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Amendement 363
Jens Holm

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 a Schrappen

Overgangsregels voor de hele 
Gemeenschap voor een geharmoniseerde 

gratis toewijzing

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

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

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

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

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

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

4. De maximale hoeveelheid 
emissierechten die de basis vormt voor de 
berekening van toewijzingen aan 
installaties die in 2013 activiteiten 
uitvoeren en in de periode van 2008 tot 
2012 een gratis toewijzing hebben 
ontvangen, is als percentage van de 
jaarlijkse totale hoeveelheid voor de hele 
Gemeenschap niet hoger dan het 
percentage van de corresponderende 
emissie door deze installaties in de periode 
van 2005 tot 2007. Waar nodig wordt een 
correctiefactor toegepast.

5. De maximale hoeveelheid 
emissierechten die de basis vormt voor de 
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berekening van toewijzingen aan 
installaties die pas met ingang van 2013 
in de Gemeenschapsregeling worden 
opgenomen, is in 2013 niet hoger dan de 
totale geverifieerde emissie van deze 
installaties in de periode van 2005 tot 
2007. In elk volgend jaar wordt de totale 
toewijzing aan deze installaties aangepast 
met de in artikel 9 bedoelde lineaire 
factor.

6. Vijf procent van de overeenkomstig de 
artikelen 9 en 9 bis over de periode van 
2013 tot 2020 vastgestelde hoeveelheid 
emissierechten voor de hele Gemeenschap 
wordt gereserveerd voor nieuwkomers als 
de maximale hoeveelheid die 
overeenkomstig de krachtens lid 1 van dit 
artikel vastgestelde regels aan 
nieuwkomers kan worden toegewezen.

De toewijzingen worden aangepast met de 
in artikel 9 bedoelde lineaire factor.

Voor elektriciteitsopwekking door 
nieuwkomers wordt geen gratis toewijzing 
gegeven.

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

8. In 2013 en in elk daaropvolgend jaar 
tot 2020 worden aan installaties in 
bedrijfstakken waar een significant risico 
op het weglekeffect bestaat, gratis 
emissierechten toegewezen tot maximaal 
100% van de overeenkomstig de leden 2 
tot en met 6 vastgestelde hoeveelheid.
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9. Uiterlijk op 30 juni 2010 en vervolgens 
om de drie jaar stelt de Commissie vast 
welke de in lid 8 bedoelde bedrijfstakken 
zijn.

Deze maatregel, die bedoeld is om niet-
essentiële onderdelen van deze richtlijn te 
wijzigen door aanvulling daarvan, wordt 
vastgesteld volgens de in artikel 23, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Bij de in de eerste alinea bedoelde 
vaststelling houdt de Commissie rekening 
met de mate waarin de betrokken 
bedrijfstak of deeltak de kosten van de 
vereiste emissierechten kan 
doorberekenen in de productprijzen 
zonder een significant verlies van 
marktaandeel aan minder 
koolstofefficiënte installaties buiten de 
Gemeenschap, waarbij zij rekening houdt 
met de volgende aspecten: 

(a) de mate waarin veiling tot een 
aanzienlijke stijging van de 
productiekosten zou leiden;

(b) de mate waarin individuele installaties 
in de betrokken bedrijfstak hun 
emissieniveau kunnen verlagen, 
bijvoorbeeld op basis van de meest 
efficiënte technieken;

(c) de markstructuur, de relevante 
geografische en productmarkt en de mate 
waarin de bedrijfstakken aan 
internationale concurrentie onderhevig 
zijn;

(d) het effect van klimaatverandering en 
het energiebeleid dat buiten de EU in de 
betrokken bedrijfstakken wordt of naar 
verwachting zal worden uitgevoerd.

Met het oog op de beoordeling in hoeverre 
de kostenstijging ten gevolge van de 
Gemeenschapsregeling kan worden 
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doorberekend, kunnen onder andere 
ramingen van de niet-gerealiseerde omzet 
ten gevolge van de hogere koolstofprijs of 
de effecten op de rentabiliteit van de 
betrokken installaties worden gebruikt.

Or. en

Motivering

Volledige veiling moet onmiddellijk de algemene regel worden, want gratis toewijzingen 
bieden niet de noodzakelijke stimulans die ervoor zorgt dat bedrijven de negatieve 
milieugevolgen van hun acties zoveel mogelijk beperken. Er zijn maatregelen gewenst om het 
weglekeffect te voorkomen, maar hiervoor hoeven geen gratis toewijzingen te worden gegeven 
aan bedrijfstakken die tot de grootste uitstoters van broeikasgassen behoren.

Amendement 364
Caroline Lucas

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overgangsregels voor de hele 
Gemeenschap voor een geharmoniseerde 
gratis toewijzing

Verplichte inlevering van emissierechten

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

1. De Commissie stelt uiterlijk op 30 juni 
2011 volledig geharmoniseerde 
uitvoeringsregels voor de hele 
Gemeenschap vast om de importeurs te 
verplichten emissierechten in verband met 
ingevoerde energie-intensieve goederen in 
te leveren op een geharmoniseerde wijze 
wanneer deze sectoren geen gratis 
toewijzing binnen het communautaire 
systeem ontvangen.

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

Deze maatregelen, die bedoeld zijn om 
niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen door aanvulling 
daarvan, worden vastgesteld volgens de in 
artikel 23, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.
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De in de eerste alinea bedoelde 
maatregelen zorgen er voorzover mogelijk 
voor dat de toewijzing gebeurt op een 
wijze die broeikasgas- en energie-
efficiënte technieken en emissiebeperking 
stimuleert door rekening te houden met de 
meest efficiënte technieken,
vervangingsproducten, alternatieve 
productieprocédés, het gebruik van 
biomassa en het afvangen en de opslag 
van broeikasgassen, en niet aanzet tot een 
toename van de emissie. Er wordt geen 
gratis toewijzing gegeven voor 
elektriciteitsopwekking.

De in de eerste alinea bedoelde 
maatregelen zorgen er voorzover mogelijk 
voor dat installaties uit de Gemeenschap 
die geen gratis toewijzing ontvangen en 
waarvoor het weglekeffect een 
significante risicofactor vormt, een 
uitgangspositie krijgen die vergelijkbaar 
is met die van installaties uit derde 
landen.

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

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

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

2. Met ingang van 2013 is de AIR van 
toepassing op goederen waarvan 
overeenkomstig lid 5 is vastgesteld dat het 
weglekeffect een significante risicofactor 
vormt of die aan internationale 
concurrentie onderhevig zijn, totdat voor 
andere landen en administratieve 
entiteiten bindende en verifieerbare 
maatregelen ter vermindering van de 
broeikasgasemissies gelden. Importeurs 
dienen emissierechten in te leveren 
indien:
(a) de Commissie volgens de in artikel 23, 
lid 2, genoemde procedure heeft 
vastgesteld dat het land of de 
administratieve entiteit waar goederen 
zijn geproduceerd, geen bindende en 
verifieerbare maatregelen ter 
vermindering van de broeikasgasemissies 
heeft genomen; en
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(b) een werkwijze voor dergelijke
goederen is vastgesteld overeenkomstig lid 
3.
De AIR is niet van toepassing op goederen 
die geproduceerd zijn in landen of 
administratieve entiteiten die aan de EU-
ETS zijn gekoppeld overeenkomstig 
artikel 25.

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

3. De Commissie berekent het gemiddelde 
niveau van de broeikasgasemissies die 
voortvloeien uit de productie van 
individuele goederen of categorieën van 
goederen in de hele Gemeenschap, 
rekening houdend met de gegevens uit 
onafhankelijk geverifieerde verslagen uit 
hoofde van artikel 14 en alle relevante 
emissies waarop de EU-ETS van 
toepassing is. De Commissie stelt 
overeenkomstig de in artikel 23, lid 2, 
genoemde procedure werkwijzen vast voor 
de berekening van een AIR die van 
toepassing is op goederen en categorieën 
van goederen waarbij het weglekeffect een 
significante risicofactor vormt of die aan 
internationale concurrentie onderhevig 
zijn, die gelijkwaardig is aan het 
gemiddelde niveau van 
broeikasgasemissies die voortkomen uit de 
productie van individuele goederen in de 
hele Gemeenschap vermenigvuldigd met 
de tonnage van de ingevoerde goederen.

4. De maximale hoeveelheid 
emissierechten die de basis vormt voor de 
berekening van toewijzingen aan 
installaties die in 2013 activiteiten 
uitvoeren en in de periode van 2008 tot 
2012 een gratis toewijzing hebben 
ontvangen, is als percentage van de 
jaarlijkse totale hoeveelheid voor de hele 
Gemeenschap niet hoger dan het 
percentage van de corresponderende 
emissie door deze installaties in de periode 
van 2005 tot 2007. Waar nodig wordt een 
correctiefactor toegepast.

4. Om de vaststelling van werkwijzen 
overeenkomstig lid 3 te vergemakkelijken, 
kan de Commissie in haar uit hoofde van 
de artikelen 14 en 15 goedgekeurde 
verordeningen eisen specificeren voor de 
rapportage door exploitanten over de 
productie van goederen en voor een 
onafhankelijke verificatie van deze 
informatie.

5. De maximale hoeveelheid 
emissierechten die de basis vormt voor de 

5. Importeurs van goederen waarop lid 1 
van toepassing is, dienen een schriftelijke 
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berekening van de toewijzingen aan 
installaties die pas met ingang van 2013 
in de Gemeenschapsregeling worden 
opgenomen, is in 2013 niet hoger dan de 
totale geverifieerde emissie van deze 
installaties in de periode van 2005 tot 
2007. In elk volgend jaar wordt de totale 
toewijzing aan deze installaties aangepast 
met de in artikel 9 bedoelde lineaire 
factor.

verklaring inzake deze invoer over te 
leggen. In de schriftelijke verklaring 
wordt bevestigd dat een voldoende aantal 
emissierechten, zoals vastgesteld 
overeenkomstig lid 3, is ingeleverd in het 
communautair register met betrekking tot 
de goederen die worden ingevoerd, 
overeenkomstig de in de verordeningen 
van de Commissie vast te stellen 
specifieke administratieve procedures.

6. Vijf procent van de overeenkomstig de 
artikelen 9 en 9 bis over de periode van 
2013 tot 2020 vastgestelde hoeveelheid 
emissierechten voor de hele Gemeenschap 
wordt gereserveerd voor nieuwkomers als 
de maximale hoeveelheid die 
overeenkomstig de krachtens lid 1 van dit 
artikel vastgestelde regels aan 
nieuwkomers kan worden toegewezen.

6. Aan de AIR kan worden voldaan door 
middel van EU-emissierechten of door 
emissierechten uit een regeling voor de 
handel in emissierechten van een derde 
land, waarvan erkend is dat ze even strikt 
is als de communautaire regeling.

De toewijzingen worden aangepast met de 
in artikel 9 bedoelde lineaire factor.
Voor elektriciteitsopwekking door 
nieuwkomers wordt geen gratis toewijzing 
gegeven.
7. Met inachtneming van artikel 10 ter is 
de hoeveelheid emissierechten die in 2013 
krachtens de leden 3 tot en met 6 van dit 
artikel [en lid 2 van artikel 3 quater] 
gratis wordt toegewezen, 80% van de 
hoeveelheid die overeenkomstig de in lid 1 
bedoelde maatregelen wordt vastgesteld 
en wordt de gratis toewijzing vervolgens 
elk jaar met gelijke hoeveelheden 
verlaagd, zodat er in 2020 geen sprake 
meer is van gratis toewijzing.

7. De Commissie stelt alle bepalingen en 
uitvoeringsmaatregelen met betrekking tot 
de AIR volgens de in artikel 23, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing vast en voert ze niet later dan 1 
januari 2012 uit. 

8. In 2013 en in elk daaropvolgend jaar 
tot 2020 worden aan installaties in 
bedrijfstakken waar een significant risico 
op het weglekeffect bestaat, gratis 
emissierechten toegewezen tot maximaal 
100% van de overeenkomstig de leden 2 
tot en met 6 vastgestelde hoeveelheid.
9. Uiterlijk op 30 juni 2010 en vervolgens 
om de drie jaar stelt de Commissie vast 
welke de in lid 8 bedoelde bedrijfstakken 

9. Uiterlijk op 30 juni 2010 en vervolgens 
elk jaar stelt de Commissie, met 
inachtneming van de door de betrokken 
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zijn. partijen ingediende bewijsstukken, vast 
welke de in lid 2 bedoelde bedrijfstakken 
en goederen zijn.

Deze maatregel, die bedoeld is om niet-
essentiële onderdelen van deze richtlijn te 
wijzigen door aanvulling daarvan, wordt 
vastgesteld volgens de in artikel 23, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Deze maatregel, die bedoeld is om niet-
essentiële onderdelen van deze richtlijn te 
wijzigen door aanvulling daarvan, wordt 
vastgesteld volgens de in artikel 23, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Bij de in de eerste alinea bedoelde 
vaststelling houdt de Commissie rekening 
met de mate waarin de betrokken 
bedrijfstak of deeltak de kosten van de 
vereiste emissierechten kan doorberekenen 
in de productprijzen zonder een significant 
verlies van marktaandeel aan minder 
koolstofefficiënte installaties buiten de 
Gemeenschap, waarbij zij rekening houdt 
met de volgende aspecten: 

Bij de in de eerste alinea bedoelde 
vaststelling houdt de Commissie rekening 
met de mate waarin de betrokken 
bedrijfstak of deeltak de kosten van de 
vereiste emissierechten kan doorberekenen 
in de productprijzen zonder een significant 
verlies van marktaandeel aan minder 
koolstofefficiënte installaties buiten de 
Gemeenschap, waarbij zij rekening houdt 
met de volgende aspecten: 

(a) de mate waarin veiling tot een 
aanzienlijke stijging van de 
productiekosten zou leiden;

(a) de mate waarin veiling tot een 
aanzienlijke stijging van de 
productiekosten heeft geleid;

(b) de mate waarin individuele installaties
in de betrokken bedrijfstak hun 
emissieniveau kunnen verlagen, 
bijvoorbeeld op basis van de meest 
efficiënte technieken;

(b) de mate waarin individuele installaties 
in de betrokken bedrijfstak hun 
emissieniveau kunnen verlagen, 
bijvoorbeeld op basis van de meest 
efficiënte technieken;

(c) de markstructuur, de relevante 
geografische en productmarkt en de mate 
waarin de bedrijfstakken aan internationale 
concurrentie onderhevig zijn;

(c) de markstructuur, de relevante 
geografische en productmarkt en de mate 
waarin de bedrijfstakken aan internationale 
concurrentie onderhevig zijn;

(d) het effect van klimaatverandering en 
het energiebeleid dat buiten de EU in de 
betrokken bedrijfstakken wordt of naar 
verwachting zal worden uitgevoerd.

(d) het effect van klimaatverandering en 
het energiebeleid dat buiten de EU in de 
betrokken bedrijfstakken wordt of naar 
verwachting zal worden uitgevoerd.

Met het oog op de beoordeling in hoeverre 
de kostenstijging ten gevolge van de 
Gemeenschapsregeling kan worden 
doorberekend, kunnen onder andere 
ramingen van de niet-gerealiseerde omzet 
ten gevolge van de hogere koolstofprijs of 
de effecten op de rentabiliteit van de 
betrokken installaties worden gebruikt.

Met het oog op de beoordeling in hoeverre 
de kostenstijging ten gevolge van de 
Gemeenschapsregeling kan worden 
doorberekend, kunnen onder andere 
ramingen van de niet-gerealiseerde omzet 
ten gevolge van de hogere koolstofprijs of 
de effecten op de rentabiliteit van de 
betrokken installaties worden gebruikt.
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Or. en

Motivering

De prijs van koolstof moet volledig in producten worden doorberekend om de markt naar 
klimaatvriendelijkere consumptie te leiden. Gratis toewijzing verstoort de werking van het 
marktmechanisme, terwijl volledige veiling veel bureaucratie zou schelen en de beste 
presteerders het doelmatigst zou belonen. Het weglekeffect, alsook het effect van oneerlijke 
concurrentie voor de Europese productie door landen die zich niet hebben verbonden aan een 
brede internationale overeenkomst over klimaatverandering, moet worden tegengegaan door 
verplichte inlevering van emissierechten.

Amendement 365
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overgangsregels voor de hele 
Gemeenschap voor een geharmoniseerde 
gratis toewijzing

Geharmoniseerde gratis toewijzing om het 
risico van het weglekeffect te verkleinen 
indien geen internationale overeenkomst 
wordt gesloten

Or. en

Amendement 366
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De Commissie stelt uiterlijk op 30 juni 
2011 volledig geharmoniseerde 
uitvoeringsmaatregelen voor de hele 
Gemeenschap vast om de in de leden 2 tot 
en met 6 en 8 bedoelde emissierechten op 
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een geharmoniseerde wijze toe te wijzen. een geharmoniseerde wijze toe te wijzen, 
tenzij voor deze datum een internationale 
overeenkomst wordt gesloten. De gratis 
toewijzing geldt slechts voor de sectoren 
waarvoor op basis van de in lid 9 
uiteengezette criteria is vastgesteld dat 
risico van het weglekeffect bestaat.

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

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

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

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

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

De Commissie vermijdt, zodra de 
Gemeenschap een internationale 
overeenkomst over klimaatverandering 
heeft gesloten die leidt tot verplichte 
beperkingen van de emissie van 
broeikasgassen die vergelijkbaar zijn met 
die van de Gemeenschap, gratis toewijzing 
en streeft naar volledige veiling per 2013.

Or. en
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Amendement 367
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Deze maatregelen, die bedoeld zijn om 
niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen door aanvulling 
daarvan, worden vastgesteld volgens de in 
artikel 23, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing. De 
bepaling van de bedrijfstakken waarop de 
richtlijn van toepassing is, vormt echter 
een cruciaal aspect en dient derhalve het 
voorwerp van een voorstel overeenkomstig 
artikel 251 van het Verdrag te zijn.

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

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

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

Or. en

Motivering

Veiling van emissierechten is niet nodig om het EU-streefcijfer voor de reductie van de CO2-
emissie te halen; zij zou wel grote stijgingen van de energieprijzen tot gevolg hebben, het 
concurrentievermogen van de industrie schaden en leiden tot koopkrachtvermindering voor 
consumenten.  Gratis toewijzing gekoppeld aan benchmarks voor de hele EU met 
aanpassingen achteraf (rekening houdend met de werkelijke productie) is een betere optie. 
Veiling van CO2-emissierechten aan elektriciteitsopwekkers betekent een onnodig grote 
lastenverzwaring voor de consument. Een gratis toewijzingsmechanisme op basis van 
benchmarks en werkelijke productiecijfers is een efficiëntere ETS.

Amendement 368
Anders Wijkman

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De Commissie stelt uiterlijk op 31 
december 2010 volledig geharmoniseerde 
uitvoeringsmaatregelen voor de hele 
Gemeenschap vast om de in de leden 2 tot 
en met 6 en 8 bedoelde emissierechten op 
een geharmoniseerde wijze toe te wijzen.

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

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

De in de eerste alinea bedoelde 
maatregelen zorgen er voorzover mogelijk 

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

benchmarks vast voor 
broeikasgasemissies en energie-efficiëntie 
voor installaties in elke bedrijfstak die 
gratis toewijzingen krijgt. Deze sectorale 
benchmarks zijn gebaseerd op de beste 
broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken en technologieën die op de 
markt verkrijgbaar zijn, waaronder 
vervangingsproducten, alternatieve 
productieprocédés, het gebruik van 
biomassa, warmtekrachtkoppeling en het 
afvangen, het gebruik en de opslag van 
broeikasgassen.
Voor elke sector wordt het benchmark bij 
voorkeur berekend op basis van het 
eindproduct, en niet slechts op basis van 
de productiefactoren, zodat de 
vermindering van de broeikasgasemissies 
en het energieverbruik in het hele 
productieproces van de betrokken sector 
maximaal is.
Gratis toewijzingen aan installaties 
mogen niet hoger uitvallen dan het niveau 
dat wordt aangegeven door het 
betreffende sectorale benchmark, zodat de 
meest energie- en emissie-efficiënte 
exploitanten worden beloond. Over het 
algemeen zetten de in de eerste alinea 
bedoelde maatregelen niet aan tot een 
toename van de emissie voor de betrokken 
sector. Bij deze maatregelen kan ook 
rekening worden gehouden met emissies 
als gevolg van het gebruik van brandbare 
afvalgassen van zuurstofhoogovens 
wanneer de productie van deze gassen 
niet kan worden vermeden in het 
staalproductieproces in hoogovens; 
hierbij kunnen de maatregelen voorzien 
in de gratis toewijzing van emissierechten 
voor de hoogovens waar deze gassen 
ontstaan. Er wordt geen gratis toewijzing 
gegeven voor de nettoverkoop van
opgewekte elektriciteit aan derden.

De Commissie toetst, zodra de 
Gemeenschap een internationale 
overeenkomst over klimaatverandering 
heeft gesloten die leidt tot verplichte 

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

beperkingen van de emissie van 
broeikasgassen die vergelijkbaar zijn met 
die van de Gemeenschap, deze maatregelen 
om ervoor te zorgen dat gratis toewijzing 
alleen plaatsvindt wanneer dit in het licht 
van die overeenkomst volledig 
gerechtvaardigd is.

Or. en

Amendement 369
Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De Commissie stelt uiterlijk op 31 
december 2010 volledig geharmoniseerde 
uitvoeringsmaatregelen voor de hele 
Gemeenschap vast om de in de leden 2 tot 
en met 6 en 8 bedoelde emissierechten op 
een geharmoniseerde wijze toe te wijzen.

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

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

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

De in de eerste alinea bedoelde 
maatregelen vormen, voorzover mogelijk, 
geharmoniseerde maatregelen om er voor 
te zorgen dat de toewijzing gebeurt op een 
wijze die broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken en technologieën en 
emissiebeperking stimuleert door rekening 
te houden met de meest efficiënte 
technieken, alternatieve productieprocédés, 
het gebruik van biomassa en het afvangen 
en de opslag van broeikasgassen, en niet 
aanzet tot een toename van de emissie. Er 
wordt geen gratis toewijzing gegeven voor 
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elektriciteitsopwekking. elektriciteitsopwekking, met uitzondering 
van elektriciteit die wordt geproduceerd 
als bijproduct van een industrieel proces, 
door gebruik van uit het industrieel 
proces afkomstige warmte, stoom of 
gassen.

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

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

Or. fr

Motivering

Het is niet de bedoeling dat Europese bedrijfstakken die energie uit hun industrieel proces 
terugwinnen door deze om te zetten in elektrische stroom, worden benadeeld.

Amendement 370
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Europese industriële bedrijven zijn 
onderhevig aan internationale 
concurrentie. Bij het ontbreken van een 
internationale overeenkomst die 
concurrerende sectoren een gelijke 
uitgangspositie geeft, moet gratis 
toewijzing op basis van prestaties de regel 
zijn voor de installaties van de 
industriesectoren binnen de werkingssfeer 
van deze richtlijn.
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1. De Commissie stelt uiterlijk op 30 juni 
2011 volledig geharmoniseerde 
uitvoeringsmaatregelen voor de hele 
Gemeenschap vast om de in de leden 2 tot 
en met 6 en 8 bedoelde emissierechten op 
een geharmoniseerde wijze toe te wijzen.

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

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

Deze maatregelen die betrekking hebben 
op gratis toewijzing op basis van prestaties 
en die bedoeld zijn om niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn te wijzigen 
door aanvulling daarvan, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 23, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

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

De in de tweede alinea bedoelde 
maatregelen voorkomen voorzover 
mogelijk het weglekeffect en 
bedrijfsverplaatsingen, en wel zodanig dat
de toewijzing gebeurt op een wijze die 
broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken en emissiebeperking stimuleert, 
en niet aanzet tot een toename van de 
emissies per productie-eenheid.  Deze 
maatregelen houden ook rekening met 
emissies als gevolg van het voor 
energiedoeleinden gebruiken van 
brandbare afvalgassen die vrijkomen bij 
industriële processen. Er wordt geen gratis 
toewijzing gegeven voor 
elektriciteitsopwekking, met uitzondering 
van elektriciteit die voor industrieel 
verbruik gekoppeld met industriële 
warmte opgewekt wordt (WKK), of uit 
residuen van een industrieel proces; deze 
toewijzingen vinden plaats volgens 
dezelfde toewijzingsbeginselen als die 
welke worden gehanteerd voor deze 
industriële activiteiten, namelijk gratis 
toewijzing op basis van prestaties 
(benchmarks).

De Commissie toetst, zodra de 
Gemeenschap een internationale 
overeenkomst over klimaatverandering 

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

heeft gesloten die leidt tot verplichte 
beperkingen van de emissie van 
broeikasgassen die vergelijkbaar zijn met 
die van de Gemeenschap, deze maatregelen 
om ervoor te zorgen dat gratis toewijzing 
alleen plaatsvindt wanneer dit in het licht 
van die overeenkomst volledig 
gerechtvaardigd is, en stelt een 
wetgevingsvoorstel op overeenkomstig 
artikel 251 van het Verdrag.

Or. en

Motivering

Een efficiënt gebruik van afvalgassen en andere restenergieën van industriële processen 
bevordert de energie-efficiëntie en is gunstig voor het klimaat. Bij deze processen worden in 
industriële installaties elektriciteit en warmte geproduceerd. Voor deze elektriciteits- en 
warmteproductie moeten gratis toewijzingen worden gegeven. Het is in dit verband niet van 
belang of de elektriciteit of warmte intern of extern wordt verbruikt.

Amendement 371
Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De Commissie stelt uiterlijk op 30 juni
2010 volledig geharmoniseerde 
uitvoeringsmaatregelen voor de gehele 
Gemeenschap vast. Bij het bepalen van de 
beginselen voor het vaststellen van 
benchmarks moet de Commissie de 
betrokken bedrijfstakken raadplegen.

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

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

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

maatregelen zorgen er voorzover mogelijk 
voor dat de toewijzing via benchmarks 
gebeurt op een wijze die broeikasgas- en 
energie-efficiënte technieken en 
emissiebeperking stimuleert. Zonder 
afbreuk te doen aan sectorale criteria 
dienen deze voorschiften rekening te 
houden met de meest efficiënte 
broeikasgas- en energietechnieken, de 
meest efficiënte vervangingsproducten en 
algemeen inzetbare alternatieve 
productieprocédés, het gebruik van 
biomassa, duurzame energie en het 
potentieel met inbegrip van het technische 
potentieel om de emissie te verminderen. 
Deze dienen aan te zetten tot 
vermindering van emissie.

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

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

Or. en

Motivering

De verwijzing naar de leden 2 tot en met 6 en 8 schept geen aanvullende duidelijkheid, omdat 
de derde alinea al betrekking heeft op een geharmoniseerd benchmarksysteem. Om 
betrokkenen met het oog op hun planning zekerheid te geven dient medio 2010 een besluit te 
zijn genomen over de benchmarksystemen. Met de wijziging worden het gebruik en de 
belangrijkste kenmerken van benchmarks benadrukt.
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Amendement 372
Avril Doyle

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De Commissie stelt uiterlijk op 31 
december 2010 volledig geharmoniseerde 
uitvoeringsmaatregelen voor de hele 
Gemeenschap vast om de in de leden 2 tot 
en met 6 en 8 bedoelde emissierechten op 
een geharmoniseerde wijze toe te wijzen.

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

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

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

De in de eerste alinea bedoelde 
maatregelen stellen voorzover mogelijk 
geharmoniseerde benchmarks vast om 
ervoor te zorgen dat de toewijzing gebeurt 
op een wijze die broeikasgas- en energie-
efficiënte technieken en emissiebeperking 
stimuleert door rekening te houden met de 
meest efficiënte technieken en 
technologieën, vervangingsproducten, 
alternatieve productieprocédés, het gebruik 
van biomassa en het afvangen en de opslag 
van broeikasgassen, en niet aanzet tot een 
toename van de emissie. Deze 
geharmoniseerde regels kunnen ook 
rekening houden met emissies als gevolg 
van het gebruik van brandbare 
afvalgassen wanneer de productie van 
deze afvalgassen niet kan worden 
vermeden in het industriële 
productieproces. Hierbij kunnen de regels 
voorzien in de gratis toewijzing van 
emissierechten aan exploitanten van 
installaties die de betrokken afvalgassen 
verbranden of exploitanten van  
installaties waar deze gassen ontstaan. Er 
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wordt geen gratis toewijzing gegeven voor 
de nettoverkoop van opgewekte 
elektriciteit aan het elektriciteitsnet. 

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

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

Or. en

Motivering

Het voorgestelde tijdstip vervroegt de uiterste datum waarop de Commissie regels moet 
vaststellen voor gratis toewijzing. Artikel 11, lid 1, bepaalt dat de lidstaten de Commissie 
uiterlijk op 30 september 2011 een definitieve lijst van de installaties en de gratis 
toewijzingen moeten verstrekken. Aangezien de lidstaten de installaties op deze lijst en het 
grote publiek moeten raadplegen, al is het maar om mogelijke rekenfouten op te sporen, is de 
voorgestelde termijn van drie maanden te kort. Verder moet gratis toewijzing aan 
nettoverkopers van elektriciteit worden vermeden om de elektriciteitsmarkt niet te verstoren.

Amendement 373
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De Commissie stelt uiterlijk op 30 juni 
2010 volledig geharmoniseerde 
uitvoeringsmaatregelen voor de hele 
Gemeenschap vast om de in de leden 2 tot 
en met 6 en 8 bedoelde emissierechten op 
een geharmoniseerde wijze toe te wijzen.

Voor de industriële sectoren of 
bedrijfstakken waar het risico van het 
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weglekeffect zich kan voordoen, worden 
emissierechten voor 100 % gratis 
toegewezen zolang er geen internationale 
overeenkomst is die voldoet aan de in 
artikel 28, lid 1, vastgelegde criteria.

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

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

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

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

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

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

Or. fr

Motivering

De overgangsregels voor de toewijzing van gratis emissierechten kunnen zonder probleem 
een jaar worden vervroegd. Er dient in de tekst van de richtlijn te worden bevestigd dat 
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emissierechten gratis moeten worden toegewezen aan de industriële sectoren en 
bedrijfstakken waar het risico van het weglekeffect zich kan voordoen zolang er geen 
toereikende internationale overeenkomst bestaat. Deze bepaling is onmisbaar om de geplande 
investeringen binnen de EU-zone veilig te stellen. De warmtekrachtkoppeling en de 
elektriciteitsopwekking voor eigen rekening mogen evenmin worden gehinderd.

Amendement 374
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De Commissie stelt uiterlijk op 30 juni 
2010 volledig geharmoniseerde 
uitvoeringsmaatregelen voor de hele 
Gemeenschap vast om de in de leden 2 tot 
en met 6 en 8 bedoelde emissierechten op 
een geharmoniseerde wijze toe te wijzen.

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

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

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

De in de eerste alinea bedoelde 
maatregelen zorgen er voorzover mogelijk 
en, gelet op de emissies die uit het 
industrieel proces ontstaan, voor dat de 
toewijzing gebeurt op een wijze die 
broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken en emissiebeperking stimuleert 
door rekening te houden met de meest 
efficiënte technieken, 
vervangingsproducten, alternatieve 
productieprocédés, het gebruik van 
biomassa en het afvangen en de opslag van 
broeikasgassen in iedere sector, en niet 
aanzet tot een toename van de emissie. Er 
wordt geen gratis toewijzing gegeven voor 
elektriciteitsopwekking met uitzondering 
van warmtekrachtkoppeling en de 
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elektriciteitsopwekking voor eigen 
rekening.
Totdat er een internationale overeenkomst 
bestaat, ontvangen de energie-intensieve 
bedrijfstakken die in de EU opereren in 
overeenstemming met het plafond van de 
EU gratis emissierechten volgens een 
specifieke emissiefactor (“benchmark”) 
die is gebaseerd op de beste, beschikbare 
technisch uitvoerbare technieken (EU 
BBT). 

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

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

Or. fr

Motivering

De overgangsregels voor de toewijzing van gratis emissierechten kunnen zonder probleem 
een jaar worden vervroegd. De beste manier om technologieën ter vermindering van 
broeikasgasemissies en ten behoeve van energie-efficiëntie te ontwikkelen is om specifieke 
emissies te kwantificeren en technisch haalbare doelstellingen (“benchmark”) vast te stellen 
in een sectorgerichte benadering. Met de benchmarkingmethode kunnen “vergelijkbare en 
dwingende verminderingen van broeikasgasemissies” uit verschillende systemen voor de 
uitwisseling van emissierechten direct en in internationaal verband worden getoetst.

Amendement 375
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De Commissie stelt uiterlijk op 30 juni 
2010 volledig geharmoniseerde 
uitvoeringsmaatregelen voor de hele 
Gemeenschap vast.

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

Deze maatregelen, die bedoeld zijn om 
niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen door aanvulling 
daarvan, worden vastgesteld volgens de in 
artikel [23, lid 3,] bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing. De 
Commissie zal de betrokken sectoren 
raadplegen om te bepalen volgens welke 
principes de normen in de afzonderlijke 
sectoren worden vastgelegd.

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

De in de eerste alinea bedoelde 
maatregelen zorgen er voorzover mogelijk 
voor dat de toewijzing gebeurt op een 
wijze die broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken en emissiebeperking stimuleert 
door rekening te houden met de meest 
efficiënte technieken, 
vervangingsproducten, alternatieve 
productieprocédés, het gebruik van 
biomassa en het afvangen en de opslag van 
broeikasgassen, en niet aanzet tot een 
toename van de emissie tijdens de 
toepassing van de normen. De meest 
efficiënte technieken, 
vervangingsproducten, algemeen 
toegepaste alternatieve productieprocédés, 
het gebruik van biomassa alsook de 
mogelijkheden, met inbegrip van de 
technische mogelijkheden, om de emissie 
te beperken zullen in overweging worden 
genomen zonder hierbij rekening te 
houden met de specifieke criteria voor de 
afzonderlijke industrietakken. De 
maatregelen zullen aanzetten tot de 
beperking van concrete emissies. Er wordt 
geen gratis toewijzing gegeven voor 
elektriciteitsopwekking. 

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

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

Or. pl

Motivering

Bij de verwijzing naar de leden 2 tot en met 6 en 8 komt geen toelichting, omdat in alinea 3 
reeds verwezen wordt naar het geharmoniseerde systeem van de vastlegging van de normen. 
Omwille van de planning zouden de systemen voor de vastlegging van de normen 
goedgekeurd moeten worden voor medio 2010. Het amendement legt de nadruk op de 
toepassing van de normen en het belang van de volgende kwesties: een geharmoniseerd 
concept van de vastlegging van de normen waarbij rekening kan worden gehouden met de 
karakteristieke factoren van de gegeven sector, een uitdrukkelijke stimulans om de resultaten 
te verbeteren, de raadpleging van betrokken bedrijfstakken.

Amendement 376
Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De Commissie stelt uiterlijk op 30 juni 
2010 volledig geharmoniseerde 
uitvoeringsmaatregelen voor de hele 
Gemeenschap vast.

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

Deze maatregelen, die bedoeld zijn om 
niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen door aanvulling 
daarvan, worden vastgesteld volgens de in 
artikel [23, lid 3,] bedoelde 
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regelgevingsprocedure met toetsing. regelgevingsprocedure met toetsing. De 
Commissie zal de betrokken sectoren 
raadplegen om te bepalen volgens welke 
principes de normen in de afzonderlijke 
sectoren worden vastgelegd. 

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

De in de eerste alinea bedoelde 
maatregelen zorgen er voorzover mogelijk 
voor dat de toewijzing gebeurt op een 
wijze die broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken en emissiebeperking stimuleert 
door rekening te houden met de meest 
efficiënte technieken, 
vervangingsproducten, alternatieve 
productieprocédés, het gebruik van 
biomassa en het afvangen en de opslag van 
broeikasgassen, en niet aanzet tot een
toename van de emissie tijdens de 
toepassing van de normen. De meest 
efficiënte technieken, 
vervangingsproducten, algemeen 
toegepaste alternatieve productieprocédés, 
het gebruik van biomassa alsook de 
mogelijkheden, met inbegrip van de 
technische mogelijkheden, om de emissie 
te beperken zullen in overweging worden 
genomen zonder hierbij rekening te 
houden met de specifieke criteria voor de 
afzonderlijke industrietakken. De 
maatregelen zullen aanzetten tot de 
beperking van concrete emissies. Er wordt 
geen gratis toewijzing gegeven voor 
elektriciteitsopwekking. 

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

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

Or. pl
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Amendement 377
Martin Callanan, Fiona Hall, Stephen Hughes

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De Commissie stelt uiterlijk in juni 
2010 volledig geharmoniseerde 
uitvoeringsmaatregelen voor de hele 
Gemeenschap vast om de in de leden 2 tot 
en met 6 en 8 bedoelde emissierechten op 
een geharmoniseerde wijze toe te wijzen.

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

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

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

De in de eerste alinea bedoelde 
maatregelen zorgen er voorzover mogelijk 
voor dat de toewijzing gebeurt op een 
wijze die broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken en emissiebeperking stimuleert 
door rekening te houden met de meest 
efficiënte technieken, 
vervangingsproducten, alternatieve 
productieprocédés, het gebruik van 
biomassa en het afvangen en de opslag van 
broeikasgassen, en niet aanzet tot een 
toename van de emissie. Er wordt geen
gratis toewijzing gegeven voor 
elektriciteitsopwekking, met uitzondering 
van installaties voor 
warmtekrachtkoppeling en elektriciteit die 
door de energie-intensieve industrie wordt 
opgewekt voor eigen gebruik. Bij gratis 
toewijzing, in geval van zelfvoorziening 
van elektriciteit, aan een installatie 
binnen een bedrijfstak of deeltak die 
gevoelig is voor het CO2-weglekeffect, 
mag de installatie die de elektriciteit 
gebruikt niet tegelijkertijd een toewijzing 
krijgen voor de indirecte emissies 
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overeenkomstig de leden 8 en 9 en artikel 
10 bis.

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

De Commissie toetst, volgens de in artikel 
[23, lid 3,] bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing, zodra 
de Gemeenschap een internationale 
overeenkomst over klimaatverandering 
heeft gesloten die leidt tot verplichte 
beperkingen van de emissie van 
broeikasgassen die vergelijkbaar zijn met 
die van de Gemeenschap, deze maatregelen 
om ervoor te zorgen dat gratis toewijzing 
alleen plaatsvindt wanneer dit in het licht 
van die overeenkomst volledig 
gerechtvaardigd is.

Or. en

Motivering

Zelfvoorziening door energie-intensieve bedrijfstakken moet anders worden behandeld dan 
opwekking voor distributie, omdat de concurrentiesituatie van het eindgebruik totaal verschilt 
van die van distributie (de kosten kunnen niet worden doorberekend).  Zelfvoorziening door 
energie-intensieve bedrijfstakken moet worden behandeld als een geïntegreerd onderdeel van 
de bedrijfsvoering van deze takken om in de pas te lopen met het internationale bedrijfsmodel 
voor zulke bedrijven en met de bedrijfstakken/bedrijven die anders zouden profiteren van 
gratis toewijzingen voor directe en indirecte emissies, met duidelijke bepalingen om dubbele 
toewijzing voor alle indirecte emissies door zelfvoorziening te voorkomen.

Amendement 378
Linda McAvan, Matthias Groote

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a - lid 1 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De Commissie stelt uiterlijk op 31 
december 2009 volledig geharmoniseerde 
uitvoeringsmaatregelen voor de hele 
Gemeenschap vast om de in de leden 2 tot 
en met 6 en 8 bedoelde emissierechten op 
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een geharmoniseerde wijze toe te wijzen. een geharmoniseerde wijze toe te wijzen.

Or. en

Amendement 379
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a - lid 1 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De Commissie stelt uiterlijk op 30 juni 
2010 volledig geharmoniseerde 
uitvoeringsmaatregelen voor de hele 
Gemeenschap vast om emissierechten op 
een geharmoniseerde wijze toe te wijzen.

Or. en

Motivering

De verwijzing naar de leden 2 tot en met 6 en 8 geeft niet meer duidelijkheid, want de derde 
alinea voorziet al in een regeling voor geharmoniseerde benchmarks. Om voor zekerheid op 
planningsvlak te zorgen moet er medio 2010 overeenstemming over benchmarkingsystemen 
zijn bereikt.

Amendement 380
Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, Jerzy Buzek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a - lid 1 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. 1. De Commissie stelt uiterlijk op 30 
juni 2011 volledig geharmoniseerde 
uitvoeringsmaatregelen voor de hele 
Gemeenschap vast om de in de leden 2 tot 

1. De Commissie stelt uiterlijk op 30 juni 
2010 volledig geharmoniseerde 
uitvoeringsmaatregelen voor de hele 
Gemeenschap vast om emissierechten op 
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en met 6 en 8 bedoelde emissierechten op 
een geharmoniseerde wijze toe te wijzen.

een geharmoniseerde wijze toe te wijzen.

Or. en

Motivering

De verwijzing naar de leden 2 tot en met 6 en 8 geeft niet meer duidelijkheid, want de derde 
alinea van lid 1 voorziet al in een regeling voor geharmoniseerde benchmarks. Om voor 
zekerheid op planningsvlak te zorgen moet er medio 2010 overeenstemming over 
benchmarkingsystemen zijn bereikt.

Amendement 381
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Vittorio Prodi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a - lid 1 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De Commissie stelt uiterlijk op 30 juni 
2010 volledig geharmoniseerde 
uitvoeringsmaatregelen voor de hele 
Gemeenschap vast om emissierechten op 
een geharmoniseerde wijze toe te wijzen.

Or. en

Motivering

De verwijzing naar de leden 2 tot en met 6 en 8 geeft niet meer duidelijkheid, want de derde 
alinea van lid 1 voorziet al in een regeling voor geharmoniseerde benchmarks. Om voor 
zekerheid op planningsvlak veiligheid te kunnen zorgen, moet er medio 2010 
overeenstemming over benchmarkingsystemen zijn bereikt.

Amendement 382
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a - lid 1 - alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De Commissie stelt uiterlijk op 30 juni 
2010 volledig geharmoniseerde 
uitvoeringsmaatregelen voor de hele 
Gemeenschap vast om de in de leden 2 tot 
en met 6 en 8 bedoelde emissierechten op 
een geharmoniseerde wijze toe te wijzen.

Or. en

Motivering

Het is volgens ons mogelijk de vaststelling van de toewijzingsregels te vervroegen en zo de 
voorspelbaarheid te vergroten. Bovendien geeft het voorstel van de Commissie de lidstaten 
slechts drie maanden de tijd om de individuele gratis toewijzingen aan elke installatie te 
publiceren (van 30 juni 2011, de uiterste datum van vaststelling van de regels voor de 
toewijzing, tot 30 september 2011), wat veel te kort is. Met dit amendement wordt deze 
periode op passende wijze verlengd.

Amendement 383
Jerzy Buzek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a - lid 1 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De Commissie stelt uiterlijk op 31 
december 2010 volledig geharmoniseerde 
uitvoeringsmaatregelen voor de hele 
Gemeenschap vast om de in de leden 2 tot 
en met 6 en 8 bedoelde emissierechten op 
een geharmoniseerde wijze toe te wijzen.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk om zo snel mogelijk over dit instrument te beschikken, maar het is ook 
noodzakelijk een goede timing in acht te nemen.
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Amendement 384
Konrad Szymański

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a - lid 1 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De Commissie stelt uiterlijk op 31 
december 2010 volledig geharmoniseerde 
uitvoeringsmaatregelen voor de hele 
Gemeenschap vast om de in de leden 2 tot 
en met 6 en 8 bedoelde emissierechten op 
een geharmoniseerde wijze toe te wijzen.

Or. en

Motivering

Dit instrument moet zo snel mogelijk beschikbaar zijn, maar het is ook noodzakelijk een goede 
timing in acht te nemen.

Amendement 385
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a - lid 1 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de
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Motivering

De niet gratis toewijzing moet beperkt blijven tot elektriciteitsopwekking die niet via 
warmtekrachtkoppeling plaatsvindt, om deze meest efficiënte vorm van 
elektriciteitsopwekking niet aanvullend te belasten en maatregelen voor het stimuleren van 
WKK in diverse landen niet tegen te werken.

Amendement 386
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a - lid 1 - alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Deze maatregelen, die bedoeld zijn om 
niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen door aanvulling 
daarvan, worden vastgesteld volgens de in 
artikel [23, lid 3,] bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing. Bij 
het bepalen van de grondslagen voor het 
vaststellen van benchmarks in 
afzonderlijke bedrijfstakken raadpleegt de 
Commissie de betreffende bedrijfstakken.

Or. en

Motivering

Het amendement benadrukt het gebruik van benchmarks en belangrijke kenmerken daarvan: 
concept voor geharmoniseerde benchmarks met de mogelijkheid om zich op sectorspecifieke 
omstandigheden te richten, sterke prikkel tot prestatieverbetering, raadpleging van 
betreffende bedrijfstakken.

Amendement 387
Irena Belohorská

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a - lid 1 - alinea 3



AM\734516NL.doc 37/105 PE409.642v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De in de eerste alinea bedoelde 
maatregelen stellen voorzover mogelijk 
geharmoniseerde benchmarks vast om 
ervoor te zorgen dat de toewijzing gebeurt 
op een wijze die broeikasgas- en energie-
efficiënte technieken en emissiebeperking 
stimuleert door rekening te houden met de 
meest efficiënte technieken en 
technologieën, de mogelijkheden, 
waaronder de technische mogelijkheden, 
om emissies terug te dringen,
vervangingsproducten, alternatieve 
productieprocédés, het gebruik van 
biomassa en het afvangen en de opslag van 
broeikasgassen, en niet aanzet tot een 
toename van de emissie. Deze maatregelen 
kunnen ook rekening houden met 
emissies als gevolg van het gebruik van 
brandbare afvalgassen wanneer de 
productie van deze afvalgassen niet kan 
worden vermeden in het geïntegreerde, op 
gebruik van ertsen gebaseerde 
staalproductieproces, vooral in 
hoogovens; hierbij kunnen de 
maatregelen voorzien in de gratis 
toewijzing van emissierechten voor het 
productieproces waarin deze gassen 
ontstaan. Er wordt geen gratis toewijzing 
gegeven voor de nettoverkoop van
opgewekte elektriciteit aan derden. 

Or. en

Motivering

Dit amendement is gebaseerd op amendement 19 van de rapporteur, maar in plaats van dat 
het besluit inzake afvalgassen aan de Commissie wordt overgelaten, waarborgt het de gratis 
toewijzing van emissierechten in verband met deze gassen om de juiste aanzet te geven voor 
een duurzaam gebruik ervan. Het amendement voegt bovendien een belangrijk aspect toe aan 
de benchmark-benadering: de waarborg dat er rekening wordt gehouden met de technische 
mogelijkheden om emissies te reduceren.
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Amendement 388
Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a - lid 1 - alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De in de eerste alinea bedoelde 
maatregelen stellen voorzover mogelijk 
geharmoniseerde sectorspecifieke 
benchmarks vast om ervoor te zorgen dat 
de toewijzing gebeurt op een wijze die 
broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken en emissiebeperking stimuleert. 
Ze zijn gebaseerd op de meest efficiënte 
technieken en technologieën en houden 
rekening met de mogelijkheden, 
waaronder de technische mogelijkheden, 
om emissies terug te dringen, 
vervangingsproducten, alternatieve 
productieprocédés en het gebruik van 
biomassa.

Bij het bepalen van de grondslagen voor 
het vaststellen van benchmarks in 
afzonderlijke bedrijfstakken raadpleegt de 
Commissie de betreffende bedrijfstakken.

Or. en

Motivering

Het is heel belangrijk om een methode vast te stellen voor het bepalen van de benchmarks.  In 
de sectoren kalk, cement en staal zijn er minder mogelijkheden om emissies te reduceren dan 
bijvoorbeeld in de raffinaderijsector. Dit moet worden gerespecteerd.
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Amendement 389
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Françoise 
Grossetête, Miroslav Ouzký, Gabriele Albertini, Miroslav Mikolášik, Holger Krahmer, 
Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jerzy Buzek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a - lid 1 - alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De in de eerste alinea bedoelde 
maatregelen stellen voorzover mogelijk 
geharmoniseerde sectorspecifieke 
benchmarks vast om ervoor te zorgen dat 
de toewijzing gebeurt op een wijze die 
broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken en emissiebeperking stimuleert. 
Ze zijn gebaseerd op de meest efficiënte 
technieken en technologieën en houden 
rekening met de mogelijkheden, 
waaronder de technische mogelijkheden, 
om emissies terug te dringen, 
vervangingsproducten, alternatieve 
productieprocédés en het gebruik van 
biomassa. De maatregelen zetten niet aan
tot een toename van de emissie per 
productie-eenheid. Er wordt geen gratis 
toewijzing gegeven voor 
elektriciteitsopwekking.

Bij het bepalen van de grondslagen voor 
het vaststellen van benchmarks in 
afzonderlijke bedrijfstakken raadpleegt de 
Commissie de betreffende bedrijfstakken.

Or. en

Motivering

Het amendement ondersteunt de invoering van ‘geharmoniseerde benchmarks’ door de 
rapporteur. Om deze benadering te versterken, zijn verduidelijkingen toegevoegd:

- Meest efficiënte technieken (‘voorloper’) moeten de basis zijn van benchmarks 

- De technische mogelijkheid is een wezenlijk criterium, waarin nu wordt voorzien door 
bijlage III, lid 3, van de bestaande richtlijn (bijv. het rekening houden met 
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procedégerelateerde emissies)

- Het afvangen en opslaan van CO2 wordt niet betrokken in het opstellen van 
benchmarks

- De toename van de emissies per productie-eenheid moet worden voorkomen terwijl 
tegelijkertijd groei mogelijk wordt gemaakt

- De betreffende bedrijfstakken moeten worden geraadpleegd

Amendement 390
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a - lid 1 - alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De in de eerste alinea bedoelde 
maatregelen zijn voor zover mogelijk 
gebaseerd op benchmarks in de hiervoor 
geschikte sectoren, om ervoor te zorgen 
dat de toewijzing voorzover mogelijk 
gebeurt op een wijze die broeikasgas- en 
energie-efficiënte technieken en 
emissiebeperking stimuleert door rekening 
te houden met de meest efficiënte 
technieken, vervangingsproducten, 
alternatieve productieprocédés, het gebruik 
van biomassa en het afvangen en de opslag 
van broeikasgassen, en aanzet tot 
verbetering van specifieke emissies, in 
overeenstemming met de in artikel 9 
bedoelde totale vermindering. Er wordt 
geen gratis toewijzing gegeven voor 
elektriciteitsopwekking, met uitzondering 
van warmtekrachtkoppeling en de 
elektriciteitsopwekking voor eigen 
rekening.

Or. fr
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Motivering

Warmtekrachtkoppeling en elektriciteitsopwekking voor eigen rekening waarmee voor een 
betere milieuoptimalisatie wordt gezorgd, mogen absoluut niet worden belemmerd. Er dient 
absoluut te worden verwezen naar het begrip benchmark, dat als toewijzingsbeginsel moet 
worden gekozen voor de bedrijfstakken en delen van bedrijfstakken waar dit, gezien de 
vergelijkbare productiewijzen, mogelijk blijkt te zijn. Het is overigens absoluut noodzakelijk 
dat door het toewijzingssysteem in de eerste plaats de verbetering van specifieke emissies van 
iedere installatie wordt nagestreefd, en niet een vermindering van de productie.

Amendement 391
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a - lid 1 - alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De in de eerste alinea bedoelde 
maatregelen zorgen er voorzover mogelijk 
voor dat de toewijzing gebeurt op een 
wijze die broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken en emissiebeperking stimuleert 
door gebruik te maken van benchmarks.
Onverminderd sectorspecifieke criteria zal
rekening worden gehouden met de meest 
efficiënte technieken, 
vervangingsproducten, algemeen 
toepasbare alternatieve productieprocédés, 
het gebruik van biomassa en andere 
technische oplossingen met een 
emissiereductiepotentieel. De maatregelen 
zetten aan tot een afname van specifieke 
emissies.

Or. en

Motivering

Het amendement benadrukt het gebruik van benchmarks en belangrijke kenmerken ervan: 
concept voor geharmoniseerde benchmarks met de mogelijkheid om zich op sectorspecifieke 
omstandigheden te richten, sterke prikkel tot prestatieverbetering, raadpleging van 
betreffende bedrijfstakken. Alternatieve productieprocedés kunnen alleen als benchmarks 
worden gebruikt als ze algemeen toepasbaar zijn. De verwijzing naar mogelijkheden in 
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bijlage III van de bestaande richtlijn wordt gehandhaafd om het technologische karakter van 
het benchmark te verduidelijken. Het afvangen en opslaan van CO2 wordt niet betrokken in 
het opstellen van benchmarks.  

Amendement 392
Antonio De Blasio

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a - lid 1 - alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Wat betreft directe en indirecte emissies 
zorgen de in de eerste alinea bedoelde 
maatregelen er voorzover mogelijk voor 
dat de toewijzing gebeurt op een wijze die 
broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken en emissiebeperking stimuleert 
door rekening te houden met de meest 
efficiënte technieken, 
vervangingsproducten, alternatieve 
productieprocédés, het gebruik van 
biomassa en het afvangen en de opslag van 
broeikasgassen, en niet aanzet tot een 
toename van de emissie. Er wordt geen 
gratis toewijzing gegeven voor 
elektriciteitsopwekking, tenzij de 
geproduceerde elektrische energie in 
bedrijfstakken met een geëxponeerde 
status wordt gebruikt, die directe of 
indirecte emissies genereren en die tot een 
bepaald prestatieniveau gratis 
broeikasgasemissierechten krijgen.

Or. hu

Motivering

Deze aanvulling biedt energieproducenten de mogelijkheid gratis emissierechten te krijgen tot 
maximaal de gebruikte hoeveelheid energie van de bedrijfstakken en deeltakken met directe 
en indirecte emissies, die de geëxponeerde status hebben verworven – en tot het 
prestatieniveau dat is gebaseerd op de "Best Available Technique (BAT)". Hiermee kan het 
weglekeffect worden voorkomen, en het concurrentievermogen van energie-intensieve 
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bedrijfstakken worden bewaard en ook binnen de Gemeenschap worden behouden.

Amendement 393
Christian Ehler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a - lid 1 - alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De in de eerste alinea bedoelde 
maatregelen zorgen er voorzover mogelijk 
voor dat de toewijzing gebeurt op een 
wijze die broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken en emissiebeperking stimuleert 
door rekening te houden met de meest 
efficiënte technieken, 
vervangingsproducten, alternatieve 
productieprocédés, het gebruik van 
biomassa en het afvangen en de opslag van 
broeikasgassen, en niet aanzet tot een 
toename van de emissie. Er wordt geen 
gratis toewijzing gegeven voor 
elektriciteitsopwekking. Een uitzondering 
hierop wordt gevormd door ten minste 12 
door de Commissie geselecteerde CSS-
demonstratie-installaties met een 
minimumgrootte van 200 MW die alle 
CCS-technologieën gebruiken in 
combinatie met uiteenlopende 
energiebronnen en opslag- en 
transportopties, ter hoogte van 125 % van 
het verwachte productievolume twee jaar 
voor aanvang van de productie, echter op 
zijn vroegst in 2013.

Or. de

Motivering

Met de voorgestelde wijziging wordt beoogd een grotere stimulans te geven aan een 
vroegtijdige beslissing over het bouwen van demonstratie-installaties.
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Amendement 394
Jerzy Buzek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a - lid 1 - alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 395
Konrad Szymański

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a - lid 1 - alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in de eerste alinea bedoelde 
maatregelen zorgen er voorzover mogelijk 
voor dat de toewijzing gebeurt op een 
wijze die broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken en emissiebeperking stimuleert 
door rekening te houden met de meest 
efficiënte technieken, 
vervangingsproducten, alternatieve 
productieprocédés, het gebruik van 

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

biomassa en het afvangen en de opslag van 
broeikasgassen, en niet aanzet tot een 
toename van de emissie.

Or. en

Motivering

De invoering van 100% veiling van broeikasgasemissierechten in 2013 zal leiden tot een 
plotselinge stijging van energieprijzen. De toename in de landen waar elektriciteit vooral uit 
kolen wordt opgewekt, welke methode als de meest vervuilende wordt beschouwd, zal zorgen 
voor de grootste stijging van de kosten van elektrische energie. Het onmiskenbare gebrek aan 
een uniforme markt voor elektrische energie en het bestaan van geïsoleerde regionale 
markten voor elektrische energie met beperkte mogelijkheden voor de transmissie van 
elektriciteit over netwerken betekent dat mogelijke gevolgen van substantiële stijgingen van 
elektriciteitsprijzen niet binnen de Europese Unie kunnen worden gecompenseerd.

Amendement 396
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a - lid 1 - alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. pl
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Motivering

Voor economieën die gebaseerd zijn op fossiele brandstoffen, veroorzaken de ingevoerde 
regelingen en voornamelijk het feit dat geen gratis toewijzingen worden gegeven aan 
energieopwekkers, alsook de lineaire reductie van het aantal toewijzingen, een drastische 
stijging van de elektriciteitsprijs, wat een enorme kostenstijging met zich meebrengt voor de 
hele economie, naast de afwenteling van die kosten op de burgers.

Amendement 397
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a - lid 1 - alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

De niet gratis toewijzing moet beperkt blijven tot elektriciteitsopwekking die niet via 
warmtekrachtkoppeling plaatsvindt, om deze meest efficiënte vorm van 
elektriciteitsopwekking niet aanvullend te belasten en maatregelen voor het stimuleren van 
WKK in diverse landen niet tegen te werken.
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Amendement 398
José Manuel García-Margallo y Marfil

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a - lid 1 - alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Motivering

Installaties voor warmtekrachtkoppeling kunnen in potentie voor een aanzienlijke 
vermindering van de uitstoot van broeikasgassen zorgen door de gelijktijdige opwekking van 
warmte en elektriciteit, waardoor er een veel betere benutting van de primaire energie 
plaatsvindt dan in alle conventionele systemen voor elektriciteitsopwekking. Om dit potentieel 
te kunnen aanboren moet er in de methode voor de toewijzing van de emissierechten die in de 
regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten wordt gebruikt rekening worden 
gehouden met dit specifieke kenmerk. Daarom moeten er gratis rechten worden toegewezen 
voor 100 % van de opgewekte elektrische energie.

Amendement 399
Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a - lid 1 - alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De in de eerste alinea bedoelde 
maatregelen stellen voorzover mogelijk 
geharmoniseerde benchmarks vast om 
ervoor te zorgen dat de toewijzing gebeurt 
op een wijze die broeikasgas- en energie-
efficiënte technieken en emissiebeperking 
stimuleert door rekening te houden met de 
meest efficiënte technieken en 
technologieën, vervangingsproducten, 
alternatieve productieprocédés, het gebruik 
van biomassa en het afvangen en de opslag 
van broeikasgassen, en niet aanzet tot een 
toename van de emissie. Deze maatregelen 
kunnen ook rekening houden met 
emissies als gevolg van het gebruik van 
brandbare afvalgassen van 
zuurstofhoogovens wanneer de productie 
van deze afvalgassen niet kan worden 
vermeden in het staalproductieproces in 
hoogovens; hierbij kunnen de 
maatregelen voorzien in de gratis 
toewijzing van emissierechten aan de 
hoogovens waar deze gassen ontstaan. Er 
wordt geen gratis toewijzing gegeven voor 
de nettoverkoop van opgewekte 
elektriciteit aan derden, met uitzondering 
van elektriciteitsopwekkers voor de 
opwekking van elektriciteit voor 
spoorwegondernemingen.  Deze 
emissierechten worden slechts gratis 
toegewezen tot het moment waarop andere 
vervoerswijzen op vergelijkbaar 
belastende wijze gaan deelnemen aan 
emissiehandel.

Or. en

Motivering

Weg- en watervervoer zijn momenteel niet betrokken bij de emissiehandelsregeling en zullen 
na 2012 niet worden opgenomen. Het luchtvervoer zal wel in de regeling worden opgenomen, 
maar het aandeel gratis toewijzingen zal hoog blijven. Als er een eind komt aan de gratis 
toewijzing van emissierechten met betrekking tot de elektriciteitsbehoefte van 
spoorwegondernemingen, zouden de kosten van de emissiehandel voor de Europese 
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spoorwegen enorm stijgen. Naar schatting van de Commissie zouden de kosten voor de 
spoorwegen met ongeveer 400 miljoen euro per jaar stijgen.

Amendement 400
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Christofer Fjellner, Lambert van Nistelrooij, Miroslav Ouzký, 
Miroslav Mikolášik, Peter Liese, Anja Weisgerber, Jerzy Buzek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a - lid 1 - alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De in de eerste alinea bedoelde 
maatregelen zorgen er voorzover mogelijk 
voor dat de toewijzing gebeurt op een 
wijze die broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken en emissiebeperking stimuleert 
door rekening te houden met de meest 
efficiënte technieken, 
vervangingsproducten, alternatieve 
productieprocédés, het gebruik van 
biomassa en het afvangen en de opslag van 
broeikasgassen, en niet aanzet tot een 
toename van de emissie. Er wordt geen 
gratis toewijzing gegeven voor 
elektriciteitsopwekking, met uitzondering 
van elektriciteit die gekoppeld met 
industriële warmte opgewekt wordt, of uit 
residuen van een industrieel proces, op 
voorwaarde dat het voor eigen gebruik 
van de exploitant van de installatie is; 
deze toewijzingen vinden plaats volgens 
dezelfde toewijzingsbeginselen als die 
welke worden gehanteerd voor de in 
bijlage I genoemde industriële activiteit. 
Wanneer een afvalgas dat vrijkomt bij een 
productieproces echter wordt gebruikt als 
brandstof, worden alle emissierechten 
gratis toegewezen aan de exploitant van 
de installatie die het afvalgas voortbrengt,
volgens dezelfde toewijzingsbeginselen als 
die welke worden gehanteerd voor deze 
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installatie.

Or. en

Motivering

Aan industriële processen gerelateerde warmtekrachtkoppeling en elektriciteit uit residuen 
zijn milieuvriendelijke energievoorzieningsoplossingen voor deze processen. CO2 uit het 
gebruik van afvalgassen hangt rechtstreeks samen met de installaties die deze gassen 
produceren en moet dus worden toegeschreven aan de installatie die de gassen voortbrengt. 
Dit sluit aan bij punt 92 van COM (2003)830. Het vergemakkelijkt ook het vaststellen van 
benchmarks, waarvan de toepassing het gebruik van koolstof, en daarmee ook het 
voortbrengen van afvalgas, terugdringt. Veiling zou deze installaties al te veel belasten en 
efficiënt gebruik van afvalgas ontmoedigen.

Amendement 401
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a - lid 1 - alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De in de eerste alinea bedoelde 
maatregelen zorgen er voorzover mogelijk 
voor dat de toewijzing gebeurt op een 
wijze die broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken en emissiebeperking stimuleert 
door rekening te houden met de meest 
efficiënte technieken, 
vervangingsproducten, alternatieve 
productieprocédés, het gebruik van 
biomassa en het afvangen en de opslag van 
broeikasgassen en onvermijdelijke CO2-
emissies uit de input van grondstoffen, en 
niet aanzet tot een toename van de emissie. 
Er wordt geen gratis toewijzing gegeven 
voor elektriciteitsopwekking.

Or. en
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Motivering

De technologische mogelijkheden van reductie moeten worden onderkend in de 
toewijzingsprocedure, omdat grote emissies in bepaalde sectoren, zoals CO2 uit kalksteen, 
niet te reduceren zijn. Het effect van onvermijdelijke CO2-emissies uit de input van 
grondstoffen op de klimaatverandering is hetzelfde als van energie-emissies. Wat de gratis 
toewijzing betreft (weglekeffect) vormen de zogeheten procesemissies een wezenlijke 
kostenfactor. Daarom moeten de technologische mogelijkheden voor emissiereductie worden 
onderkend overeenkomstig de huidige bijlage III, lid 3, van Richtlijn 2003/87/EG.

Amendement 402
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a - lid 1 - alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De in de eerste alinea bedoelde 
maatregelen zorgen er voorzover mogelijk 
voor dat de toewijzing gebeurt op een 
wijze die broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken en emissiebeperking stimuleert 
door rekening te houden met de meest 
efficiënte technieken, 
vervangingsproducten, alternatieve 
productieprocédés, het gebruik van 
biomassa en het afvangen en de opslag van 
broeikasgassen en onvermijdelijke CO2-
emissies uit de input van grondstoffen, en 
niet aanzet tot een toename van de emissie. 
Er wordt geen gratis toewijzing gegeven 
voor elektriciteitsopwekking.

Or. en

Motivering

De technologische mogelijkheden van reductie moeten worden onderkend in de 
toewijzingsprocedure, omdat grote emissies in bepaalde sectoren, zoals CO2 uit kalksteen, 
niet te reduceren zijn. Het effect van onvermijdelijke CO2-emissies uit de input van 
grondstoffen op de klimaatverandering is hetzelfde als van energie-emissies. Wat de gratis 
toewijzing betreft (weglekeffect) vormen de zogeheten procesemissies een wezenlijke 
kostenfactor. Daarom moeten de technologische mogelijkheden voor emissiereductie worden 
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onderkend overeenkomstig de huidige bijlage III, lid 3, van Richtlijn 2003/87/EG.

Amendement 403
Norbert Glante

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a - lid 1 - alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De in de eerste alinea bedoelde 
maatregelen zorgen er voorzover mogelijk 
voor dat de toewijzing gebeurt op een 
wijze die broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken en emissiebeperking stimuleert 
door rekening te houden met de meest 
efficiënte technieken, 
vervangingsproducten, alternatieve 
productieprocédés, het gebruik van 
biomassa en het afvangen en de opslag van 
broeikasgassen, en niet aanzet tot een 
toename van de emissie. Er wordt geen 
gratis toewijzing gegeven voor 
elektriciteitsopwekking. Een uitzondering 
hierop wordt gevormd door ten minste 12 
door de Commissie geselecteerde CSS-
demonstratie-installaties met een 
minimumgrootte van 200 MW die alle 
CCS-technologieën gebruiken in 
combinatie met uiteenlopende 
energiebronnen en opslag- en 
transportopties.

Or. de

Motivering

Het is van belang om elke technologische aanzet met betrekking tot CO2-emissie en alle 
uiteenlopende opslagvarianten te testen. Daarom zijn ten minste 12 demonstratie-installaties 
vereist.
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Amendement 404
Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a - lid 1 - alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De in de eerste alinea bedoelde 
maatregelen zorgen er voorzover mogelijk 
voor dat de toewijzing gebeurt op een 
wijze die broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken en emissiebeperking stimuleert 
door rekening te houden met de meest 
efficiënte technieken, 
vervangingsproducten, alternatieve 
productieprocédés, het gebruik van 
biomassa en het afvangen en de opslag van 
broeikasgassen, en niet aanzet tot een 
toename van de emissie. De in de eerste 
alinea bedoelde maatregelen kunnen 
voorzien in toewijzingen aan faciliteiten 
die warmte opwekken en gebruik maken 
van benchmark-productiestandaarden, en
erin voorzien dat zulke faciliteiten 
achteraf regelingen uitvoeren volgens 
algemene beginselen.  Er wordt geen gratis 
toewijzing gegeven voor 
elektriciteitsopwekking.

Or. en

Motivering

De strekking van artikel 10 a, lid 8, is dat de concurrentie kan worden verstoord in bepaalde 
bedrijfstakken/deeltakken en dat zo’n verstoring kan leiden tot pogingen om de EU-ETS te 
"verlaten" door de productie over te brengen naar landen die niet onder de regeling vallen.
Artikel 10 a, lid 8, voorziet in maximaal 100% gratis toewijzingen voor zulke bedrijfstakken. 
Het zou daarom goed zijn procedures vast te stellen die de verdeling van emissierechten 
mogelijk maken, op basis van een benchmarkmethode die uitgaat van de feitelijke productie. 
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Amendement 405
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a - lid 1 - alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De in de eerste alinea bedoelde 
maatregelen zorgen er voorzover mogelijk 
voor dat de toewijzing gebeurt op een 
wijze die broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken en emissiebeperking stimuleert 
door rekening te houden met de meest 
efficiënte technieken, 
vervangingsproducten, alternatieve 
productieprocédés, het gebruik van 
biomassa en het afvangen en de opslag van 
broeikasgassen, en niet aanzet tot een 
toename van de emissie. Er wordt geen 
gratis toewijzing gegeven voor 
elektriciteitsopwekking , met uitzondering 
van elektriciteit opgewekt uit afgassen 
afkomstig van productieprocédés. 
Wanneer een afgas afkomstig van een 
productieprocédé als brandstof wordt 
gebruikt, worden de toewijzingen gegeven 
aan de exploitant van de installatie die het 
afgas produceert, volgens dezelfde 
toewijzingsbeginselen als voor de 
desbetreffende installaties.

Or. pl

Motivering

Gazy odlotowe powstające w procesach produkcji muszą zostać wykorzystane natychmiast po 
ich wytworzeniu. Zastosowanie gazów odlotowych pochodzących z procesów produkcyjnych 
w celu wytworzenia energii elektrycznej przyczynia się do ochrony zasobów oraz redukcji 
emisji CO2.Energia elektryczna wytworzona w tych szczególnych warunkach nie powinna być 
przedmiotem licytacji. Ciągłe wykorzystanie tych gazów emisja których jest nieunikniona 
może być najlepiej zagwarantowane, jeśli producent tych gazów otrzyma skorelowane 
uprawnienia oraz jeśli zostanie to dokonane w oparciu o tą samą metodologię, którą stosuje 
się do odpowiednich instalacji producenta gazów, emisja których jest nieunikniona.
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Amendement 406
Matthias Groote

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a - lid 1 - alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De in de eerste alinea bedoelde 
maatregelen zorgen er voorzover mogelijk 
voor dat de toewijzing gebeurt op een 
wijze die broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken en emissiebeperking stimuleert 
door rekening te houden met de meest 
efficiënte technieken, 
vervangingsproducten, alternatieve 
productieprocédés, het gebruik van 
biomassa en het afvangen en de opslag van 
broeikasgassen, en niet aanzet tot een 
toename van de emissie. Deze maatregelen 
kunnen ook rekening houden met 
emissies als gevolg van het gebruik van 
brandbare afvalgassen van 
zuurstofhoogovens en cokesovens 
wanneer de productie van deze 
afvalgassen niet kan worden vermeden in 
de cokesovens en in het 
staalproductieproces in hoogovens; 
hierbij kunnen de maatregelen voorzien 
in de gratis toewijzing van emissierechten 
aan de hoogovens en cokesovens waar 
deze gassen ontstaan. Er wordt geen gratis 
toewijzing gegeven voor 
elektriciteitsopwekking.

Or. en

Motivering

Cokesovengassen zijn een bijproduct van het procedé in cokesovens dat samenhangt met de 
procestechniek, en kunnen niet worden voorkomen. Het gaat hierbij om procesemissies 
waaraan gratis emissierechten moeten worden toegewezen.



PE409.642v01-00 56/105 AM\734516NL.doc

NL

Amendement 407
Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a - lid 1 - alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De in de eerste alinea bedoelde 
maatregelen zorgen er voorzover mogelijk 
voor dat de toewijzing gebeurt op een 
wijze die broeikasgas- en energie-efficiënte
technieken en emissiebeperking stimuleert 
door rekening te houden met de meest 
efficiënte technieken, 
vervangingsproducten, alternatieve 
productieprocédés, het gebruik van 
biomassa en het afvangen en de opslag van 
broeikasgassen, en niet aanzet tot een 
toename van de emissie. Er wordt geen 
gratis toewijzing gegeven voor 
elektriciteitsopwekking, met uitzondering 
van elektriciteit die gekoppeld met 
industriële warmte opgewekt wordt, of uit 
residuen van een industrieel proces; deze 
toewijzingen vinden plaats volgens 
dezelfde toewijzingsbeginselen als die 
welke worden gehanteerd voor de in 
bijlage I genoemde industriële activiteit.

Or. en

Motivering

Zowel uit milieu- als uit economisch oogpunt heeft de industrie geïnvesteerd in 
warmtekrachtkoppeling en elektriciteitsvoorziening uit industriële residuen ter plaatse. Deze 
activiteit is verder als oplossing gestimuleerd tegen de achtergrond van de niet-
geliberaliseerde energiemarkt en wordt bevorderd door de richtlijn betreffende 
warmtekrachtkoppeling. Het voorstel gaat ervan uit dat alle elektriciteit volgens dezelfde 
toewijzingsbeginselen behandeld moet worden. Warmtekrachtkoppeling voor industriële 
processen is bedoeld om in de vraag van die processen te voorzien of om milieuoplossingen 
aan te dragen. Zij moet daarom anders worden behandeld dan normale opwekking van 
elektriciteit en warmte.
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Amendement 408
Riitta Myller

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a - lid 1 - alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De in de eerste alinea bedoelde 
maatregelen zorgen er voorzover mogelijk 
voor dat de toewijzing gebeurt op een 
wijze die broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken en emissiebeperking stimuleert 
door rekening te houden met de meest 
efficiënte technieken, 
vervangingsproducten, alternatieve 
productieprocédés, het gebruik van 
biomassa en het afvangen en de opslag van 
broeikasgassen, en niet aanzet tot een 
toename van de emissie. Er wordt geen 
gratis toewijzing gegeven voor 
elektriciteitsopwekking, met uitzondering 
van de opwekking van elektriciteit in 
warmtekrachtkoppelingsinstallaties voor 
industriële productieprocédés en 
elektriciteit die wordt opgewekt uit
afvalgassen van industriële 
productieprocédés.
Wanneer een afvalgas dat vrijkomt bij een 
productieprocédé wordt gebruikt als 
brandstof, worden emissierechten 
toegewezen aan de exploitant van de 
installatie die het afvalgas voortbrengt, 
volgens dezelfde toewijzingsbeginselen als 
die welke worden gehanteerd voor deze 
installatie.

Or. en

Motivering

De elektriciteitsproductie in industriële installaties voor warmtekrachtkoppeling (WKK) moet 
gratis toewijzingen krijgen. De productie van WKK-elektriciteit hangt direct af van de 
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energiebehoeften van de industriële installatie. De industriële installaties voor 
warmtekrachtkoppeling zijn nauw verbonden met de industriële faciliteiten die zij bedienen en 
in veel gevallen krijgen zij hun brandstofvoorziening van de industriële installatie. Het 
aandeel van warmtekrachtkoppeling is het grootst in de papier- en pulpindustrie, maar er is 
ook warmtekrachtkoppeling in de chemische, ijzer- en staalindustrie, raffinaderijen en 
voedselindustrie.

Amendement 409
Linda McAvan, Matthias Groote

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a - lid 1 - alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Wanneer een afvalgas dat vrijkomt bij een 
productieprocédé wordt gebruikt als 
brandstof, worden emissierechten 
toegewezen aan de exploitant van de 
installatie die het afvalgas voortbrengt, 
volgens dezelfde toewijzingsbeginselen als 
die welke worden gehanteerd voor deze 
installatie.

Or. en
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Motivering

Onvermijdelijke gassen (cokesovengas, hoogovengas, convertorgas) ontstaan in het 
staalproductieproces en worden gebruikt voor het opwekken van elektriciteit. Dit draagt bij 
aan de CO2-reductie, aangezien het affakkelen van afvalgassen en de emissie van CO2 het 
alternatief vormen. Dit energie-efficiënte gebruik van afvalgassen moet worden bevorderd.

Amendement 410
Linda McAvan, Matthias Groote

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a - lid 1 - alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De in de eerste alinea bedoelde 
maatregelen zorgen er voorzover mogelijk 
voor dat de toewijzing gebeurt op een 
wijze die broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken en emissiebeperking stimuleert 
door rekening te houden met de meest 
efficiënte technieken, 
vervangingsproducten, alternatieve 
productieprocédés, het gebruik van 
biomassa en het afvangen en de opslag van 
broeikasgassen, en niet aanzet tot een 
toename van de emissie. Er wordt geen 
gratis toewijzing gegeven voor 
elektriciteitsopwekking, met uitzondering 
van elektriciteit die opgewekt wordt uit 
afvalgassen die vrijkomen bij industriële 
productieprocédés, zelfvoorziening van 
elektriciteit met behulp van zeer efficiënte 
middelen en het eigen verbruik van 
elektriciteit die opgewekt wordt via 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling 
zoals gedefinieerd in Richtlijn 2004/8/EG 
en Richtlijn 2007/74/EG; zulke 
toewijzingen vinden plaats volgens 
dezelfde toewijzingsbeginselen als die 
welke worden gehanteerd voor de 
installatie als geheel.

Or. en
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Motivering

De algemene regel om geen gratis toewijzing te geven aan elektriciteitsopwekkers is juist. Het 
specifieke geval van installaties die elektriciteit zelf gebruiken via warmtekrachtkoppeling, 
zelfvoorziening of het gebruik van afvalgassen moet echter worden onderkend. Voor de 
elektriciteit die in deze gevallen opgewekt wordt, moeten emissierechten worden toegewezen 
op basis van de toewijzingsbeginselen die voor de installatie gelden.

Amendement 411
Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a - lid 1 - alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De in de eerste alinea bedoelde 
maatregelen zorgen er voorzover mogelijk 
voor dat de toewijzing gebeurt op een 
wijze die broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken en emissiebeperking stimuleert 
door rekening te houden met de meest 
efficiënte technieken, 
vervangingsproducten, alternatieve 
productieprocédés, het gebruik van 
biomassa en het afvangen en de opslag van 
broeikasgassen, en niet aanzet tot een 
toename van de emissie. Er wordt geen 
gratis toewijzing gegeven voor 
elektriciteitsopwekking, met uitzondering 
van elektriciteit die opgewekt wordt voor 
eigen verbruik via hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling, zoals 
gedefinieerd in Richtlijn 2004/8/EG, of 
opgewekt wordt uit afvalgassen die 
vrijkomen bij industriële procédés; zulke 
toewijzingen vinden plaats volgens 
dezelfde uitvoeringsmaatregelen als 
bedoeld in de leden 7 en 8 van dit artikel, 
die worden toegepast op het primaire 
industriële procédé.

Or. en
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Motivering

De afgelopen jaren heeft de industrie geïnvesteerd in hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling. Het huidige voorstel gaat ervan uit dat alle elektriciteit op basis van 
dezelfde toewijzingsbeginselen moet worden behandeld, omdat men uitgaat van één 
elektriciteitsmarkt. Dit is een misvatting. Aan industriële processen gerelateerde 
warmtekrachtkoppeling is bedoeld om te voorzien in de vraag van deze processen. De 
industriële energieproductie moet toewijzingen krijgen volgens de regels die voor die 
bedrijfstak gelden, omdat die productie een wezenlijk onderdeel van die bedrijfstak vormt.

Amendement 412
Dan Jørgensen

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a - lid 1 - alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Aardolieraffinaderijen en de luchtvaartsector kunnen de volledige prijs van koolstof 
doorberekenen zonder risico van het weglekeffect.  Zij moeten daarom op dezelfde wijze 
worden behandeld als de elektriciteitssector.
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Amendement 413
Marie-Noëlle Lienemann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a - lid 1 - alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Aardolieraffinaderijen kunnen de volledige prijs van koolstof doorberekenen zonder risico 
van het weglekeffect.  Zij moeten daarom op dezelfde wijze worden behandeld als de 
elektriciteitssector.

Amendement 414
Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a - lid 1 - alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in de eerste alinea bedoelde 
maatregelen zorgen er voorzover mogelijk 

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

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

Or. fr

Motivering

De aardolieraffinaderijen dienen hieraan te worden toegevoegd en dus op dezelfde wijze te 
worden behandeld als de elektriciteitsproducenten, aangezien ze de koolstofprijs zonder 
gevaar voor het weglekeffect kunnen doorberekenen.

Amendement 415
Péter Olajos

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a - lid 1 - alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De ontwikkeling van warmtekrachtkoppeling is een verklaarde doelstelling van de Europese 
Unie. Naast andere hier genoemde technologieën moeten de toewijzingsregels ervoor zorgen 
dat de emissiehandel een stimulans vormt voor de ontwikkeling van technologieën die een 
hoger CO2-reductiepotentieel hebben, vooral warmtekrachtkoppeling.

Amendement 416
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a - lid 1 - alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De ontwikkeling van warmtekrachtkoppeling is een verklaarde doelstelling van de Europese 
Unie. Naast andere hier genoemde technologieën moeten de toewijzingsregels ervoor zorgen 
dat de emissiehandel een stimulans vormt voor de ontwikkeling van technologieën die een 
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hoger CO2-reductiepotentieel hebben, vooral warmtekrachtkoppeling. Dit amendement zorgt 
voor samenhang met andere bepalingen inzake warmtekrachtkoppeling in het voorstel.

Amendement 417
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a - lid 1 - alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Warmtekrachtkoppeling (WKK) is de meest rendabele methode voor het opwekken van 
elektriciteit en warmte uit primaire energiebronnen. Dit wordt door tal van lidstaten bewust 
gestimuleerd. Om deze installaties niet extra te belasten en om het bouwen van nieuwe 
installaties te stimuleren, moet de volledige veiling beperkt blijven tot installaties in de 
energie-industrie die uitsluitend elektriciteit opwekken.
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Amendement 418
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a - lid 1 - alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Warmtekrachtkoppeling (WKK) is de meest rendabele methode voor het opwekken van 
elektriciteit en warmte uit primaire energiebronnen. Dit wordt door tal van lidstaten bewust 
gestimuleerd. Om deze installaties niet extra te belasten en om het bouwen van nieuwe 
installaties te stimuleren, moet de volledige veiling beperkt blijven tot installaties in de 
energie-industrie die uitsluitend elektriciteit opwekken.

Amendement 419
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 1 – alinea 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Benchmarking is het belangrijkste 
uitgangspunt bij gratis toewijzing. Het 
benchmark is gedefinieerd als de 
gemiddelde broeikasgasemissies per 
product in de bedrijfstak in de 
referentiejaren. Elke installatie in de 
bedrijfstak krijgt gratis emissierechten 
toegewezen ter hoogte van haar productie 
in de referentiejaren, vermenigvuldigd 
met het benchmark. De referentiejaren 
zijn de twee jaren die 24 maanden voor 
het begin van een handelsperiode 
eindigen.

Or. en

Motivering

Benchmarking is een systeem voor toewijzing van gratis emissierechten om te voorkomen dat 
de toename van emissies wordt gestimuleerd. Benchmarking zou gebruikt moeten worden om 
de beste presteerders (koplopers) op het gebied van CO2-efficiëntie te belonen. De 
referentiejaren voor de periode die in 2013 begint, zouden dan 2009 en 2010 zijn. 

Amendement 420
Matthias Groote

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Aan sectoren waar naar behoren 
kan worden onderbouwd dat het risico 
van het weglekeffect niet op een andere 
wijze kan worden voorkomen, waar 
elektriciteit een groot deel van de 
productiekosten uitmaakt en efficiënt 
opgewekt wordt, wordt een maximale 
hoeveelheid emissierechten toegewezen 
voor het doorberekenen van CO2-kosten 
in elektriciteitsprijzen. Deze toewijzing is 
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gebaseerd op het gemiddelde jaarlijkse 
elektriciteitsverbruik van deze installaties 
en de verwachte doorberekening van CO2-
kosten van gangbare 
elektriciteitsopwekking en komt bovenop 
een eventuele gratis toewijzing voor 
directe emissies. Zij laat de totale 
hoeveelheid emissierechten 
overeenkomstig artikel 9 onverlet.

Or. en

Motivering

Het CO2-prijskaartje voor elektriciteit zal vooral invloed hebben op elektriciteitsintensieve 
productieprocessen. Als deze onderhevig zijn aan internationale concurrentie als gevolg van 
deze indirecte CO2-emissies, bestaat het risico van verlies van concurrentiekracht zonder 
enige milieuwinst. 

Amendement 421
Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Installaties worden gelijk behandeld 
voor wat betreft de emissierechten, of ze 
nu geëxternaliseerd zijn of niet.

Or. en

Motivering

Om op basis van het huidige voorstel geen stimulansen te creëren die leiden tot 
marktverstoringen en toenemende emissies, is het van wezenlijk belang dat de tekst van de 
richtlijn melding maakt van "uitbesteding" van activiteiten door veel bedrijfstakken.
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Amendement 422
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Hoewel een plotselinge koerswijziging bij veiling voorkomen moet worden, is ongelijke 
behandeling van elektriciteitsopwekkers en -bedrijven met betrekking tot een langzame 
overgang onrechtvaardig en onverenigbaar met de communautaire beginselen.  Directe 
invoering van 100% veiling voor elektriciteitsopwekking raakt de lidstaten op heel 
verschillende wijze, afhankelijk van de aard van hun elektriciteitscentrales. De betreffende 
ondernemingen hebben veel meer tijd nodig voor de gewenste aanpassingen, zowel in 
technisch als in financieel opzicht. Modernisering van elektriciteitscentrales die gebruik 
maken van fossiele brandstoffen, is een essentiële langetermijnbijdrage aan de Europese 
energiemix.

Amendement 423
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Installaties krijgen het aantal 
emissierechten toegewezen dat 
overeenkomt met het rekenkundige 
product van het verwachte gemiddelde 
jaarlijkse productievolume, het 
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opslagplaatsen voor broeikasgassen. betreffende benchmark van de installatie, 
en het aantal kalenderjaren binnen de 
toewijzingsperiode sinds de 
inbedrijfstelling. Mocht het 
productievolume in een kalenderjaar 
afwijken van de verwachte gemiddelde 
jaarlijkse productie, dan geeft de 
exploitant, bij een productiedaling, vóór 
30 april van het daaropvolgende jaar aan 
de betreffende instantie het aantal 
emissierechten terug dat de uitkomst 
vormt van de vermenigvuldiging van het 
productievolume met het aan de installatie 
toegewezen benchmark. Bij een 
productiestijging wijst de betreffende 
instantie, op verzoek en vóór 30 april van 
het daaropvolgende jaar, aanvullende 
emissierechten toe op basis van dezelfde 
berekening. De benchmarks worden 
vastgesteld in overeenstemming met de in 
artikel [23, lid 3,] genoemde 
regelgevingsprocedure met toetsing. Ze 
houden rekening met het technische 
reductiepotentieel van de betreffende 
installaties. Technisch onvermijdbare 
procesemissies worden buiten 
beschouwing gelaten bij het vaststellen 
van het benchmark. Hetzelfde geldt voor 
onvermijdbare afvalgassen. Wanneer een 
afvalgas wordt gebruikt als een brandstof, 
worden emissierechten toegewezen aan de
exploitant van de afvalgasproducerende 
installatie volgens dezelfde 
toewijzingsbeginselen als die welke 
worden gehanteerd voor deze richtlijn.

Or. en

Motivering

Toewijzing moet gratis zijn overeenkomstig het communautaire benchmark, met aanpassing 
achteraf in overeenstemming met de feitelijke productie. Deze toewijzingsmethode vormt een 
doeltreffend instrument tegen klimaatverandering (tegen efficiënte kosten voor de hele 
economie). Dit toewijzingsmodel wordt ingebed in het nieuwe lid 2.
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Amendement 424
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Er wordt geen gratis toewijzing gegeven 
aan elektriciteitsopwekkers of 
zelfproducenten van elektriciteit.

Or. en

Motivering

Er moet geen gratis toewijzing worden gegeven voor welke vorm van elektriciteitsproductie 
dan ook. Volgens de definitie zijn elektriciteitsopwekkers producenten die hun elektriciteit op 
de markt verkopen. Daarom moet een verwijzing naar zelfproductie worden toegevoegd. En 
bovendien moet er sprake zijn van gelijke behandeling van alle installaties die warmte of 
koeling produceren.

Amendement 425
Jerzy Buzek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Motivering

Elektriciteitsbedrijven moeten de mogelijkheid krijgen om zich stapsgewijs aan te passen aan 
de omstandigheid dat 100% van de broeikasgasemissierechten op de veiling moet worden 
verworven, net als andere economische bedrijfstakken. Elektriciteitsbedrijven hebben deze 
tijd nodig om te moderniseren en moderne, schone technologieën te gaan toepassen. 
Bovendien zal de stapsgewijze veiling zorgen voor meer energie-efficiëntie en aanpassing van 
de elektriciteitsproductie aan de hogere eisen van de nieuwe IPPC-richtlijn. 

Amendement 426
Konrad Szymański

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De invoering van 100% veiling van broeikasgasemissierechten in 2013 zal leiden tot een
plotselinge stijging van energieprijzen. De toename in de landen waar elektriciteit vooral uit 
kolen wordt opgewekt, welke methode als de meest vervuilende wordt beschouwd, zal zorgen 
voor de grootste stijging van de kosten van elektrische energie. Het onmiskenbare gebrek aan 
een uniforme markt voor elektrische energie en het bestaan van geïsoleerde regionale 
markten voor elektrische energie met beperkte mogelijkheden voor de transmissie van 
elektriciteit over netwerken betekent dat mogelijke gevolgen van substantiële stijgingen van 
elektriciteitsprijzen niet binnen de Europese Unie kunnen worden gecompenseerd.
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Amendement 427
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. pl

Motivering

Voor economieën die gebaseerd zijn op fossiele brandstoffen, veroorzaken de ingevoerde 
regelingen en voornamelijk het feit dat geen gratis toewijzingen worden gegeven aan 
energieopwekkers, alsook de lineaire reductie van het aantal toewijzingen, een drastische 
stijging van de elektriciteitsprijs, wat een enorme kostenstijging met zich meebrengt voor de 
hele economie, naast de afwenteling van die kosten op de burgers.

Amendement 428
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Onverminderd lid 3 wordt er geen gratis 
toewijzing gegeven aan 
elektriciteitsopwekkingsinstallaties, met 
uitzondering van 
warmtekrachtkoppelingsinstallaties voor 
eigen elektriciteitsvoorziening, installaties 
voor het afvangen van broeikasgassen of 
pijpleidingen voor het vervoer of 
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opslagplaatsen voor broeikasgassen.

Or. de

Motivering

Warmtekrachtkoppeling (WKK) is de meest rendabele methode voor het opwekken van 
elektriciteit en warmte uit primaire energiebronnen. Dit wordt door tal van lidstaten bewust 
gestimuleerd. Om deze installaties niet extra te belasten en om het bouwen van nieuwe 
installaties te stimuleren, moet de volledige veiling beperkt blijven tot installaties in de 
energie-industrie die uitsluitend elektriciteit opwekken.

Amendement 429
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Onverminderd lid 3 wordt er geen gratis 
toewijzing gegeven aan 
elektriciteitsopwekkingsinstallaties, met 
uitzondering van
warmtekrachtkoppelingsinstallaties voor 
eigen elektriciteitsvoorziening, installaties 
voor het afvangen van broeikasgassen of 
pijpleidingen voor het vervoer of 
opslagplaatsen voor broeikasgassen.

Or. de

Motivering

Warmtekrachtkoppeling (WKK) is de meest rendabele methode voor het opwekken van 
elektriciteit en warmte uit primaire energiebronnen. Dit wordt door tal van lidstaten bewust 
gestimuleerd. Om deze installaties niet extra te belasten en om het bouwen van nieuwe 
installaties te stimuleren, moet de volledige veiling beperkt blijven tot installaties in de 
energie-industrie die uitsluitend elektriciteit opwekken.
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Amendement 430
Martin Callanan, Fiona Hall, Stephen Hughes

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Onverminderd lid 3 wordt er geen gratis 
toewijzing gegeven aan 
elektriciteitsopwekkers (andere dan die 
welke zorgen voor de zelfvoorziening van 
elektriciteit aan energie-intensieve 
sectoren), installaties voor het afvangen 
van broeikasgassen of pijpleidingen voor 
het vervoer of opslagplaatsen voor 
broeikasgassen.

Or. en

Motivering

Om duidelijk te maken dat zelfvoorziening door energie-intensieve sectoren niet hetzelfde 
behandeld moet worden als elektriciteitsopwekkers in de zin van de regeling; deze vorm moet
anders worden behandeld dan opwekking voor distributiedoeleinden, omdat de 
concurrentiesituatie van het eindgebruik volkomen verschilt van die van distributie.

Amendement 431
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Onverminderd lid 3 wordt er geen gratis 
toewijzing gegeven aan elektriciteit die 
buiten warmtekrachtkoppelingsinstallaties 
wordt opgewekt, installaties voor het 
afvangen van broeikasgassen of 
pijpleidingen voor het vervoer of 
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opslagplaatsen voor broeikasgassen.

Or. de

Motivering

De niet gratis toewijzing moet beperkt blijven tot elektriciteitsopwekking die niet via 
warmtekrachtkoppeling plaatsvindt, om deze meest efficiënte vorm van 
elektriciteitsopwekking niet aanvullend te belasten en maatregelen voor het stimuleren van 
WKK in diverse landen niet tegen te werken.

Amendement 432
Antonio De Blasio

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Onverminderd lid 3 wordt er geen gratis 
toewijzing gegeven aan 
elektriciteitsopwekkers – met uitzondering 
van de aan industrieel gebruik verbonden 
gecombineerde warmte- en 
energieproductie (CHP) – , installaties 
voor het afvangen van broeikasgassen of 
pijpleidingen voor het vervoer of 
opslagplaatsen voor broeikasgassen.

Or. hu

Amendement 433
Anders Wijkman

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

toewijzing gegeven aan 
elektriciteitsopwekkers, 
aardolieraffinaderijen, de luchtvaart of
installaties voor het afvangen van 
broeikasgassen of pijpleidingen voor het 
vervoer of opslagplaatsen voor 
broeikasgassen.

Or. en

Amendement 434
Dan Jørgensen

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Aardolieraffinaderijen en de luchtvaartsector kunnen de volledige prijs van koolstof 
doorberekenen zonder risico van het weglekeffect. Zij moeten daarom op dezelfde wijze 
worden behandeld als de elektriciteitssector. 

Amendement 435
Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Motivering

De aardolieraffinaderijen moeten hieraan worden toegevoegd en dus op dezelfde wijze 
worden behandeld als de elektriciteitsproducenten, aangezien ze de koolstofprijs zonder 
gevaar voor het weglekeffect kunnen doorberekenen.

Amendement 436
Marie-Noëlle Lienemann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Aardolieraffinaderijen kunnen de volledige prijs van koolstof doorberekenen zonder risico 
van het weglekeffect. Zij moeten daarom op dezelfde wijze worden behandeld als de 
elektriciteitssector.
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Amendement 437
Dan Jørgensen

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Onverminderd lid 3 wordt er geen gratis 
toewijzing gegeven aan 
elektriciteitsopwekkers, installaties voor 
het afvangen van broeikasgassen of 
pijpleidingen voor het vervoer of 
opslagplaatsen voor broeikasgassen die 
hun oorsprong vinden in fossiele 
brandstoffen.

Or. en

Motivering

Het medeverbranden van biomassa of -afval in kolencentrales is een kosteneffectieve 
mogelijkheid om het aandeel hernieuwbare energie in Europa te verhogen. Het is van 
wezenlijk belang dat medeverbranding, samen met het afvangen en opslaan van CO2 (CCS), 
een aantrekkelijke mogelijkheid blijft. Om investeringen in CCS zeker te stellen is voorgesteld 
dat er credits mogelijk moeten zijn voor het opslaan van broeikasgassen uit brandstof die 
CO2-neutraal is en in feite broeikasgasemissies uit de atmosfeer haalt.

Amendement 438
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Mochten voor bepaalde producten 
of processen geen benchmarks zijn 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 
[23, lid 3,] bedoelde 
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regelgevingsprocedure met toetsing, dan 
krijgt de betreffende installatie 
emissierchten toegewezen volgens de 
jaarlijkse gemiddelde toewijzing voor de 
tweede handelsperiode van de EU-
regeling voor de handel in emissierchten 
(EU-ETS), aangepast met de in artikel 9 
bedoelde lineaire factor. Het technische 
reductiepotentieel van de betreffende 
installaties wordt daarbij in aanmerking 
genomen.
In het geval dat de producten of processen 
niet onder de tweede handelsperiode van 
de EU-ETS vallen, is behoud van 
verkregen rechten (‘grandfathering’) van 
toepassing.

Or. en

Motivering

Er moet van worden uitgegaan dat benchmarks voorlopig niet algemeen kunnen worden 
bedongen voor alle producten en processen. Dit kan het geval zijn bij zeer gedifferentieerde 
producten die slechts voor een klein deel verantwoordelijk zijn voor de emissies binnen de
emissiehandelsregeling (ETS). Zulke installaties moeten hun CO2-emissierechten toegewezen 
krijgen door middel van een "grandfathering"-benadering.

Amendement 439
Anders Wijkman

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Installaties voor het gecombineerd 
afvangen en opslaan van broeikasgassen 
afkomstig van biomassa krijgen een gratis 
toewijzing.

Or. en
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Amendement 440
Anne Laperrouze, Georgs Andrejevs

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Warmte die wordt gebruikt door het 
bedrijfsleven, voor stadsverwarming of 
door andere afnemers, al dan niet 
opgewekt in combinatie met elektriciteit, 
krijgt een gratis toewijzing naar gelang
van het percentage gratis emissierechten 
dat aan de betreffende bedrijfstakken 
wordt toegewezen.

Warmte die op grond van paragraaf 51 
van de richtsnoeren inzake staatssteun 
voor milieubescherming wordt gebruikt 
voor stadsverwarming, al dan niet 
opgewekt in combinatie met elektriciteit, 
krijgt een gratis toewijzing van 100% om 
te zorgen dat er sprake is van gelijke 
behandeling ten opzichte van andere 
warmteproducenten die niet onder de 
communautaire regeling vallen.

Or. en

Motivering

Warmteopwekking moet niet "terloops" worden behandeld met dezelfde bepalingen als die 
voor elektriciteitsopwekking gelden. Dat leidt tot tegenstrijdigheden en
concurrentieverstoring.
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Amendement 441
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Hoogrenderende installaties voor 
warmtekrachtkoppeling, zoals
gedefinieerd in Richtlijn 2004/8/EG, 
krijgen, zonder tijdslimiet, gratis 
toewijzingen voor de opwekking van 
kracht en warmte op basis van een 
benchmark.

Or. en

Motivering

Warmtekrachtkoppeling is een hoeksteen van de klimaatbescherming. Het in stand houden en 
uitbreiden van hoogrenderende warmtekrachtkoppeling wordt vereist en gesteund door 
Richtlijn 2004/8/EG. Het zou contraproductief zijn om in de vorm van veiling een extra last in 
te voeren. In veel gevallen zal de bevordering van installaties voor warmtekrachtkoppeling 
door de lidstaten niet de gewenste resultaten opleveren, zal de productie van bestaande 
installaties teruglopen en zullen toekomstige uitbreidingen niet worden gerealiseerd. Waar 
veiling het primaire toewijzingsmechanisme voor elektriciteitsopwekkers is, is het verlenen 
van een uitzondering aan warmtekrachtkoppeling goed voor de klimaatbescherming. 

Amendement 442
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Aan energieopwekkingsinstallaties 
waarbij gebruik wordt gemaakt van 
warmtekrachtkoppeling voor eigen 
elektriciteitsvoorziening, zoals 
gedefinieerd in Richtlijn 2004/8/EG, 
worden gratis emissierechten toegewezen 
op basis van een in heel Europa 
geharmoniseerde benchmark.

Or. de

Motivering

Warmtekrachtkoppeling (WKK) is de meest rendabele methode voor het opwekken van 
elektriciteit en warmte uit primaire energiebronnen. Dit wordt door tal van lidstaten bewust 
gestimuleerd. Om deze installaties niet extra te belasten en om het bouwen van nieuwe 
installaties te stimuleren, moet de volledige veiling beperkt blijven tot installaties in de 
energie-industrie die uitsluitend elektriciteit opwekken.

Amendement 443
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Aan elektriciteitsopwekkers kan een 
gratis toewijzing worden gegeven voor de 
productie van warmte via hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling, zoals 
gedefinieerd in Richtlijn 2004/8/EG, voor 
economisch aantoonbare vraag om te 
zorgen dat er sprake is van gelijke
behandeling ten opzichte van andere 
warmteproducenten. In elk jaar na 2013 

3. Aan energieopwekkingsinstallaties 
waarbij gebruik wordt gemaakt van 
warmtekrachtkoppeling voor eigen 
elektriciteitsvoorziening, zoals 
gedefinieerd in Richtlijn 2004/8/EG, 
worden gratis emissierechten toegewezen 
op basis van in heel Europa 
geharmoniseerde benchmarks.
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wordt de totale toewijzing aan deze 
installaties voor de productie van die 
warmte aangepast met de in artikel 9 
bedoelde lineaire factor.

Or. de

Motivering

Warmtekrachtkoppeling (WKK) is de meest rendabele methode voor het opwekken van 
elektriciteit en warmte uit primaire energiebronnen. Dit wordt door tal van lidstaten bewust 
gestimuleerd. Om deze installaties niet extra te belasten en om het bouwen van nieuwe 
installaties te stimuleren, moet de volledige veiling beperkt blijven tot installaties in de 
energie-industrie die uitsluitend elektriciteit opwekken.

Amendement 444
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Lambert van 
Nistelrooij, Peter Liese, Anja Weisgerber, Jerzy Buzek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Warmte die op efficiënte wijze wordt opgewekt via warmtekrachtkoppeling, ongeacht de bron, 
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heeft milieuvoordelen en moet daarom worden aangemoedigd.

Amendement 445
Georgs Andrejevs, Frédérique Ries

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Warmte die op efficiënte wijze wordt opgewekt via warmtekrachtkoppeling, ongeacht de bron, 
heeft milieuvoordelen en moet daarom worden aangemoedigd.

Amendement 446
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

gratis toewijzing worden gegeven voor de 
productie van warmte via hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling, zoals gedefinieerd 
in Richtlijn 2004/8/EG.

Or. pl

Motivering

Voor economieën die gebaseerd zijn op fossiele brandstoffen, veroorzaken de ingevoerde 
regelingen en voornamelijk het feit dat geen gratis toewijzingen worden gegeven aan 
energieopwekkers, alsook de lineaire reductie van het aantal toewijzingen, een drastische 
stijging van de elektriciteitsprijs, wat een enorme kostenstijging met zich meebrengt voor de 
hele economie, naast de afwenteling van die kosten op de burgers.

Amendement 447
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Er moeten gratis toewijzingen worden 
gegeven voor 100 % van de productie van 
warmte en elektriciteit via hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling, zoals gedefinieerd 
in Richtlijn 2004/8/EG, voor economisch 
aantoonbare vraag. 
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Or. es

Motivering

Wij zijn van mening dat het niet volledig gratis toewijzen van 100 % van de emissies die nodig 
zijn voor de werking van installaties voor warmtekrachtkoppeling niet alleen betekent dat dit 
type installatie niet wordt gestimuleerd, terwijl deze installaties een stabiel kader nodig 
hebben om tot ontwikkeling te komen omdat de benodigde investeringen door de sector zelf 
met particulier geld moeten worden gefinancierd, maar ook dat de levensvatbaarheid van 
deze installaties ernstig in gevaar wordt gebracht.

Amendement 448
Adam Gierek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Aan elektriciteitsopwekkers kan een 
gratis emissievergunning worden 
toegekend voor de productie van warmte 
via hoogefficiënte warmtekrachtkoppeling, 
zoals gedefinieerd in Richtlijn 2004/8/EG, 
voor economisch aantoonbare vraag om te 
zorgen dat er sprake is van gelijke 
behandeling ten opzichte van andere 
warmteproducenten.

Or. pl

Motivering

De principes van warmteopwekking binnen de ETS-regeling en daarbuiten moeten op een 
vergelijkbaar niveau worden gehouden. Warmte opgewekt via warmtekrachtkoppeling in 
centrales met een vermogen van meer dan 20 MW levert concurrentie op met centrales met 
een vermogen van minder dan 20 MW aangezien die geen deel uitmaken van de ETS-regeling. 
Om discriminatie te vermijden dient men warmte opgewekt in centrales via 
warmtekrachtkoppeling op dezelfde wijze te behandelen als warmte uit bronnen die gratis 
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vergunningen of andere middelen van buiten de ETS ontvangen. Daarom is het noodzakelijk 
dat er in het hele ETS-handelsgebied tot 2020 verplichte gratis goedkeuringen worden 
verleend voor warmte die wordt opgewekt in centrales via warmtekrachtkoppeling.

Amendement 449
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Aan elektriciteitsopwekkers wordt een 
gratis toewijzing gegeven voor de 
productie van warmte en koeling via 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling, 
indien zulks nodig is om te zorgen dat er 
sprake is van gelijke behandeling ten 
opzichte van andere warmteproducenten, 
mits deze warmte of koeling wordt 
gebruikt in sectoren waarvoor het risico 
van het weglekeffect bestaat.

De toewijzing van emissierechten aan 
producenten van warmte of koeling moet 
gelijkwaardig zijn aan de toewijzing van 
emissierechten in de sectoren die de 
warmte of koeling gebruiken.

Or. en

Motivering

Er moet geen gratis toewijzing worden gegeven voor welke vorm van elektriciteitsproductie 
dan ook. Volgens de definitie zijn elektriciteitsopwekkers producenten die hun elektriciteit op 
de markt verkopen. Daarom moet een verwijzing naar zelfproductie worden toegevoegd. En 
bovendien moet er sprake zijn van gelijke behandeling van alle installaties die warmte of 
koeling produceren.
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Amendement 450
Gyula Hegyi, Péter Olajos

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Elektriciteitsopwekkers en warmte voor 
rendabele stadsverwarming die valt onder 
de richtsnoeren inzake staatssteun voor 
milieubescherming, krijgen een gratis 
toewijzing voor de productie van warmte 
via hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling, zoals gedefinieerd 
in Richtlijn 2004/8/EG, voor economisch 
aantoonbare vraag naar warmte. 

Or. en

Motivering

Rendabele stadsverwarming die gebruik maakt van warmte via warmtekrachtkoppeling, kan 
energie besparen. Daarom moeten wij haar concurrentiepositie waarborgen.

Amendement 451
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Aan elektriciteitsopwekkers kan een 
gratis toewijzing worden gegeven voor de 
productie van warmte via hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling, zoals gedefinieerd 
in Richtlijn 2004/8/EG, voor economisch 
aantoonbare vraag om te zorgen dat er 

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

sprake is van gelijke behandeling ten 
opzichte van andere warmteproducenten. 
Een gratis toewijzing wordt eveneens 
gegeven voor warmtekrachtkoppeling die 
warmte en elektriciteit produceert voor 
stadsverwarmingssystemen, en voor 
elektriciteit die door die installatie wordt 
opgewekt voor eigen gebruik. In elk jaar 
na 2013 wordt de totale toewijzing aan 
deze installaties voor de productie van die 
warmte aangepast met de in artikel 9 
bedoelde lineaire factor.

Or. en

Motivering

De tekst moet duidelijk aangeven welke situaties in aanmerking komen voor gratis toewijzing. 
Bovendien moeten de warmtekrachtkoppelingsinstallaties die energie leveren aan 
stadsverwarmingssystemen door de autoriteiten worden gesteund, omdat zij een bijdrage 
leveren aan het duurzame gebruik van hulpbronnen, de strijd tegen klimaatverandering en
aan een publieke dienst die voor de meeste mensen betaalbaar is.

Amendement 452
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Indien producenten van warmte of 
koeling overeenkomstig lid 1 een gratis 
toewijzing krijgen voor de productie van 
warmte of koeling via hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling, zoals gedefinieerd 
in Richtlijn 2004/8/EG, voor een
economisch aantoonbare vraag, wordt een 
gratis toewijzing gegeven voor de 
opwekking van elektriciteit voor eigen 
gebruik en de opwekking van elektriciteit 
voor slechts één specifieke industriële 
faciliteit om te zorgen dat er sprake is van 
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gelijke behandeling. In elk jaar na 2013 
wordt de totale toewijzing aan deze 
installaties voor de productie van die 
warmte aangepast met de in artikel 9 
bedoelde lineaire factor.

Or. en

Motivering

Gelijke behandeling van alle installaties voor warmtekrachtkoppeling die voor een specifieke 
voorziening worden gebruikt, is nodig om conflicten met de communautaire regelgeving te 
voorkomen. Een privilege voor zelfproducenten druist in tegen het concept van een open, 
transparante en concurrerende elektriciteitsmarkt, zoals bevorderd door Richtlijn 
2003/54/EG.

Amendement 453
Avril Doyle

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Indien producenten van warmte of 
koeling overeenkomstig lid 1 een gratis 
toewijzing krijgen voor de productie van 
warmte of koeling via hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling, zoals gedefinieerd 
in Richtlijn 2004/8/EG, voor een
economisch aantoonbare vraag, wordt een
gratis toewijzing gegeven voor de 
elektriciteitsopwekkers om te zorgen dat er 
sprake is van gelijke behandeling. In elk 
jaar na 2013 wordt de totale toewijzing aan 
deze installaties voor de productie van die 
warmte aangepast met de in artikel 9 
bedoelde lineaire factor.

Or. en
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Amendement 454
Péter Olajos

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Aan installaties voor 
warmtekrachtkoppeling kan een gratis 
toewijzing worden gegeven voor de 
productie van warmte via hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling, zoals gedefinieerd
in Richtlijn 2004/8/EG. Installaties voor 
warmtekrachtkoppeling krijgen gratis 
emissierechten toegewezen die ten minste 
gelijk zijn aan de totale CO2-reductie door 
de investeringen in zulke installaties.

Or. en

Motivering

Om te voorkomen dat de verschillende lidstaten verschillende systemen gebruiken voor 
toewijzingen aan de warmteproductie, moeten in de nieuwe richtlijn gemeenschappelijke 
geharmoniseerde regels staan voor gratis toewijzing aan installaties voor 
warmtekrachtkoppeling.

Amendement 455
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Aan elektriciteitsopwekkers kan een 
gratis toewijzing worden gegeven voor de 
productie van warmte via hoogrenderende
warmtekrachtkoppeling, zoals gedefinieerd 

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

in Richtlijn 2004/8/EG, voor economisch 
aantoonbare vraag om te zorgen dat er 
sprake is van gelijke behandeling ten 
opzichte van andere warmteproducenten. 
In elk jaar na 2013 wordt de totale 
toewijzing aan deze installaties voor de 
productie van die warmte aangepast met de 
in artikel 9 bedoelde lineaire factor

Or. fr

Motivering

Warmtekrachtkoppelingsinstallaties in de industrie moeten worden gezien als deel van de 
stoomindustrie / -productie, zoals overigens al het geval was in de eerste twee nationale 
toewijzingsplannen. Ook dient zeker te worden gesteld dat er wordt gemikt op iedere 
warmtekoppeling en niet alleen op de hoogrenderende warmtekoppeling.

Amendement 456
Norbert Glante

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de
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Motivering

Door de voorgestelde wijziging wordt de gelijke behandeling ten opzichte van andere 
warmteproducenten benadrukt.

Amendement 457
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

De productie van warmte wordt 
gedefinieerd als hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling als zij voldoet aan 
de criteria in bijlage III van Richtlijn 
2004/8/EG en de geharmoniseerde 
rendementsreferentiewaarden in 
Beschikking 2007/74/EG van de 
Commissie.

Or. en

Motivering

Deze verduidelijking van de definitie van hoogrenderende warmtekrachtkoppeling waarborgt 
dat grote centrales voor warmtekrachtkoppeling die gebruik maken van een hoog percentage 
biomassa (wat goed is voor de reductie van broeikasgasemissies), niet worden benadeeld 
binnen de EU-ETS. 
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Amendement 458
Jerzy Buzek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Er is een voorstel om het veilingsysteem in de energiesector stapsgewijs in te voeren, zoals 
voorgesteld voor andere sectoren, te beginnen met 80% gratis toewijzing in 2013 tot volledige 
veiling niet eerder dan in 2020. De belangrijkste reden hiervoor is dat de communautaire 
energiemarkt nog niet volledig één is. Vanwege de bestaande geïsoleerde markten zal er geen 
transmissie van capaciteit mogelijk zijn die nodig is om de gevolgen van 100% veiling in de 
sector energieopwekking te neutraliseren. Bovendien zal het stapsgewijs invoeren van de 
veiling zorgen voor meer energie-efficiëntie en aanpassing van de elektriciteitsproductie aan 
de hogere eisen van de nieuwe IPPC-richtlijn.  

Amendement 459
Konrad Szymański

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

In de meeste nieuwe lidstaten wordt in een groot deel van de vraag naar warmte voorzien 
door stadsverwarming (bijvoorbeeld in Polen meer dan 50%). Elke verplichting voor die 
bedrijfstak om emissierechten te kopen kan leiden tot een stijging van de warmteprijzen. Het 
risico bestaat dat huishoudens de duurdere warmte van netwerken gaan vervangen door het 
zelf kolen stoken, waarvoor de emissiecontrole minder streng is. Om dit te voorkomen ligt er 
een voorstel om het veilingsysteem stapsgewijs in de energiesector in te voeren, zoals ook 
voor andere sectoren is voorgesteld.

Amendement 460
Norbert Glante

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Aan elektriciteitsopwekkers kan een 
gratis toewijzing worden gegeven voor de 
productie van warmte via hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling, zoals gedefinieerd 
in Richtlijn 2004/8/EG, voor economisch 
aantoonbare vraag om te zorgen dat er 

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

sprake is van gelijke behandeling ten 
opzichte van andere warmteproducenten. 
In elk jaar na 2013 wordt de totale 
toewijzing aan deze installaties voor de 
productie van die warmte aangepast met de 
in artikel 9 bedoelde lineaire factor. Ook 
wordt een gratis toewijzing gegeven aan 
ten minste 12 CCS-demonstratie-
installaties die door de Commissie zijn 
geselecteerd en die voldoen aan de in lid 1 
genoemde criteria.

Or. de

Motivering

Het is van belang om elke technologische aanzet met betrekking tot CO2-emissie en alle 
uiteenlopende opslagvarianten te testen. Daarom zijn ten minste 12 demonstratie-installaties 
vereist.

Amendement 461
Christian Ehler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Aan elektriciteitsopwekkers kan een 
gratis toewijzing worden gegeven voor de 
productie van warmte via hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling, zoals gedefinieerd 
in Richtlijn 2004/8/EG, voor economisch 
aantoonbare vraag om te zorgen dat er 
sprake is van gelijke behandeling ten
opzichte van andere warmteproducenten. 
In elk jaar na 2013 wordt de totale 
toewijzing aan deze installaties voor de 
productie van die warmte aangepast met de 
in artikel 9 bedoelde lineaire factor. Ook 
wordt een gratis toewijzing ter hoogte van 
125 % van het verwachte productievolume 
gegeven aan ten minste 12 CCS-
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demonstratie-installaties die door de 
Commissie zijn geselecteerd en die 
voldoen aan de in lid 1 genoemde criteria.

Or. de

Motivering

Hiermee wordt het bouwen van CCS-demonstratie-installaties gestimuleerd.

Amendement 462
Marie-Noëlle Lienemann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Als een lidstaat zijn jaarlijkse 
reductiedoelstelling in het kader van de 
[beschikking lastenverdeling], zoals 
bepaald in artikel 3 en de bijlage van die 
beschikking, niet haalt, wordt een aantal 
emissierechten, gelijk aan het tekort aan 
emissiereductie voor dat jaar, 
achtergehouden in het CITL en niet aan 
de betreffende lidstaat verstrekt. De 
emissierechten die in het CITL worden 
achtergehouden, kunnen door de 
Commissie worden geveild.

Or. en

Motivering

Dit amendement introduceert een sanctieregeling gericht op de naleving door de lidstaten van 
de beschikking lastenverdeling.
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Amendement 463
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Als een lidstaat zijn jaarlijkse 
reductiedoelstelling in het kader van de 
[beschikking lastenverdeling ], zoals 
bepaald in artikel 3 en de bijlage van die 
beschikking, niet haalt, wordt een aantal 
emissierechten, gelijk aan het tekort aan 
emissiereductie voor dat jaar, 
achtergehouden in het CITL en niet aan 
de betreffende lidstaat verstrekt. De 
emissierechten die in het CITL worden 
achtergehouden, kunnen aan andere 
lidstaten worden gegeven.

Or. en

Motivering

Dit amendement is alleen nodig als er in het kader van de beschikking lastenverdeling geen 
boetes worden ingesteld. Dit amendement introduceert een sanctieregeling gericht op de 
naleving door de lidstaten van de beschikking lastenverdeling.

Amendement 464
Marie-Noëlle Lienemann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Als een lidstaat weigert een boete te 
betalen in het kader van het 
nalevingsmechanisme van de 
[beschikking lastenverdeling], zoals
bepaald in artikel 3 van die beschikking,
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wordt een aantal emissierechten, gelijk 
aan het tekort aan emissiereductie voor 
dat jaar, achtergehouden in het CITL en 
pas aan de betreffende lidstaat verstrekt
als deze de vastgestelde boete heeft 
betaald.

Or. en

Motivering

Dit amendement waarborgt dat de lidstaten zich houden aan een sanctieregeling voor de 
naleving door de lidstaten van de beschikking lastenverdeling.

Amendement 465
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Als een lidstaat weigert een boete te 
betalen in het kader van het 
nalevingsmechanisme van de 
[beschikking lastenverdeling], zoals 
bepaald in artikel 3 van die beschikking,
wordt een aantal emissierechten, gelijk 
aan het tekort aan emissiereductie voor 
dat jaar, achtergehouden in het CITL en 
pas aan de betreffende lidstaat verstrekt
als deze de vastgestelde boete heeft 
betaald.

Or. en

Motivering

Dit amendement is alleen van toepassing als er een sanctieregeling is voor de naleving door 
de lidstaten van de beschikking lastenverdeling. Het waarborgt dat de lidstaten zich aan deze 
regeling houden.
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Amendement 466
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja 
Weisgerber, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De maximale hoeveelheid 
emissierechten die de basis vormt voor de 
berekening van toewijzingen aan 
installaties die in 2013 activiteiten 
uitvoeren en in de periode van 2008 tot 
2012 een gratis toewijzing hebben 
ontvangen, is als percentage van de 
jaarlijkse totale hoeveelheid voor de hele 
Gemeenschap niet hoger dan het 
percentage van de corresponderende 
emissie door deze installaties in de periode 
van 2005 tot 2007. Waar nodig wordt een 
correctiefactor toegepast.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het is niet duidelijk of met de genoemde installaties elke afzonderlijke installatie of een soort 
groep van installaties bedoeld wordt. Het is ook niet duidelijk waar de correctiefactor op 
toegepast wordt en met welk doel. Om het risico van het weglekeffect op adequate wijze aan 
te pakken, moet het aantal emissierechten dat is berekend door de toepassing van 
benchmarks, volledig worden toegewezen. De combinatie van de leden 1 en 7 van artikel 10 a 
voorziet hierin en daarom zijn de leden 4 en 5 van artikel 10 a niet van belang.

Amendement 467
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De maximale hoeveelheid 
emissierechten die de basis vormt voor de 
berekening van toewijzingen aan 
installaties die in 2013 activiteiten 
uitvoeren en in de periode van 2008 tot 
2012 een gratis toewijzing hebben 
ontvangen, is als percentage van de 
jaarlijkse totale hoeveelheid voor de hele 
Gemeenschap niet hoger dan het 
percentage van de corresponderende 
emissie door deze installaties in de periode 
van 2005 tot 2007. Waar nodig wordt een 
correctiefactor toegepast.

4. De totale hoeveelheid emissierechten die 
de basis vormt voor de berekening van 
toewijzingen aan installaties die in 2013 
activiteiten uitvoeren en in de periode van 
2008 tot 2012 een gratis toewijzing hebben 
ontvangen, is als percentage van de 
jaarlijkse totale hoeveelheid voor de hele 
Gemeenschap gelijk aan het percentage 
van de corresponderende geverifieerde
emissie door deze installaties in de periode 
van 2005 tot 2007.

Or. en

Motivering

De Commissie stelt een bottom-upsysteem voor om te berekenen hoeveel gratis emissierechten 
aan elke installatie worden toegewezen:  er wordt een benchmark vastgesteld om te kijken hoe 
groot hun aantal wordt wanneer zij eenmaal op de installaties van toepassing zijn, en om ze 
weer aan te passen wanneer zij het algemene maximum overschrijden. Om de procedure te 
versnellen en elke bedrijfstak meer voorspelbaarheid te geven, heeft een top-downsysteem de 
voorkeur. De Commissie zou eerst het algemene maximum over de bedrijfstakken moeten 
verdelen op basis van vastgestelde emissies, en dan benchmarks per bedrijfstak moeten 
opstellen om te bepalen hoeveel emissierechten elke installatie in een bedrijfstak ontvangt.

Amendement 468
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De maximale hoeveelheid 
emissierechten die de basis vormt voor de 
berekening van toewijzingen aan 
installaties die in 2013 activiteiten 
uitvoeren en in de periode van 2008 tot 
2012 een gratis toewijzing hebben 

4. De maximale hoeveelheid 
emissierechten die de basis vormt voor de 
berekening van toewijzingen aan 
installaties die in 2013 activiteiten 
uitvoeren en in de periode van 2008 tot 
2012 een gratis toewijzing hebben 
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ontvangen, is als percentage van de 
jaarlijkse totale hoeveelheid voor de hele 
Gemeenschap niet hoger dan het 
percentage van de corresponderende 
emissie door deze installaties in de periode 
van 2005 tot 2007. Waar nodig wordt een 
correctiefactor toegepast.

ontvangen, is als percentage van de 
jaarlijkse totale hoeveelheid voor de hele 
Gemeenschap niet hoger dan het 
percentage van de corresponderende 
emissie door deze installaties in de periode 
van 2005 tot 2007. Waar nodig wordt een 
uniforme correctiefactor voor alle 
bedrijfstakken toegepast.

Or. en

Motivering

In het voorstel van de Commissie zouden een aantal bedrijfstakken hun emissies kunnen laten 
toenemen en de last van hun reductie-inspanningen door kunnen schuiven naar andere 
bedrijfstakken. Een uniforme correctiefactor voor alle bedrijfstakken waarborgt dat alle 
bedrijfstakken meewerken aan het terugdringen van de emissies.

Amendement 469
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De maximale hoeveelheid 
emissierechten die de basis vormt voor de 
berekening van toewijzingen aan 
installaties die in 2013 activiteiten 
uitvoeren en in de periode van 2008 tot 
2012 een gratis toewijzing hebben 
ontvangen, is als percentage van de 
jaarlijkse totale hoeveelheid voor de hele 
Gemeenschap niet hoger dan het 
percentage van de corresponderende 
emissie door deze installaties in de periode 
van 2005 tot 2007. Waar nodig wordt een 
correctiefactor toegepast.

4. De maximale hoeveelheid 
emissierechten die de basis vormt voor de 
berekening van toewijzingen aan 
installaties die in 2013 activiteiten 
uitvoeren en in de periode van 2008 tot 
2012 een gratis toewijzing hebben 
ontvangen, is als percentage van de 
jaarlijkse totale hoeveelheid voor de hele 
Gemeenschap niet hoger dan het 
percentage van de corresponderende 
emissie door deze installaties in de periode 
van 2005 tot 2007. Waar nodig wordt een 
correctiefactor toegepast om te voldoen 
aan de overeenkomstig de leden 1 tot en 
met 3 vastgestelde hoeveelheden, zonder 
de in artikel 9 bedoelde totale hoeveelheid 
emissierechten te wijzigen.
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Or. en

Motivering

Ter verantwoording van de middelen die zijn besteed aan het creëren van benchmarks en 
gezien hun ambitieuze karakter, is het nodig toewijzingen te doen overeenkomstig de 
hoeveelheid emissierechten zoals berekend met behulp van deze benchmarks. 
Overschrijdingen van het maximum per sector, zoals aangegeven in deze leden, moeten 
worden ondervangen door hoeveelheden ter veiling, en overschotten moeten naar de te veilen 
hoeveelheid worden overgeheveld. In het eerste geval valt een afname van emissierechten ter 
veiling samen met een afname van de vraag en daarom zullen de prijzen van emissierechten 
naar verwachting niet stijgen. Verduidelijking dat men zich aan het ETS-maximum houdt.

Amendement 470
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De maximale hoeveelheid 
emissierechten die de basis vormt voor de 
berekening van toewijzingen aan 
installaties die in 2013 activiteiten 
uitvoeren en in de periode van 2008 tot 
2012 een gratis toewijzing hebben 
ontvangen, is als percentage van de 
jaarlijkse totale hoeveelheid voor de hele 
Gemeenschap niet hoger dan het 
percentage van de corresponderende 
emissie door deze installaties in de periode 
van 2005 tot 2007. Waar nodig wordt een 
correctiefactor toegepast.

4. Onverminderd lid 8, is de maximale 
hoeveelheid emissierechten die de basis 
vormt voor de berekening van toewijzingen 
aan installaties die in 2013 activiteiten 
uitvoeren en in de periode van 2008 tot 
2012 een gratis toewijzing hebben 
ontvangen, als percentage van de jaarlijkse 
totale hoeveelheid voor de hele 
Gemeenschap niet hoger dan het 
percentage van de corresponderende 
emissie door deze installaties in de periode 
van 2005 tot 2007. Waar nodig wordt een 
correctiefactor toegepast.

Or. en

Motivering

Er ontstaat een weglekeffect-risico wanneer producenten binnen en buiten de Europese Unie 
niet onderhevig zijn aan dezelfde CO2-beperkingen. Bij gebrek aan een geschikte 
internationale overeenkomst moeten energie-intensieve bedrijfstakken die het risico van het 
weglekeffect lopen, de noodzakelijke hoeveelheid gratis toewijzingen krijgen om te voorkomen 
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dat emissies zich verplaatsen naar landen die geen vergelijkbare emissiebeperkingen 
opleggen aan hun plaatselijke productie.

Amendement 471
Frédérique Ries

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 a – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De maximale hoeveelheid 
emissierechten die de basis vormt voor de 
berekening van toewijzingen aan 
installaties die in 2013 activiteiten 
uitvoeren en in de periode van 2008 tot 
2012 een gratis toewijzing hebben 
ontvangen, is als percentage van de 
jaarlijkse totale hoeveelheid voor de hele 
Gemeenschap niet hoger dan het 
percentage van de corresponderende 
emissie door deze installaties in de periode 
van 2005 tot 2007. Waar nodig wordt een 
correctiefactor toegepast.

Onverminderd lid 8, is de maximale 
hoeveelheid emissierechten die de basis 
vormt voor de berekening van toewijzingen 
aan installaties die in 2013 activiteiten 
uitvoeren en in de periode van 2008 tot 
2012 een gratis toewijzing hebben 
ontvangen, als percentage van de jaarlijkse 
totale hoeveelheid voor de hele 
Gemeenschap niet hoger dan het 
percentage van de corresponderende 
emissie door deze installaties in de periode 
van 2005 tot 2007. Waar nodig wordt een 
correctiefactor toegepast.

Or. en

Motivering

Zie ons amendement 2 op artikel 10 a, lid 8.
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