt geproduceerd via 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling, 
zoals gedefinieerd in Richtlijn 2004/8/EG, 
wanneer er voor de productie van 
dergelijke warmte door installaties in 
andere bedrijfstakken gratis emissierechten 
worden gegeven.

Or. en

Amendement 120
Jerzy Buzek

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 16

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Dit betekent dat voor de 
elektriciteitssector met ingang van 2013 
regel dient te zijn dat uitsluitend wordt 
geveild, aangezien deze de hogere kosten 
van CO2 kan doorberekenen, en dat voor 
het afvangen en de opslag van CO2 geen 
gratis toewijzing dient te worden gegeven, 
aangezien de stimulering hiervan 
voortvloeit uit het feit dat voor emissies die 
worden opgeslagen geen emissierechten 
behoeven te worden ingeleverd. Om 
concurrentievervalsing te voorkomen 
kunnen elektriciteitsopwekkers gratis 
emissierechten krijgen voor warmte die 
wordt geproduceerd via hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling, zoals gedefinieerd 
in Richtlijn 2004/8/EG, wanneer er voor de 
productie van dergelijke warmte door 
installaties in andere bedrijfstakken gratis 
emissierechten worden gegeven.

(16) Dit betekent dat voor de 
elektriciteitssector met ingang van 2013 
regel dient te zijn dat uitsluitend wordt 
geveild, aangezien deze de hogere kosten 
van CO2 kan doorberekenen, en dat voor 
het afvangen en de opslag van CO2 geen 
gratis toewijzing dient te worden gegeven, 
aangezien de stimulering hiervan 
voortvloeit uit het feit dat voor emissies die 
worden opgeslagen geen emissierechten 
behoeven te worden ingeleverd. Om 
concurrentievervalsing te voorkomen 
worden gratis emissierechten verleend
voor warmte die wordt geproduceerd via 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling, 
zoals gedefinieerd in Richtlijn 2004/8/EG, 
wanneer er voor de productie van 
dergelijke warmte door installaties in 
andere bedrijfstakken gratis emissierechten 
worden gegeven.

Adlib Express Watermark



AM\732961NL.doc 79/88 PE409.565v01-00

NL

Or. pl

Motivering

Gratis emissierechten voor de productie van warmte dienen te worden verleend aan alle 
elektriciteitsproducenten met installaties voor hoogrenderende warmtekrachtkoppeling, en niet 
alleen aan elektriciteitsopwekkers in de zin van artikel 1.

Amendement 121
Georgs Andrejevs, Frédérique Ries

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Dit betekent dat voor de 
elektriciteitssector met ingang van 2013 
regel dient te zijn dat uitsluitend wordt 
geveild, aangezien deze de hogere kosten 
van CO2 kan doorberekenen, en dat voor 
het afvangen en de opslag van CO2 geen 
gratis toewijzing dient te worden gegeven, 
aangezien de stimulering hiervan
voortvloeit uit het feit dat voor emissies die 
worden opgeslagen geen emissierechten 
behoeven te worden ingeleverd. Om 
concurrentievervalsing te voorkomen 
kunnen elektriciteitsopwekkers gratis 
emissierechten krijgen voor warmte die 
wordt geproduceerd via hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling, zoals gedefinieerd 
in Richtlijn 2004/8/EG, wanneer er voor de 
productie van dergelijke warmte door 
installaties in andere bedrijfstakken gratis 
emissierechten worden gegeven.

(16) Dit betekent dat voor de 
elektriciteitssector met ingang van 2013 
regel dient te zijn dat uitsluitend wordt 
geveild, aangezien deze de hogere kosten 
van CO2 kan doorberekenen. Er dient aan 
installaties voor het afvangen, 
pijpleidingen voor het transport of locaties 
voor de opslag van CO2  die wordt 
uitgestoten als gevolg van zijn activiteiten
geen gratis toewijzing te worden gegeven, 
aangezien de stimulering van het afvangen 
en de opslag van CO2 voortvloeit uit het 
feit dat voor emissies die worden 
opgeslagen en die anders zouden zijn 
uitgestoten geen emissierechten behoeven 
te worden ingeleverd. Om 
concurrentievervalsing te voorkomen 
kunnen elektriciteitsopwekkers gratis 
emissierechten krijgen voor warmte die 
wordt geproduceerd via hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling, zoals gedefinieerd 
in Richtlijn 2004/8/EG, wanneer er voor de 
productie van dergelijke warmte door 
installaties in andere bedrijfstakken gratis 
emissierechten worden gegeven.

Or. en

Motivering

Er dient duidelijk te worden gesteld dat er geen gratis toewijzingen voor de emissies als gevolg 
van afvang-, transport- en opslagactiviteiten zullen worden gegeven, maar dat de opgeslagen 
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CO2 in aanmerking zal worden genomen bij de bewaking en dat daarvoor geen overeenkomstige 
hoeveelheid emissierechten zal moeten worden ingeleverd. Deze verduidelijking is nodig als 
stimulans voor het afvangen en opslaan van CO2 .

Amendement 122
Péter Olajos

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Dit betekent dat voor de 
elektriciteitssector met ingang van 2013 
regel dient te zijn dat uitsluitend wordt 
geveild, aangezien deze de hogere kosten 
van CO2 kan doorberekenen, en dat voor 
het afvangen en de opslag van CO2 geen 
gratis toewijzing dient te worden gegeven, 
aangezien de stimulering hiervan 
voortvloeit uit het feit dat voor emissies die 
worden opgeslagen geen emissierechten 
behoeven te worden ingeleverd. Om 
concurrentievervalsing te voorkomen 
kunnen elektriciteitsopwekkers gratis 
emissierechten krijgen voor warmte die 
wordt geproduceerd via hoogrenderende
warmtekrachtkoppeling, zoals gedefinieerd 
in Richtlijn 2004/8/EG, wanneer er voor 
de productie van dergelijke warmte door 
installaties in andere bedrijfstakken gratis 
emissierechten worden gegeven.

(16) Dit betekent dat voor de 
elektriciteitssector met ingang van 2013 
regel dient te zijn dat uitsluitend wordt 
geveild, aangezien deze de hogere kosten 
van CO2 kan doorberekenen, en dat voor 
het afvangen en de opslag van CO2 geen 
gratis toewijzing dient te worden gegeven, 
aangezien de stimulering hiervan 
voortvloeit uit het feit dat voor emissies die 
worden opgeslagen geen emissierechten 
behoeven te worden ingeleverd. Er dienen
gratis emissierechten te worden gegeven
voor de productie van warmte via 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling, 
zoals gedefinieerd in Richtlijn 2004/8/EG, 
en warmte die wordt geleverd voor 
efficiënte stadsverwarming die in 
aanmerking komt op grond van de 
richtsnoeren inzake overheidssteun voor 
milieubescherming, om te zorgen voor 
gelijke behandeling ten aanzien van 
andere warmteproducenten die niet onder 
de Gemeenschapsregeling vallen.

Or. en

Motivering

De markt voor de levering van warmte is concurrerend en het grootste gedeelte ervan, dat 
bestaat uit individuele ketels die op fossiele brandstoffen werken, valt niet onder de regeling 
voor de handel in emissierechten. Om een stijging van de emissies in dat deel van de markt voor 
de levering van warmte dat niet onder de regeling voor de handel in emissierechten valt te 
voorkomen, moeten de installaties behandeld worden op dezelfde wijze als de industrie op 
markten waar het risico van een weglekeffect bestaat.
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Amendement 123
Christian Ehler

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Dit betekent dat voor de 
elektriciteitssector met ingang van 2013 
regel dient te zijn dat uitsluitend wordt 
geveild, aangezien deze de hogere kosten 
van CO2 kan doorberekenen, en dat voor 
het afvangen en de opslag van CO2 geen 
gratis toewijzing dient te worden gegeven, 
aangezien de stimulering hiervan 
voortvloeit uit het feit dat voor emissies die 
worden opgeslagen geen emissierechten 
behoeven te worden ingeleverd. Om 
concurrentievervalsing te voorkomen 
kunnen elektriciteitsopwekkers gratis 
emissierechten krijgen voor warmte die 
wordt geproduceerd via hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling, zoals gedefinieerd 
in Richtlijn 2004/8/EG, wanneer er voor de 
productie van dergelijke warmte door 
installaties in andere bedrijfstakken gratis 
emissierechten worden gegeven.

(16) Dit betekent dat voor de 
elektriciteitssector met ingang van 2013 
regel dient te zijn dat uitsluitend wordt 
geveild, aangezien deze de hogere kosten 
van CO2 kan doorberekenen, en dat - met 
uitzondering van minstens 12 
demonstratie-installaties - voor het 
afvangen en de opslag van CO2 geen gratis 
toewijzing dient te worden gegeven, 
aangezien de stimulering hiervan 
voortvloeit uit het feit dat voor emissies die 
worden opgeslagen geen emissierechten 
behoeven te worden ingeleverd. Om 
concurrentievervalsing te voorkomen 
kunnen elektriciteitsopwekkers gratis 
emissierechten krijgen voor warmte die 
wordt geproduceerd via hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling, zoals gedefinieerd 
in Richtlijn 2004/8/EG, wanneer er voor de 
productie van dergelijke warmte door 
installaties in andere bedrijfstakken gratis 
emissierechten worden gegeven.

Or. de

Motivering

De door de Commissie voorgestelde stimulansen zijn niet toereikend om de vroegtijdige bouw 
van minstens 12 demonstratie-installaties te waarborgen.

Amendement 124
Norbert Glante

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Dit betekent dat voor de 
elektriciteitssector met ingang van 2013 

(16) Dit betekent dat voor de 
elektriciteitssector met ingang van 2013 
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regel dient te zijn dat uitsluitend wordt 
geveild, aangezien deze de hogere kosten 
van CO2 kan doorberekenen, en dat voor 
het afvangen en de opslag van CO2 geen 
gratis toewijzing dient te worden gegeven, 
aangezien de stimulering hiervan 
voortvloeit uit het feit dat voor emissies die 
worden opgeslagen geen emissierechten 
behoeven te worden ingeleverd. Om 
concurrentievervalsing te voorkomen 
kunnen elektriciteitsopwekkers gratis 
emissierechten krijgen voor warmte die 
wordt geproduceerd via hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling, zoals gedefinieerd 
in Richtlijn 2004/8/EG, wanneer er voor de 
productie van dergelijke warmte door 
installaties in andere bedrijfstakken gratis 
emissierechten worden gegeven.

regel dient te zijn dat uitsluitend wordt 
geveild, aangezien deze de hogere kosten 
van CO2 kan doorberekenen, en dat - met 
uitzondering van minstens 12 
demonstratie-installaties - voor het 
afvangen en de opslag van CO2 geen gratis 
toewijzing dient te worden gegeven, 
aangezien de stimulering hiervan 
voortvloeit uit het feit dat voor emissies die 
worden opgeslagen geen emissierechten 
behoeven te worden ingeleverd. Om 
concurrentievervalsing te voorkomen 
kunnen elektriciteitsopwekkers gratis 
emissierechten krijgen voor warmte die 
wordt geproduceerd via hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling, zoals gedefinieerd 
in Richtlijn 2004/8/EG, wanneer er voor de 
productie van dergelijke warmte door 
installaties in andere bedrijfstakken gratis 
emissierechten worden gegeven.

Or. de

Motivering

Het is van belang dat alle technologische methoden die bijdragen tot het afvangen van CO2 en 
alle opslagvarianten worden getest. Daarom zijn minstens 12 demonstratie-installaties 
noodzakelijk.

Amendement 125
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(16) Dit betekent dat voor de 
elektriciteitssector met ingang van 2013 
regel dient te zijn dat uitsluitend wordt 
geveild, aangezien deze de hogere kosten 
van CO2 kan doorberekenen, en dat voor 
het afvangen en de opslag van CO2 geen 
gratis toewijzing dient te worden gegeven, 
aangezien de stimulering hiervan 
voortvloeit uit het feit dat voor emissies die 
worden opgeslagen geen emissierechten 
behoeven te worden ingeleverd. Om 
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concurrentievervalsing te voorkomen 
kunnen elektriciteitsopwekkers gratis 
emissierechten krijgen voor warmte die 
wordt geproduceerd via hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling, zoals gedefinieerd 
in Richtlijn 2004/8/EG, wanneer er voor de 
productie van dergelijke warmte door 
installaties in andere bedrijfstakken gratis 
emissierechten worden gegeven.

concurrentievervalsing te voorkomen 
kunnen elektriciteitsopwekkers gratis 
emissierechten krijgen voor warmte die 
wordt geproduceerd via hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling, zoals gedefinieerd 
in Richtlijn 2004/8/EG, wanneer er voor de 
productie van dergelijke warmte door 
installaties in andere bedrijfstakken gratis 
emissierechten worden gegeven. Wanneer 
elektriciteit wordt geproduceerd via 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling 
door andere installaties dan 
elektriciteitsopwekkers, dan dient de 
gedetailleerde methodologie voor de 
berekening van de gratis emissierechten 
voor de met deze elektriciteitslevering 
gepaard gaande warmte ten volle 
rekening te houden met alle aan 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling 
verbonden CO2-besparingen.

Or. en

Motivering

Benchmarkregels moeten garanderen dat de CO2-besparingen bij warmtekrachtkoppeling ten 
volle in aanmerking worden genomen, en dat hoogrenderende warktekrachtkoppeling niet 
vervangen wordt door laagrenderende ketels.

Amendement 126
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 16

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

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

16) Voor het afvangen en de opslag van 
CO2 dient geen gratis toewijzing te worden 
gegeven, aangezien de stimulering hiervan 
voortvloeit uit het feit dat voor emissies die 
worden opgeslagen geen emissierechten 
behoeven te worden ingeleverd. Om 
concurrentievervalsing te voorkomen 
kunnen elektriciteitsopwekkers gratis 
emissierechten krijgen voor warmte die 
wordt geproduceerd via hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling, zoals gedefinieerd 
in Richtlijn 2004/8/EG, wanneer er voor de 
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kunnen elektriciteitsopwekkers gratis 
emissierechten krijgen voor warmte die 
wordt geproduceerd via hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling, zoals gedefinieerd 
in Richtlijn 2004/8/EG, wanneer er voor de 
productie van dergelijke warmte door 
installaties in andere bedrijfstakken gratis 
emissierechten worden gegeven.

productie van dergelijke warmte door 
installaties in andere bedrijfstakken gratis 
emissierechten worden gegeven.

Or. pl

Motivering

Indien de veiling van emissierechten over de hele energiesector wordt gespreid, zal de prijs van 
uit fossiele energiebronnen gewonnen elektriciteit omhoog schieten. In landen waar de 
energiesector op fossiele energiedragers steunt (zoals Polen) zullen de burgers en de economie 
de gevolgen van een dergelijke prijsstijging misschien niet kunnen verwerken.

Amendement 127
Caroline Lucas

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) De belangrijkste stimulering op 
de lange termijn voor het afvangen en de 
opslag van CO2 en nieuwe hernieuwbare 
technologieën is dat er geen 
emissierechten moeten worden ingeleverd 
voor CO2-emissies van 
elektriciteitsopwekking die permanent 
worden opgeslagen, of vermeden. Om de 
bouw van de eerste commerciële 
installaties te versnellen, moeten 
daarnaast de inkomsten uit veilingen 
worden gebruikt en moeten 
emissierechten uit de nieuwkomersreserve 
opzij worden gezet ter financiering van 
een gegarandeerde beloning voor de 
tonnen CO2  die worden opgeslagen of 
vermeden voor de eerste dergelijke 
installaties in de EU of een derde land dat 
de toekomstige internationale 
overeenkomst inzake klimaatverandering 
heeft geratificeerd, mits een overeenkomst 
wordt gesloten over het delen van de 
intellectuele-eigendomsrechten met 
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betrekking tot de technologie.

Or. en

Motivering

Voortbouwend op amendement nr. 4 van de rapporteur worden nieuwe hernieuwbare 
technologieën die nog niet commercieel zijn getest opgenomen in het mechanisme voor extra 
financiering. 180 GW nieuwe windenergiecapaciteit tegen eind 2020 zou een hoeveelheid 
emissies voorkomen die overeenstemt met 70% van de voorgestelde ETS- doelstelling van 21% 
vermindering van de emissies. Het ondersteunen van nieuwe grootschalige innovaties op het 
gebied van hernieuwbare energie biedt reële mogelijkheden voor het snel op gang brengen van 
technologieën die een significante bijdrage zullen leveren aan de verwezenlijking van de 
doelstellingen op EU- zowel als op mondiaal niveau.  (De wijzigingen ten opzichte van 
amendement 4 van de rapporteur zijn onderstreept.)

Amendement 128
Adam Gierek

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

(16a) De belangrijkste stimulering op de 
lange termijn voor het afvangen en de 
opslag van CO2 is het ontbreken van 
emissierechten, zodat de CO2 definitief 
wordt opgeslagen. De inkomsten uit 
veilingen moeten overigens worden 
gebruikt voor de bouw van de 12 nieuwe 
demonstratie-installaties. Nieuwkomers in 
het systeem moeten extra emissierechten 
uit de reserve worden gegeven. Deze 
demonstratie-installaties dienen te worden 
geselecteerd in het kader van een door de 
Commissie op EU-niveau uit te schrijven 
aanbestedingsprocedure. Derde landen 
die de toekomstige internationale 
overeenkomst inzake klimaatverandering 
hebben geratificeerd dienen eveneens 
toegang te hebben tot het 
steunmechanisme van de EU.

Or. pl
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Motivering

Aby zapewnić odpowiednie przejście między fazą badań i rozwoju a fazą konkurencyjności, 
niezbędny jest mechanizm wspierający finansowanie dla uzasadnienia i skomercjalizowania 
technologii CCS. System wsparcia oparty na ETS może dostarczyć takie finansowanie. Będzie on 
ograniczony w czasie, wysokości oraz określonej ilości projektów i powinien być przyznawany w 
drodze przetargu. Należy go tak zaplanować, aby wsparł wszystkie  technologie CCS. Aby 
zapewnić odpowiednie wsparcie polityczne i społeczne, dostęp do 12 zakładów 
demonstracyjnych dla stron trzecich oraz/lub państw trzecich nie powinien być automatyczny, a 
raczej być przedmiotem osobnego systemu wsparcia finansowania w ramach UE.

Amendement 129
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Er dienen gratis emissierechten te 
worden gegeven voor al dan niet in 
warmtekrachtkoppeling geproduceerde 
warmte die wordt geleverd voor gebruik in 
de industrie, voor 
stadsverwarmingsinstallaties of voor 
andere consumenten, in dezelfde 
verhouding als de aan de 
industriesectoren toegewezen 
emissierechten. Er dienen 100% gratis 
emissierechten te worden gegeven voor al 
dan niet in warmtekrachtkoppeling 
geproduceerde warmte die wordt geleverd 
voor stadsverwarmingsinstallaties die 
voldoen aan criteria die equivalent zijn 
aan die van de richtsnoeren inzake 
overheidssteun voor milieubescherming, 
teneinde gelijke behandeling ten aanzien 
van andere warmteproducenten die niet 
onder de Gemeenschapsregeling vallen, te 
garanderen.

Or. en

Motivering

Warmteproductie mag niet “terloops “ worden behandeld in dezelfde bepalingen als met 
betrekking tot elektriciteitsopwekking. Dat leidt tot contradicties en concurrentieverstoring.
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Amendement 130
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) De belangrijkste stimulering op 
de lange termijn voor het afvangen en de 
opslag van CO2  is dat er geen 
emissierechten moeten worden ingeleverd 
voor CO2 die permanent wordt 
opgeslagen. Om de bouw van de 
demonstratie-installaties te versnellen, 
moeten daarnaast inkomsten uit veilingen 
worden gebruikt voor en extra 
emissierechten uit de nieuwkomersreserve 
worden gegeven aan 12 dergelijke 
installaties in de EU die zijn geselecteerd 
in het kader van een door de Commissie 
uit te schrijven aanbestedingsprocedure 
voor de hele EU. Derde landen die de 
toekomstige internationale overeenkomst 
inzake klimaatverandering hebben 
geratificeerd dienen eveneens toegang te 
hebben tot het steunmechanisme van de 
EU.

Or. en

Motivering

Een op de EU-ETS gebaseerd steunmechanisme kan de financiële middelen leveren die deze 
opkomende technologie nodig heeft. De financiële steunverlening dient beperkt te zijn in de tijd, 
en qua omvang en totaal aantal projecten. Er dient ook te worden gepreciseerd dat de financiële 
steun zal worden toegekend in het kader van een aanbestedingsprocedure en zal worden 
verdeeld over de drie technologieën voor het afvangen en opslaan van CO2.  Om de politieke en 
publieke steun te garanderen mag de toegang van derde partijen en/of derde landen niet 
automatisch worden geïntegreerd in de 12 demonstratie-installaties, maar dient daarvoor 
veeleer te worden voorzien in aanvullende financiële steun van de EU.
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Amendement 131
Christian Ehler

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16a) Voor minstens 12 demonstratie-
installaties die worden gebouwd met 
technologieën voor het afvangen en 
opslaan van CO2 (CCS-technologieën), 
dienen emissierechten voor 125% van het 
verwachte productievolume gratis te 
worden verleend. De toewijzing dient op 
zijn vroegst vanaf het jaar 2013 twee jaar 
vóór het geplande begin van de productie 
te geschieden.

Or. de

Motivering

Een vroegtijdige gratis toewijzing zal een vroegtijdige stimulans zijn voor investeringen.
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