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Amendement 293
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Artikel 10 wordt vervangen door: Schrappen
"Artikel 10

Veiling van emissierechten
1. Met ingang van 2013 veilen de lidstaten 
alle emissierechten die niet 
overeenkomstig artikel 10 a gratis worden 
toegewezen.
2. De totale hoeveelheid emissierechten 
die door elke lidstaat wordt geveild, 
bestaat uit:
(a) 90% van de totale hoeveelheid te 
veilen emissierechten die over de lidstaten 
wordt verdeeld, waarbij elk aandeel 
identiek is aan het aandeel van de 
betrokken lidstaat in de geverifieerde 
emissie krachtens de 
Gemeenschapsregeling in 2005;
(b) 10% van de totale hoeveelheid te 
veilen emissierechten die met het oog op 
solidariteit en groei binnen de 
Gemeenschap over bepaalde lidstaten 
wordt verdeeld, zodat de hoeveelheid 
emissierechten die deze lidstaten 
krachtens punt a) veilen, met de in bijlage 
II bis vermelde percentages wordt 
verhoogd.
Met het oog op punt a) wordt het aandeel 
van de lidstaten die in 2005 niet aan de 
Gemeenschapsregeling hebben 
deelgenomen, berekend aan de hand van 
hun geverifieerde emissie krachtens de 
Gemeenschapsregeling in 2007.
Indien nodig worden de in de eerste 
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alinea, onder b), bedoelde percentages 
evenredig aangepast om te zorgen dat de 
herverdeling 10% bedraagt.
3. Ten minste 20% van de inkomsten uit 
de in lid 2 bedoelde veiling van 
emissierechten, met inbegrip van alle 
inkomsten uit de in lid 2, onder b), 
bedoelde veilingen, zou moeten worden 
gebruikt voor:
(a) de beperking van de emissie van 
broeikasgassen, onder andere door 
bijdragen aan het Wereldfonds voor 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie, de aanpassing aan de effecten 
van klimaatverandering en de 
financiering van onderzoek en 
ontwikkeling met het oog op 
emissiebeperking en aanpassing, inclusief 
deelname aan initiatieven in het kader 
van het Europees Strategisch plan voor 
energietechnologie;
(b) de ontwikkeling van duurzame energie 
om te voldoen aan de toezegging van de 
Gemeenschap om tegen 2020 20% 
duurzame energie te gebruiken en om te 
voldoen aan de toezegging van de 
Gemeenschap om de energie-efficiëntie 
tegen 2020 met 20% op te voeren;
(c) het afvangen en de geologische opslag 
van broeikasgassen, met name degene die 
afkomstig zijn van kolengestookte 
elektriciteitscentrales;
(d) maatregelen om ontbossing te 
voorkomen, met name in de minst 
ontwikkelde landen;
(e) de vergemakkelijking van de 
aanpassing van ontwikkelingslanden aan 
de effecten van klimaatverandering;
(f) de aanpak van maatschappelijke 
aspecten in huishoudens met een laag en 
gemiddeld inkomen, bijvoorbeeld door 
hun energie-efficiëntie en isolatie te 
verbeteren; en tevens
(g) de dekking van administratieve 
uitgaven voor het beheer van de 
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Gemeenschapsregeling.
4. De lidstaten nemen informatie over het 
gebruik van inkomsten voor elk van deze 
doelen op in hun krachtens Beschikking 
nr. 280/2004/EG ingediende verslagen.
5. Uiterlijk op 31 december 2010 stelt de 
Commissie een verordening vast over de 
tijdstippen, het beheer en andere aspecten 
van veilingen om te zorgen dat deze op 
een open, transparante en niet-
discriminerende wijze worden uitgevoerd. 
De veilingen worden zodanig opgezet dat 
de exploitanten, en met name eventuele 
kleine en middelgrote ondernemingen die 
onder de Gemeenschapsregeling vallen, 
volledige toegang krijgen en dat andere 
deelnemers het verloop van de veiling niet 
ondermijnen. Deze maatregel, die bedoeld 
is om niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen door aanvulling 
daarvan, wordt vastgesteld volgens de in 
artikel [23, lid 3,] bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing."

Or. en

Motivering

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

Amendement 294
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met ingang van 2013 veilen de lidstaten
alle emissierechten die niet 
overeenkomstig artikel 10 a gratis worden 
toegewezen.

1. Met ingang van 2013 worden alle 
emissierechten die niet overeenkomstig 
artikel 10 bis gratis worden toegewezen, 
door een orgaan van de Gemeenschap 
geveild.

2. De totale hoeveelheid emissierechten 
die door elke lidstaat wordt geveild, 
bestaat uit:
(a) 90% van de totale hoeveelheid te 
veilen emissierechten die over de lidstaten 
wordt verdeeld, waarbij elk aandeel 
identiek is aan het aandeel van de 
betrokken lidstaat in de geverifieerde 
emissie krachtens de 
Gemeenschapsregeling in 2005;
(b) 10 % van de totale hoeveelheid te 
veilen emissierechten die met het oog op 
solidariteit en groei binnen de 
Gemeenschap over bepaalde lidstaten 
wordt verdeeld, zodat de hoeveelheid 
emissierechten die deze lidstaten 
krachtens punt a) veilen, met de in bijlage 
II bis vermelde percentages wordt 
verhoogd.
Met het oog op punt a) wordt het aandeel 
van de lidstaten die in 2005 niet aan de 
Gemeenschapsregeling hebben 
deelgenomen, berekend aan de hand van 
hun geverifieerde emissie krachtens de 
Gemeenschapsregeling in 2007.
Indien nodig worden de in de eerste 
alinea, onder b), bedoelde percentages 
evenredig aangepast om te zorgen dat de 
herverdeling 10% bedraagt.
3. Ten minste 20% van de inkomsten uit de 
in lid 2 bedoelde veiling van 
emissierechten, met inbegrip van alle 
inkomsten uit de in lid 2, onder b), 
bedoelde veilingen, zou moeten worden 
gebruikt voor:

3. 100 % van de inkomsten uit de veiling 
wordt door de Europese Unie gebruikt 
voor:

(a) de beperking van de emissie van 
broeikasgassen, onder andere door 

(a) de beperking van de emissie van 
broeikasgassen, onder andere door 
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bijdragen aan het Wereldfonds voor 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie, de aanpassing aan de effecten van 
klimaatverandering en de financiering van 
onderzoek en ontwikkeling met het oog op 
emissiebeperking en aanpassing, inclusief 
deelname aan initiatieven in het kader van 
het Europees Strategisch plan voor 
energietechnologie;

bijdragen aan het Wereldfonds voor 
energie-efficiëntie, hernieuwbare en 
koolstofvrije energie, de aanpassing aan de 
effecten van klimaatverandering en de 
financiering van onderzoek en 
ontwikkeling met het oog op 
emissiebeperking en aanpassing, inclusief 
deelname aan initiatieven in het kader van 
het Europees Strategisch plan voor 
energietechnologie;

(b) de ontwikkeling van duurzame energie 
om te voldoen aan de toezegging van de 
Gemeenschap om tegen 2020 20% 
duurzame energie te gebruiken en om te 
voldoen aan de toezegging van de 
Gemeenschap om de energie-efficiëntie 
tegen 2020 met 20% op te voeren;

(b) de ontwikkeling van duurzame energie 
om te voldoen aan de toezegging van de 
Gemeenschap om tegen 2020 20% 
duurzame energie te gebruiken en om te 
voldoen aan de toezegging van de 
Gemeenschap om de energie-efficiëntie 
tegen 2020 met 20% op te voeren;

(c) het afvangen en de geologische opslag 
van broeikasgassen, met name degene die 
afkomstig zijn van kolengestookte 
elektriciteitscentrales;

(c) het afvangen en de geologische opslag 
van broeikasgassen, met name degene die 
afkomstig zijn van kolengestookte 
elektriciteitscentrales;

c bis) de ontwikkeling van schone 
energiedragers;

(d) maatregelen om ontbossing te 
voorkomen, met name in de minst 
ontwikkelde landen;

(d) maatregelen om ontbossing te 
voorkomen, met name in de minst 
ontwikkelde landen;

(e) de vergemakkelijking van de 
aanpassing van ontwikkelingslanden aan 
de effecten van klimaatverandering;

(e) steun aan sommige lidstaten ter 
bevordering van de solidariteit en groei in 
de Gemeenschap tot een bedrag van ten 
hoogste 10% van de opbrengst van de 
veiling voor deze lidstaten in het algemeen 
en steun voor de vergemakkelijking van de 
aanpassing van ontwikkelingslanden aan 
de effecten van klimaatverandering;

(f) de aanpak van maatschappelijke 
aspecten in huishoudens met een laag en 
gemiddeld inkomen, bijvoorbeeld door hun 
energie-efficiëntie en isolatie te verbeteren; 
en tevens

(f) de aanpak van maatschappelijke 
aspecten in huishoudens met een laag en 
gemiddeld inkomen, bijvoorbeeld door hun 
energie-efficiëntie en isolatie te verbeteren; 
en tevens

(g) de dekking van administratieve 
uitgaven voor het beheer van de 
Gemeenschapsregeling.

(g) de dekking van administratieve 
uitgaven voor het beheer van de 
Gemeenschapsregeling, in het kader 
waarvan ten hoogste [x%, nader te 
bepalen] van de totale opbrengst van de 
veiling wordt toegewezen.
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4. De lidstaten nemen informatie over het 
gebruik van inkomsten voor elk van deze 
doelen op in hun krachtens Beschikking 
nr. 280/2004/EG ingediende verslagen.

4. De Commissie verstrekt informatie over 
het gebruik van inkomsten voor elk van 
deze doelen .

5. Uiterlijk op 31 december 2010 stelt de 
Commissie een verordening vast over de 
tijdstippen, het beheer en andere aspecten 
van veilingen om te zorgen dat deze op een 
open, transparante en niet-discriminerende 
wijze worden uitgevoerd. De veilingen 
worden zodanig opgezet dat de 
exploitanten, en met name eventuele 
kleine en middelgrote ondernemingen die 
onder de Gemeenschapsregeling vallen, 
volledige toegang krijgen en dat andere 
deelnemers het verloop van de veiling niet 
ondermijnen. Deze maatregel, die bedoeld 
is om niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen door aanvulling 
daarvan, wordt vastgesteld volgens de in 
artikel [23, lid 3,] bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing."

5. Uiterlijk op 31 december 2009 stelt de 
Commissie overeenkomstig de in artikel 
23, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure 
met toetsing een verordening vast over de 
tijdstippen, het beheer en andere aspecten 
van veilingen om te zorgen dat deze op een 
open, transparante en niet-discriminerende 
wijze worden uitgevoerd. Het 
veilingssysteem wordt zo opgezet dat de 
markt voortdurend liquide en doorzichtig 
is.

Om verwezenlijking van bovengenoemde 
doelen mogelijk te maken, moet de in de 
eerste alinea bedoelde verordening 
gebaseerd zijn op de volgende beginselen:
- en moet één enkel systeem worden 
gebruikt dat op afstand toegankelijk, 
doelmatig, tegen aanvaardbare kosten 
beschikbaar dient te zijn en dat door één 
enkele bestuurder op 
Gemeenschapsniveau wordt geleid om de 
integriteit ervan de waarborgen;
- veilingen moeten tegen zo laag 
mogelijke kosten toegankelijk zijn voor 
belanghebbenden die kunnen aantonen 
solvent te zijn en die beschikken over een 
in het register van rechten geopende 
rekening;
- in de verordening moet een tijdschema 
worden vastgelegd van in veiling te 
brengen quota, en dit moet aansluiten op 
de terugbetalingstermijnen die op de 
rechten van toepassing zijn en met de voor 
bedrijven geldende liquiditeitseisen; de 
mogelijkheid van één enkele veiling voor 
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de gehele periode in kwestie dient in het 
tijdschema uitgesloten te zijn.
In de verordening wordt bepaald dat 
toezicht op de markt wordt gehouden door 
een bestaande of toekomstige organisatie, 
wier taak lijkt op de taak van een 
controleorgaan voor de 
grondstoffenmarkt .

Or. fr

Motivering

Veilingen moeten op Gemeenschapsniveau en niet per lidstaat ten uitvoer worden gelegd. De EU 
moet in staat zijn meer te investeren in de technologieën in verband met energie en beperking 
van de CO2-uitstoot die noodzakelijk zijn om de weg te plaveien voor maatregelen ter beperking 
van CO2-uitworp die vanaf nu tot 2050 worden uitgevoerd. Indien de inkomsten op 
Gemeenschapsniveau worden gebruikt, kan het onderzoek in Europa naar behoren worden 
ingericht en aldus hetzelfde niveau bereiken als in bij voorbeeld de Verenigde Staten en Japan.

Amendement 295
Caroline Lucas

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met ingang van 2013 veilen de lidstaten 
alle emissierechten die niet 
overeenkomstig artikel 10 a gratis worden 
toegewezen.

1. Met ingang van 2013 veilen de lidstaten 
alle emissierechten.

Or. en

Motivering

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

Amendement 296
Jens Holm

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met ingang van 2013 veilen de lidstaten 
alle emissierechten die niet 
overeenkomstig artikel 10 a gratis worden 
toegewezen.

1. Met ingang van 2013 veilen de lidstaten 
alle emissierechten.

Or. en

Motivering

Veiling van alle emissierechten moet met onmiddellijke ingang de algemene regel worden.  Dit is 
nodig om te zorgen voor de juiste prikkels voor bedrijven om de milieukosten van hun 
activiteiten te beperken. Een overgangsperiode van zeven jaar geeft bedrijven te lang de tijd om 
de aanpak van de milieukosten van hun activiteiten uit de weg te gaan.

Amendement 297
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De totale hoeveelheid emissierechten die 
door elke lidstaat wordt geveild, bestaat 
uit:

2. De totale hoeveelheid emissierechten die 
door elke lidstaat wordt geveild identiek is 
aan het aandeel van de betrokken lidstaat 
in de geverifieerde emissie krachtens de 
Gemeenschapsregeling in 2005.

(a) 90% van de totale hoeveelheid te 
veilen emissierechten die over de lidstaten 
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wordt verdeeld, waarbij elk aandeel 
identiek is aan het aandeel van de 
betrokken lidstaat in de geverifieerde 
emissie krachtens de 
Gemeenschapsregeling in 2005;
(b) 10% van de totale hoeveelheid te 
veilen emissierechten die met het oog op 
solidariteit en groei binnen de 
Gemeenschap over bepaalde lidstaten 
wordt verdeeld, zodat de hoeveelheid 
emissierechten die deze lidstaten 
krachtens punt a) veilen, met de in bijlage 
II bis vermelde percentages wordt 
verhoogd.
Met het oog op punt a) wordt het aandeel 
van de lidstaten die in 2005 niet aan de 
Gemeenschapsregeling hebben 
deelgenomen, berekend aan de hand van 
hun geverifieerde emissie krachtens de 
Gemeenschapsregeling in 2007.

Met het oog hierop wordt het aandeel van 
de lidstaten die in 2005 niet aan de 
Gemeenschapsregeling hebben 
deelgenomen, berekend aan de hand van 
hun geverifieerde emissie krachtens de 
Gemeenschapsregeling in 2007.

Indien nodig worden de in de eerste 
alinea, onder b), bedoelde percentages 
evenredig aangepast om te zorgen dat de 
herverdeling 10% bedraagt.

Or. en

Motivering

Punt 2: In instrumenten inzake het klimaatbeleid zoals EU ETS moeten duidelijk gelijke 
mededingingsvoorwaarden worden aangegeven. Cohesieproblemen worden aangepakt via 
andere beleidsinstrumenten.

Amendement 298
Caroline Lucas

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De totale hoeveelheid emissierechten die 2. De totale hoeveelheid emissierechten die 
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door elke lidstaat wordt geveild, bestaat 
uit:

door elke lidstaat wordt geveild, bestaat 
uit:

a) 90% van de totale hoeveelheid te veilen 
emissierechten die over de lidstaten wordt 
verdeeld, waarbij elk aandeel identiek is 
aan het aandeel van de betrokken lidstaat in 
de geverifieerde emissie krachtens de 
Gemeenschapsregeling in 2005;

a) 45% van de totale hoeveelheid te veilen 
emissierechten die over de lidstaten wordt 
verdeeld, waarbij elk aandeel identiek is 
aan het aandeel van de betrokken lidstaat in 
de geverifieerde emissie krachtens de 
Gemeenschapsregeling in 2005;

b) 10% van de totale hoeveelheid te veilen 
emissierechten die met het oog op 
solidariteit en groei binnen de 
Gemeenschap over bepaalde lidstaten 
wordt verdeeld, zodat de hoeveelheid 
emissierechten die deze lidstaten krachtens 
punt a) veilen, met de in bijlage II bis 
vermelde percentages wordt verhoogd.

b) 5% van de totale hoeveelheid te veilen 
emissierechten die met het oog op 
solidariteit en groei binnen de 
Gemeenschap over bepaalde lidstaten 
wordt verdeeld, zodat de hoeveelheid 
emissierechten die deze lidstaten krachtens 
punt a) veilen, met de in bijlage II bis 
vermelde percentages wordt verhoogd.

b bis) 50% van het totale aantal te veilen 
rechten worden opzij gezet zodat de 
Commissie deze in veiling kan brengen 
om het terugdringen van broeikasgassen 
te financieren, ontbossing en 
kwaliteitsvermindering te voorkomen en 
te zorgen voor aanpassing aan de 
klimaatverandering in niet in Bijlage I 
opgenomen UNFCCC-partijen.

Met het oog op punt a) wordt het aandeel 
van de lidstaten die in 2005 niet aan de 
Gemeenschapsregeling hebben 
deelgenomen, berekend aan de hand van 
hun geverifieerde emissie krachtens de 
Gemeenschapsregeling in 2007.

Met het oog op punt a) wordt het aandeel 
van de lidstaten die in 2005 niet aan de 
Gemeenschapsregeling hebben 
deelgenomen, berekend aan de hand van 
hun geverifieerde emissie krachtens de 
Gemeenschapsregeling in 2007.

Indien nodig worden de in de eerste alinea, 
onder b), genoemde percentages evenredig 
aangepast om te zorgen dat de herverdeling 
10% bedraagt.

Indien nodig worden de in de eerste alinea, 
onder b), genoemde percentages evenredig 
aangepast om te zorgen dat de herverdeling 
5% bedraagt.

Or. en

Motivering

Ten minste 50% van de inkomsten uit veilingen moet bestemd zijn voor de financiering van 
klimaatmaatregelen in ontwikkelingslanden. Om problemen in verband met jaarlijkse 
begrotingsprocedures in de lidstaten te voorkomen, moet een dienovereenkomstig deel van de 
rechten door de Commissie worden geveild en voor dat doel gebruikt.
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Amendement 299
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De totale hoeveelheid door de lidstaten 
te veilen emissierechten, bestaat uit:

2. De totale hoeveelheid door de lidstaten 
te veilen emissierechten, bestaat uit:

a) 90% van de totale hoeveelheid te veilen 
emissierechten die over de lidstaten wordt 
verdeeld, waarbij elk aandeel identiek is 
aan het aandeel van de betrokken lidstaat in 
de geverifieerde emissie krachtens de 
Gemeenschapsregeling in 2005;

a) 70% van de totale hoeveelheid te veilen 
emissierechten die over de lidstaten wordt 
verdeeld, waarbij elk aandeel identiek is 
aan het aandeel van de betrokken lidstaat in 
de geverifieerde emissie krachtens de 
Gemeenschapsregeling in 2005;

b) 10% van de totale hoeveelheid te veilen 
emissierechten die met het oog op 
solidariteit en groei binnen de 
Gemeenschap over bepaalde lidstaten 
wordt verdeeld, zodat de hoeveelheid 
emissierechten die deze lidstaten krachtens 
punt a) veilen, met de in bijlage II bis 
vermelde percentages wordt verhoogd.

b) 30% van de totale hoeveelheid te veilen 
emissierechten die met het oog op 
solidariteit en groei binnen de 
Gemeenschap over bepaalde lidstaten 
wordt verdeeld, zodat de hoeveelheid 
emissierechten die deze lidstaten krachtens 
punt a) veilen, met de in bijlage II bis 
vermelde percentages wordt verhoogd.

Met het oog op punt a) wordt het aandeel 
van de lidstaten die in 2005 niet aan de 
Gemeenschapsregeling hebben 
deelgenomen, berekend aan de hand van 
hun geverifieerde emissie krachtens de 
Gemeenschapsregeling in 2007. 

Met het oog op punt a) wordt het aandeel 
van de lidstaten die in 2005 niet aan de 
Gemeenschapsregeling hebben 
deelgenomen, berekend aan de hand van 
hun geverifieerde emissie krachtens de 
Gemeenschapsregeling in 2007.

Indien nodig worden de in de eerste alinea, 
onder b), bedoelde percentages evenredig 
aangepast om te zorgen dat de herverdeling 
10% bedraagt.

Indien nodig worden de in de eerste alinea, 
onder b), genoemde percentages evenredig 
aangepast om te zorgen dat de herverdeling 
30% bedraagt.

Or. pl

Motivering

Het voorstel 10% van de rechten te verdelen met het oog op solidariteit en groei in de 
Gemeenschap staat in geen enkele verhouding tot de ontwikkelingseisen van landen die al jaren 
proberen hun economische achterstand in te halen en die vanuit maatschappelijk, milieu- en 
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economisch standpunt niet in staat zijn hun economie om te schakelen op alternatieve 
energiebronnen.

Amendement 300
Jerzy Buzek

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 - lid 2 - letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) 90% van de totale hoeveelheid te veilen 
emissierechten die over de lidstaten wordt 
verdeeld, waarbij elk aandeel identiek is 
aan het aandeel van de betrokken lidstaat in 
de geverifieerde emissie krachtens de 
Gemeenschapsregeling in 2005;

a) 80% van de totale hoeveelheid te veilen 
emissierechten die over de lidstaten wordt 
verdeeld, waarbij elk aandeel identiek is 
aan het aandeel van de betrokken lidstaat in 
de gemiddelde geverifieerde emissie 
krachtens de Gemeenschapsregeling in 
2005-2007;

Or. en

Motivering

Om te waarborgen dat de ontwikkeling van de uitworp in de lidstaten waarheidsgetrouw wordt 
weergegeven en om afwijkingen ten gevolge van weersomstandigheden, zoals warme winters 
enz. te voorkomen moet een driejarenaanpak worden gehandhaafd (gemiddelde van 2005 tot 
2007) in het kader waarvan de uitworpschommelingen per jaar kunnen worden gladgestreken.

Amendement 301
Konrad Szymański

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 - lid 2 - letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) 90% van de totale hoeveelheid te veilen 
emissierechten die over de lidstaten wordt 
verdeeld, waarbij elk aandeel identiek is 
aan het aandeel van de betrokken lidstaat in 

a) 80% van de totale hoeveelheid te veilen 
emissierechten die over de lidstaten wordt 
verdeeld, waarbij elk aandeel identiek is 
aan het aandeel van de betrokken lidstaat in 
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de geverifieerde emissie krachtens de 
Gemeenschapsregeling in 2005;

de geverifieerde emissie krachtens de 
Gemeenschapsregeling in 2005-2007;

Or. en

Motivering

Om te waarborgen dat de ontwikkeling van de uitworp in de lidstaten waarheidsgetrouw wordt 
weergegeven en om afwijkingen ten gevolge van weersomstandigheden, zoals warme winters 
enz. te voorkomen moet een driejarenaanpak worden gehandhaafd (gemiddelde van 2005 tot 
2007) in het kader waarvan de uitworpschommelingen per jaar kunnen worden gladgestreken.

Amendement 302
Riitta Myller

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 - lid 2 - letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) 90% van de totale hoeveelheid te veilen 
emissierechten die over de lidstaten wordt 
verdeeld, waarbij elk aandeel identiek is 
aan het aandeel van de betrokken lidstaat in 
de geverifieerde emissie krachtens de 
Gemeenschapsregeling in 2005;

a) 90% van de totale hoeveelheid te veilen 
emissierechten die over de lidstaten wordt 
verdeeld, waarbij elk aandeel identiek is 
aan het aandeel van de betrokken lidstaat in 
de geverifieerde emissie krachtens de 
Gemeenschapsregeling van 2005 tot 2007;

Or. fi

Motivering

Er moeten geen gegevens van een bepaald jaar worden gebruikt, maar de verdeling van de 
emissierechten moet worden berekend op basis van de gemiddelde waarden over ten minste twee 
jaar. De hoeveelheid uitworp kan per jaar ook verschillen door natuurlijke oorzaken. Dit 
betekent dat niet een jaar, maar een periode, als referentiepunt moet worden gebruikt. In het 
Commissievoorstel wordt voorts gesteld dat de Commissie bereid is de uitworpcijfers voor 2006, 
zodra deze beschikbaar zijn, mee te nemen in de vergelijking.

Het is zaak te bedenken dat een berekeningsgrondslag over een aantal jaren geen verandering 
van de emissiequota van de Gemeenschap als geheel met zich meebrengt. 
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Amendement 303
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 - lid 2 - letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) 90% van de totale hoeveelheid te veilen 
emissierechten die over de lidstaten wordt 
verdeeld, waarbij elk aandeel identiek is 
aan het aandeel van de betrokken lidstaat in 
de geverifieerde emissie krachtens de 
Gemeenschapsregeling in 2005;

a) 90% van de totale hoeveelheid te veilen 
emissierechten die over de lidstaten wordt 
verdeeld, waarbij elk aandeel identiek is 
aan het gemiddelde aandeel van de 
betrokken lidstaat in de geverifieerde 
emissie krachtens de 
Gemeenschapsregeling in de periode 2005-
2007;

Or. en

Motivering

In plaats van één jaar moet een langere periode worden gebruikt als grondslag voor de 
berekening van veilingrechten in het EU ETS, zodat jaarlijkse schommelingen ten gevolge van 
natuurlijke oorzaken en veranderlijkheden kunnen worden gladgestreken.

Door toepassing van een referentieperiode bij de toekenning van veilingrechten zou het 
emissieplafond volgens het EU ETS of het zogeheten verdelen van de inspanningen onder de 
lidstaten in de niet onder het ETS vallende sectoren niet veranderen. In voetnoot 11 van de 
toelichting heeft de Commissie zich reeds bereid verklaard de toepassing van de gemiddelde 
geverifieerde uitworp in de jaren 2005 en 2006 te gebruiken als berekeningsgrondslag.

Amendement 304
Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 - alinea 2 - letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) 10% van de totale hoeveelheid te veilen 
emissierechten die met het oog op 
solidariteit en groei binnen de 

Schrappen
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Gemeenschap over bepaalde lidstaten 
wordt verdeeld, zodat de hoeveelheid 
emissierechten die deze lidstaten 
krachtens punt a) veilen, met de in bijlage 
II bis vermelde percentages wordt 
verhoogd.

Or. de

Motivering

Het is zinledig in het kader van het klimaatbeleid een mechanisme van solidariteit tussen 
lidstaten in te voeren.Solidariteit wordt in de Europese Unie betuigd via de bestaande financiële 
instrumenten zoals de Structuurfondsen of bijdragen aan de Gemeenschapsbegroting. 
Bovendien steunt indiener het streven van de rapporteur een aanzienlijk deel van de 
veilingopbrengsten te besteden in derde landen - met name ontwikkelingslanden. Ook om deze 
reden is de bepaling onnodig.

Amendement 305
Jerzy Buzek

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 - lid 2 - letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) 10% van alle te veilen rechten wordt 
verdeeld onder lidstaten al naar gelang er 
resultaten zijn geboekt in de periode 
tussen het basisjaar van het Protocol van 
Kyoto en het jaar 2005, opdat rekening 
wordt gehouden met de maatregelen die 
zijn genomen tot de datum waarop het 
Gemeenschapsregeling van kracht werd. 

Or. en

Motivering

Er moet een aanpak worden ingevoerd waarin naar behoren de Kyotoresultaten doorklinken die 
door de landen afzonderlijk zijn geboekt, zoals is vastgelegd in de conclusies van het 
voorjaarsoverleg van de Raad van 2007 en 2008. Het is duidelijk omschreven in het voorstel tot 
invoering van een aanvullende 10% van de totale hoeveelheid rechten die onder de lidstaten 
moet worden geveild op basis van de resultaten die zijn geboekt in de periode tussen het 
basisjaar van het Protocol van Kyoto en het jaar 2005.
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Amendement 306
Konrad Szymański

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 - lid 2 - letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) 10% van alle te veilen rechten wordt 
verdeeld onder lidstaten al naar gelang er 
resultaten zijn geboekt in de periode 
tussen het basisjaar van het Protocol van 
Kyoto en het jaar 2005, opdat rekening 
wordt gehouden met de maatregelen die 
zijn genomen tot de datum waarop het 
Gemeenschapsregeling van kracht werd. 

Or. en

Motivering

Er moet een aanpak worden ingevoerd waarin naar behoren de Kyotoresultaten doorklinken die 
door de landen afzonderlijk zijn geboekt, zoals is vastgelegd in de conclusies van het 
voorjaarsoverleg van de Raad van 2007 en 2008. Het is duidelijk omschreven in het voorstel tot 
invoering van een aanvullende 10% van de totale hoeveelheid rechten die onder de lidstaten 
moet worden geveild op basis van de resultaten die zijn geboekt in de periode tussen het 
basisjaar van het Protocol van Kyoto en het jaar 2005.

Amendement 307
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 2 - alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met het oog op punt a) wordt het aandeel 
van de lidstaten die in 2005 niet aan de 
Gemeenschapsregeling hebben 
deelgenomen, berekend aan de hand van 

Met het oog op punt a) wordt het aandeel 
van de lidstaten die in 2005 of 2006 niet 
aan de Gemeenschapsregeling hebben 
deelgenomen, berekend aan de hand van 
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hun geverifieerde emissie krachtens de 
Gemeenschapsregeling in 2007.

hun geverifieerde emissie krachtens de 
Gemeenschapsregeling in 2007.

Or. en

Motivering

In plaats van één jaar moet een langere periode worden gebruikt als grondslag voor de 
berekening van veilingrechten in het EU ETS, zodat jaarlijkse schommelingen ten gevolge van 
natuurlijke oorzaken en veranderlijkheden kunnen worden gladgestreken. Door toepassing van 
een referentieperiode bij de toekenning van veilingrechten zou het emissieplafond volgens het 
EU ETS of het zogeheten verdelen van de inspanningen onder de lidstaten in de niet onder het 
ETS vallende sectoren niet veranderen. In voetnoot 11 van de toelichting heeft de Commissie 
zich reeds bereid verklaard de toepassing van de gemiddelde geverifieerde uitworp in de jaren 
2005 en 2006 te gebruiken als berekeningsgrondslag.

Amendement 308
Johannes Lebech

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Indien een lidstaat haar jaarlijkse 
beperkingsdoel overeenkomstig artikel 3 
van en de bijlage bij de [beschikking 
inzake de verdeling van de inspanningen] 
niet haalt, wordt de hoeveelheid rechten 
die overeenkomt met het in het 
desbetreffende jaar geregistreerde tekort 
aan emissiebeperking,  afgetrokken  van 
de hoeveelheid rechten waarop de lidstaat 
overeenkomstig de artikelen 9 bis en 10 
van onderhavige richtlijn aanspraak kan 
maken. De afgetrokken hoeveelheid wordt 
verdeeld onder en geveild door de 
lidstaten die hebben voldaan aan de 
[beschikking inzake de verdeling van de 
inspanningen] teneinde de in het kader 
van de het Gemeenschapsregeling 
aangebrachte bovengrens intact te 
houden. 
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Or. en

Amendement 309
Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie verdeelt de 
inkomsten van de veiling over de lidstaten 
proportioneel aan de uitgegeven 
emissierechten, rekening houdend met de 
verdeelsleutel als vastgelegd in Bijlage II 
bis.

Or. nl

Motivering

Alle lidstaten krijgen een proportioneel deel van de opbrengst van de veiling die in 
Gemeenschapsverband wordt georganiseerd. Mocht worden besloten de veiling door de lidstaten 
te laten houden, dan is het goed om ervoor te zorgen dat alle lidstaten in gelijke mate delen in de 
opbrengsten. 

Amendement 310
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 3 - alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Ten minste 20% van de inkomsten uit de 
in lid 2 bedoelde veiling van 
emissierechten, met inbegrip van alle 
inkomsten uit de in lid 2, onder b), 
bedoelde veilingen, zou moeten worden 

3. 80% van de inkomsten uit de in lid 2 
bedoelde veiling van emissierechten, met 
inbegrip van alle inkomsten uit de onder 
b), bedoelde veilingen, moet worden 
gebruikt ter beperking van eventuele 
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gebruikt voor: negatieve economische gevolgen van het 
Gemeenschapsregeling.  De lidstaten 
kunnen de inkomsten gebruiken om 
consumenten schadeloos te stellen voor 
hogere prijzen en bedrijven voor hogere 
kosten. Sociale aspecten zoals mogelijke 
stijgingen van de elektriciteitsprijzen in 
huishoudens met lage en 
middeninkomens kunnen eveneens aan de 
orde worden gesteld.
20% van de inkomsten uit de in lid 2 
bedoelde veiling van emissierechten, met 
inbegrip van alle inkomsten uit de in lid 2, 
onder b), bedoelde veilingen, zou moeten 
worden gebruikt voor in volgorde van 
afnemende prioriteit:

a) de beperking van de emissie van 
broeikasgassen, onder andere door 
bijdragen aan het Wereldfonds voor 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie, de aanpassing aan de effecten 
van klimaatverandering en de 
financiering van onderzoek en 
ontwikkeling met het oog op 
emissiebeperking en aanpassing, inclusief 
deelname aan initiatieven in het kader 
van het Europees Strategisch plan voor 
energietechnologie; 

a) maatregelen om ontbossing te 
voorkomen, met name in de minst 
ontwikkelde landen, en bebossing en 
herbebossing aan te moedigen;

b) de ontwikkeling van duurzame energie 
om te voldoen aan de toezegging van de 
Gemeenschap om tegen 2020 20% 
duurzame energie te gebruiken en om te 
voldoen aan de toezegging van de 
Gemeenschap om de energie-efficiëntie 
tegen 2020 met 20% op te voeren;

b) aanpassing aan de gevolgen van 
klimaatverandering en vergemakkelijking 
van de aanpassing van 
ontwikkelingslanden aan de gevolgen van 
klimaatverandering;

c) het afvangen en de geologische opslag 
van broeikasgassen, met name degene die 
afkomstig zijn van kolengestookte 
elektriciteitscentrales;

c) tijdelijke steun voor het afvangen en de 
geologische opslag van broeikasgassen, 
met name degene die afkomstig zijn van 
kolengestookte elektriciteitscentrales; en

d) maatregelen om ontbossing te 
voorkomen, met name in de minst 
ontwikkelde landen;

d)  dekking van administratieve uitgaven 
voor het beheer van de 
Gemeenschapsregeling.

(e) de vergemakkelijking van de 
aanpassing van ontwikkelingslanden aan 
de effecten van klimaatverandering;
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(f) de aanpak van maatschappelijke 
aspecten in huishoudens met een laag en 
gemiddeld inkomen, bijvoorbeeld door 
hun energie-efficiëntie en isolatie te 
verbeteren; en tevens
(g) de dekking van administratieve 
uitgaven voor het beheer van de 
Gemeenschapsregeling.

Or. en

Motivering

Als er inkomsten opzij worden gezet, stijgen hierdoor de kosten van de welzijnszorg ten gevolge 
van het naleven van klimaatdoelen, daar de lidstaten over minder mogelijkheden zouden 
beschikken om de stijging van de daadwerkelijke koolstofprijzen  voor de consument te 
compenseren via de inkomstenbelasting en lagere vennootschapsbelastingen. Daarom moet 
slechts 20% van de veilingopbrengsten worden gereserveerd. Voorkoming van ontbossing en 
investering in aanpassing aan de klimaatverandering zijn vervolgens de belangrijkste 
investeringsalternatieven. Ontbossing is een belangrijke bron van CO2-uitworp en brengt een 
enorm verlies van biologische verscheidenheid met zich mee.

Amendement 311
Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 3 - alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Ten minste 20% van de inkomsten uit 
de in lid 2 bedoelde veiling van 
emissierechten, met inbegrip van alle 
inkomsten uit de in lid 2, onder b), 
bedoelde veilingen, zou moeten worden 
gebruikt voor:

3. De inkomsten uit de in lid 2 bedoelde 
veiling van emissierechten, met inbegrip 
van alle inkomsten uit de in lid 2, onder b), 
bedoelde veilingen, worden gebruikt voor:

a) de beperking van de emissie van 
broeikasgassen, onder andere door 
bijdragen aan het Wereldfonds voor 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie, de aanpassing aan de effecten 
van klimaatverandering en de 
financiering van onderzoek en 

a) één vierde voor maatregelen om bij te 
dragen aan fondsen om ontbossing te 
voorkomen en bebossing en herbebossing 
op te voeren in landen die de toekomstige 
internationale overeenkomst over 
klimaatverandering hebben bekrachtigd, 
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ontwikkeling met het oog op 
emissiebeperking en aanpassing, inclusief 
deelname aan initiatieven in het kader 
van het Europees Strategisch plan voor 
energietechnologie;

waarbij rekening wordt gehouden met:

- de rechten en behoeften van de 
inheemse bevolking;
- het behoud van de biodiversiteit; en
- het duurzame gebruik van 
bosgrondstoffen;

b) de ontwikkeling van duurzame energie 
om te voldoen aan de toezegging van de 
Gemeenschap om tegen 2020 20% 
duurzame energie te gebruiken en om te 
voldoen aan de toezegging van de 
Gemeenschap om de energie-efficiëntie 
tegen 2020 met 20% op te voeren;

b) de helft voor de beperking van de 
uitworp in de Europese Unie en andere 
landen die de toekomstige internationale 
overeenkomst hebben geratificeerd, bij 
voorbeeld door onderzoek en 
ontwikkeling, het op de markt brengen 
van energiezuinige producten, verlaging 
van belastingen en heffingen op 
milieuvriendelijke technologieën zoals 
milieuvriendelijke wijzen van vervoer, bij 
voorbeeld bussen en spoorwegen, en de 
overdracht van technologie naar landen 
die de toekomstige internationale 
overeenkomst hebben geratificeerd, bij 
voorbeeld via het Wereldfonds voor 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie, en

c) het afvangen en de geologische opslag 
van broeikasgassen, met name degene die 
afkomstig zijn van kolengestookte 
elektriciteitscentrales;

c) een vierde om de aanpassing aan de 
negatieve gevolgen van de 
klimaatverandering te vergemakkelijken 
in landen die de toekomstige 
internationale overeenkomst over 
klimaatverandering hebben bekrachtigd.

(d) maatregelen om ontbossing te 
voorkomen, met name in de minst 
ontwikkelde landen;
(e) de vergemakkelijking van de 
aanpassing van ontwikkelingslanden aan 
de effecten van klimaatverandering;
(f) de aanpak van maatschappelijke 
aspecten in huishoudens met een laag en 
gemiddeld inkomen, bijvoorbeeld door 
hun energie-efficiëntie en isolatie te 
verbeteren; en tevens
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(g) de dekking van administratieve 
uitgaven voor het beheer van de 
Gemeenschapsregeling.

Or. en

Motivering

Indiener van het amendement is het eens met de algemene aanpak van de rapporteur, maar wil 
verdere verbeteringen aanbrengen. Het Parlement moet ernaar streven dat alle gelden worden 
gebruikt voor het doel van de richtlijn. Het beste is dat er zoveel mogelijk wordt uitgegeven aan 
beperking van de uitworp, niet alleen in derde landen maar eveneens in de Europese Unie, en 
dat onderzoek en technologie worden bevorderd. Vervoermethoden die geringe uitworp 
veroorzaken, zoals de spoorwegen, kunnen negatieve gevolgen ondervinden van de richtlijn 
zoals deze momenteel geformuleerd is. Daarom moet een deel van het geld worden gebruikt om 
de kosten te beperken.

Amendement 312
Anders Wijkman

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Ten minste 20% van de inkomsten uit de 
in lid 2 bedoelde veiling van 
emissierechten, met inbegrip van alle 
inkomsten uit de onder b), bedoelde 
veilingen, zou moeten worden gebruikt
voor:

3. Ten minste 50% van de inkomsten uit de 
in lid 2 bedoelde veiling van 
emissierechten wordt door de lidstaten 
overgedragen aan een communautair of 
internationaal fonds dat bestemd is voor:

a) de beperking van de emissie van 
broeikasgassen, onder andere door 
bijdragen aan het Wereldfonds voor 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie, de aanpassing aan de effecten 
van klimaatverandering en de 
financiering van onderzoek en 
ontwikkeling met het oog op 
emissiebeperking en aanpassing, inclusief 
deelname aan initiatieven in het kader 
van het Europees Strategisch plan voor 
energietechnologie;

a) een kwart voor de opbouw van 
capaciteit in de ontwikkelingslanden die 
de toekomstige internationale 
overeenkomst hebben ondertekend, om de 
grondslag te bieden voor geloofwaardige 
en op de markt gebaseerde voorkoming 
van ontbossing en bebossings- en 
herbebossingsprojecten en activiteiten in 
deze landen, rekening houdend met: 

- de rechten en behoeften van de 
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inheemse bevolking;
- het behoud van de biodiversiteit; en 
tevens
- het duurzame gebruik van 
bosgrondstoffen;

b) de ontwikkeling van duurzame energie
om te voldoen aan de toezegging van de 
Gemeenschap om tegen 2020 20% 
duurzame energie te gebruiken en om te 
voldoen aan de toezegging van de 
Gemeenschap om de energie-efficiëntie 
tegen 2020 met 20% op te voeren;

b) één vierde om de emissies te 
verminderen in ontwikkelingslanden die 
de toekomstige internationale 
overeenkomst over klimaatverandering 
hebben bekrachtigd en om technologie 
aan deze landen over te dragen, bijv. door 
het afvangen en de opslag van 
kooldioxide te steunen en te financieren, 
alsook  via het Wereldfonds voor energie-
efficiëntie en hernieuwbare energie; en

c) het afvangen en de geologische opslag 
van broeikasgassen, met name degene die 
afkomstig zijn van kolengestookte 
elektriciteitscentrales;

c) de helft om de aanpassing aan de 
negatieve gevolgen van de 
klimaatverandering te vergemakkelijken 
in ontwikkelingslanden die de toekomstige 
internationale overeenkomst over 
klimaatverandering hebben bekrachtig, 
o.m. via bijdragen aan het Wereldwijd 
Bondgenootschap tegen 
Klimaatverandering .

d) maatregelen om ontbossing te 
voorkomen, met name in de minst 
ontwikkelde landen;
e) de vergemakkelijking van de 
aanpassing van ontwikkelingslanden aan 
de effecten van klimaatverandering;
f) de aanpak van maatschappelijke 
aspecten in huishoudens met een laag en 
gemiddeld inkomen, bijvoorbeeld door 
hun energie-efficiëntie en isolatie te 
verbeteren; en 
g) de dekking van administratieve 
uitgaven voor het beheer van de 
Gemeenschapsregeling.

Or. en
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Amendement 313
Silvia-Adriana Țicău

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Ten minste 20% van de inkomsten uit de 
in lid 2 bedoelde veiling van 
emissierechten, met inbegrip van alle 
inkomsten uit de in lid 2, onder b), 
bedoelde veilingen, zou moeten worden 
gebruikt voor:

(3) 45% van de inkomsten uit de in lid 2 
bedoelde veiling van emissierechten, met 
inbegrip van alle inkomsten uit de onder 
b), bedoelde veilingen, zou op 
overeenkomstige wijze moeten worden 
opgenomen in de begrotingen van de 
lidstaten en moeten worden gebruikt voor:

a) de beperking van de emissie van 
broeikasgassen, onder andere door 
bijdragen aan het Wereldfonds voor 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie, de aanpassing aan de effecten van 
klimaatverandering en de financiering van 
onderzoek en ontwikkeling met het oog op 
emissiebeperking en aanpassing, inclusief 
deelname aan initiatieven in het kader van 
het Europees Strategisch plan voor 
energietechnologie;

a) de beperking van de emissie van 
broeikasgassen, onder andere door 
bijdragen aan het Wereldfonds voor 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie, de aanpassing aan de effecten van 
klimaatverandering en de financiering van 
onderzoek en ontwikkeling met het oog op 
emissiebeperking en aanpassing, inclusief 
deelname aan initiatieven in het kader van 
het Europees Strategisch plan voor 
energietechnologie;

b) de ontwikkeling van duurzame energie 
om te voldoen aan de toezegging van de 
Gemeenschap om tegen 2020 20% 
duurzame energie te gebruiken en om te 
voldoen aan de toezegging van de 
Gemeenschap om de energie-efficiëntie 
tegen 2020 met 20% op te voeren;

b) de ontwikkeling van duurzame energie 
om te voldoen aan de toezegging van de 
Gemeenschap om tegen 2020 20% 
duurzame energie te gebruiken en om te 
voldoen aan de toezegging van de 
Gemeenschap om de energie-efficiëntie 
tegen 2020 met 20% op te voeren;

c) het afvangen en de geologische opslag 
van broeikasgassen, met name degene die 
afkomstig zijn van kolengestookte 
elektriciteitscentrales;

c) het afvangen en de geologische opslag 
van broeikasgassen, met name degene die 
afkomstig zijn van kolengestookte 
elektriciteitscentrales;

d) maatregelen om ontbossing te 
voorkomen, met name in de minst 
ontwikkelde landen;

d) maatregelen om ontbossing te 
voorkomen, met name in de minst 
ontwikkelde landen;

e) de vergemakkelijking van de aanpassing 
van ontwikkelingslanden aan de effecten 
van klimaatverandering;

e) de vergemakkelijking van de aanpassing 
van ontwikkelingslanden aan de effecten 
van klimaatverandering;

f) de aanpak van maatschappelijke f) de aanpak van maatschappelijke 
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aspecten in huishoudens met een laag en 
gemiddeld inkomen, bijvoorbeeld door hun 
energie-efficiëntie en isolatie te verbeteren;
en

aspecten in huishoudens met een laag en 
gemiddeld inkomen, bijvoorbeeld door hun 
energie-efficiëntie en isolatie te verbeteren;

g) de dekking van administratieve uitgaven 
voor het beheer van de 
Gemeenschapsregeling.

g) de dekking van administratieve uitgaven 
voor het beheer van de 
Gemeenschapsregeling.

h) beperking van de sociale gevolgen van 
stijgende energieprijzen;
i) maatregelen voor het aanpakken van de 
oorzaken van de klimaatverandering of 
aanpassing daaraan; en
j) schepping van werkgelegenheid en het 
opzetten van opleidingen en 
omscholingen ten behoeve van 
bedrijfstakken die zuinig met energie 
omgaan; 
45% van de inkomsten uit de in lid 2 
bedoelde veiling van emissierechten, met 
inbegrip van alle inkomsten uit de onder 
b), bedoelde veilingen, zou op 
overeenkomstige wijze moeten worden 
teruggegeven aan de bedrijven wier quota 
zijn geveild en zou moeten worden 
gebruikt voor investeringen in nieuwe 
technologieën ter vergroting van het 
doelmatige energiegebruik, de schepping 
van werkgelegenheid en het opzetten van 
opleidingen en omscholingen ten behoeve 
van de nieuwe energiezuinige 
technologieën die worden gebruikt.
10% van de inkomsten uit de in lid 2 
bedoelde veiling van emissierechten, met 
inbegrip van alle inkomsten uit de onder 
b), bedoelde veilingen, zou moeten worden 
gestort in een speciaal 
Gemeenschapsfonds ter dekking van de 
administratieve kosten die het beheer van 
de Gemeenschapsregeling met zich 
meebrengt.  

Or. ro
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Motivering

Klimaatverandering is een feit maar helaas wordt in de Gemeenschapsbegroting geen voorrang 
gegeven aan bestrijdingsmaatregelen. De veilingen zullen belangrijke opbrengsten opleveren. 
Op het niveau van Gemeenschap en lidstaten moeten richtsnoeren worden vastgesteld om deze 
inkomsten te gebruiken overeenkomstig de doelen waarvoor het stelsel is opgezet.

Amendement 314
Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Ten minste 20% van de inkomsten uit de 
in lid 2 bedoelde veiling van 
emissierechten, met inbegrip van alle 
inkomsten uit de in lid 2, onder b), 
bedoelde veilingen, zou moeten worden 
gebruikt voor:

3. Ten minste 20% van de inkomsten uit de 
in lid 2 bedoelde veiling van 
emissierechten, met inbegrip van alle 
inkomsten uit de in lid 2, onder b), 
bedoelde veilingen, zou moeten worden 
gebruikt voor:

a) de beperking van de emissie van 
broeikasgassen, onder andere door 
bijdragen aan het Wereldfonds voor 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie, de aanpassing aan de effecten van 
klimaatverandering en de financiering van 
onderzoek en ontwikkeling met het oog op 
emissiebeperking en aanpassing, inclusief 
deelname aan initiatieven in het kader van 
het Europees Strategisch plan voor 
energietechnologie;

a) de beperking van de emissie van 
broeikasgassen, onder andere door 
bijdragen aan het Wereldfonds voor 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie, de aanpassing aan de effecten van 
klimaatverandering en de financiering van 
onderzoek en ontwikkeling met het oog op 
emissiebeperking en aanpassing, inclusief 
deelname aan initiatieven in het kader van 
het Europees Strategisch plan voor 
energietechnologie;

b) de ontwikkeling van duurzame energie 
om te voldoen aan de toezegging van de 
Gemeenschap om tegen 2020 20% 
duurzame energie te gebruiken en om te 
voldoen aan de toezegging van de 
Gemeenschap om de energie-efficiëntie 
tegen 2020 met 20% op te voeren;

b) de ontwikkeling van duurzame energie
om te voldoen aan de toezegging van de 
Gemeenschap om tegen 2020 20% 
duurzame energie te gebruiken en om te 
voldoen aan de toezegging van de 
Gemeenschap om de energie-efficiëntie 
tegen 2020 met 20% op te voeren, o.m. 
investeringen in geconcentreerde zonne-
energie in de EU of derde landen;

c) het afvangen en de geologische opslag 
van broeikasgassen, met name degene die 
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afkomstig zijn van kolengestookte 
elektriciteitscentrales;
d) maatregelen om ontbossing te 
voorkomen, met name in de minst 
ontwikkelde landen;

d) maatregelen om ontbossing te 
voorkomen of projecten om de 
verslechtering van de kwaliteit van 
arealen of bossen om te keren, met name 
in de minst ontwikkelde landen;

e) de vergemakkelijking van de aanpassing 
van ontwikkelingslanden aan de effecten 
van klimaatverandering;

e) de vergemakkelijking van de aanpassing 
van ontwikkelingslanden aan de effecten 
van klimaatverandering; en

f) de aanpak van maatschappelijke 
aspecten in huishoudens met een laag en 
gemiddeld inkomen, bijvoorbeeld door hun 
energie-efficiëntie en isolatie te verbeteren;
en tevens 

f) de aanpak van maatschappelijke 
aspecten in huishoudens met een laag en 
gemiddeld inkomen, bijvoorbeeld door hun 
energie-efficiëntie en isolatie te verbeteren;

g) de dekking van administratieve 
uitgaven voor het beheer van de 
Gemeenschapsregeling.

Or. en

Motivering

Het afvangen en vastleggen van kooldioxide  valt onder het amendement op artikel 10, lid 3 bis, 
uit hoofde waarvan de lidstaten verplicht zijn ten minste 50% van de opbrengsten van de 
veilingen terug te geven aan de betrokken bedrijven, mits deze bedrijven de fondsen besteden 
aan koolstofarme technologieën met inbegrip van afvangen en vastleggen van kooldioxide . 
Administratieve kosten kunnen worden betaald uit de resterende inkomsten van het ETS.

Amendement 315
Jerzy Buzek

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Ten minste 20% van de inkomsten uit de 
in lid 2 bedoelde veiling van 
emissierechten, met inbegrip van alle 
inkomsten uit de in lid 2, onder b), 
bedoelde veilingen, zou moeten worden 

3. Ten minste 20% van de inkomsten uit de 
in lid twee bedoelde veilingen van 
emissievergunningen zou moeten worden 
gebruikt voor een of meer van de volgende 
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gebruikt voor: doelstellingen:
a) de beperking van de emissie van 
broeikasgassen, onder andere door 
bijdragen aan het Wereldfonds voor 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie, de aanpassing aan de effecten van 
klimaatverandering en de financiering van 
onderzoek en ontwikkeling met het oog op 
emissiebeperking en aanpassing, inclusief 
deelname aan initiatieven in het kader van 
het Europees Strategisch plan voor 
energietechnologie;

a) de beperking van de emissie van 
broeikasgassen, onder andere door 
bijdragen aan het Wereldfonds voor 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie, de aanpassing aan de effecten van 
klimaatverandering en de financiering van 
onderzoek en ontwikkeling en 
demonstratieprojecten met het oog op 
emissiebeperking en aanpassing, inclusief 
deelname aan initiatieven in het kader van 
het Europees Strategisch plan voor 
energietechnologie; 

b) de ontwikkeling van duurzame energie 
om te voldoen aan de toezegging van de 
Gemeenschap om tegen 2020 20% 
duurzame energie te gebruiken en om te 
voldoen aan de toezegging van de 
Gemeenschap om de energie-efficiëntie 
tegen 2020 met 20% op te voeren;

b) de ontwikkeling van duurzame energie 
om te voldoen aan de toezegging van de 
Gemeenschap om tegen 2020 20% 
duurzame energie te gebruiken en om te 
voldoen aan de toezegging van de 
Gemeenschap om de energie-efficiëntie 
tegen 2020 met 20% op te voeren;

c) het afvangen en de geologische opslag 
van broeikasgassen, met name degene die 
afkomstig zijn van kolengestookte 
elektriciteitscentrales;

c) schone-steenkooltechnologieën o.m. het 
afvangen en de geologische opslag van 
broeikasgassen, met name afkomstig van 
kolengestookte elektriciteitscentrales;

c bis) modernisering van 
steenkoolgestookte 
verbrandingsinstallaties  of de vervanging 
daarvan door doelmatiger eenheden die 
minder CO2-uitworp produceren;

d) maatregelen om ontbossing te 
voorkomen, met name in de minst 
ontwikkelde landen;

d) maatregelen om ontbossing te 
voorkomen, met name in de minst 
ontwikkelde landen;

e) de vergemakkelijking van de aanpassing 
van ontwikkelingslanden aan de effecten 
van klimaatverandering;

e) de vergemakkelijking van de aanpassing 
van ontwikkelingslanden aan de effecten 
van klimaatverandering;

f) de aanpak van maatschappelijke 
aspecten in huishoudens met een laag en 
gemiddeld inkomen, bijvoorbeeld door hun 
energie-efficiëntie en isolatie te verbeteren;
en

f) de aanpak van maatschappelijke 
aspecten in huishoudens met een laag en 
gemiddeld inkomen, bijvoorbeeld door hun 
energie-efficiëntie en isolatie te verbeteren;
en

g) de dekking van administratieve uitgaven 
voor het beheer van de 
Gemeenschapsregeling.

g) de dekking van administratieve uitgaven 
voor het beheer van de 
Gemeenschapsregeling.
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Or. en

Motivering

Verandering van de samenstelling van het energiepakket van de EU vergt tijd en moet uitgaan 
van het rentabiliteitsbeginsel.  In de toekomst moet steenkool worden gebruikt om aldus de 
aanvoer van energie te waarborgen. Met het oog hierop moet aanvullende steun worden 
verleend aan de invoering van nieuwe technologieën in de sector energie op basis van steenkool.

Amendement 316
Konrad Szymański

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Ten minste 20% van de inkomsten uit de 
in lid 2 bedoelde veiling van 
emissierechten, met inbegrip van alle 
inkomsten uit de in lid 2, onder b), 
bedoelde veilingen, zou moeten worden 
gebruikt voor:

3. Ten minste 20% van de inkomsten uit de 
in lid twee bedoelde veilingen van 
emissievergunningen dienen gebruikt te 
worden voor een of meer van de volgende 
doelstellingen:

a) de beperking van de emissie van 
broeikasgassen, onder andere door 
bijdragen aan het Wereldfonds voor 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie, de aanpassing aan de effecten van 
klimaatverandering en de financiering van 
onderzoek en ontwikkeling met het oog op 
emissiebeperking en aanpassing, inclusief 
deelname aan initiatieven in het kader van 
het Europees Strategisch plan voor 
energietechnologie;

a) de beperking van de emissie van 
broeikasgassen, onder andere door 
bijdragen aan het Wereldfonds voor 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie, de aanpassing aan de effecten van 
klimaatverandering en de financiering van 
onderzoek en ontwikkeling en 
demonstratieprojecten met het oog op 
emissiebeperking en aanpassing, inclusief 
deelname aan initiatieven in het kader van 
het Europees Strategisch plan voor 
energietechnologie;

b) de ontwikkeling van duurzame energie 
om te voldoen aan de toezegging van de 
Gemeenschap om tegen 2020 20% 
duurzame energie te gebruiken en om te 
voldoen aan de toezegging van de 
Gemeenschap om de energie-efficiëntie 
tegen 2020 met 20% op te voeren;

b) de ontwikkeling van duurzame energie 
om te voldoen aan de toezegging van de 
Gemeenschap om tegen 2020 20% 
duurzame energie te gebruiken en om te 
voldoen aan de toezegging van de 
Gemeenschap om de energie-efficiëntie 
tegen 2020 met 20% op te voeren;

c) het afvangen en de geologische opslag c) schone-steenkooltechnologieën, o.m. 
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van broeikasgassen, met name degene die 
afkomstig zijn van kolengestookte 
elektriciteitscentrales;

het afvangen en de geologische opslag van 
broeikasgassen, met name degene die 
afkomstig zijn van kolengestookte 
elektriciteitscentrales;

c bis) modernisering van 
steenkoolgestookte 
verbrandingsinstallaties of de vervanging 
daarvan door doelmatiger eenheden die 
minder CO2-uitworp produceren;

d) maatregelen om ontbossing te 
voorkomen, met name in de minst 
ontwikkelde landen;

d) maatregelen om ontbossing te 
voorkomen, met name in de minst 
ontwikkelde landen;

e) de vergemakkelijking van de aanpassing 
van ontwikkelingslanden aan de effecten 
van klimaatverandering;

(e) de vergemakkelijking van de 
aanpassing van ontwikkelingslanden aan 
de effecten van klimaatverandering;

(f) de aanpak van maatschappelijke 
aspecten in huishoudens met een laag en 
gemiddeld inkomen, bijvoorbeeld door hun 
energie-efficiëntie en isolatie te verbeteren; 
en tevens 

(f) de aanpak van maatschappelijke 
aspecten in huishoudens met een laag en 
gemiddeld inkomen, bijvoorbeeld door hun 
energie-efficiëntie en isolatie te verbeteren; 
en tevens 

(g) de dekking van administratieve 
uitgaven voor het beheer van de 
Gemeenschapsregeling.

(g) de dekking van administratieve 
uitgaven voor het beheer van de 
Gemeenschapsregeling.

Or. en

Motivering

Verandering van de samenstelling van het energiepakket van de EU vergt tijd en moet uitgaan 
van het rentabiliteitsbeginsel.  In de toekomst moet steenkool worden gebruikt om aldus de 
aanvoer van energie te waarborgen. Met het oog hierop moet aanvullende steun worden 
verleend aan de invoering van nieuwe technologieën in de sector energie op basis van steenkool.

Amendement 317
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 3 – inleidende formule



AM\734732NL.doc 33/68 PE409.650v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Ten minste 20% van de inkomsten uit 
de in lid 2 bedoelde veiling van 
emissierechten, met inbegrip van alle 
inkomsten uit de in lid 2, onder b), 
bedoelde veilingen, zou moeten worden 
gebruikt voor:

3. De inkomsten uit de in lid 2 bedoelde 
veiling van emissierechten, met inbegrip 
van alle inkomsten uit de in lid 2, onder b), 
bedoelde veilingen, worden in een 
speciaal, in communautair verband door 
de Commissie of een door de Commissie 
aangewezen bevoegde autoriteit beheerd 
fonds gebruikt voor:

Or. en

Motivering

Het EU ETS is geen algemene belasting. Het is van fundamenteel belang dat de opbrengsten van 
de veilingen voor 100% worden besteed aan maatregelen om emissies te beperken, negatieve 
gevolgen van de Gemeenschapsregeling te verzachten en de ontwikkelingslanden te steunen. 
Aangezien dit een EU-regeling is en de bestrijding van de klimaatverandering een collectieve 
doelstelling van de EU is, is het logisch dat de opbrengsten in een communautair fonds worden 
beheerd. Dit is efficiënter en zorgt voor een aanzienlijke pool van financiële middelen.

Amendement 318
Jens Holm

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Ten minste 20% van de inkomsten uit 
de in lid 2 bedoelde veiling van 
emissierechten, met inbegrip van alle 
inkomsten uit de in lid 2, onder b), 
bedoelde veilingen, zou moeten worden 
gebruikt voor:

3. De inkomsten uit de in lid 2 bedoelde 
veiling van emissierechten worden 
gebruikt voor:

Or. en

Motivering

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

Amendement 319
Caroline Lucas

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Ten minste 20% van de inkomsten uit 
de in lid 2 bedoelde veiling van 
emissierechten, met inbegrip van alle 
inkomsten uit de in lid 2, onder b), 
bedoelde veilingen, zou moeten worden 
gebruikt voor:

3. De inkomsten uit de in lid 2 bedoelde 
veiling van emissierechten, met inbegrip 
van alle inkomsten uit de onder b), 
bedoelde veilingen, worden gebruikt voor:

Or. en

Amendement 320
Marie-Noëlle Lienemann

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Ten minste 20% van de inkomsten uit 
de in lid 2 bedoelde veiling van 
emissierechten, met inbegrip van alle 
inkomsten uit de in lid 2, onder b), 
bedoelde veilingen, zou moeten worden 
gebruikt voor:

3. Alle inkomsten uit de in lid 2 bedoelde 
veiling van emissierechten, met inbegrip 
van alle inkomsten uit de onder b), 
bedoelde veilingen, worden gebruikt voor:

Or. en
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Motivering

Door de opbrengst van de veilingen krijgen de lidstaten de middelen om te investeren in 
klimaatvriendelijke initiatieven in de EU en in de Overdracht van Technologie, verzachtende 
maatregelen in landen die niet zijn opgenomen in Bijlage I en steun aan ontwikkelingslanden bij 
de aanpassing aan de negatieve gevolgen van de klimaatverandering.

Amendement 321
Linda McAvan, Eluned Morgan

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Ten minste 20% van de inkomsten uit 
de in lid 2 bedoelde veiling van 
emissierechten, met inbegrip van alle 
inkomsten uit de in lid 2, onder b), 
bedoelde veilingen, zou moeten worden 
gebruikt voor:

3. De inkomsten uit de in lid 2 bedoelde 
veiling van emissierechten, met inbegrip 
van alle inkomsten uit de in lid 2, onder b), 
bedoelde veilingen, zouden moeten worden 
gebruikt voor:

Or. en

Motivering

De opbrengst van de veilingen moet geheel worden gebruikt om de klimaatverandering aan te 
pakken.

Amendement 322
Péter Olajos

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Ten minste 20% van de inkomsten uit 
de in lid 2 bedoelde veiling van 
emissierechten, met inbegrip van alle 

3. Alle inkomsten uit de in lid 2 bedoelde 
veiling van emissierechten, met inbegrip 
van alle inkomsten uit de in lid 2, onder b), 
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inkomsten uit de in lid 2, onder b), 
bedoelde veilingen, zou moeten worden 
gebruikt voor:

bedoelde veilingen, worden gebruikt voor:

Or. en

Motivering

Door de opbrengst van de veilingen krijgen de lidstaten de middelen om te investeren in 
klimaatvriendelijke initiatieven in de EU en in de Overdracht van Technologie, verzachtende 
maatregelen in landen die niet zijn opgenomen in Bijlage I en steun aan ontwikkelingslanden bij 
de aanpassing aan de negatieve gevolgen van de klimaatverandering.

Amendement 323
Dan Jørgensen

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Ten minste 20% van de inkomsten uit 
de in lid 2 bedoelde veiling van 
emissierechten, met inbegrip van alle 
inkomsten uit de in lid 2, onder b), 
bedoelde veilingen, zou moeten worden 
gebruikt voor:

3. Alle inkomsten uit de in lid 2 bedoelde 
veiling van emissierechten, met inbegrip 
van alle inkomsten uit de in lid 2, onder b), 
bedoelde veilingen, worden gebruikt voor:

Or. en

Motivering

Door de opbrengst van de veilingen krijgen de lidstaten de middelen om te investeren in 
klimaatvriendelijke initiatieven in de EU en in de Overdracht van Technologie, verzachtende 
maatregelen in landen die niet zijn opgenomen in Bijlage I en steun aan ontwikkelingslanden bij 
de aanpassing aan de negatieve gevolgen van de klimaatverandering.
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Amendement 324
Patrick Louis

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Ten minste 20% van de inkomsten uit de 
in lid 2 bedoelde veiling van 
emissierechten, met inbegrip van alle 
inkomsten uit de in lid 2, onder b), 
bedoelde veilingen, zou moeten worden 
gebruikt voor:

3. Ten minste 50% van de inkomsten uit de 
in lid 2 bedoelde veiling van 
emissierechten, met inbegrip van alle 
inkomsten uit de in lid 2, onder b), 
bedoelde veilingen, zou moeten worden 
gebruikt voor:

Or. fr

Motivering

Het veilen van rechten moet leiden tot een financiële overdracht van vervuilende industrieën 
naar activiteiten gericht op het ontwikkelen van hernieuwbare energiebronnen of het opslaan 
van koolstof of het voorkomen van het vrijkomen van koolstof uit opslag. De exploitatie van 
tropische bossen moet worden gekoppeld aan certificering in overeenstemming met de zes 
Helsinki-criteria voor duurzame bosontwikkeling, met name het zesde criterium betreffende 
sociaal-economische voordelen. In de EU wordt tussen de 10 en de 20 procent van de 
broeikasgassen gecompenseerd door de bos- en bosbouwsector.

Amendement 325
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Ten minste 20% van de inkomsten uit de 
in lid 2 bedoelde veiling van 
emissierechten, met inbegrip van alle 
inkomsten uit de in lid 2, onder b), 
bedoelde veilingen, zou moeten worden 
gebruikt voor:

3. Ten minste 50% van de inkomsten uit de 
in lid 2 bedoelde veiling van 
emissierechten, met inbegrip van alle 
inkomsten uit de in lid 2, onder b), 
bedoelde veilingen, zou moeten worden 
gebruikt voor:
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Or. nl

Motivering

Het veilen van emissierechten heeft niet tot doel het genereren van additionele financiële 
middelen voor de staat, maar is bedoeld als een efficiënt en marktconform allocatiemechanisme. 
De opbrengsten dienen daarom weer terug te vloeien naar de bedrijven. Daarmee behouden zij 
de middelen die nodig zijn voor investeringen in innovatieve energiebesparende technologieën .

Amendement 326
Daciana Octavia Sârbu

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Ten minste 20% van de inkomsten uit de 
in lid 2 bedoelde veiling van 
emissierechten, met inbegrip van alle 
inkomsten uit de in lid 2, onder b), 
bedoelde veilingen, zou moeten worden 
gebruikt voor:

3. Ten minste 50% van de inkomsten uit de 
in lid 2 bedoelde veiling van 
emissierechten, met inbegrip van alle 
inkomsten uit de in lid 2, onder b), 
bedoelde veilingen, kunnen o.a. worden 
gebruikt voor:

Or. en

Motivering

De lijst met maatregelen en acties ter bestrijding van de klimaatverandering moet zo flexibel 
mogelijk te zijn. Het 'reserveren' van inkomsten beoogt te waarborgen dat het geld wordt 
gebruikt voor de voorgestelde doelstelling, overeenkomstig de prioriteiten en capaciteiten van 
elke lidstaat.

Amendement 327
Anne Ferreira

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 - lid 3 - letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de beperking van de emissie van 
broeikasgassen, onder andere door 
bijdragen aan het Wereldfonds voor 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie, de aanpassing aan de effecten van 
klimaatverandering en de financiering van 
onderzoek en ontwikkeling met het oog op 
emissiebeperking en aanpassing, inclusief 
deelname aan initiatieven in het kader van 
het Europees Strategisch plan voor 
energietechnologie;

a) de beperking van de emissie van 
broeikasgassen, onder andere door 
nationale steunmaatregelen ten behoeve 
van energie-efficiëntie en door bijdragen 
aan het Wereldfonds voor energie-
efficiëntie en hernieuwbare energie, de 
aanpassing aan de effecten van 
klimaatverandering met inachtneming van
in het bijzonder de plaatselijke sanitaire 
en sociale infrastructuurvoorzieningen, 
en de financiering van onderzoek en 
ontwikkeling met het oog op 
emissiebeperking en aanpassing, inclusief 
deelname aan initiatieven in het kader van 
het Europees Strategisch plan voor 
energietechnologie;

Or. fr

Motivering

Mindful of the fact that climate change is a pressing problem with far-reaching implications for 
public health, the medical care sector is seeking to provide practical solutions as quickly as 
possible. To meet these major challenges and lessen its own environmental footprint, it will need 
new resources and additional support. In addition, local authorities need to be equipped with the 
facilities required in order to cope both with the risks engendered by climate change and with 
social demand and problems of social justice where citizens are concerned.

Amendement 328
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja 
Weisgerber, Jerzy Buzek

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 - lid 3 - letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de beperking van de emissie van 
broeikasgassen, onder andere door 
bijdragen aan het Wereldfonds voor 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 

a) de beperking van de emissie van 
broeikasgassen, onder andere door 
bijdragen aan het Wereldfonds voor 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
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energie, de aanpassing aan de effecten van 
klimaatverandering en de financiering van 
onderzoek en ontwikkeling met het oog op 
emissiebeperking en aanpassing, inclusief 
deelname aan initiatieven in het kader van 
het Europees Strategisch plan voor 
energietechnologie; 

energie, de aanpassing aan de effecten van 
klimaatverandering en de financiering van 
onderzoek en ontwikkeling van de 
industrieën die onder deze richtlijn vallen
met het oog op emissiebeperking en 
aanpassing, inclusief deelname aan 
initiatieven in het kader van het Europees 
Strategisch plan voor energietechnologie 
en de Europese Technologieplatforms; 

Or. en

Motivering

Aangezien een van de basisaannames van de Gemeenschapsregeling erin bestaat dat de 
installaties die onder het toepassingsgebied vallen een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan 
de reductiedoelstellingen van de EU, moeten de inkomsten van deze installaties hieraan worden 
besteed.  De Europese Technologieplatforms (ETP's) vormen een succesvol instrument dat 
kracht dient te worden bijgezet.

Amendement 329
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 - lid 3 - letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de beperking van de emissie van 
broeikasgassen, onder andere door
bijdragen aan het Wereldfonds voor 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie, de aanpassing aan de effecten van 
klimaatverandering en de financiering van 
onderzoek en ontwikkeling met het oog op 
emissiebeperking en aanpassing, inclusief 
deelname aan initiatieven in het kader van 
het Europees Strategisch plan voor 
energietechnologie;

a)  bijdragen aan het Wereldfonds voor 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie, de aanpassing aan de effecten van 
klimaatverandering en de financiering van 
onderzoek en ontwikkeling met het oog op 
emissiebeperking en aanpassing, inclusief 
deelname aan initiatieven in het kader van 
het Europees Strategisch plan voor 
energietechnologie;

Or. pl
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Motivering

Met uitzondering van het beperken van de broeikasgassen zijn alle in lid 3 genoemde 
doelstellingen van vitaal belang, met inbegrip van het beperken van gas- en stofemissies. Het is 
derhalve niet gerechtvaardigd de radicale beperking van broeikasgasemissies tot prioritaire 
milieudoelstelling te maken, aangezien het betrekking heeft op een andere categorie beperkingen 
en doelstellingen.

Amendement 330
Caroline Lucas

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 - lid 3 - letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de ontwikkeling van duurzame energie 
om te voldoen aan de toezegging van de 
Gemeenschap om tegen 2020 20% 
duurzame energie te gebruiken en om te 
voldoen aan de toezegging van de 
Gemeenschap om de energie-efficiëntie 
tegen 2020 met 20% op te voeren;

b) de ontwikkeling van duurzame energie 
om te voldoen aan de toezegging van de 
Gemeenschap om tegen 2020 20% 
duurzame energie te gebruiken, in het 
bijzonder de bouw van een 'smartgrid', en 
om te voldoen aan de toezegging van de 
Gemeenschap om de energie-efficiëntie 
tegen 2020 met 20% op te voeren;

Or. en

Amendement 331
Anne Ferreira

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 - lid 3 - letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de financiering van onderzoek en 
ontwikkeling inzake energie-efficiëntie en 
schone technologieën in de sectoren die 
onder het toepassingsgebied van de 
richtlijn vallen;
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Or. fr

Motivering

Inkomsten van veilingen moeten in principe worden gebruikt voor het creëren van koolstofarme 
sectoren. De middelen moeten dan ook in de desbetreffende sectoren worden geïnvesteerd. 
Inkomsten van veilingen moeten ook bijdragen aan de implementatie van een evenwichtig 
Europees energiebeleid dat, onder andere, stoelt op energie-efficiëntiemaatregelen.

Amendement 332
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja 
Weisgerber, Jerzy Buzek

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 - lid 3 - letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het afvangen en de geologische opslag 
van broeikasgassen, met name degene die 
afkomstig zijn van kolengestookte 
elektriciteitscentrales;

c) het afvangen en de geologische opslag 
van broeikasgassen;

Or. en

Motivering

Aangezien een van de basisaannames van de Gemeenschapsregeling erin bestaat dat de 
installaties die onder het toepassingsgebied vallen een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan 
de reductiedoelstellingen van de EU, moeten de inkomsten van deze installaties hieraan worden 
besteed.  De Europese Technologieplatforms (ETP's) vormen een succesvol instrument dat 
kracht dient te worden bijgezet.

Amendement 333
Vittorio Prodi

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 - lid 3 - letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het afvangen en de geologische opslag 
van broeikasgassen, met name degene die 
afkomstig zijn van kolengestookte 
elektriciteitscentrales;

c) het converteren van kolen in gas in 
kolengestookte eletriciteitscentrales;

Or. en

Amendement 334
Evangelia Tzampazi

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 - lid 3 - letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het afvangen en de geologische opslag 
van broeikasgassen, met name degene die 
afkomstig zijn van kolengestookte 
elektriciteitscentrales;

c) het milieutechnisch veilig afvangen en 
de geologische opslag van broeikasgassen, 
met name degene die afkomstig zijn van 
kolengestookte elektriciteitscentrales;

Or. el

Motivering

De voorjaarstop 2007 van de Raad heeft aangedrongen op het milieutechnisch veilige gebruik 
van CCS-technologieën.

Amendement 335
Karl-Heinz Florenz

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 3 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de verdere ontwikkeling van schone 
energiedragers zoals waterstof;
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Or. en

Amendement 336
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 3 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de verdere ontwikkeling van schone 
energiedragers zoals waterstof;

Or. nl

Amendement 337
Catherine Guy-Quint, Anne Ferreira

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) maatregelen om ontbossing te 
voorkomen, met name in de minst 
ontwikkelde landen;

d) maatregelen om, zowel in de Europese 
Unie, als in de minst ontwikkelde landen, 
ontbossing te bestrijden, en bebossing en 
herbebossing te bevorderen, en bosbehoud 
en het gebruik van hout voor bouw- of 
industriële doelstellingen (houtpanelen, 
papierpulp, enz.) of als brandhout te 
bevorderen door het tot stand brengen of 
bevorderen van een waardeketen voor het 
gebruik van boshout, geïntegreerd in de 
bredere doelstellingen van duurzaam 
bosbeheer en het in stand houden en 
bevorderen van biodiversiteit;

Or. fr
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Motivering

Studies have shown that forests in their present state could have quite an important role to play 
in terms of the CO2 emissions caused by energy. The March 2007 European Council took note of 
that fact. Forests and trees capture and, to a large extent, store CO2, which they do not release 
into the atmosphere unless they are burned. The timber value chain therefore needs to be 
promoted, covering every stage from the conservation and upkeep of forests to the manufacture 
of wooden products. To that end a portion of auction revenue should be earmarked for the 
timber industry so as to enable forests to be managed sustainably.

Amendement 338
Patrick Louis

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) maatregelen om ontbossing te 
voorkomen, met name in de minst 
ontwikkelde landen;

d) maatregelen om ontbossing te 
voorkomen, met name in de minst 
ontwikkelde landen, vooral door meer 
gebruik te maken van certificering en 
aanvullende maatregelen van de lidstaten 
of hun regio's, zodat bossen en hout op 
nuttiger wijze worden ingezet ter 
verzachting van de opwarming van de 
aarde, zonder afbreuk te doen aan de 
andere functies van bossen;

Or. fr

Motivering

Het veilen van rechten moet leiden tot een financiële overdracht van vervuilende industrieën 
naar activiteiten gericht op het ontwikkelen van hernieuwbare energiebronnen of het opslaan 
van koolstof of het voorkomen van het vrijkomen van koolstof uit opslag. De exploitatie van 
tropische bossen moet worden gekoppeld aan certificering in overeenstemming met de zes 
Helsinki-criteria voor duurzame bosontwikkeling, met name het zesde criterium betreffende 
sociaal-economische voordelen. In de EU wordt tussen de 10 en de 20 procent van de 
broeikasgassen gecompenseerd door de bos- en bosbouwsector.
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Amendement 339
Linda McAvan, Eluned Morgan

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 3 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) de aanpak van maatschappelijke 
aspecten in huishoudens met een laag en 
gemiddeld inkomen, bijvoorbeeld door 
hun energie-efficiëntie en isolatie te 
verbeteren; en

f) de aanpak van maatschappelijke 
aspecten in kwetsbare huishoudens en met 
name huishoudens met een laag inkomen, 
die moeite hebben hun energierekening te 
betalen en het slachtoffer zijn van 
energie-armoede. Dergelijke maatregelen 
moeten onder andere bestaan uit 
financiële bijstand en maatregelen gericht 
op het verbeteren van de energie-
efficiëntie van woningen.

Or. en

Motivering

Inkomsten uit veililngen moeten worden gebruikt voor het aanpakken van energie-armoede.

Amendement 340
Caroline Lucas

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 3 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) de aanpak van maatschappelijke 
aspecten in huishoudens met een laag en 
gemiddeld inkomen, bijvoorbeeld door hun 
energie-efficiëntie en isolatie te verbeteren; 
en

f) de aanpak van maatschappelijke 
aspecten in huishoudens met een laag en 
gemiddeld inkomen, bijvoorbeeld door hun 
energie-efficiëntie en isolatie te verbeteren, 
of klimaatvriendelijk vervoer te 
bevorderen; en

Or. en
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Amendement 341
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 - lid 3 - alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het overige deel van de inkomsten uit de 
in lid 2 bedoelde veiling kan worden 
teruggesluisd naar de bedrijven die 
onderdeel zijn geweest van deze veiling 
en/of de hogere elektriciteitsprijzen 
hebben moeten betalen als gevolg van de 
veiling bij de elektriciteitssector. Deze 
terugsluizing kan plaatsvinden in de vorm 
van een verlaging van andere belastingen 
en/of sociale premies, dan wel in de vorm 
van het ter beschikking stellen van 
technologiemiddelen.

Or. nl

Motivering

Het veilen van emissierechten heeft niet tot doel het genereren van additionele financiële 
middelen voor de staat, maar is bedoeld als een efficiënt en marktconform allocatiemechanisme. 
De opbrengsten dienen daarom weer terug te vloeien naar de bedrijven. Daarmee behouden zij 
de middelen die nodig zijn voor investeringen in innovatieve energiebesparende technologieën . 

Amendement 342
Caroline Lucas

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 - lid 3 - alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ten minste 50% van de inkomsten dient te 
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worden gebruikt voor de financiering van 
het terugdringen van broeikasgasemissies, 
het voorkomen van ontbossing en 
aantasting, en het aanpassen aan 
klimaatverandering in niet in bijalge I 
opgenomen landen die partij zijn bij het 
UNFCCC.

Or. en

Amendement 343
Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Overeenkomstig de regels inzake 
staatssteun ten behoeve van 
milieubescherming geven de lidstaten ten 
minste 50 procent van de inkomsten van 
de in lid 2 bedoelde veilingen van rechten, 
met inbegrip van alle inkomsten van de 
aldaar onder b) bedoelde veilingen, terug 
aan de bedrijven op hun grondgebied die 
aan de veilingen hebben deelgenomen, op 
voorwaarde dat deze inkomsten worden 
gebruikt voor koolstofarme technologieën, 
inclusief het afvangen en de geologische 
opslag van broeikasgassen. Er wordt niets 
teruggegeven aan 
elektriciteitsproducenten, behalve voor 
elektriciteit die wordt geproduceerd in 
connectie met industrieel warmteverbruik 
of die wordt geproduceerd op basis van 
reststoffen van industriële processen.

Or. en

Motivering

Ten minste 50 procent van de inkomsten van veilingen dient te worden teruggegeven aan de 
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bedrijven die aan de veiling deelnemen, op voorwaarde dat de bedrijven het geld spenderen aan 
investeringen in technologieën die tot een reductie van broeikasgassen leiden. De lidstaten 
kunnen ingevolg de staatssteunregels steun geven voor milieu-investeringen door bedrijven, 
maar om voor bedrijven gelijke voorwaarden te creëren verdient het de voorkeur dat de lidstaten 
een gelijk deel van de inkomsten uit veilingen aan deelnemende bedrijven geven. De
elektriciteitssector krijgt geen inkomsten terug omdat zij de kosten gemakkelijk aan hun klanten 
kunnen doorberekenen.

Amendement 344
Riitta Myller

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De inkomsten van veilingen moeten 
worden gebruikt voor aanpassingen met 
het oog op en maatregelen ten behoeve 
van emissiereducties in zowel 
ontwikkelings- als ontwikkelde landen. 
Zowel ontwikkelings- als ontwikkelde 
landen moeten worden geholpen bij het 
overnemen van goede praktijken en 
technologieën en het gebruiken van 
duurzame energiebronnen. Er moet 
worden onderzocht hoe bestaande 
financieringsmechanismen kunnen 
worden gebruikt voor het op een open en 
transparante manier toewijzen van 
inkomsten uit veilingen met het oog op het 
bereiken van daadwerkelijke 
emissiereducties.

Or. fi

Amendement 345
Jens Holm

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De toewijzing van middelen voor de 
doelen die worden opgesomd in lid 3 moet 
een breed evenwicht waarborgen tussen 
uitgaven binnen de Unie en uitgaven in 
ontwikkelingslanden.

Or. en

Motivering

Ontwikkelingslanden zullen waarschijnlijk in onevenredige mate de gevolgen ondervinden van 
de klimaatverandering terwijl het overgrote deel van de broeikasgasemissies tot dusver te wijten 
is aan de geïndustrialiseerde landen, ofwel rechtstreeks, ofwel omdat zij de eindconsument zijn 
van goederen die in ontwikkelingslanden worden geproduceerd.  Daarom is het wenselijk dat de 
opbrengsten van veilingen worden gedeeld tussen ontwikkelingslanden, waarvan vele niet 
beschikken over de middelen om tegenmaatregelen te financieren, en projecten in de Unie.

Amendement 346
Kathy Sinnott

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Inkomsten die niet worden gebruikt 
overeenkomstig lid 3, met inbegrip van 
alle inkomsten uit de in lid 2, onder b), 
bedoelde veilingen, moeten worden 
gebruikt voor:
a) de beperking van de emissie van 
broeikasgassen, de aanpassing aan de 
effecten van klimaatverandering en de 
financiering van onderzoek en 
ontwikkeling met het oog op 
emissiebeperking en aanpassing, met 
inbegrip van deelname aan initiatieven in 
het kader van het Europees strategisch 
plan voor energietechnologie;
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b) de ontwikkeling van duurzame 
hernieuwbare energie om te voldoen aan 
de toezegging van de Gemeenschap om 
tegen 2020 20% hernieuwbare energie te 
gebruiken;
c) het voldoen aan de toezegging van de 
Gemeenschap om de energie-efficiëntie 
tegen 2020 met 20% op te voeren;
d) het afvangen en de geologische opslag 
van broeikasgassen, met name degene die 
afkomstig zijn van kolengestookte 
elektriciteitscentrales;
e) de financiering van onderzoek en 
ontwikkeling inzake energie-efficiëntie en 
schone duurzame technologieën in de 
sectoren die onder het toepassingsgebied 
van de richtlijn vallen;
f) bijkomende maatregelen om ontbossing 
te voorkomen, duurzame bebossing en 
bosbeheer in Europa te bevorderen en 
duurzame biomassa in de Gemeenschap te 
produceren en te bevorderen;
g) de aanpak van maatschappelijke 
aspecten in huishoudens met een laag en 
gemiddeld inkomen, bijvoorbeeld door 
hun energie-efficiëntie en isolatie te 
verbeteren;
h) het aanmoedigen van het 
overschakelen op vervoersvormen met een 
lage emissie, met inbegrip van modal 
shift, en de compensatie van de gestegen 
stroomkosten voor elektrische aandrijving 
in de spoorwegsector; en 
i) de dekking van administratieve uitgaven 
voor het beheer van de 
Gemeenschapsregeling.

Or. en

Motivering

Alle nieuwe en nieuw te ontwikkelen energieën moeten duurzaam zijn, en het Europees 
Parlement moet daar waar geëigend duurzaamheid bevorderen.
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Amendement 347
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Inkomsten die niet worden gebruikt 
overeenkomstig lid 3, met inbegrip van 
alle inkomsten uit de in lid 2, onder b), 
bedoelde veilingen, moeten worden 
gebruikt voor:
a) de beperking van de emissie van 
broeikasgassen, de aanpassing aan de 
effecten van klimaatverandering en de 
financiering van onderzoek en 
ontwikkeling met het oog op 
emissiebeperking en aanpassing, met 
inbegrip van deelname aan initiatieven in 
het kader van het Europees strategisch 
plan voor energietechnologie;
b) de ontwikkeling van hernieuwbare 
energie om te voldoen aan de toezegging 
van de Gemeenschap om tegen 2020 20% 
hernieuwbare energie te gebruiken;
c) het voldoen aan de toezegging van de 
Gemeenschap om de energie-efficiëntie 
tegen 2020 met 20% op te voeren; 
d) voor het afvangen en de geologische 
opslag van broeikasgassen, met name 
degene die afkomstig zijn van 
kolengestookte elektriciteitscentrales, door 
te investeren in de noodzakelijke vervoer-
en opslaginfrastructuur; 
e) de financiering van onderzoek en 
ontwikkeling inzake energie-efficiëntie en 
schone technologieën in de sectoren die 
onder het toepassingsgebied van de 
richtlijn vallen;
f) bijkomende maatregelen om ontbossing 
te voorkomen, duurzame bebossing en 
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bosbeheer in Europa te bevorderen en 
duurzame biomassa in de Gemeenschap te 
produceren en te bevorderen;
g) de aanpak van maatschappelijke 
aspecten in huishoudens met een laag en 
gemiddeld inkomen, bijvoorbeeld door 
hun energie-efficiëntie en isolatie te 
verbeteren;
h) het aanmoedigen van het 
overschakelen op vervoersvormen met een 
lage emissie, met inbegrip van modal 
shift, en de compensatie van de gestegen 
stroomkosten voor elektrische aandrijving 
in de spoorwegsector; en 
i) de dekking van administratieve uitgaven 
voor het beheer van de 
Gemeenschapsregeling.

Or. pl

Motivering

De inkomsten moeten niet worden beperkt tot kolengestookte elektriciteitscentrales; ook de 
kwestie van de infrastructuurvoorzieningen moet worden aangepakt.

Amendement 348
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Inkomsten die niet worden gebruikt 
overeenkomstig lid 3, met inbegrip van 
alle inkomsten uit de in lid 2, onder b), 
bedoelde veilingen, moeten worden 
gebruikt voor:
a) de beperking van de emissie van 
broeikasgassen, de aanpassing aan de 
effecten van klimaatverandering en de 
financiering van onderzoek en 
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ontwikkeling met het oog op 
emissiebeperking en aanpassing, met 
inbegrip van deelname aan initiatieven in 
het kader van het Europees strategisch 
plan voor energietechnologie;
b) de ontwikkeling van hernieuwbare 
energie om te voldoen aan de toezegging 
van de Gemeenschap om tegen 2020 20% 
hernieuwbare energie te gebruiken;
c) het voldoen aan de toezegging van de 
Gemeenschap om de energie-efficiëntie 
tegen 2020 met 20% op te voeren;
d) voor het afvangen en de geologische 
opslag van broeikasgassen, met name van 
elektriciteitscentrales, met inbegrip van de 
noodzakelijke investeringen in vervoer- en 
opslaginfrastructuurvoorzieningen;
e) de financiering van onderzoek en
ontwikkeling inzake energie-efficiëntie en 
schone technologieën in de sectoren die 
onder het toepassingsgebied van de 
richtlijn vallen;
f) bijkomende maatregelen om ontbossing 
te voorkomen, duurzame bebossing en 
bosbeheer in Europa te bevorderen en 
duurzame biomassa in de Gemeenschap te 
produceren en te bevorderen;
g) de aanpak van maatschappelijke 
aspecten in huishoudens met een laag en 
gemiddeld inkomen, bijvoorbeeld door 
hun energie-efficiëntie en isolatie te 
verbeteren;
h) het aanmoedigen van het
overschakelen op vervoersvormen met een 
lage emissie, met inbegrip van modal 
shift, en de compensatie van de gestegen 
stroomkosten voor elektrische aandrijving 
in de spoorwegsector; en
i) de dekking van administratieve uitgaven 
voor het beheer van de 
Gemeenschapsregeling.

Or. en
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Motivering

Het gebruik van de inkomsten moet niet worden beperkt tot alleen de kolengestookte 
elektriciteitscentrales, maar ook voor het aanpakken van infrastructuurkwesties.

Amendement 349
Jan Mulder

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Inkomsten gebruikt krachtens lid 3 
bis moeten worden gebruikt voor 
projecten in verschillende sectoren, met 
inachtneming van de relatieve bijdragen 
van de verschillende sectoren aan de 
gegenereerde bedragen.

Or. en

Amendement 350
Jens Holm

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten nemen informatie over het 
gebruik van inkomsten voor elk van deze 
doelen op in hun krachtens Beschikking nr. 
280/2004/EG ingediende verslagen.

4. De lidstaten nemen informatie over het 
gebruik van inkomsten voor elk van deze 
doelen en de geografische verdeling van 
de besteding van de inkomsten op in hun 
krachtens Beschikking nr. 280/2004/EG 
ingediende verslagen.

Or. en
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Motivering

Het is belangrijk om de transparantie te verbeteren, de mogelijkheid te scheppen om te 
beoordelen of aan de verplichting van artikel 10, lid 3 bis is voldaan, en ervoor te zorgen dat 
over het geheel genomen de inspanningen van de Unie effectief worden verdeeld.

Amendement 351
Marie-Noëlle Lienemann

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten wijzen tenminste 30% 
van de in lid 3 bedoelde inkomsten toe 
aan de onder a), d) en e) van dat lid 
genoemde maatregelen. Dit lid is alleen 
van toepassing op lidstaten die voor 2020 
een strengere doelstelling voor de reductie 
van broeikasgassen hebben dan hun 
emissies in 2005. 

Or. en

Motivering

Het financieren van reductiemaatregelen in landen die niet in bijlage I zijn opgenomen, is 
essentieel voor het bereiken van een mondiaal akkoord inzake klimaatverandering. De EU en 
andere landen van bijlage I moeten hun historische verantwoordelijkheid dragen voor schade in 
ontwikkelingslanden door hun broeikasgasemissies.

Amendement 352
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Uiterlijk op 31 december 2010 stelt de 
Commissie een verordening vast over de 
tijdstippen, het beheer en andere aspecten 
van veilingen om te zorgen dat deze op een 
open, transparante en niet-discriminerende 
wijze worden uitgevoerd. De veilingen 
worden zodanig opgezet dat de 
exploitanten, en met name eventuele kleine 
en middelgrote ondernemingen die onder 
de Gemeenschapsregeling vallen, volledige
toegang krijgen en dat andere deelnemers 
het verloop van de veiling niet
ondermijnen. Deze maatregel, die bedoeld 
is om niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen door aanvulling 
daarvan, wordt vastgesteld volgens de in 
artikel [23, lid 3,] bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

5. Uiterlijk op 31 december 2009 stelt de 
Commissie een verordening vast over de 
tijdstippen, het beheer en andere aspecten 
van veilingen om te zorgen dat deze op een 
open, transparante en niet-discriminerende 
wijze worden uitgevoerd. 

De Commissie raadpleegt alle 
betrokkenen alvorens deze maatregel voor 
te stellen.  De veilingen worden zodanig 
opgezet en georganiseerd dat:

a) de rechten tegen een door de markt 
bepaalde prijs aan exploitanten en/of 
tussenhandelaren worden toegewezen, en 
niet naar optimalisering van de inkomsten 
wordt gestreefd of naar het bereiken van 
een vantevoren vastgestelde prijs;
b) in de markt voldoende liquiditeit wordt 
gehandhaafd, in het bijzonder onder 
verwijzing naar 2013.  Dit proces moet 
voorspelbaar zijn, met name met 
betrekking tot het tijdstip en de 
opeenvolging van veilingen en de te veilen 
hoeveelheden;
c) veilingen toegankelijk zijn voor elke 
geldige rekeninghouder binnen de 
communautaire regeling die de financiële 
garantie kan bieden dat de biedingen 
zullen worden gehonoreerd;
d) de exploitanten, en met name eventuele 
kleine en middelgrote ondernemingen die 
onder de Gemeenschapsregeling vallen, 



PE409.650v01-00 58/68 AM\734732NL.doc

NL

eerlijke en gelijke toegang krijgen en 
volledig kunnen deelnemen;

e) deelname geen onredelijke financiële 
lasten voor exploitanten oplevert;
f) alle deelnemers op hetzelfde ogenblik 
tot dezelfde informatie toegang hebben;
en
g) de deelnemers niet samenspannen of 
anderszins proberen het verloop van de 
veiling te ondermijnen. 

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

Or. en

Motivering

Veilingen dienen te voldoen aan de basisbeginselen van transparantie, openheid en eenvoud.   
Om te waarborgen dat de markt zo veel mogelijk is gevrijwaard van manipulatie is het 
belangrijk ervoor te zorgen dat veel partijen, waaronder individuen, en organisaties en 
bedrijven die niet rechtstreeks met elektriciteitsproductie zijn verbonden, biedingen kunnen 
doen. 

Amendement 353
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Uiterlijk op 31 december 2010 stelt de 
Commissie een verordening vast over de 
tijdstippen, het beheer en andere aspecten 
van veilingen om te zorgen dat deze op een 
open, transparante en niet-discriminerende 
wijze worden uitgevoerd. De veilingen 
worden zodanig opgezet dat de 

5. Uiterlijk op 31 december 2009 stelt de 
Commissie, overeenkomstig de in artikel 
23, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure 
met toetsing, een verordening vast over de 
tijdstippen, het beheer en andere aspecten 
van veilingen om te zorgen dat deze op een 
open, transparante en niet-discriminerende 
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exploitanten, en met name eventuele 
kleine en middelgrote ondernemingen die 
onder de Gemeenschapsregeling vallen, 
volledige toegang krijgen en dat andere 
deelnemers het verloop van de veiling niet 
ondermijnen. Deze maatregel, die bedoeld 
is om niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen door aanvulling 
daarvan, wordt vastgesteld volgens de in 
artikel [23, lid 3,] bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing."

wijze worden uitgevoerd. Het 
veilingssysteem wordt zo opgezet dat de 
markt voortdurend liquide en doorzichtig 
is. Om deze doelstellingen te kunnen 
verwezenlijken, stoelt de verordening op 
de onderstaande beginselen:

- veilingen moeten tegen zo laag 
mogelijke kosten toegankelijk zijn voor 
belanghebbenden die kunnen aantonen 
solvent te zijn en die beschikken over een 
in het register van rechten geopende 
rekening;
- in de verordening moet een tijdschema 
worden vastgelegd van in veiling te 
brengen quota, en dit moet aansluiten op 
de terugbetalingstermijnen die op de 
rechten van toepassing zijn en met de voor 
bedrijven geldende liquiditeitseisen; de 
mogelijkheid van één enkele veiling voor 
de gehele periode in kwestie dient in het 
tijdschema uitgesloten te zijn.

Or. fr

Motivering

De toekomstige comitologieverordening moet stoelen op duidelijker afgebakende doelstellingen 
en beginselen dan die welke in het huidige voorstel worden opgesomd, aangezien de 
vervolgregeling van doorslaggevende betekenis zal zijn voor de werking van de markt. De 
verordening moet uiterlijk op 31 december 2009 worden vastgesteld. Toevoegingen aan de 
desbetreffende lijst, in het geval de betrokken partij daarom vraagt, moeten ook tot een uiterste 
datum ergens in 2009 mogelijk zijn. Het is niet wenselijk dat de definitieve lijst elke drie jaar 
wordt herzien, aangezien dit tot onaanvaardbare juridische onzekerheid zou leiden.
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Amendement 354
Jerzy Buzek

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Uiterlijk op 31 december 2010 stelt de 
Commissie een verordening vast over de 
tijdstippen, het beheer en andere aspecten 
van veilingen om te zorgen dat deze op een 
open, transparante en niet-discriminerende 
wijze worden uitgevoerd. De veilingen 
worden zodanig opgezet dat de 
exploitanten, en met name eventuele kleine 
en middelgrote ondernemingen die onder 
de Gemeenschapsregeling vallen, volledige 
toegang krijgen en dat andere deelnemers 
het verloop van de veiling niet 
ondermijnen. Deze maatregel, die bedoeld 
is om niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen door aanvulling 
daarvan, wordt vastgesteld volgens de in 
artikel [23, lid 3,] bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

5. Uiterlijk op 31 december 2009 stelt de 
Commissie een verordening vast over de 
tijdstippen, het beheer en andere aspecten 
van veilingen om te zorgen dat deze op een 
open, transparante en niet-discriminerende 
wijze worden uitgevoerd. De veilingen 
worden zodanig opgezet, rekening 
houdend met de beginselen opgesomd in 
bijlage II ter, dat de exploitanten, en met 
name eventuele kleine en middelgrote 
ondernemingen die onder de 
Gemeenschapsregeling vallen, volledige 
toegang krijgen tot emissierechten, en dat 
speculatie wordt vermeden. De 
verordening waarborgt dat de invloed van 
het veilingsysteem op de nieuwe lidstaten 
gelijkelijk wordt verdeeld, onder andere 
overeenkomstig de economische kracht 
van de lidstaten, gemeten in bruto 
binnenlands product, in plaats van 
uitsluitend in specifieke nationale CO2-
emissies. Deze oplossing wordt door het 
Europees Parlement en de Raad met 
gebruikmaking van de 
medebeslissingsprocedure goedgekeurd.

Or. en

Motivering

De regel van het evenredig delen van impact van de implementatie van Europese verordeningen 
is een basisbeginsel van de werking van de Europese Unie in zijn huidige vorm.
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Amendement 355
Konrad Szymański

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Uiterlijk op 31 december 2010 stelt de 
Commissie een verordening vast over de 
tijdstippen, het beheer en andere aspecten 
van veilingen om te zorgen dat deze op een 
open, transparante en niet-discriminerende 
wijze worden uitgevoerd. De veilingen 
worden zodanig opgezet dat de 
exploitanten, en met name eventuele kleine 
en middelgrote ondernemingen die onder 
de Gemeenschapsregeling vallen, volledige 
toegang krijgen en dat andere deelnemers 
het verloop van de veiling niet 
ondermijnen. Deze maatregel, die bedoeld 
is om niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen door aanvulling 
daarvan, wordt vastgesteld volgens de in 
artikel [23, lid 3,] bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

5. Uiterlijk op 30 juni 2010 stelt de 
Commissie een verordening vast over de 
tijdstippen, het beheer en andere aspecten 
van veilingen om te zorgen dat deze op een 
open, transparante, geharmoniseerde en 
niet-discriminerende wijze worden 
uitgevoerd. De veilingen worden zodanig 
opgezet dat de toegang tot de "primaire 
markt" uitsluitend is beperkt tot 
installaties die onder de 
Gemeenschapsregeling vallen en de door 
hen verworven rechten zijn beperkt tot 
hun productiecapaciteit, en daartoe 
waarborgen dat de exploitanten, en met 
name eventuele kleine en middelgrote 
ondernemingen die onder de 
Gemeenschapsregeling vallen, volledige 
toegang krijgen en dat andere deelnemers 
het verloop van de veiling niet 
ondermijnen. Het is daarnaast 
noodzakelijk een op de markt gebaseerd 
instrument te introduceren om grote 
schommelingen in de prijs van rechten te 
voorkomen en een duurzaam macro-
economisch kader tot stand te brengen.
Deze maatregel wordt vastgesteld volgens 
de in artikel 251 van het Verdrag bedoelde 
procedure.

Or. en

Motivering

Het voorstel beoogt alle uitstoters in de EU, waaronder die in armere lidstaten, toegang tot 
rechten te waarborgen. Ook moeten zij worden beschermd tegen speculatie door grote financiële 
tussenpersonen. Op de verwachte grote prijsfluctuaties voor CO2-rechten ná 2012 moet worden 
ingespeeld door een op de markt gebaseerd mechanisme dat de integriteit en flexibiliteit van de 
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koolstofmarkt onverlet laat.

Amendement 356
Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Uiterlijk op 31 december 2010 stelt de 
Commissie een verordening vast over de 
tijdstippen, het beheer en andere aspecten 
van veilingen om te zorgen dat deze op een 
open, transparante en niet-discriminerende 
wijze worden uitgevoerd. De veilingen 
worden zodanig opgezet dat de 
exploitanten, en met name eventuele kleine 
en middelgrote ondernemingen die onder 
de Gemeenschapsregeling vallen, volledige 
toegang krijgen en dat andere deelnemers 
het verloop van de veiling niet 
ondermijnen.

Uiterlijk op 31 juni 2010 stelt de 
Commissie een verordening vast over de 
tijdstippen, het beheer en andere aspecten 
van veilingen om te zorgen dat deze op een 
open, transparante, geharmoniseerde en 
niet-discriminerende wijze worden 
uitgevoerd. De veilingen worden zodanig 
opgezet dat de toegang tot de "primaire 
markt" uitsluitend is beperkt tot 
installaties die onder de 
Gemeenschapsregeling vallen en de door 
hen verworven rechten zijn beperkt tot 
hun productiecapaciteit, en daartoe 
waarborgen dat de exploitanten, en met 
name eventuele kleine en middelgrote 
ondernemingen die onder de 
Gemeenschapsregeling vallen, volledige 
toegang krijgen en dat andere deelnemers 
het verloop van de veiling niet 
ondermijnen.

Het is daarnaast noodzakelijk een op de 
markt gebaseerd instrument te 
introduceren om grote schommelingen in 
de prijs van rechten te voorkomen en een 
duurzaam macro-economisch kader tot 
stand te brengen.

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."

De maatregel wordt vastgesteld volgens de 
in artikel 251 van het Verdrag bedoelde 
procedure.
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Or. en

Motivering

Het voorstel beoogt alle uitstoters in de EU, waaronder die in armere lidstaten, toegang tot 
rechten te waarborgen. Ook moeten zij worden beschermd tegen speculatie door grote financiële 
tussenpersonen. Op de verwachte grote prijsfluctuaties voor CO2-rechten ná 2012 moet worden 
ingespeeld door een op de markt gebaseerd mechanisme dat de integriteit en flexibiliteit van de 
koolstofmarkt onverlet laat.

Amendement 357
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Uiterlijk op 31 december 2010 stelt de 
Commissie een verordening vast over de 
tijdstippen, het beheer en andere aspecten 
van veilingen om te zorgen dat deze op een 
open, transparante en niet-discriminerende 
wijze worden uitgevoerd. De veilingen 
worden zodanig opgezet dat de 
exploitanten, en met name eventuele kleine 
en middelgrote ondernemingen die onder 
de Gemeenschapsregeling vallen, volledige 
toegang krijgen en dat andere deelnemers 
het verloop van de veiling niet 
ondermijnen. Deze maatregel, die bedoeld 
is om niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen door aanvulling 
daarvan, wordt vastgesteld volgens de in 
artikel [23, lid 3,] bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

5. Uiterlijk op 31 december 2009 stelt de 
Commissie een verordening vast over de 
tijdstippen, het beheer en andere aspecten 
van veilingen om te zorgen dat deze op een 
open, transparante en niet-discriminerende 
wijze worden uitgevoerd. De veilingen 
worden zodanig opgezet dat de 
exploitanten, en met name eventuele kleine 
en middelgrote ondernemingen die onder 
de Gemeenschapsregeling vallen, volledige 
toegang krijgen en dat andere deelnemers 
het verloop van de veiling niet 
ondermijnen. Deze maatregel, die bedoeld 
is om niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen door aanvulling 
daarvan, wordt vastgesteld volgens de in 
artikel [23, lid 3,] bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Motivering

Het veilen voor 2013 moet beginnen in 2010/2011 om exploitanten in de gelegenheid te stellen 
vóór de start van fase III rechten te kopen. Vandaar dat de datum waarop de Commissie de 
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verordening met regels voor het veilen vaststelt naar 2009 moet worden verschoven.

Amendement 358
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Uiterlijk op 31 december 2010 stelt de 
Commissie een verordening vast over de 
tijdstippen, het beheer en andere aspecten 
van veilingen om te zorgen dat deze op een 
open, transparante en niet-discriminerende 
wijze worden uitgevoerd. De veilingen 
worden zodanig opgezet dat de 
exploitanten, en met name eventuele kleine 
en middelgrote ondernemingen die onder 
de Gemeenschapsregeling vallen, volledige 
toegang krijgen en dat andere deelnemers 
het verloop van de veiling niet
ondermijnen. Deze maatregel, die bedoeld 
is om niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen door aanvulling 
daarvan, wordt vastgesteld volgens de in 
artikel [23, lid 3,] bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

5. Uiterlijk op 31 juni 2010 stelt de 
Commissie een verordening vast over de 
tijdstippen, het beheer en andere aspecten 
van veilingen om te zorgen dat deze op een 
open, transparante en niet-discriminerende 
wijze worden uitgevoerd. De veilingen 
worden zodanig opgezet dat de 
exploitanten, en met name eventuele kleine 
en middelgrote ondernemingen die onder 
de Gemeenschapsregeling vallen, volledige 
toegang krijgen en dat andere deelnemers 
het verloop van de veiling niet 
ondermijnen. Deze maatregel, die bedoeld 
is om niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen door aanvulling 
daarvan, wordt vastgesteld volgens de in 
artikel [23, lid 3,] bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Motivering

Om de industrie een passen zekerheidsniveau te waarborgen, moeten de regels voor het veilen zo 
vroeg mogelijk bekend zijn; vandaar dat deze datum naar voren moet worden verschoven.
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Amendement 359
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Uiterlijk op 31 december 2010 stelt de 
Commissie een verordening vast over de 
tijdstippen, het beheer en andere aspecten 
van veilingen om te zorgen dat deze op een 
open, transparante en niet-discriminerende 
wijze worden uitgevoerd. De veilingen 
worden zodanig opgezet dat de 
exploitanten, en met name eventuele kleine 
en middelgrote ondernemingen die onder 
de Gemeenschapsregeling vallen, volledige 
toegang krijgen en dat andere deelnemers 
het verloop van de veiling niet 
ondermijnen. Deze maatregel, die bedoeld 
is om niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen door aanvulling 
daarvan, wordt vastgesteld volgens de in 
artikel [23, lid 3,] bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing."

5. Uiterlijk op 31 december 2010 stelt de 
Commissie een verordening vast over de 
tijdstippen, het beheer en andere aspecten 
van veilingen om te zorgen dat deze op een 
open, transparante en niet-discriminerende 
wijze worden uitgevoerd. De veilingen 
worden  in heel Europa zodanig opgezet 
dat de exploitanten, en met name eventuele 
kleine en middelgrote ondernemingen die 
onder de Gemeenschapsregeling vallen, 
volledige toegang krijgen en dat andere 
deelnemers het verloop van de veiling niet 
ondermijnen. De veilingdata en -aantallen 
in de lidstaten in heel Europa worden 
voor heel Europa in de goed te keuren 
verordening geharmoniseerd met het oog 
op kostenefficiëntie van de transacties, het 
afgeven van een duidelijk prijssignaal en 
het voorkomen van discriminatie, en 
veilingen vinden regelmatig plaats of er 
wordt een continu verkoop georganiseerd 
via Europese elektriciteitsbeurzen. 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."

Or. de

Motivering

Die Versteigerungsmodalitäten bilden für die ersteigernden Marktteilnehmer eine der 
wichtigsten Komponenten der zukünftigen Ausgestaltung. Es sind angesichts des gewaltigen 
jährlichen Zertifikats- und Marktvolumens einfache und transparente Abläufe, 
Diskriminierungsfreiheit, eine Eindeutigkeit des Preissignals, Transaktionskosteneffizienz und 
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somit ein etabliertes, festgeschriebenes und allgemein akzeptiertes Vertragswerk für die 
Abwicklung der Versteigerung nötig.

Die Versteigerungen sollten in regelmäßigen Abständen mit immer gleichen Mengen über die 
gesamte Handelsperiode verteilt durchgeführt werden.

Amendement 360
Jens Holm

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Uiterlijk op 31 december 2010 stelt de 
Commissie een verordening vast over de 
tijdstippen, het beheer en andere aspecten 
van veilingen om te zorgen dat deze op een 
open, transparante en niet-discriminerende 
wijze worden uitgevoerd. De veilingen 
worden zodanig opgezet dat de 
exploitanten, en met name eventuele kleine 
en middelgrote ondernemingen die onder 
de Gemeenschapsregeling vallen, volledige 
toegang krijgen en dat andere deelnemers 
het verloop van de veiling niet 
ondermijnen. Deze maatregel, die bedoeld 
is om niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen door aanvulling 
daarvan, wordt vastgesteld volgens de in 
artikel [23, lid 3,] bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

5. Uiterlijk op 31 december 2010 stelt de 
Commissie een verordening vast over de 
tijdstippen, het beheer en andere aspecten 
van veilingen om te zorgen dat deze 
worden uitgevoerd op een open, 
transparante en niet-discriminerende wijze, 
die de ruimte voor speculatie zo gering 
mogelijk maakt. De veilingen worden 
zodanig opgezet dat de exploitanten, en 
met name eventuele kleine en middelgrote 
ondernemingen die onder de 
Gemeenschapsregeling vallen, volledige 
toegang krijgen en dat andere deelnemers 
het verloop van de veiling niet 
ondermijnen. Deze maatregel, die bedoeld 
is om niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen door aanvulling 
daarvan, wordt vastgesteld volgens de in 
artikel [23, lid 3,] bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Motivering

De ervaringen in de eerste handelsperiode hebben geleerd dat de prijs van vergunningen enorm 
kan variëren, waardoor onzekerheid ontstaat voor degenen die investeringen hernieuwbare 
energieprojecten overwegen en dergelijke investeringen zo minder aantrekkelijk worden. Het 
nieuwe systeem moet maatregelen bevatten om speculatie te ontmoedigen - zoals een heffing op 
transacties, die gedifferentieerd kan worden toegepast op handelaars die vergunningen 
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gemiddeld korte tijd houden.

Amendement 361
Caroline Lucas

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Tot 31 december 2015 worden 60 
miljoen rechten gereserveerd om door de 
Commissie te worden geveild, als een bron 
van financiering tegen een gegarandeerde 
prijs van EUR 25 per ton CO2 die wordt 
opgeslagen of vermeden voor de eerste 
installaties die vóór deze datum 
koolstofdioxide-emissies hetzij 
commercieel afvangen of commercieel 
opslaan, of een besparing van CO2-
emissies van elektriciteitsproductie 
realiseren ten opzichte van de gemiddelde 
CO2-emissies per geproduceerde GWh 
door middel van nieuwe, hernieuwbare 
technologieën zoals geconcentreerde 
zonne-energie, grootschalige of diepzee 
offshore windenergie of golfkracht. Deze 
mogelijkheid geldt voor technologieën die 
nog niet eerder commercieel zijn 
toegepast, en voor installaties in de EU of 
in derde landen die het toekomstige 
internationale akkoord hebben 
geratificeerd, op voorwaarde dat er 
overeenstemming bestaat over het 
uitwisselen van de intellectuele-
eigendomsrechten van de desbetreffende 
technologie. De gegarandeerde prijs daalt 
indien de prijs van de 
Gemeenschapsregeling EUR 35 
overschrijdt, teneinde een bovengrens te 
respecteren voor de gecombineerde 
beloning van het recht van de 
Gemeenschapsregeling en de 
gegarandeerde prijs van EUR 60 per ton 
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CO2 die wordt afgevangen of vermeden.

Or. en

Motivering

Voortbordurend op amendement 22 van de rapporteur worden nieuwe hernieuwbare 
technologieën die nog niet commercieel zijn getest, opgenomen in het extra 
financieringsmechanisme. Het toekennen van steun aan grootschalige innovaties op het gebied 
van de hernieuwbare energie maakt dat technologieën echt van de grond kunnen komen, en een 
significante bijdrage kunnen leveren aan het verwezenlijken van de doelstellingen in de EU en 
de rest van de wereld. De beloning moet aan een bovengrens zijn gekoppeld, afhankelijk van de 
koolstofprijs in het kader van de Gemeenschapsregeling.

Amendement 362
Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Zowel regeringen, als een door de 
Commissie aan te wijzen orgaan kunnen 
op de markt rechten kopen en verkopen 
om de fluctuaties in de prijs voor koolstof 
te minimaliseren.

Or. en

Motivering

De koolstofprijs kan stijgen en dalen, maar te grote fluctuaties kunnen schadelijk zijn voor de 
markt. Fluctuaties dienen tot een minimum te worden beperkt. Dit kan gebeuren door 
regeringen, of bijvoorbeeld door de ECB.
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