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Amendement 581
Thomas Ulmer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 bis Schrappen
Maatregelen om bepaalde energie-
intensieve bedrijfstakken bij een CO2-
weglekeffect te ondersteunen
Uiterlijk in juni 2011 dient de Commissie
in het licht van de resultaten van de 
internationale onderhandelingen en de 
mate waarin deze leiden tot een mondiale 
beperking van de emissie van 
broeikasgassen, na raadpleging van alle 
betrokken maatschappelijke partners, een 
analytisch verslag bij het Europees 
Parlement en de Raad in met een 
beoordeling van de situatie ten aanzien 
van energie-intensieve bedrijfstakken of 
deeltakken waarvan is vastgesteld dat het 
weglekeffect een significante risicofactor 
vormt. Tegelijk hiermee worden eventueel 
adequate voorstellen ingediend, zoals 
bijvoorbeeld:
- een aanpassing van het percentage 
emissierechten dat krachtens artikel 10 a 
gratis door deze bedrijfstakken of 
deeltakken wordt ontvangen; 
- de opneming in een 
Gemeenschapsregeling van importeurs 
van producten die worden geproduceerd 
door de overeenkomstig artikel 10 a 
vastgestelde bedrijfstakken of deeltakken.
Bij de beoordeling welke maatregelen in 
aanmerking komen, wordt ook rekening 
gehouden met bindende sectorale 
overeenkomsten die leiden tot een 
mondiale emissiebeperking die een 
omvang nodig heeft die nodig is om 
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klimaatverandering effectief aan te 
pakken, die te bewaken en te verifiëren 
zijn en waarvoor verplichte 
handhavingsregelingen bestaan.

Or. de

Motivering

Door de invoering van het benchmarkmodel wordt dit probleem grotendeels verholpen. Met 
het oog op de sterk gestegen energieprijzen ondersteunt de benchmark bovendien 
investeringen in efficiëntere technologie, wat weer een concurrentievoordeel met zich 
meebrengt.

Amendement 582
Johannes Blokland

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 bis Schrappen

Maatregelen om bepaalde energie-
intensieve bedrijfstakken bij een eventueel 
CO2-weglekeffect te ondersteunen
Uiterlijk in juni 2011 dient de Commissie 
in het licht van de resultaten van de 
internationale onderhandelingen en de 
mate waarin deze leiden tot een mondiale 
beperking van de emissie van 
broeikasgassen, na raadpleging van alle 
betrokken maatschappelijke partners, een 
analytisch verslag bij het Europees 
Parlement en de Raad in met een 
beoordeling van de situatie ten aanzien 
van energie-intensieve bedrijfstakken of 
deeltakken waarvan is vastgesteld dat het 
weglekeffect een significante risicofactor 
vormt. Tegelijk hiermee worden eventueel 
adequate voorstellen ingediend, zoals 
bijvoorbeeld:
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– een aanpassing van het percentage 
emissierechten dat krachtens artikel 10 a 
gratis door deze bedrijfstakken of 
deeltakken wordt ontvangen; 
– de opneming in de 
Gemeenschapsregeling van importeurs 
van producten die worden geproduceerd 
door de overeenkomstig artikel 10 a 
vastgestelde bedrijfstakken of deeltakken.
Bij de beoordeling welke maatregelen in 
aanmerking komen, wordt ook rekening 
gehouden met bindende sectorale 
overeenkomsten die leiden tot een 
mondiale emissiebeperking die een 
omvang heeft die nodig is om 
klimaatverandering effectief aan te 
pakken, die te bewaken en te verifiëren 
zijn en waarvoor verplichte 
handhavingsregelingen bestaan.

Or. en

Motivering

Artikel 10 a is een bepaling die tot doel heeft het CO2-weglekeffect te voorkomen in 
bedrijfstakken waar dit risico bestaat, indien er geen internationale overeenkomst tot stand 
komt.

Amendement 583
Horst Schnellhardt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Maatregelen om bepaalde energie-
intensieve bedrijfstakken bij een CO2-
weglekeffect te ondersteunen

Maatregelen om energie-intensieve 
bedrijven te ondersteunen

Uiterlijk in juni 2011 dient de Commissie 
in het licht van de resultaten van de 
internationale onderhandelingen en de 

Aan exploitanten van energie-intensieve 
installaties worden krachtens artikel 3 
onder v) gratis emissierechten toegewezen 
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mate waarin deze leiden tot een mondiale 
beperking van de emissie van 
broeikasgassen, na raadpleging van alle 
betrokken maatschappelijke partners, een 
analytisch verslag bij het Europees 
Parlement en de Raad in met een 
beoordeling van de situatie ten aanzien 
van energie-intensieve bedrijfstakken of 
deeltakken waarvan is vastgesteld dat het 
weglekeffect een significante risicofactor 
vormt. Tegelijk hiermee worden eventueel 
adequate voorstellen ingediend, zoals 
bijvoorbeeld:

ter hoogte van de CO2-emissie bij het 
opwekken van de door hen verbruikte 
energie. De toewijzing wordt op basis van 
benchmarks vastgesteld.

- een aanpassing van het percentage 
emissierechten dat krachtens artikel 10 a 
gratis door deze bedrijfstakken of 
deeltakken wordt ontvangen;
- de opneming in een 
Gemeenschapsregeling van importeurs 
van producten die worden geproduceerd 
door de overeenkomstig artikel 10 a 
vastgestelde bedrijfstakken of deeltakken.
Bij de beoordeling welke maatregelen in 
aanmerking komen, wordt ook rekening 
gehouden met bindende sectorale 
overeenkomsten die leiden tot een 
mondiale emissiebeperking die een 
omvang nodig heeft die nodig is om 
klimaatverandering effectief aan te 
pakken, die te bewaken en te verifiëren 
zijn en waarvoor verplichte 
handhavingsregelingen bestaan.

Or. de

Motivering

Energieleveranciers berekenen de kosten die voortvloeien uit de op handen zijnde volledige 
veiling voor de elektriciteitsopwekking volledig door in de elektriciteitstarieven. Uiteindelijk 
worden de kosten dus gedragen door de energieverbruikers. Dit betekent dat industriële 
installaties, en vooral energie-intensieve installaties, te maken krijgen met een aanzienlijke 
extra belasting voor energieverbruik, waardoor hun internationale concurrentiepositie in 
gevaar komt.
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Amendement 584
Robert Goebbels

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Maatregelen om bepaalde energie-
intensieve bedrijfstakken bij een eventueel 
CO2-weglekeffect te ondersteunen

Verplichting voor de importeurs om 
emissierechten in te leveren

1. Met ingang van 1 januari 2013 zijn de 
importeurs van goederen die zijn 
vastgesteld onder de voorwaarden 
genoemd in lid 2 en waarvoor een 
methodologie is vastgesteld onder de 
voorwaarden genoemd in lid 3 verplicht 
om de emissierechten in te leveren, 
respectievelijk gemachtigd om deze gratis 
te ontvangen, volgens de in lid 3 
genoemde voorwaarden.  

– 2. De producten waarop de bepalingen 
van lid 1 van toepassing zijn, zijn die 
welke het risico hebben van een 
weglekeffect en die afkomstig zijn uit 
landen die, voor zover het ontwikkelde 
landen betreft, geen verplichtingen 
aangaande de vermindering van 
broeikasgassen op zich hebben genomen 
die vergelijkbaar zijn met die van de 
Europese Unie en, voor zover het 
opkomende landen betreft, nog geen 
nieuwe passende maatregelen hebben 
genomen die meetbaar, communiceerbaar 
en controleerbaar zijn. In het licht van het 
resultaat van de internationale 
onderhandelingen stelt de Commissie, 
optredend volgens de procedure genoemd 
in artikel 23, lid 2, uiterlijk op 30 juni 
2010 de lijst vast van deze landen van 
oorsprong. 
Eveneens in het kader van de procedure 
genoemd in artikel 23, lid 2, stelt de 
Commissie de lijst vast van de 
bedrijfstakken en producten waarop dit 
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artikel van toepassing is, op basis van het 
risico van het weglekeffect waaraan ze 
zijn blootgesteld, daarbij uitgaande van de 
bedrijfstakken genoemd in artikel 10 bis, 
lid 8 en van de hieronder genoemde 
criteria: 
a) het effect op de productiekosten van het 
systeem voor de uitwisseling van 
emissierechten in termen van marginale 
kosten (met inbegrip van de kosten via een 
gelegenheidskost) in het geval van een 
toewijzing die gratis is, of van de 
gemiddelde kost in het geval van een 
verkoop bij opbod;
b) de mate waarin de installaties van de 
betrokken bedrijfstak de mogelijkheid 
hebben om hun emissieniveau te 
verminderen, bijvoorbeeld door gebruik te 
maken van de meest efficiënte 
technologieën;
c) de structuur van de markt, de 
geografische markt en de markt van de 
betrokken producten, alsook de mate 
waarin de bedrijfstak blootgesteld is aan 
de internationale concurrentie; 
d) het effect van de klimaatverandering en 
het energiebeleid dat buiten de Europese 
Unie ten aanzien van de betrokken 
bedrijfstakken wordt gevoerd of naar 
verwachting zal worden gevoerd; 
e) de te verwachten ontwikkeling van de 
wereldwijde en de regionale vraag voor 
elke bedrijfstak;
f) de prijs van het vervoer van de 
goederen voor de bedrijfstak; 
g) de omvang van de investeringskosten 
bij de bouw van een nieuwe productie-
eenheid in de betrokken bedrijfstak.
De bepalingen genoemd in lid 1 zijn niet 
van toepassing op de invoer van goederen 
die geproduceerd zijn in de landen of 
regio's die gebonden zijn aan het 
Europees systeem voor de uitwisseling van 
emissierechten in toepassing van 
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artikel 25 van de onderhavige richtlijn.  
3. De hoeveelheid emissierechten die de 
importeurs moeten inleveren is gelijk aan 
het verschil tussen:
- de gemiddelde emissie van 
broeikasgassen bij de productie van één 
ton van deze goederen in de gehele 
Gemeenschap, vermenigvuldigd met het 
tonnage van de geïmporteerde goederen. 
In deze tweede berekening kan de 
gemiddelde emissie worden vervangen 
door een gunstiger emissiefactor indien de 
importeur het bewijs kan leveren, via een 
audit opgesteld door een door de 
Europese Unie geaccrediteerde 
verificatie-eenheid, dat het proces dat bij 
de productie van zijn goederen werd 
toegepast minder broeikasgassen uitstoot 
dan het Europese gemiddelde;
- en de gemiddelde hoeveelheid van de 
emissierechten die gratis worden 
toegekend voor de productie van deze 
goederen over de gehele Gemeenschap.  
Het verschil tussen het eerste en het 
tweede aggregaat is, indien het positief 
uitvalt, gelijk aan de omvang van de 
emissierechten die de importeurs verplicht 
moeten inleveren en, indien het negatief 
uitvalt, gelijk aan de omvang van de 
emissierechten die zij gratis kunnen 
ontvangen.
Om de gemiddelde hoeveelheid 
broeikasgassen vast te stellen die het 
gevolg zijn van de productie over de 
gehele Gemeenschap van de verschillende 
goederen of categorieën van goederen, 
houdt de Commissie, optredend in het 
kader van de procedure genoemd in 
artikel 23, lid 2, rekening met de 
emissieverslagen die gecontroleerd zijn 
onder de voorwaarden genoemd in 
artikel 14.
4. Om de opstelling te vergemakkelijken 
van de wijze van berekening van de 
importrestituties overeenkomstig lid 3, 
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kan de Commissie de exploitanten 
opleggen verslagen op te stellen 
betreffende de wijze van productie van 
deze producten, alsmede onafhankelijke 
controles op deze verslagen, in het kader 
van de richtsnoeren die zijn goedgekeurd 
overeenkomstig de artikelen 14 en 15. 
Deze verplichtingen kunnen verklaringen 
omvatten betreffende de emissieniveaus 
die gedekt worden door het EU-systeem 
voor de uitwisseling van emissierechten 
die verband houden met de vervaardiging 
van elk product of elke categorie 
producten.
5. In een verordening die is goedgekeurd 
in het kader van de procedure genoemd in 
artikel 23, lid 2, worden de voorwaarden 
vastgesteld voor de inlevering of gratis 
toewijzing van emissierechten voor de 
importeurs. In deze verordening worden 
ook de voorwaarden vastgesteld 
waaronder de door onderhavig artikel 
betroffen importeur een verklaring aflegt 
over de inlevering van emissierechten die 
noodzakelijk is gezien de hoeveelheid 
geïmporteerde goederen.
6. Aan de totale hoeveelheid 
emissierechten die de lidstaten
overeenkomstig artikel 10 bij opbod 
kunnen verkopen, worden de 
emissierechten toegevoegd die door de 
importeurs zijn ingeleverd om te voldoen 
aan hun verplichting genoemd in lid 1, 
terwijl daarvan de emissierechten worden 
afgetrokken die de importeurs 
overeenkomstig hetzelfde lid hebben 
ontvangen. Deze verschillen worden 
onder de lidstaten verdeeld volgens de in 
artikel 10, lid 2, vastgestelde regels. 
7. De extra inkomsten uit verkopen bij 
opbod als gevolg van de verplichting voor 
importeurs om emissierechten in te 
leveren, worden onder de lidstaten 
verdeeld volgens de in lid 6 genoemde 
voorwaarden. 50 % van deze extra 
inkomsten wordt door de lidstaten 
teruggestort in het fonds voor de 
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aanpassing aan de klimaatverandering.  
8. Om te voldoen aan zijn in lid 1 
genoemde verplichting om emissierechten 
in te leveren, kan de importeur gebruik 
maken van emissierechten, 
emissiereductie-eenheden (ERU’s) en 
gecertificeerde emissiereductie-eenheden 
(CER’s) tot aan het percentage dat door 
de exploitanten in de loop van het 
voorgaande jaar werd gebruikt, of van 
emissierechten afkomstig van een systeem 
voor de uitwisseling van emissierechten 
van een derde land, dat als even streng 
beschouwd wordt als het systeem van de 
Gemeenschap.

9. Uiterlijk in juni 2011 dient de
Commissie in het licht van de resultaten 
van de internationale onderhandelingen en 
de mate waarin deze leiden tot een 
mondiale beperking van de emissie van 
broeikasgassen, na raadpleging van alle 
betrokken maatschappelijke partners, een 
analytisch verslag bij het Europees 
Parlement en de Raad in met een 
beoordeling van de situatie ten aanzien van 
energie-intensieve bedrijfstakken of 
deeltakken waarvan is vastgesteld dat het 
weglekeffect een significante risicofactor 
vormt. Tegelijk hiermee worden eventueel
adequate voorstellen ingediend, zoals 
bijvoorbeeld:
- een aanpassing van het percentage 
emissierechten dat krachtens artikel 10 bis 
gratis door deze bedrijfstakken of 
deeltakken wordt ontvangen;

9. Uiterlijk in juni 2010 dient de 
Commissie in het licht van de resultaten 
van de internationale onderhandelingen en 
de mate waarin deze leiden tot een 
mondiale beperking van de emissie van 
broeikasgassen, na raadpleging van alle 
betrokken maatschappelijke partners, een 
analytisch verslag bij het Europees 
Parlement en de Raad in met een 
beoordeling van de situatie ten aanzien van 
energie-intensieve bedrijfstakken of 
deeltakken waarvan is vastgesteld dat het 
weglekeffect een significante risicofactor 
vormt. Dit verslag gaat vergezeld van 
adequate voorstellen voor een aanpassing 
van het percentage emissierechten dat 
krachtens artikel 10 bis gratis door deze 
bedrijfstakken of deeltakken wordt 
ontvangen.

- de opneming in de 
Gemeenschapsregeling van importeurs 
van producten die worden geproduceerd 
door de overeenkomstig artikel 10 bis 
vastgestelde bedrijfstakken of deeltakken.

In het verslag wordt ook de vooruitgang 
beschreven met betrekking tot de 
uitvoeringsmaatregelen voor de instelling 
van het mechanisme voor aanpassing aan 
de grenzen waarin is voorzien in lid 1 
tot 8.

Bij de beoordeling welke maatregelen in 
aanmerking komen, wordt ook rekening 
gehouden met bindende sectorale 
overeenkomsten die leiden tot een 
mondiale emissiebeperking die een 

Bij de beoordeling welke maatregelen in 
aanmerking komen, wordt ook rekening 
gehouden met bindende sectorale 
overeenkomsten die leiden tot een 
mondiale emissiebeperking die een 
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omvang heeft die nodig is om 
klimaatverandering effectief aan te pakken, 
die te bewaken en te verifiëren zijn en 
waarvoor verplichte 
handhavingsregelingen bestaan.

omvang heeft die nodig is om 
klimaatverandering effectief aan te pakken, 
die te bewaken en te verifiëren zijn en 
waarvoor verplichte 
handhavingsregelingen bestaan.

Or. fr

Motivering

Teneinde de economische actoren zekerheid te bieden voor de periode na Kyoto, moeten nu 
reeds de voorwaarden worden bepaald voor de mogelijke instelling van een mechanisme voor 
aanpassing aan de grenzen, dat eveneens van toepassing is op Europese importeurs van 
producten afkomstig uit landen die het internationaal akkoord niet ondertekenen en hen 
bijgevolg op dezelfde voet behandelt als de Europese exploitanten.

Amendement 585
Françoise Grossetête

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met ingang van 1 januari 2013 zijn de 
importeurs en exporteurs van de goederen 
die zijn vastgesteld onder de voorwaarden 
genoemd in lid 2 en waarvoor een 
methodologie is vastgesteld onder de 
voorwaarden genoemd in lid 3 verplicht 
om de emissierechten in te leveren, 
respectievelijk gemachtigd om deze gratis 
te ontvangen, volgens de voorwaarden 
genoemd in lid 3.  
De producten waarop de bepalingen van 
lid 1 van toepassing zijn, zijn die welke het 
risico hebben van een weglekeffect en die 
afkomstig zijn uit landen die, voor zover 
het ontwikkelde landen betreft, geen 
verplichtingen aangaande de 
vermindering van broeikasgassen op zich 
hebben genomen die vergelijkbaar zijn 
met die van de Europese Unie en, voor 
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zover het de economisch meest gevorderde 
ontwikkelingslanden betreft, geen 
adequate nieuwe acties hebben 
ondernomen die worden gemeten, 
gecontroleerd en gecommuniceerd 
overeenkomstig internationaal erkende 
methoden.
2. In het licht van het resultaat van de 
internationale onderhandelingen stelt de 
Commissie, optredend volgens de 
procedure genoemd in artikel 23, lid 2, 
uiterlijk op 30 juni 2010 de lijst vast van 
de in lid 1 bedoelde landen van 
oorsprong. 
Eveneens in het kader van de procedure 
genoemd in artikel 23, lid 2, stelt de 
Commissie de lijst vast van de in bijlage I 
bedoelde bedrijfstakken en deeltakken, 
alsook van de producten waarop dit 
artikel van toepassing is, aan de hand van 
een evaluatie van het risico van het 
weglekeffect, daarbij uitgaande van de 
bedrijfstakken genoemd in artikel 10 bis, 
lid 8.
Lid 1 is niet van toepassing op de import 
van goederen die geproduceerd zijn in de 
landen of regio's die gebonden zijn aan 
het Europees systeem voor de uitwisseling 
van emissierechten in toepassing van 
artikel 25.  
3. De hoeveelheid emissierechten die de 
importeurs moeten inleveren is gelijk aan 
het verschil tussen: 
- de gemiddelde emissie van 
broeikasgassen bij de productie van één 
ton van deze goederen in de gehele 
Gemeenschap, vermenigvuldigd met het 
tonnage van de geïmporteerde goederen. 
In deze tweede berekening kan de 
gemiddelde emissie worden vervangen 
door een gunstiger emissiefactor indien de 
importeur het bewijs kan leveren, via een 
audit opgesteld door een door de 
Europese Unie geaccrediteerde 
verificatie-eenheid, dat het proces dat bij 
de productie van zijn goederen werd 
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toegepast minder broeikasgassen uitstoot 
dan het Europese gemiddelde;
- en de gemiddelde hoeveelheid van de 
emissierechten die gratis worden 
toegekend voor de productie van deze 
goederen over de gehele Gemeenschap.  
Het verschil tussen het eerste en het 
tweede aggregaat is, indien het positief 
uitvalt, gelijk aan de omvang van de 
emissierechten die de importeurs verplicht 
moeten inleveren en, indien het negatief 
uitvalt, gelijk aan de omvang van de 
emissierechten die zij gratis kunnen 
ontvangen.
Om de gemiddelde hoeveelheid 
broeiskasgassen vast te stellen die het 
gevolg zijn van de productie over de 
gehele Gemeenschap van de verschillende 
goederen of categorieën van goederen, 
houdt de Commissie, optredend in het 
kader van de procedure genoemd in 
artikel 23, lid 2, rekening met de 
emissieverslagen die gecontroleerd zijn 
onder de voorwaarden genoemd in 
artikel 14.
4. Om de opstelling te vergemakkelijken 
van de wijze van berekening van de 
importrestituties overeenkomstig lid 3, 
kan de Commissie de exploitanten 
opleggen verslagen op te stellen 
betreffende de wijze van productie van 
deze producten, alsmede onafhankelijke 
controles op deze verslagen, in het kader 
van de richtsnoeren die zijn goedgekeurd 
overeenkomstig de artikelen 14 en 15. 
Deze verplichtingen kunnen verklaringen 
omvatten betreffende de emissieniveaus 
die gedekt worden door het EU-systeem 
voor de uitwisseling van emissierechten 
die verband houden met de vervaardiging 
van elk product of elke categorie 
producten.
5. In een verordening die is goedgekeurd 
in het kader van de procedure genoemd in 
artikel 23, lid 2, worden de voorwaarden 
vastgesteld voor de inlevering of gratis 



AM\734914NL.doc 15/100 PE409.659v01-00

NL

toewijzing van emissierechten voor de 
importeurs. In deze verordening worden 
ook de voorwaarden vastgesteld 
waaronder de door onderhavig artikel 
betroffen importeur een verklaring aflegt 
over de inlevering van emissierechten die 
noodzakelijk is gezien de hoeveelheid 
geïmporteerde goederen.
6. De totale hoeveelheid emissierechten 
die het gemachtigde communautaire 
orgaan overeenkomstig artikel 10 bij 
opbod mag verkopen, wordt vermeerderd 
met de hoeveelheid emissierechten die 
door importeurs zijn ingeleverd om aan de 
in lid 1 genoemde verplichting te voldoen 
en verminderd met de hoeveelheid 
emissierechten die door de exporteurs 
overeenkomstig hetzelfde lid is ontvangen.
7. De extra inkomsten uit verkopen bij 
opbod als gevolg van de verplichting voor 
importeurs om emissierechten in te 
leveren, worden gestort in een 
onderzoeks- en ontwikkelingsfonds voor 
energie en de strijd tegen de 
klimaatverandering van de Europese 
Unie.
8. Om te voldoen aan zijn in lid 1 
genoemde verplichting om emissierechten 
in te leveren, kan de importeur gebruik 
maken van emissierechten, 
emissiereductie-eenheden (ERU’s) en 
gecertificeerde emissiereductie-eenheden 
(CER’s) tot aan het percentage dat door 
de exploitanten in de loop van het 
voorgaande jaar werd gebruikt, of van 
emissierechten afkomstig van een systeem 
voor de uitwisseling van emissierechten 
van een derde land, dat als even streng 
beschouwd wordt als het systeem van de 
Gemeenschap.
9. Uiterlijk op 30 juni 2010 stelt de 
Commissie volgens de in artikel 23, lid 2, 
genoemde procedure bepalingen vast om 
de exporteurs van de producten die in 
lid 2 van dit artikel zijn vastgesteld, toe te 
staan gratis emissierechten te ontvangen 
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uit het communautaire register voor 
communautaire export, voor export uit de 
Europese Gemeenschap vanaf 
1 januari 2013. Hiertoe wordt een 
emissierechtenreserve ingesteld met een 
volume van minder dan 2 % van de totale 
hoeveelheid emissierechten in de 
Gemeenschap.
10. Uiterlijk op 30 juni 2009 voert de 
Commissie een onderzoek uit naar de 
juridische kwesties waarmee rekening 
moet worden gehouden om ervoor te 
zorgen dat dit instrument verenigbaar is 
met het internationale handelsrecht. 
Indien wenselijk stelt de Commissie ook 
een plan en een tijdschema op om met de 
andere betrokken landen in dialoog te 
treden en te bespreken hoe de 
geïdentificeerde problemen zo 
bevredigend mogelijk kunnen worden 
aangepakt. 

11. Uiterlijk in juni 2011 dient de 
Commissie in het licht van de resultaten 
van de internationale onderhandelingen en 
de mate waarin deze leiden tot een 
mondiale beperking van de emissie van 
broeikasgassen, na raadpleging van alle 
betrokken maatschappelijke partners, een
analytisch verslag bij het Europees 
Parlement en de Raad in met een 
beoordeling van de situatie ten aanzien van 
energie-intensieve bedrijfstakken of 
deeltakken waarvan is vastgesteld dat het 
weglekeffect een significante risicofactor 
vormt. Tegelijk hiermee worden eventueel
adequate voorstellen ingediend, zoals 
bijvoorbeeld:

11. Uiterlijk in juni 2010 dient de 
Commissie in het licht van de resultaten 
van de internationale onderhandelingen en 
de mate waarin deze leiden tot een 
mondiale beperking van de emissie van 
broeikasgassen, na raadpleging van alle 
betrokken maatschappelijke partners, een 
analytisch verslag bij het Europees 
Parlement en de Raad in met een 
beoordeling van de situatie ten aanzien van 
energie-intensieve bedrijfstakken of 
deeltakken waarvan is vastgesteld dat het 
weglekeffect een significante risicofactor 
vormt. Dit verslag gaat vergezeld van
adequate voorstellen voor een aanpassing 
van het percentage emissierechten dat 
krachtens artikel 10 bis gratis door deze 
bedrijfstakken of deeltakken wordt 
ontvangen.

- een aanpassing van het percentage 
emissierechten dat krachtens artikel 10 bis 
gratis door deze bedrijfstakken of 
deeltakken wordt ontvangen;

- de opneming in de 
Gemeenschapsregeling van importeurs 

In het verslag wordt ook de vooruitgang 
beschreven met betrekking tot de 
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van producten die worden geproduceerd 
door de overeenkomstig artikel 10 bis 
vastgestelde bedrijfstakken of deeltakken.

uitvoeringsmaatregelen voor de instelling 
van het mechanisme voor aanpassing aan 
de grenzen waarin is voorzien in lid 1 
tot 9.

Bij de beoordeling welke maatregelen in 
aanmerking komen, wordt ook rekening 
gehouden met bindende sectorale 
overeenkomsten die leiden tot een 
mondiale emissiebeperking die een 
omvang heeft die nodig is om 
klimaatverandering effectief aan te 
pakken, die te bewaken en te verifiëren 
zijn en waarvoor verplichte 
handhavingsregelingen bestaan.

Or. fr

Motivering

Het lijkt eveneens onontbeerlijk om ten minste de eisen voor de kwantificering en verificatie 
van de verbintenissen van de economisch meest gevorderde ontwikkelingslanden in de 
richtlijn te bepalen. Deze eisen moeten ook gelden voor de "bijdrage" van deze 
ontwikkelingslanden.
Het begrip "opkomende landen" moet verduidelijkt worden.

Amendement 586
Anne Laperrouze

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met ingang van 1 januari 2013 zijn de 
importeurs en exporteurs van de goederen 
die zijn vastgesteld onder de voorwaarden 
genoemd in lid 2 en waarvoor een 
methodologie is vastgesteld onder de 
voorwaarden genoemd in lid 3 verplicht 
om de emissierechten in te leveren, 
respectievelijk gemachtigd om deze gratis 
te ontvangen, volgens de voorwaarden 
genoemd in lid 3.  
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De producten waarop de bepalingen van 
lid 1 van toepassing zijn, zijn die welke het 
risico hebben van een weglekeffect en die 
afkomstig zijn uit landen die, voor zover 
het ontwikkelde landen betreft, geen 
verplichtingen aangaande de 
vermindering van broeikasgassen op zich 
hebben genomen die vergelijkbaar zijn 
met die van de Europese Unie en, voor 
zover het de economisch meest gevorderde 
ontwikkelingslanden betreft, geen 
adequate nieuwe acties hebben 
ondernomen die worden gemeten, 
gecontroleerd en gecommuniceerd 
overeenkomstig internationaal erkende 
methoden.
2. In het licht van het resultaat van de 
internationale onderhandelingen stelt de 
Commissie, optredend volgens de 
procedure genoemd in artikel 23, lid 2, 
uiterlijk op 30 juni 2010 de lijst vast van 
de in lid 1 bedoelde landen van 
oorsprong. 
Eveneens in het kader van de procedure 
genoemd in artikel 23, lid 2, stelt de 
Commissie de lijst vast van de in bijlage I 
bedoelde bedrijfstakken en deeltakken, 
alsook van de producten waarop dit 
artikel van toepassing is, aan de hand van 
een evaluatie van het risico van het 
weglekeffect, daarbij uitgaande van de 
bedrijfstakken genoemd in artikel 10 bis, 
lid 8.
De installaties in energie-intensieve 
bedrijfstakken of deeltakken, waar de 
installaties elektriciteit verbruiken onder 
de voorwaarden die zijn vastgesteld in 
artikel 2, lid 4 ter), 3de en 4de streepje van 
Richtlijn 2003/96/EG van de Raad van 
27 oktober 2003 tot herstructurering van 
de communautaire regeling voor de 
belasting van energieproducten en 
elektriciteit, zijn op grond van hun 
indirecte emissies opgenomen in de lijst 
van installaties van bijlage I.
Lid 1 is niet van toepassing op de import 
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van goederen die geproduceerd zijn in de 
landen of regio's die gebonden zijn aan 
het Europees systeem voor de uitwisseling 
van emissierechten in toepassing van 
artikel 25.  
3. De hoeveelheid emissierechten die de 
importeurs moeten inleveren is gelijk aan 
het verschil tussen: 
- de gemiddelde emissie van 
broeikasgassen bij de productie van één 
ton van deze goederen in de gehele 
Gemeenschap, vermenigvuldigd met het 
tonnage van de geïmporteerde goederen. 
In deze tweede berekening kan de 
gemiddelde emissie worden vervangen 
door een gunstiger emissiefactor indien de 
importeur het bewijs kan leveren, via een 
audit opgesteld door een door de 
Europese Unie geaccrediteerde 
verificatie-eenheid, dat het proces dat bij 
de productie van zijn goederen werd 
toegepast minder broeikasgassen uitstoot 
dan het Europese gemiddelde;
- en de gemiddelde hoeveelheid van de 
emissierechten die gratis worden 
toegekend voor de productie van deze 
goederen over de gehele Gemeenschap.  
Het verschil tussen het eerste en het 
tweede aggregaat is, indien het positief 
uitvalt, gelijk aan de omvang van de 
emissierechten die de importeurs verplicht 
moeten inleveren en, indien het negatief 
uitvalt, gelijk aan de omvang van de 
emissierechten die zij gratis kunnen 
ontvangen.
Om de gemiddelde hoeveelheid 
broeikasgassen vast te stellen die het 
gevolg zijn van de productie over de 
gehele Gemeenschap van de verschillende 
goederen of categorieën van goederen, 
houdt de Commissie, optredend in het 
kader van de procedure genoemd in 
artikel 23, lid 2, rekening met de 
emissieverslagen die gecontroleerd zijn 
onder de voorwaarden genoemd in 
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artikel 14.
4. Om de opstelling te vergemakkelijken 
van de wijze van berekening van de 
importrestituties overeenkomstig lid 3, 
kan de Commissie de exploitanten 
opleggen verslagen op te stellen 
betreffende de wijze van productie van 
deze producten, alsmede onafhankelijke 
controles op deze verslagen, in het kader 
van de richtsnoeren die zijn goedgekeurd 
overeenkomstig de artikelen 14 en 15. 
Deze verplichtingen kunnen verklaringen 
omvatten betreffende de emissieniveaus 
die gedekt worden door het EU-systeem 
voor de uitwisseling van emissierechten 
die verband houden met de vervaardiging 
van elk product of elke categorie 
producten.
5. In een verordening die is goedgekeurd 
in het kader van de procedure genoemd in 
artikel 23, lid 2, worden de voorwaarden 
vastgesteld voor de inlevering of gratis 
toewijzing van emissierechten voor de 
importeurs. In deze verordening worden 
ook de voorwaarden vastgesteld 
waaronder de door onderhavig artikel 
betroffen importeur een verklaring aflegt 
over de inlevering van emissierechten die 
noodzakelijk is gezien de hoeveelheid 
geïmporteerde goederen.
6. De totale hoeveelheid emissierechten 
die het gemachtigde communautaire 
orgaan overeenkomstig artikel 10 bij 
opbod mag verkopen, wordt vermeerderd 
met de hoeveelheid emissierechten die 
door importeurs zijn ingeleverd om aan de 
in lid 1 genoemde verplichting te voldoen 
en verminderd met de hoeveelheid 
emissierechten die door de exporteurs 
overeenkomstig hetzelfde lid is ontvangen.
7. De extra inkomsten uit verkopen bij 
opbod als gevolg van de verplichting voor 
importeurs om emissierechten in te 
leveren, worden gestort in een 
onderzoeks- en ontwikkelingsfonds voor 
energie en de strijd tegen de 
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klimaatverandering van de Europese 
Unie.
8. Om te voldoen aan zijn in lid 1 
genoemde verplichting om emissierechten 
in te leveren, kan de importeur gebruik 
maken van emissierechten, 
emissiereductie-eenheden (ERU’s) en 
gecertificeerde emissiereductie-eenheden 
(CER’s) tot aan het percentage dat door 
de exploitanten in de loop van het 
voorgaande jaar werd gebruikt, of van 
emissierechten afkomstig van een systeem 
voor de uitwisseling van emissierechten 
van een derde land, dat als even streng 
beschouwd wordt als het systeem van de 
Gemeenschap.
9. Uiterlijk op 30 juni 2010 stelt de 
Commissie volgens de in artikel 23, lid 2, 
genoemde procedure bepalingen vast om 
de exporteurs van de producten die in 
lid 2 van dit artikel zijn vastgesteld, toe te 
staan gratis emissierechten te ontvangen 
uit het communautaire register voor 
communautaire export, voor export uit de 
Europese Gemeenschap vanaf 
1 januari 2013. Hiertoe wordt een 
emissierechtenreserve ingesteld met een 
volume van minder dan 2 % van de totale 
hoeveelheid emissierechten in de 
Gemeenschap.
10. Uiterlijk op 30 juni 2009 voert de 
Commissie een onderzoek uit naar de 
juridische kwesties waarmee rekening 
moet worden gehouden om ervoor te 
zorgen dat de in lid 9 vastgestelde 
bepalingen verenigbaar zijn met het 
internationale handelsrecht. Indien 
wenselijk stelt de Commissie ook een plan 
en een tijdschema op om met de andere 
betrokken landen in dialoog te treden en 
te bespreken hoe de geïdentificeerde 
problemen zo bevredigend mogelijk 
kunnen worden aangepakt. 

11. Uiterlijk in juni 2011 dient de 
Commissie in het licht van de resultaten 
van de internationale onderhandelingen en 

11. Uiterlijk in juni 2010 dient de 
Commissie in het licht van de resultaten 
van de internationale onderhandelingen en 
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de mate waarin deze leiden tot een 
mondiale beperking van de emissie van
broeikasgassen, na raadpleging van alle 
betrokken maatschappelijke partners, een 
analytisch verslag bij het Europees 
Parlement en de Raad in met een 
beoordeling van de situatie ten aanzien van 
energie-intensieve bedrijfstakken of 
deeltakken waarvan is vastgesteld dat het 
weglekeffect een significante risicofactor 
vormt. Tegelijk hiermee worden eventueel
adequate voorstellen ingediend, zoals 
bijvoorbeeld:

de mate waarin deze leiden tot een 
mondiale beperking van de emissie van 
broeikasgassen, na raadpleging van alle 
betrokken maatschappelijke partners, een 
analytisch verslag bij het Europees 
Parlement en de Raad in met een 
beoordeling van de situatie ten aanzien van 
energie-intensieve bedrijfstakken of 
deeltakken waarvan is vastgesteld dat het 
weglekeffect een significante risicofactor 
vormt. Dit verslag gaat vergezeld van
adequate voorstellen voor een aanpassing 
van het percentage emissierechten dat 
krachtens artikel 10 bis gratis door deze 
bedrijfstakken of deeltakken wordt 
ontvangen.

- een aanpassing van het percentage 
emissierechten dat krachtens artikel 10 bis 
gratis door deze bedrijfstakken of 
deeltakken wordt ontvangen;

- de opneming in de 
Gemeenschapsregeling van importeurs 
van producten die worden geproduceerd 
door de overeenkomstig artikel 10 bis 
vastgestelde bedrijfstakken of deeltakken.

In het verslag wordt ook de vooruitgang 
beschreven met betrekking tot de 
uitvoeringsmaatregelen voor de instelling 
van het mechanisme voor aanpassing aan 
de grenzen waarin is voorzien in lid 1 
tot 9.

Bij de beoordeling welke maatregelen in 
aanmerking komen, wordt ook rekening 
gehouden met bindende sectorale 
overeenkomsten die leiden tot een 
mondiale emissiebeperking die een 
omvang heeft die nodig is om 
klimaatverandering effectief aan te pakken, 
die te bewaken en te verifiëren zijn en 
waarvoor verplichte 
handhavingsregelingen bestaan.

Bij de beoordeling welke maatregelen in 
aanmerking komen, wordt ook rekening 
gehouden met bindende sectorale 
overeenkomsten die leiden tot een 
mondiale emissiebeperking die een 
omvang heeft die nodig is om 
klimaatverandering effectief aan te pakken, 
die te bewaken en te verifiëren zijn en 
waarvoor verplichte 
handhavingsregelingen bestaan.

Or. fr

Motivering

Het is absoluut noodzakelijk om de beginselen van het mechanisme voor de opname van 
koolstofinvoer op te nemen in de tekst van de richtlijn, teneinde de geloofwaardigheid van de 
Unie te vergroten en het bereiken van een bevredigend internationaal akkoord tegen 
eind 2009 te vergemakkelijken.
Het lijkt eveneens onontbeerlijk om ten minste de eisen voor de kwantificering en verificatie 
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van de verbintenissen van de economisch meest gevorderde ontwikkelingslanden in de 
richtlijn te bepalen. Deze eisen moeten ook gelden voor de "bijdrage" van deze 
ontwikkelingslanden.
Het begrip "opkomende landen" moet verduidelijkt worden.

Amendement 587
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Lambert van Nistelrooij, Miroslav Mikolášik, Holger Krahmer, Anja 
Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jerzy Buzek

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk in juni 2011 dient de Commissie 
in het licht van de resultaten van de 
internationale onderhandelingen en de 
mate waarin deze leiden tot een mondiale 
beperking van de emissie van 
broeikasgassen, na raadpleging van alle 
betrokken maatschappelijke partners, een 
analytisch verslag bij het Europees 
Parlement en de Raad in met een 
beoordeling van de situatie ten aanzien van 
energie-intensieve bedrijfstakken of 
deeltakken waarvan is vastgesteld dat het 
weglekeffect een significante risicofactor 
vormt. Tegelijk hiermee worden eventueel 
adequate voorstellen ingediend, zoals 
bijvoorbeeld:

1. Uiterlijk in juni 2011 en vervolgens om 
de vijf jaar dient de Commissie in het licht 
van de resultaten van de internationale 
onderhandelingen en de mate waarin deze 
leiden tot een mondiale beperking van de 
emissie van broeikasgassen terwijl wordt 
voorzien in de gelijke behandeling van 
concurrerende bedrijfstakken, na 
raadpleging van alle betrokken 
maatschappelijke partners, een analytisch 
verslag bij het Europees Parlement en de 
Raad in met een beoordeling van de 
situatie ten aanzien van met name energie-
intensieve bedrijfstakken of deeltakken om 
overeenkomstig lid 3 vast te stellen of het 
weglekeffect voor hen een significante 
risicofactor vormt. 
2. Tegelijk met het in lid 1 bedoelde 
analytisch verslag worden eventueel 
adequate voorstellen ingediend, waarin 
rekening wordt gehouden met de periode 
tot aan de volledige tenuitvoerlegging en
die de volgende aspecten omvatten:

- een aanpassing van het percentage 
emissierechten dat krachtens artikel 10 a 
gratis door deze bedrijfstakken of 
deeltakken wordt ontvangen;

- een aanpassing van het percentage 
emissierechten dat krachtens artikel 10 a 
gratis door deze bedrijfstakken of 
deeltakken wordt ontvangen;

- de opneming in de - voor weglekeffecten die niet onder 
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Gemeenschapsregeling van importeurs 
van producten die worden geproduceerd 
door de overeenkomstig artikel 10 a 
vastgestelde bedrijfstakken of deeltakken.

andere maatregelen vallen: systemen van 
kooldioxidevereffening voor exporteurs en
importeurs van producten die worden 
geproduceerd door de bedrijfstakken die 
onder artikel 10 a vallen. Dergelijke 
systemen mogen de liquiditeit van de 
markt voor emissierechten niet 
verminderen.

Bij de beoordeling welke maatregelen in 
aanmerking komen, wordt ook rekening 
gehouden met bindende sectorale 
overeenkomsten die leiden tot een 
mondiale emissiebeperking die een 
omvang heeft die nodig is om 
klimaatverandering effectief aan te 
pakken, die te bewaken en te verifiëren 
zijn en waarvoor verplichte 
handhavingsregelingen bestaan.

Bij de beoordeling welke maatregelen in 
aanmerking komen, wordt ook rekening 
gehouden met bindende sectorale 
overeenkomsten die voorzien in de gelijke 
behandeling van concurrerende 
bedrijfstakken, die te bewaken en te 
verifiëren zijn en waarvoor verplichte 
handhavingsregelingen bestaan. 

3. Bij de in lid 1 bedoelde vaststelling 
houdt de Commissie rekening met de mate 
waarin de betrokken bedrijfstak of deeltak 
de kosten van de vereiste emissierechten 
kan doorberekenen in de productprijzen 
zonder een significant verlies van 
marktaandeel aan installaties in landen 
buiten de Gemeenschap zonder 
gelijkwaardige en verifieerbare 
beperkingen op emissies, waarbij zij 
rekening houdt met de volgende aspecten:
a) de mate waarin veiling tot een 
aanzienlijke stijging van de 
productiekosten zou leiden;
b) de mate waarin individuele installaties 
in de betrokken bedrijfstak hun 
emissieniveau kunnen verlagen, 
bijvoorbeeld op basis van de meest 
efficiënte technieken;
c) de marktstructuur, de relevante 
geografische en productmarkt en de mate 
waarin de bedrijfstakken aan 
internationale concurrentie onderhevig 
zijn;
d) het effect van klimaatverandering en 
het energiebeleid dat buiten de EU in de 
betrokken bedrijfstakken wordt of naar 
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verwachting zal worden uitgevoerd;
e) het effect van het doorberekenen van de 
CO2-kosten in de elektriciteitsprijzen in de 
betrokken bedrijfstak of deeltak.
Met het oog op de beoordeling in hoeverre 
de kostenstijging ten gevolge van de 
Gemeenschapsregeling kan worden 
doorberekend, kunnen onder andere 
ramingen van de niet-gerealiseerde omzet 
ten gevolge van de hogere koolstofprijs of 
de effecten op de rentabiliteit van de 
betrokken installaties worden gebruikt.
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 potentieel van de internationale overeenkomst om een reële beperking van de mondiale 
emissie te realiseren moet worden geanalyseerd. Er moeten maatregelen genomen kunnen 
worden om de bijdrage van de ETS-bedrijfstakken te vergroten, maar ook om het risico van 
het weglekeffect tegen te gaan. Gratis emissierechten verdienen de voorkeur.
Artikel 10 a, lid 9, is een essentieel onderdeel in verband met het weglekeffect en is derhalve 
in dit artikel geïntegreerd als lid 3.

Met het effect van het doorberekenen van de CO2-kosten in de elektriciteitsprijzen moet 
rekening worden gehouden als wordt vastgesteld of het weglekeffect een risicofactor vormt.

Amendement 588
Caroline Lucas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk in juni 2011 dient de Commissie 
in het licht van de resultaten van de 

Mocht er geen allesomvattende 
internationale overeenkomst tot stand zijn 
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internationale onderhandelingen en de 
mate waarin deze leiden tot een mondiale 
beperking van de emissie van 
broeikasgassen, na raadpleging van alle 
betrokken maatschappelijke partners, een 
analytisch verslag bij het Europees 
Parlement en de Raad in met een 
beoordeling van de situatie ten aanzien van 
energie-intensieve bedrijfstakken of 
deeltakken waarvan is vastgesteld dat het 
weglekeffect een significante risicofactor 
vormt. Tegelijk hiermee worden eventueel 
adequate voorstellen ingediend, zoals 
bijvoorbeeld:

gekomen, dan dient de Commissie uiterlijk 
in januari 2011, na raadpleging van alle 
betrokken maatschappelijke partners, een 
analytisch verslag bij het Europees 
Parlement en de Raad in met een 
beoordeling van de situatie ten aanzien van 
energie-intensieve bedrijfstakken of 
deeltakken waarvan is vastgesteld dat het 
weglekeffect een significante risicofactor 
vormt, waarbij zij rekening houdt met 
binnenlandse maatregelen om de emissie 
van broeikasgassen buiten de 
Gemeenschap te beperken. Tegelijk 
hiermee worden eventueel adequate 
voorstellen ingediend, zoals bijvoorbeeld:

– een aanpassing van het percentage 
emissierechten dat krachtens artikel 10 a 
gratis door deze bedrijfstakken of 
deeltakken wordt ontvangen;
– de opneming in de 
Gemeenschapsregeling van importeurs van 
producten die worden geproduceerd door 
de overeenkomstig artikel 10 a vastgestelde 
bedrijfstakken of deeltakken.

– een aanpassing van de opneming in de 
Gemeenschapsregeling van importeurs van 
producten die worden geproduceerd door 
de overeenkomstig artikel 10 a vastgestelde 
bedrijfstakken of deeltakken;

– andere directe maatregelen om 
eventuele risico's van hogere mondiale 
emissies ten gevolge van de verplaatsing 
van internationaal concurrerende EU-
bedrijfstakken waarin uitsluitend wordt 
geveild te voorkomen en om hun 
concurrentievermogen te waarborgen 
zonder de doeltreffendheid van de 
Gemeenschapsregeling op milieugebied te 
ondergraven.

Bij de beoordeling welke maatregelen in 
aanmerking komen, wordt ook rekening 
gehouden met bindende sectorale 
overeenkomsten die leiden tot een 
mondiale emissiebeperking die een 
omvang heeft die nodig is om 
klimaatverandering effectief aan te pakken, 
die te bewaken en te verifiëren zijn en 
waarvoor verplichte 
handhavingsregelingen bestaan.

Bij de beoordeling welke maatregelen in 
aanmerking komen, wordt ook rekening 
gehouden met bindende sectorale 
overeenkomsten die leiden tot een 
mondiale emissiebeperking die een 
omvang heeft die nodig is om 
klimaatverandering effectief aan te pakken, 
die te bewaken en te verifiëren zijn en 
waarvoor verplichte 
handhavingsregelingen bestaan.

Or. en
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Motivering

Naast een invoervereiste inzake emissierechten voor energie-intensieve producten die in de 
EU worden ingevoerd, zijn er wellicht ook andere maatregelen nodig om exporterende 
bedrijfstakken in de EU te ondersteunen, voorzover zij aan aanzienlijke internationale 
concurrentie onderhevig zijn uit landen die geen verifieerbare actie ondernemen om de 
emissie van broeikasgassen te beperken. 

Amendement 589
Linda McAvan

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk in juni 2011 dient de Commissie 
in het licht van de resultaten van de 
internationale onderhandelingen en de 
mate waarin deze leiden tot een mondiale 
beperking van de emissie van 
broeikasgassen, na raadpleging van alle 
betrokken maatschappelijke partners, een 
analytisch verslag bij het Europees 
Parlement en de Raad in met een 
beoordeling van de situatie ten aanzien van 
energie-intensieve bedrijfstakken of 
deeltakken waarvan is vastgesteld dat het 
weglekeffect een significante risicofactor 
vormt. Tegelijk hiermee worden eventueel 
adequate voorstellen ingediend, zoals 
bijvoorbeeld:

Uiterlijk in juni 2010 dient de Commissie 
in het licht van de resultaten van de 
internationale onderhandelingen en de 
mate waarin deze leiden tot een mondiale 
beperking van de emissie van 
broeikasgassen, na raadpleging van alle 
betrokken maatschappelijke partners, een 
analytisch verslag bij het Europees 
Parlement en de Raad in met een 
beoordeling van de situatie ten aanzien van 
energie-intensieve bedrijfstakken of 
deeltakken waarvan is vastgesteld dat het 
weglekeffect een significante risicofactor 
vormt. Tegelijk hiermee worden eventueel 
adequate voorstellen ingediend, zoals 
bijvoorbeeld:

– een aanpassing van het percentage 
emissierechten dat krachtens artikel 10 a 
gratis door deze bedrijfstakken of 
deeltakken wordt ontvangen;

– een aanpassing van het percentage 
emissierechten dat krachtens artikel 10 a 
gratis door deze bedrijfstakken of 
deeltakken wordt ontvangen tot maximaal 
100 % van de overeenkomstig artikel 10 a 
vastgestelde hoeveelheid;

– de opneming in de 
Gemeenschapsregeling van importeurs van 
producten die worden geproduceerd door 
de overeenkomstig artikel 10 a vastgestelde 
bedrijfstakken of deeltakken.

– indien er geen internationale 
overeenkomst over klimaatverandering 
gesloten is, de opneming in de 
Gemeenschapsregeling van importeurs van 
producten die worden geproduceerd door 
de overeenkomstig artikel 10 a vastgestelde 
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bedrijfstakken of deeltakken; een dergelijk 
mechanisme voor grensaanpassing moet 
EU-producenten en -importeurs van 
dergelijke producten op voet van 
gelijkheid behandelen.
Indien er een internationale 
overeenkomst over klimaatverandering 
gesloten is, kunnen tegelijk met het 
analytisch verslag voorstellen worden 
ingediend naar aanleiding van de in 
artikel 10 a, lid 1, bedoelde toetsing om 
ervoor te zorgen dat gratis toewijzing 
alleen plaatsvindt wanneer dit in het licht 
van een internationale overeenkomst 
volledig gerechtvaardigd is.

Bij de beoordeling welke maatregelen in 
aanmerking komen, wordt ook rekening 
gehouden met bindende sectorale 
overeenkomsten die leiden tot een 
mondiale emissiebeperking die een 
omvang heeft die nodig is om 
klimaatverandering effectief aan te pakken, 
die te bewaken en te verifiëren zijn en 
waarvoor verplichte 
handhavingsregelingen bestaan.

Bij de beoordeling welke maatregelen in 
aanmerking komen, wordt ook rekening 
gehouden met bindende sectorale 
overeenkomsten die leiden tot een 
mondiale emissiebeperking die een 
omvang heeft die nodig is om 
klimaatverandering effectief aan te pakken, 
die te bewaken en te verifiëren zijn en 
waarvoor verplichte 
handhavingsregelingen bestaan.

Or. en

Motivering

De indiening van het verslag van de Commissie naar aanleiding van de internationale 
overeenkomst moet worden vervroegd tot juni 2010. Daarnaast heeft de Commissie 
voorgesteld twee toetsingen uit te voeren: één krachtens artikel 10 a, lid 1, die bedoeld is om 
in het licht van een internationale overeenkomst te beoordelen of er eventueel gratis 
toewijzingen nodig zijn, en één krachtens artikel 10 bis. Deze toetsingen moeten worden 
gecombineerd om de procedure te versnellen en de zekerheid te vergroten.

Amendement 590
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

1. Uiterlijk in juni 2011 dient de 
Commissie in het licht van de resultaten 
van de internationale onderhandelingen en 
de mate waarin deze leiden tot een 
mondiale beperking van de emissie van 
broeikasgassen, na raadpleging van alle 
betrokken maatschappelijke partners, een 
analytisch verslag bij het Europees 
Parlement en de Raad in met een 
beoordeling van de situatie ten aanzien 
van energie-intensieve bedrijfstakken of 
deeltakken waarvan is vastgesteld dat het 
weglekeffect een significante risicofactor 
vormt. 

1. Uiterlijk in juni 2011 dient de 
Commissie in het licht van de resultaten 
van de internationale onderhandelingen in 
verband met de 13de conferentie van de 
partijen (13th Conference of the Parties, 
COP 13)1 en de mate waarin deze leiden 
tot een mondiale beperking van de emissie 
van broeikasgassen, terwijl een gelijke 
behandeling van concurrerende 
industrieën is gegarandeerd doordat aan 
de criteria in lid 3 is voldaan, na 
raadpleging van alle betrokken 
maatschappelijke partners, een analytisch 
verslag bij het Europees Parlement en de 
Raad in met een beoordeling van de 
situatie waarbij bijzondere aandacht wordt 
besteed aan energie-intensieve 
bedrijfstakken of deeltakken waarvan is 
vastgesteld dat het weglekeffect een 
significante risicofactor vormt.

2. Tegelijk hiermee worden eventueel 
adequate voorstellen ingediend, zoals 
bijvoorbeeld:

2. Het in lid 1 bedoelde verslag gaat 
vergezeld van adequate voorstellen waarin 
rekening wordt gehouden met het 
tijdschema tot de volledige uitvoering, met 
name:

- een aanpassing van het percentage 
emissierechten dat krachtens artikel 10 bis 
gratis door deze bedrijfstakken of 
deeltakken wordt ontvangen;

- een aanpassing van het percentage 
emissierechten voor alle bedrijfstakken die 
onder artikel 10 bis vallen;

- de opneming in de 
Gemeenschapsregeling van importeurs 
van producten die worden geproduceerd 
door de overeenkomstig artikel 10 bis 
vastgestelde bedrijfstakken of deeltakken.

- voor weglekeffecten die niet onder 
andere maatregelen vallen, 
koolstofcompensatieregelingen voor 
exporteurs en importeurs van producten 
die worden geproduceerd door de 
overeenkomstig artikel 10 bis vastgestelde 
bedrijfstakken of deeltakken. Dergelijke 
regelingen zullen de liquiditeit van de 
toewijzingsmarkt niet beperken.

Bij de beoordeling welke maatregelen in 
aanmerking komen, wordt ook rekening 
gehouden met bindende sectorale 
overeenkomsten die leiden tot een 
mondiale emissiebeperking die een 
omvang heeft die nodig is om 

Bij de beoordeling welke maatregelen in 
aanmerking komen, wordt ook rekening 
gehouden met bindende sectorale 
overeenkomsten die voldoen aan de 
relevante criteria van lid 3, die te bewaken 
en te verifiëren zijn en waarvoor verplichte 
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klimaatverandering effectief aan te 
pakken, die te bewaken en te verifiëren 
zijn en waarvoor verplichte 
handhavingsregelingen bestaan.

handhavingsregelingen bestaan.

1Conferentie van de partijen bij het UNFCCC 
(Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering) en derde vergadering van de 
partijen bij het Protocol van Kyoto, gehouden in 
Bali (Indonesië), 3-14 december 2007.

Or. pl

Motivering

Om te verduidelijken dat alleen internationale akkoorden in het kader van de UNFCCC in 
aanmerking komen. Vaststelling van de criteria voor internationale akkoorden. De situatie 
wordt geëvalueerd voor alle industrieën, maar met bijzondere nadruk op energie-intensieve 
bedrijfstakken. Een internationaal akkoord moet ook worden geëvalueerd op basis van zijn 
tijdschema voor de uitvoering. Koolstofcompensatieregelingen zijn een extra optie, niet alleen 
bij opname in de regeling voor de handel in emissierechten. Ze mogen de belasting van de 
EU-installaties die onder de regeling voor de handel in emissierechten vallen niet verzwaren.

Amendement 591
Martin Callanan, Stephen Hughes

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk in juni 2011 dient de Commissie 
in het licht van de resultaten van de 
internationale onderhandelingen en de 
mate waarin deze leiden tot een mondiale 
beperking van de emissie van 
broeikasgassen, na raadpleging van alle 
betrokken maatschappelijke partners, een 
analytisch verslag bij het Europees 
Parlement en de Raad in met een 
beoordeling van de situatie ten aanzien van 
energie-intensieve bedrijfstakken of 
deeltakken waarvan is vastgesteld dat het 
weglekeffect een significante risicofactor 
vormt. Tegelijk hiermee worden eventueel 
adequate voorstellen ingediend, zoals 

Uiterlijk in juni 2010 dient de Commissie 
in het licht van de resultaten van de 
internationale onderhandelingen en de 
mate waarin deze leiden tot een mondiale 
beperking van de emissie van 
broeikasgassen, na raadpleging van alle 
betrokken maatschappelijke partners, een 
analytisch verslag bij het Europees 
Parlement en de Raad in met een 
beoordeling van de situatie ten aanzien van 
energie-intensieve bedrijfstakken of 
deeltakken waarvan is vastgesteld dat het 
weglekeffect een significante risicofactor 
vormt. Tegelijk hiermee worden eventueel 
adequate voorstellen ingediend, zoals 
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bijvoorbeeld: bijvoorbeeld:
– een aanpassing van het percentage 
emissierechten dat krachtens artikel 10 a 
gratis door deze bedrijfstakken of 
deeltakken wordt ontvangen;

– een aanpassing van het percentage 
emissierechten dat krachtens artikel 10 a 
gratis door deze bedrijfstakken of 
deeltakken wordt ontvangen;

– de opneming in de 
Gemeenschapsregeling van importeurs van 
producten die worden geproduceerd door 
de overeenkomstig artikel 10 a vastgestelde 
bedrijfstakken of deeltakken.

– de opneming in de 
Gemeenschapsregeling van importeurs van 
producten die worden geproduceerd door 
de overeenkomstig artikel 10 a vastgestelde 
bedrijfstakken of deeltakken;
– een aanpassing van het aantal 

emissierechten dat gratis wordt ontvangen 
ter compensatie van het indirecte effect 
van het doorberekenen van CO2-kosten in 
elektriciteitsprijzen voor die 
bedrijfstakken waarvan overeenkomstig 
artikel 10 a, lid 9, is vastgesteld dat deze 
doorberekening van kosten voor hen van 
bijzonder grote invloed is. De maximale 
hoeveelheid emissierechten die wordt 
toegewezen voor het doorberekenen van 
CO2-kosten in elektriciteitsprijzen is 
gebaseerd op het gemiddelde jaarlijkse 
geverifieerde elektriciteitsverbruik van 
deze installaties in de periode van 2005 tot 
2007 en de verwachte doorberekening van 
CO2-kosten van elektriciteitsopwekking 
volgens de beginselen van marginale 
prijsstelling, komt bovenop een eventuele 
gratis toewijzing voor directe emissies,
en wijzigt de bepalingen van artikel 10 a, 
lid 7, op overeenkomstige wijze.

Bij de beoordeling welke maatregelen in 
aanmerking komen, wordt ook rekening 
gehouden met bindende sectorale 
overeenkomsten die leiden tot een 
mondiale emissiebeperking die een 
omvang heeft die nodig is om 
klimaatverandering effectief aan te pakken, 
die te bewaken en te verifiëren zijn en 
waarvoor verplichte 
handhavingsregelingen bestaan.

Bij de beoordeling welke maatregelen in 
aanmerking komen, wordt ook rekening 
gehouden met bindende sectorale 
overeenkomsten die leiden tot een 
mondiale emissiebeperking die een 
omvang heeft die nodig is om 
klimaatverandering effectief aan te pakken, 
die te bewaken en te verifiëren zijn en 
waarvoor verplichte 
handhavingsregelingen bestaan.

Or. en



PE409.659v01-00 32/100 AM\734914NL.doc

NL

Motivering

Bij de toetsing moet het doorberekenen van CO2-kosten in elektriciteitsprijzen in overweging 
worden genomen voor die bedrijfstakken waarin de indirecte emissies hoger zijn dan de 
directe emissies en de elektriciteitsprijzen van bijzonder grote invloed zijn. Er is een vast 
systeem nodig om benchmarks vast te stellen voor de gratis toewijzing ter compensatie van 
het doorberekenen van CO2-kosten in de elektriciteit die wordt gebruikt in energie-intensieve 
bedrijfstakken. Opneming in de Gemeenschapsregeling van importeurs zou niet werken voor 
bedrijfstakken met operaties lager in de bedrijfskolom, aangezien consumentenproducten te 
complex zijn om met een dergelijke regeling te beschermen.

Amendement 592
Anders Wijkman

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk in juni 2011 dient de Commissie 
in het licht van de resultaten van de 
internationale onderhandelingen en de 
mate waarin deze leiden tot een mondiale 
beperking van de emissie van 
broeikasgassen, na raadpleging van alle 
betrokken maatschappelijke partners, een 
analytisch verslag bij het Europees 
Parlement en de Raad in met een 
beoordeling van de situatie ten aanzien van 
energie-intensieve bedrijfstakken of
deeltakken waarvan is vastgesteld dat het 
weglekeffect een significante risicofactor 
vormt. Tegelijk hiermee worden eventueel 
adequate voorstellen ingediend, zoals 
bijvoorbeeld:

Uiterlijk in juni 2011 dient de Commissie 
in het licht van de resultaten van de 
internationale onderhandelingen en de 
mate waarin deze leiden tot een mondiale 
beperking van de emissie van 
broeikasgassen, na raadpleging van alle 
betrokken maatschappelijke partners, een 
analytisch verslag bij het Europees 
Parlement en de Raad in met een 
beoordeling van de situatie ten aanzien van 
energie-intensieve deeltakken en 
installaties waarvan is vastgesteld dat het 
weglekeffect een significante risicofactor 
vormt. Tegelijk hiermee worden eventueel 
adequate voorstellen ingediend, zoals 
bijvoorbeeld:

– een aanpassing van het percentage 
emissierechten dat krachtens artikel 10 a 
gratis door deze bedrijfstakken of
deeltakken wordt ontvangen;

– een aanpassing van het percentage 
emissierechten dat krachtens artikel 10 a 
gratis door deze deeltakken en installaties 
wordt ontvangen;

– de opneming in de 
Gemeenschapsregeling van importeurs van 
producten die worden geproduceerd door 
de overeenkomstig artikel 10 a vastgestelde 
bedrijfstakken of deeltakken. 

– de opneming in de 
Gemeenschapsregeling van importeurs van 
producten die worden geproduceerd door 
de overeenkomstig artikel 10 a vastgestelde 
deeltakken en installaties. 



AM\734914NL.doc 33/100 PE409.659v01-00

NL

Or. en

Amendement 593
Jens Holm

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk op 30 juni 2010 en vervolgens 
om de drie jaar stelt de Commissie vast 
voor welke bedrijfstakken het weglekeffect
een significante risicofactor vormt. 

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

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

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

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

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

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

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

Uiterlijk in juni 2011 dient de Commissie 
in het licht van de resultaten van de 
internationale onderhandelingen en de 
mate waarin deze leiden tot een mondiale 
beperking van de emissie van 
broeikasgassen, na raadpleging van alle 
betrokken maatschappelijke partners, een 
analytisch verslag bij het Europees 
Parlement en de Raad in met een 
beoordeling van de situatie ten aanzien van 
energie-intensieve bedrijfstakken of 
deeltakken waarvan is vastgesteld dat het 
weglekeffect een significante risicofactor 
vormt. Tegelijk hiermee worden eventueel 
adequate voorstellen ingediend, zoals 
bijvoorbeeld:

Uiterlijk in juni 2011 dient de Commissie 
in het licht van de resultaten van de 
internationale onderhandelingen en de 
mate waarin deze leiden tot een mondiale 
beperking van de emissie van 
broeikasgassen, na raadpleging van alle 
betrokken maatschappelijke partners, een 
analytisch verslag bij het Europees 
Parlement en de Raad in met een 
beoordeling van de situatie ten aanzien van 
energie-intensieve bedrijfstakken of 
deeltakken waarvan is vastgesteld dat het 
weglekeffect een significante risicofactor 
vormt. Tegelijk hiermee worden eventueel 
adequate voorstellen ingediend, zoals 
bijvoorbeeld:

Or. en

Motivering

Dit amendement zorgt ervoor dat de Commissie kan blijven vaststellen voor welke 
bedrijfstakken het weglekeffect een significante risicofactor vormt, ongeacht of het idee van 
100% gratis toewijzingen al dan niet wordt aanvaard. Het is duidelijk dat het geen enkel doel 
dient om bedrijven ertoe aan te zetten hun activiteiten te verplaatsen van Europa naar 
gebieden met overheden die geweigerd hebben tot het UNFCCC toe te treden - de emissie van 
broeikasgassen zou hierdoor stijgen en Europese banen zouden verloren gaan. Het debat 
moet gaan over de effectiefste manier om deze kwestie aan te pakken.
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Amendement 594
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, David Dragos Florin

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis - titel en inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Maatregelen om bepaalde energie-
intensieve bedrijfstakken bij een 
eventueel CO2-weglekeffect te 
ondersteunen

Maatregelen om energiebedrijfstakken 
bij een eventueel CO2-weglekeffect te 
ondersteunen

Uiterlijk in juni 2011 dient de Commissie 
in het licht van de resultaten van de 
internationale onderhandelingen en de 
mate waarin deze leiden tot een mondiale 
beperking van de emissie van 
broeikasgassen, na raadpleging van alle 
betrokken maatschappelijke partners, een 
analytisch verslag bij het Europees 
Parlement en de Raad in met een 
beoordeling van de situatie ten aanzien van 
energie-intensieve bedrijfstakken of 
deeltakken waarvan is vastgesteld dat het 
weglekeffect een significante risicofactor 
vormt. Tegelijk hiermee worden eventueel 
adequate voorstellen ingediend, zoals 
bijvoorbeeld:

Uiterlijk op 31 december 2010 dient de 
Commissie in het licht van de resultaten 
van de internationale onderhandelingen en 
de mate waarin deze leiden tot een 
mondiale beperking van de emissie van 
broeikasgassen, na raadpleging van alle 
betrokken maatschappelijke partners, een 
analytisch verslag bij het Europees 
Parlement en de Raad in met een 
beoordeling van de situatie ten aanzien van 
bedrijfstakken of deeltakken waarvan is 
vastgesteld dat het weglekeffect een 
significante risicofactor vormt. Tegelijk 
hiermee worden eventueel adequate 
voorstellen ingediend, zoals bijvoorbeeld:

Or. en

Motivering

Een dergelijke bepaling moet ook gelden voor niet-energie-intensieve bedrijfstakken 
waarvoor het weglekeffect een significante risicofactor vormt, waarbij bedacht moet worden 
dat diverse EU-landen zich aan de grens van de EU bevinden. Daarnaast moet 
milieuwetgeving het duurzaam gebruik van grondstoffen in de gehele EU waarborgen en niet 
bijdragen tot de verplaatsing van productie naar landen buiten de EU omdat daar minder 
milieuvriendelijke technieken kunnen worden gebruikt.
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Amendement 595
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis - titel en inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Maatregelen om bepaalde energie-
intensieve bedrijfstakken bij een eventueel 
CO2-weglekeffect te ondersteunen

Maatregelen om energiebedrijfstakken bij 
een eventueel CO2-weglekeffect te 
ondersteunen

Uiterlijk in juni 2011 dient de Commissie 
in het licht van de resultaten van de 
internationale onderhandelingen en de 
mate waarin deze leiden tot een mondiale 
beperking van de emissie van 
broeikasgassen, na raadpleging van alle 
betrokken maatschappelijke partners, een 
analytisch verslag bij het Europees 
Parlement en de Raad in met een 
beoordeling van de situatie ten aanzien van 
energie-intensieve bedrijfstakken of 
deeltakken waarvan is vastgesteld dat het 
weglekeffect een significante risicofactor 
vormt. Tegelijk hiermee worden eventueel 
adequate voorstellen ingediend, zoals 
bijvoorbeeld:

Uiterlijk op 31 december 2010 dient de 
Commissie in het licht van de resultaten 
van de internationale onderhandelingen en 
de mate waarin deze leiden tot een 
mondiale beperking van de emissie van 
broeikasgassen, na raadpleging van alle 
betrokken maatschappelijke partners, een 
analytisch verslag bij het Europees 
Parlement en de Raad in met een 
beoordeling van de situatie ten aanzien van 
bedrijfstakken of deeltakken waarvan is 
vastgesteld dat het weglekeffect een 
significante risicofactor vormt. Tegelijk 
hiermee worden eventueel adequate 
voorstellen ingediend, zoals bijvoorbeeld:

Or. en

Motivering

Dergelijke bepalingen moeten ook gelden voor niet-energie-intensieve bedrijfstakken 
waarvoor het weglekeffect een significante risicofactor vormt. Milieuwetgeving moet het 
duurzaam gebruik van grondstoffen in de gehele EU waarborgen en niet bijdragen tot de 
verplaatsing van productie naar landen buiten de EU omdat daar minder milieuvriendelijke 
technieken kunnen worden gebruikt.
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Amendement 596
Horst Schnellhardt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk in juni 2011 dient de Commissie 
in het licht van de resultaten van de 
internationale onderhandelingen en de 
mate waarin deze leiden tot een mondiale 
beperking van de emissie van 
broeikasgassen, na raadpleging van alle 
betrokken maatschappelijke partners, een 
analytisch verslag bij het Europees 
Parlement en de Raad in met een 
beoordeling van de situatie ten aanzien van 
energie-intensieve bedrijfstakken of 
deeltakken waarvan is vastgesteld dat het 
weglekeffect een significante risicofactor 
vormt.

Uiterlijk in september 2009 dient de 
Commissie een analytisch verslag in met 
een beoordeling van de situatie ten aanzien 
van energie-intensieve bedrijfstakken en 
deeltakken waarvan is vastgesteld dat het 
weglekeffect een significante risicofactor 
vormt. De maatregelen krachtens artikel 
10 bis om bepaalde energie-intensieve 
bedrijfstakken te ondersteunen kunnen 
alleen, na raadpleging van alle betrokken 
maatschappelijke partners, het Europees 
Parlement en de Raad, worden opgeheven 
door een internationale overeenkomst die 
gelijkwaardige reductiedoelen aan de 
lidstaten oplegt.

Tegelijk hiermee worden eventueel 
adequate voorstellen ingediend, zoals 
bijvoorbeeld:

Tegelijk met het analytische verslag
worden eventueel adequate voorstellen 
ingediend, zoals bijvoorbeeld:

Or. de

Motivering

Energie-intensieve bedrijfstakken en deeltakken waarvoor de Commissie pas in juni 2010 het 
risico op het CO2–weglekeffect vaststelt, kunnen met het oog op hun investeringen en 
planning zekerheid verkrijgen wanneer al in een vroeg stadium in de Richtlijn voor de handel 
in emissierechten wordt vastgesteld aan welke bedrijfstakken voor 100 % gratis 
emissierechten worden toegewezen. Om concurrentienadelen te elimineren moet deze status 
voortduren zolang er geen overeenkomst met de geplande gelijkwaardige reductiedoelen is 
gesloten.
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Amendement 597
Anja Weisgerber

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk in juni 2011 dient de Commissie 
in het licht van de resultaten van de 
internationale onderhandelingen en de 
mate waarin deze leiden tot een mondiale 
beperking van de emissie van 
broeikasgassen, na raadpleging van alle 
betrokken maatschappelijke partners, een 
analytisch verslag bij het Europees 
Parlement en de Raad in met een 
beoordeling van de situatie ten aanzien van 
energie-intensieve bedrijfstakken of 
deeltakken waarvan is vastgesteld dat het 
weglekeffect een significante risicofactor 
vormt. 

Uiterlijk in september 2009 dient de 
Commissie, na raadpleging van alle 
betrokken maatschappelijke partners, een 
analytisch verslag bij het Europees 
Parlement en de Raad in met een 
beoordeling van de situatie ten aanzien van 
energie-intensieve bedrijfstakken en 
deeltakken waarvan is vastgesteld dat het 
weglekeffect een significante risicofactor 
vormt. De maatregelen krachtens artikel 
10 bis om bepaalde energie-intensieve 
bedrijfstakken te ondersteunen kunnen 
alleen worden opgeheven door een 
internationale overeenkomst die 
gelijkwaardige reductiedoelen aan de 
lidstaten oplegt.

Tegelijk hiermee worden eventueel 
adequate voorstellen ingediend, zoals 
bijvoorbeeld:

Tegelijk met het analytische verslag
worden eventueel adequate voorstellen 
ingediend, zoals bijvoorbeeld:

Or. de

Motivering

Energie-intensieve bedrijfstakken en deeltakken waarvoor de Commissie pas in juni 2010 het 
risico op het CO2–weglekeffect vaststelt, kunnen met het oog op hun investeringen en 
planning zekerheid verkrijgen wanneer al in een vroeg stadium wordt vastgesteld aan welke 
bedrijfstakken gratis emissierechten worden toegewezen. Om het CO2–weglekeffect te 
voorkomen moet de gratis toewijzing voortduren zolang er geen internationale overeenkomst 
is met dezelfde reductiedoelen als in de EU-handelsregeling voor emissierechten.
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Amendement 598
Antonio De Blasio

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk in juni 2011 dient de Commissie 
in het licht van de resultaten van de 
internationale onderhandelingen en de 
mate waarin deze leiden tot een mondiale 
beperking van de emissie van 
broeikasgassen, na raadpleging van alle 
betrokken maatschappelijke partners, een 
analytisch verslag bij het Europees 
Parlement en de Raad in met een 
beoordeling van de situatie ten aanzien van 
energie-intensieve bedrijfstakken of 
deeltakken waarvan is vastgesteld dat het 
weglekeffect een significante risicofactor 
vormt. Tegelijk hiermee worden eventueel 
adequate voorstellen ingediend, zoals 
bijvoorbeeld: - een aanpassing van het 
percentage emissierechten dat krachtens 
artikel 10 a gratis door deze bedrijfstakken 
of deeltakken wordt ontvangen;

Uiterlijk op 31 december 2009 dient de 
Commissie in het licht van de resultaten 
van de internationale onderhandelingen en 
de mate waarin deze leiden tot een 
mondiale beperking van de emissie van 
broeikasgassen, na raadpleging van alle 
betrokken maatschappelijke partners, een 
analytisch verslag bij het Europees 
Parlement en de Raad in met een 
beoordeling van de situatie ten aanzien van 
energie-intensieve bedrijfstakken of 
deeltakken die directe of indirecte emissies 
genereren en waarvan is vastgesteld dat 
het weglekeffect een significante 
risicofactor vormt. Tegelijk hiermee 
worden eventueel adequate voorstellen 
ingediend, zoals bijvoorbeeld: - een 
aanpassing van het percentage 
emissierechten dat krachtens artikel 10 a 
gratis door deze bedrijfstakken of 
deeltakken wordt ontvangen;

Or. hu

Amendement 599
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk in juni 2011 dient de Commissie 
in het licht van de resultaten van de 

Uiterlijk in juni 2010 dient de Commissie 
in het licht van de resultaten van de 
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internationale onderhandelingen en de 
mate waarin deze leiden tot een mondiale 
beperking van de emissie van 
broeikasgassen, na raadpleging van alle 
betrokken maatschappelijke partners, een 
analytisch verslag bij het Europees 
Parlement en de Raad in met een 
beoordeling van de situatie ten aanzien van 
energie-intensieve bedrijfstakken of 
deeltakken waarvan is vastgesteld dat het 
weglekeffect een significante risicofactor 
vormt. Tegelijk hiermee worden eventueel 
adequate voorstellen ingediend, zoals 
bijvoorbeeld:

internationale onderhandelingen en de 
mate waarin deze leiden tot een mondiale 
beperking van de emissie van 
broeikasgassen, na raadpleging van alle 
betrokken maatschappelijke partners, een 
analytisch verslag bij het Europees 
Parlement en de Raad in met een 
beoordeling van de situatie ten aanzien van 
energie-intensieve bedrijfstakken of 
deeltakken waarvan is vastgesteld dat het 
weglekeffect een significante risicofactor 
vormt. Tegelijk hiermee worden eventueel 
adequate voorstellen ingediend, zoals 
bijvoorbeeld:

Or. en

Motivering

Om dezelfde redenen als die hierboven zijn genoemd in verband met de vaststelling van 
bedrijfstakken waarvoor het weglekeffect een risicofactor vormt, moet – naar onze mening –
de datum voor de indiening van het verslag aan het Europees Parlement en de Raad worden 
verplaatst naar juni 2010.

Amendement 600
Jerzy Buzek

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk in juni 2011 dient de Commissie
in het licht van de resultaten van de 
internationale onderhandelingen en de 
mate waarin deze leiden tot een mondiale 
beperking van de emissie van 
broeikasgassen, na raadpleging van alle 
betrokken maatschappelijke partners, een 
analytisch verslag bij het Europees 
Parlement en de Raad in met een 
beoordeling van de situatie ten aanzien van 
energie-intensieve bedrijfstakken of 

Uiterlijk in juni 2010 dient de Commissie 
in het licht van de resultaten van de 
internationale onderhandelingen en de 
mate waarin deze leiden tot een mondiale 
beperking van de emissie van 
broeikasgassen, na raadpleging van alle 
betrokken maatschappelijke partners, een 
analytisch verslag bij het Europees 
Parlement en de Raad in met een 
beoordeling van de situatie ten aanzien van 
energie-intensieve bedrijfstakken of 



AM\734914NL.doc 41/100 PE409.659v01-00

NL

deeltakken waarvan is vastgesteld dat het 
weglekeffect een significante risicofactor 
vormt. Tegelijk hiermee worden eventueel 
adequate voorstellen ingediend, zoals 
bijvoorbeeld:

deeltakken en energiebedrijfstakken 
waarvan is vastgesteld dat het weglekeffect 
een significante risicofactor vormt. 
Tegelijk hiermee worden eventueel 
adequate voorstellen ingediend, zoals 
bijvoorbeeld:

Or. en

Motivering

De kwestie van het weglekeffect moet naar behoren worden aangepakt en wel door een 
voorspelbaar wetgevingskader vast te stellen. Daarom zijn de zaken die zo snel mogelijk en 
vóór 2011 moeten worden aangepakt de vaststelling van de bedrijfstakken waarvoor het 
weglekeffect een significante risicofactor vormt en de relevante maatregelen om dit effect te 
voorkomen.
De energiebedrijfstakken in bepaalde lidstaten, d.w.z. diverse geïsoleerde energiemarkten, 
zijn even gevoelig voor het weglekeffect als energie-intensieve sectoren en moeten worden 
opgenomen in het verslag van de Commissie.

Amendement 601
Konrad Szymański

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk in juni 2011 dient de Commissie 
in het licht van de resultaten van de 
internationale onderhandelingen en de 
mate waarin deze leiden tot een mondiale 
beperking van de emissie van 
broeikasgassen, na raadpleging van alle 
betrokken maatschappelijke partners, een 
analytisch verslag bij het Europees 
Parlement en de Raad in met een 
beoordeling van de situatie ten aanzien van 
energie-intensieve bedrijfstakken of 
deeltakken waarvan is vastgesteld dat het 
weglekeffect een significante risicofactor 
vormt. Tegelijk hiermee worden eventueel 
adequate voorstellen ingediend, zoals 

Uiterlijk in juni 2010 dient de Commissie 
in het licht van de resultaten van de 
internationale onderhandelingen en de 
mate waarin deze leiden tot een mondiale 
beperking van de emissie van 
broeikasgassen, na raadpleging van alle 
betrokken maatschappelijke partners, een 
analytisch verslag bij het Europees 
Parlement en de Raad in met een 
beoordeling van de situatie ten aanzien van 
energie-intensieve bedrijfstakken of 
deeltakken en energiebedrijfstakken 
waarvan is vastgesteld dat het weglekeffect 
een significante risicofactor vormt. 
Tegelijk hiermee worden eventueel 
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bijvoorbeeld: adequate voorstellen ingediend, zoals 
bijvoorbeeld:

Or. en

Amendement 602
Richard Seeber

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk in juni 2011 dient de Commissie 
in het licht van de resultaten van de 
internationale onderhandelingen en de 
mate waarin deze leiden tot een mondiale 
beperking van de emissie van 
broeikasgassen, na raadpleging van alle 
betrokken maatschappelijke partners, een 
analytisch verslag bij het Europees 
Parlement en de Raad in met een 
beoordeling van de situatie ten aanzien van 
energie-intensieve bedrijfstakken of 
deeltakken waarvan is vastgesteld dat het 
weglekeffect een significante risicofactor 
vormt. Tegelijk hiermee worden eventueel 
adequate voorstellen ingediend, zoals 
bijvoorbeeld:

Uiterlijk in juni 2010 dient de Commissie 
in het licht van de resultaten van de 
internationale onderhandelingen en de 
mate waarin deze leiden tot een mondiale 
beperking van de emissie van 
broeikasgassen, na raadpleging van alle 
betrokken maatschappelijke partners, een 
analytisch verslag bij het Europees 
Parlement en de Raad in met een 
beoordeling van de situatie ten aanzien van 
energie-intensieve bedrijfstakken of 
deeltakken waarvan is vastgesteld dat het 
weglekeffect een significante risicofactor 
vormt. Tegelijk hiermee worden eventueel 
adequate voorstellen ingediend, zoals 
bijvoorbeeld:

Or. en

Motivering

De Commissie moet de resultaten van de Conferentie van Kopenhagen in december 2009 vóór 
juni 2010 kunnen analyseren. Deze analyses en de daaruit voortvloeiende maatregelen zullen 
essentiële informatie opleveren voor de markt. 
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Amendement 603
Jens Holm

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– een aanpassing van het percentage 
emissierechten dat krachtens artikel 10 a 
gratis door deze bedrijfstakken of 
deeltakken wordt ontvangen;

Schrappen

Or. en

Motivering

Gratis emissierechten vormen geen goede reactie op het probleem van het weglekeffect. Van 
het verlenen van gratis emissierechten aan bedrijfstakken die behoren tot de grootste 
uitstoters van broeikasgassen zal niet de benodigde stimulans uitgaan om ervoor te zorgen 
dat die bedrijven de negatieve milieugevolgen van hun productieprocessen tot een minimum 
beperken. 

Amendement 604
Jens Holm

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 8
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 bis - streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de opneming in de 
Gemeenschapsregeling van importeurs van 
producten die worden geproduceerd door 
de overeenkomstig artikel 10 a
vastgestelde bedrijfstakken of deeltakken.

– de opneming in de 
Gemeenschapsregeling van importeurs van 
producten die worden geproduceerd door 
de overeenkomstig lid 1 van dit artikel
vastgestelde bedrijfstakken of deeltakken.

Or. en
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Motivering

Technische aanpassing.

Amendement 605
Jens Holm

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de invoering van een 
belastingaanpassing aan de grens ter 
compensatie van de feitelijke subsidie die 
bedrijven die produceren in niet aan het 
UNFCCC deelnemende ontwikkelde 
landen die ontvangen. 

Or. en

Motivering

Bedrijven die produceren in gebieden van de wereld met overheden die ervoor hebben 
gekozen niet deel te nemen aan het UNFCCC ontvangen een subsidie wanneer zij 
concurreren met Europese en andere bedrijven emissierechten moeten verwerven. Het is dan 
ook redelijk om de mogelijkheid om compenserende rechten te introduceren voor in die 
landen geproduceerde importproducten open te houden teneinde eerlijke concurrentie te 
waarborgen en het weglekeffect tegen te gaan. 

Amendement 606
Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, Jerzy Buzek

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– een aanpassing van het aantal 
emissierechten dat gratis wordt ontvangen 
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ter compensatie van het indirecte effect 
van het doorberekenen van CO2-kosten in 
elektriciteitsprijzen voor die 
bedrijfstakken waarvan overeenkomstig 
artikel 10 a, lid 3, is vastgesteld dat deze 
doorberekening van kosten voor hen van 
bijzonder grote invloed is. Emissierechten 
ter compensatie van het doorberekenen 
van CO2-kosten zijn extra rechten die 
worden afgetrokken van de 
overeenkomstig artikel 10, lid 1, 
toegewezen emissierechten en vallen niet 
onder de leden 1 en 3 van artikel 12.

Or. en

Motivering

De kosten die worden gemaakt vanwege het doorberekenen van de CO2-kosten aan 
elektriciteitsverbruikers zouden een aanzienlijke invloed kunnen hebben op de rentabiliteit 
van elektriciteitsintensieve bedrijfstakken. Als daarnaast het risico van het weglekeffect wordt 
aangetoond, moeten er bovenop de emissierechten die voor directe emissies zijn toegewezen 
extra rechten worden toegewezen. Dergelijke emissierechten moeten worden afgetrokken van 
de totale hoeveelheid te veilen rechten en hebben geen negatieve gevolgen voor de 
exploitanten die onder de veilingregeling vallen als zij zijn vrijgesteld van de verplichting om 
jaarlijks rechten in te leveren en als overdracht niet is toegestaan.

Amendement 607
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– een aanpassing van het aantal 
emissierechten dat gratis wordt ontvangen 
ter compensatie van het indirecte effect 
van het doorberekenen van CO2-kosten in 
elektriciteitsprijzen voor die 
bedrijfstakken waarvan overeenkomstig 
artikel 10 a, lid 3, is vastgesteld dat deze 
doorberekening van kosten voor hen van 
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bijzonder grote invloed is. Emissierechten 
ter compensatie van het doorberekenen 
van CO2-kosten zijn extra rechten die 
worden afgetrokken van de 
overeenkomstig artikel 10, lid 1, 
toegewezen emissierechten en vallen niet 
onder de leden 1 en 3 van artikel 12.

Or. en

Motivering

De kosten die worden gemaakt vanwege het doorberekenen van de CO2-kosten aan 
elektriciteitsverbruikers zouden een aanzienlijke invloed kunnen hebben op de rentabiliteit 
van elektriciteitsintensieve bedrijfstakken. Als daarnaast het risico van het weglekeffect wordt 
aangetoond, moeten er bovenop de emissierechten die voor directe emissies zijn toegewezen 
extra rechten worden toegewezen. Dergelijke emissierechten moeten worden afgetrokken van 
de totale hoeveelheid te veilen rechten en hebben geen negatieve gevolgen voor de 
exploitanten die onder de veilingregeling vallen als zij zijn vrijgesteld van de verplichting om 
jaarlijks rechten in te leveren en als overdracht niet is toegestaan.

Amendement 608
Irena Belohorská

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– een aanpassing van het aantal 
emissierechten dat gratis wordt ontvangen 
ter compensatie van het indirecte effect 
van het doorberekenen van CO2 -kosten 
in elektriciteitsprijzen voor die 
bedrijfstakken waarvan overeenkomstig 
artikel 10 a, lid 3, is vastgesteld dat deze 
doorberekening van kosten voor hen van 
bijzonder grote invloed is. Emissierechten 
ter compensatie van het doorberekenen 
van CO2-kosten zijn extra rechten die 
worden afgetrokken van de 
overeenkomstig artikel 10, lid 1, 
toegewezen emissierechten en vallen niet 
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onder de leden 1 en 3 van artikel 12.

Or. en

Motivering

De kosten die worden gemaakt vanwege het doorberekenen van de CO2-kosten aan 
elektriciteitsverbruikers zouden een aanzienlijke invloed kunnen hebben op de rentabiliteit 
van elektriciteitsintensieve bedrijfstakken. Als daarnaast het risico van het weglekeffect wordt 
aangetoond, moeten er bovenop de emissierechten die voor directe emissies zijn toegewezen 
extra rechten worden toegewezen. Dergelijke emissierechten moeten worden afgetrokken van 
de totale hoeveelheid te veilen rechten en hebben geen negatieve gevolgen voor de 
exploitanten die onder de veilingregeling vallen als zij zijn vrijgesteld van de verplichting om 
jaarlijks rechten in te leveren en als overdracht niet is toegestaan.

Amendement 609
Marie-Noëlle Lienemann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- onderzoeken of het mogelijk is om een 
compenserende koolstofheffing op de 
invoer van deze bedrijfstakken of 
deeltakken in te stellen;

Or. fr

Motivering

Er is een systeem nodig om te verhinderen dat Europese ondernemingen het slachtoffer 
worden van oneerlijke concurrentie.

Amendement 610
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

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

Een internationale overeenkomst die 
energie-intensieve bedrijfstakken omvat 
waarvoor het weglekeffect een 
significante risicofactor vormt, of een 
bedrijfstakspecifieke internationale 
overeenkomst over dergelijke 
bedrijfstakken, moet ten minste voldoen 
aan de volgende criteria teneinde op 
installatieniveau dezelfde 
concurrentievoorwaarden te garanderen 
voor bedrijfstakken waarvan is vastgesteld 
dat het weglekeffect een significante 
risicofactor vormt: 
i) gelijke emissiestreefwaarden voor CO2, 
ii) vergelijkbare regelingen voor de 
beperking van emissies met een gelijk 
effect die zijn gebaseerd op benchmarks 
en zijn ingevoerd door alle deelnemende 
landen of door landen met afwijkende 
emissiestreefwaarden voor CO2 in 
bedrijfstakken die onder de 
Gemeenschapsregeling vallen,
iii) een doeltreffend internationaal 
bewakings- en verificatiesysteem,
vi) een bindende procedure voor de 
beslechting van geschillen en duidelijke 
boetes voor niet-naleving, vergelijkbaar 
met die in de EU-regeling.

Or. en

Motivering

Een internationale overeenkomst voorkomt alleen weglekken van koolstof als zij voldoet aan 
bepaalde criteria, waardoor concurrerende sectoren op voet van gelijkheid worden 
behandeld. 
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Amendement 611
Irena Belohorská

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een internationale overeenkomst die 
energie-intensieve bedrijfstakken omvat 
waarvoor het weglekeffect een 
significante risicofactor vormt, of een 
bedrijfstakspecifieke internationale 
overeenkomst over dergelijke 
bedrijfstakken, moet ten minste voldoen 
aan de volgende criteria teneinde op 
installatieniveau dezelfde 
concurrentievoorwaarden te garanderen 
voor bedrijfstakken waarvan is vastgesteld 
dat het weglekeffect een significante 
risicofactor vormt: 
i) de deelname van landen die een 
kritische massa vertegenwoordigen van 
ten minste 8 5% van de mondiale 
productie, waaronder de belangrijkste 
opkomende markten,
ii) gelijke emissiestreefwaarden voor CO2, 
iii) vergelijkbare regelingen voor de 
beperking van emissies met een gelijk 
effect die zijn gebaseerd op benchmarks 
en zijn ingevoerd door alle deelnemende 
landen of door landen met afwijkende 
emissiestreefwaarden voor CO2 in 
bedrijfstakken die onder de 
Gemeenschapsregeling vallen,
iv) voor concurrerende materialen moeten 
gelijke beperkingen gelden, waarbij 
rekening wordt gehouden met aspecten in 
verband met de levenscyclus,
v) een doeltreffend internationaal 
bewakings- en verificatiesysteem,
vi) een bindende procedure voor de 
beslechting van geschillen en duidelijke 
boetes voor niet-naleving, vergelijkbaar 
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met die in de EU-regeling.

Or. en

Motivering

Een internationale overeenkomst voorkomt alleen weglekken van koolstof als zij voldoet aan 
bepaalde criteria, waardoor concurrerende sectoren op voet van gelijkheid worden 
behandeld. 

Amendement 612
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een internationaal akkoord dat 
betrekking heeft op bedrijfstakken waar 
het weglekeffect een significante 
risicofactor vormt of een voor een 
specifieke sector gesloten internationaal 
akkoord moet op zijn minst voldoen aan 
de volgende criteria, om wat de installaties 
betreft te zorgen voor gelijke 
mogelijkheden voor bedrijfstakken 
waarvan is vastgesteld dat het 
weglekeffect een significante risicofactor 
vormt: 
(i) deelname van landen die een kritische 
massa vormen van minimum 85% van de 
mondiale productie, inclusief de 
belangrijkste opkomende markten,
(ii) equivalente doelstellingen op het 
gebied van CO2-emissies, 
(iii) gelijksoortige regelingen voor 
emissievermindering met vergelijkbaar 
effect, gebaseerd op benchmarks en 
opgelegd door alle deelnemende landen of 
landen met niet-equivalente doelstellingen 
op het gebied van CO2-emissies in 
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sectoren die onder de EU-regeling voor de 
handel in emissierechten vallen, 
(iv) equivalente beperkingen voor 
producten die onder de 
mededingingsregels vallen, rekening 
houdend met de levenscyclus van het 
product,
(v) een doeltreffend internationaal 
systeem voor monitoring en verificatie,
(vi) een bindende 
geschillenbeslechtingsregeling en 
duidelijke regels voor straffen, 
vergelijkbaar met de EU-regeling.

Or. pl

Motivering

Een internationaal akkoord voorkomt het weglekken van CO2 alleen als het voldoet aan 
bepaalde criteria waarmee concurrerende sectoren op gelijke voet worden geplaatst.

Amendement 613
Caroline Lucas

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat publiceert en verstrekt de 
Commissie uiterlijk op 30 september 2011 
de lijst met installaties op zijn grondgebied 
die onder deze richtlijn vallen en alle 
gratis toewijzingen aan elke installatie op 
zijn grondgebied, berekend 
overeenkomstig de in artikel 10 a, lid 1, 
bedoelde regels.

1. Elke lidstaat publiceert en verstrekt de 
Commissie uiterlijk op 30 september 2011 
de lijst met installaties op zijn grondgebied 
die onder deze richtlijn vallen.

2. Uiterlijk op 28 februari van elk jaar 
verlenen de bevoegde autoriteiten de 
hoeveelheid emissierechten die voor dat 
jaar dienen te worden verdeeld, berekend 
overeenkomstig de artikelen 10 en 10 a. 

2. Uiterlijk op 28 februari van elk jaar 
verlenen de bevoegde autoriteiten de 
hoeveelheid emissierechten die voor dat 
jaar dienen te worden verdeeld, berekend 
overeenkomstig artikel 10.
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Een installatie die uit bedrijf wordt 
genomen, ontvangt geen gratis 
emissierechten meer.

Or. en

Amendement 614
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat publiceert en verstrekt de 
Commissie uiterlijk op 30 september 2011 
de lijst met installaties op zijn 
grondgebied die onder deze richtlijn 
vallen en alle gratis toewijzingen aan elke 
installatie op zijn grondgebied, berekend 
overeenkomstig de in artikel 10 bis, lid 1, 
bedoelde regels.

Schrappen

Or. pl

Motivering

Artikel 11, lid 1, leidt tot buitensporig hoge administratieve en rapportagekosten wat betreft 
de in dit document geformuleerde voorstellen. 

Het in artikel 11 bepaalde controleniveau is onevenredig hoog in vergelijking met de 
milieudoelstellingen die door de toepassing van de in dit artikel genoemde 
controlemaatregelen kunnen worden bereikt.

Amendement 615
Jens Holm

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 - lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat publiceert en verstrekt de 
Commissie uiterlijk op 30 september 2011 
de lijst met installaties op zijn grondgebied 
die onder deze richtlijn vallen en alle 
gratis toewijzingen aan elke installatie op
zijn grondgebied, berekend 
overeenkomstig de in artikel 10 a, lid 1, 
bedoelde regels.

1. Elke lidstaat publiceert en verstrekt de 
Commissie uiterlijk op 30 september 2011 
de lijst met installaties op zijn grondgebied 
die onder deze richtlijn vallen. 

Or. en

Motivering

Het uitsluitend veilen van emissierechten moet onmiddellijk de algemene regel worden omdat 
van gratis emissierechten niet de benodigde prikkels uitgaan om ervoor te zorgen dat 
bedrijven de negatieve milieugevolgen van hun gedragingen tot een minimum beperken. Er 
zijn maatregelen gewenst om het weglekeffect te voorkomen, maar hiervoor hoeven geen 
gratis toewijzingen te worden gegeven aan bedrijfstakken die tot de grootste uitstoters van 
broeikasgassen behoren.

Amendement 616
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat publiceert en verstrekt de 
Commissie uiterlijk op 30 september 2011 
de lijst met installaties op zijn grondgebied 
die onder deze richtlijn vallen en alle gratis 
toewijzingen aan elke installatie op zijn 
grondgebied, berekend overeenkomstig de 
in artikel 10 a, lid 1, bedoelde regels.

1. Elke lidstaat publiceert en verstrekt de 
Commissie uiterlijk op 30 juni 2011 de 
nationale uitvoeringsmaatregelen met 
vermelding van de lijst met installaties op 
zijn grondgebied die onder deze richtlijn 
vallen en alle gratis toewijzingen aan elke 
installatie op zijn grondgebied, berekend 
overeenkomstig de in artikel 10 a, lid 1, 
bedoelde regels.

Or. en
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Motivering

De datum voor de indiening van nationale uitvoeringsmaatregelen moet worden vervroegd tot 
juni 2011 om de lidstaten de tijd te geven deze maatregelen te wijzigen als zij door de 
Commissie worden verworpen. 

Amendement 617
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat publiceert en verstrekt de 
Commissie uiterlijk op 30 september 2011 
de lijst met installaties op zijn grondgebied 
die onder deze richtlijn vallen en alle gratis 
toewijzingen aan elke installatie op zijn 
grondgebied, berekend overeenkomstig de 
in artikel 10 a, lid 1, bedoelde regels.

1. Elke lidstaat publiceert en verstrekt de 
Commissie uiterlijk op 30 september 2011 
de lijst met installaties op zijn grondgebied 
die onder deze richtlijn vallen en alle gratis 
toewijzingen aan elke installatie op zijn 
grondgebied, berekend overeenkomstig de 
in artikel 10 a, lid 2, bedoelde regels.

Or. de

Motivering

     Aanpassing is noodzakelijk met het oog op de invoering van het benchmarkmodel.

Amendement 618
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 - lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1a. Binnen drie maanden na de 
kennisgeving van de nationale 
uitvoeringsmaatregelen door een lidstaat 
krachtens lid 1, kan de Commissie deze 
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maatregelen, of enig aspect daarvan, 
verwerpen, op grond van hun 
onverenigbaarheid met de in artikel 10 a, 
lid 1, bedoelde regels. De lidstaat verleent 
slechts emissierechten krachtens lid 2 
indien de voorgestelde amendementen 
door de Commissie aanvaard worden. Een 
besluit om maatregelen te verwerpen 
wordt door de Commissie gemotiveerd.

Or. en

Motivering

Het is noodzakelijk dat de Commissie een rol speelt bij de goedkeuring van nationale 
uitvoeringsmaatregelen om ervoor te zorgen dat de lidstaten de regels inzake de gratis 
toewijzing aan hun installaties op consistente wijze toepassen.

Amendement 619
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 - lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Uiterlijk op 28 februari van elk jaar 
verlenen de bevoegde autoriteiten de 
hoeveelheid emissierechten die voor dat 
jaar dienen te worden verdeeld, berekend 
overeenkomstig de artikelen 10 en 10 a. 

2. Uiterlijk op 28 februari van elk jaar 
verlenen de bevoegde autoriteiten 
overeenkomstig hun nationale 
uitvoeringsmaatregelen de hoeveelheid 
emissierechten die voor dat jaar dienen te 
worden verdeeld, berekend 
overeenkomstig de artikelen 10 en 10 a. 

Een installatie die uit bedrijf wordt 
genomen, ontvangt geen gratis 
emissierechten meer.

2a. Installaties waar geen in bijlage I 
genoemde activiteiten meer plaatsvinden 
of waar de productiecapaciteit voor de in 
bijlage I genoemde activiteiten is gedaald 
tot onder de in die bijlage vastgelegde 
grenswaarden, ontvangen geen gratis 
emissierechten meer.
De Commissie neemt, in de krachtens 
artikel 10 a, lid 1, vastgestelde 
maatregelen, bepalingen op om 
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installaties te definiëren die gedeeltelijk of 
tijdelijk uit bedrijf worden genomen. Deze 
installaties kunnen een gratis toewijzing 
blijven ontvangen overeenkomstig de 
krachtens artikel 10 a, lid 1, vastgestelde 
maatregelen inzake gratis toewijzing.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk te definiëren wanneer een installatie uit bedrijf wordt genomen om 
harmonisatie in de gehele EU te waarborgen. 

Amendement 620
Jens Holm

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Uiterlijk op 28 februari van elk jaar 
verlenen de bevoegde autoriteiten de 
hoeveelheid emissierechten die voor dat 
jaar dienen te worden verdeeld, berekend 
overeenkomstig de artikelen 10 en 10 a.

2. Uiterlijk op 28 februari van elk jaar 
verlenen de bevoegde autoriteiten de 
hoeveelheid emissierechten die voor dat 
jaar dienen te worden verdeeld, berekend 
overeenkomstig artikel 10. 

Een installatie die uit bedrijf wordt 
genomen, ontvangt geen gratis 
emissierechten meer.

Or. en

Amendement 621
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 - lid 2 - alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een installatie die uit bedrijf wordt 
genomen, ontvangt geen gratis 
emissierechten meer.

Een installatie die uit bedrijf wordt 
genomen, ontvangt geen gratis 
emissierechten meer en moet een 
evenredige hoeveelheid reeds aan haar 
verleende gratis emissierechten 
teruggeven.

Or. en

Motivering

Het amendement moet voorkomen dat voortzetting van de productie nadat het besluit is 
genomen om een installatie uit bedrijf te nemen wordt gestimuleerd om gratis emissierechten 
te behouden.

Amendement 622
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 - lid 2 - alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een installatie die uit bedrijf wordt 
genomen, ontvangt geen gratis 
emissierechten meer.

Een installatie die uit bedrijf wordt 
genomen, ontvangt geen gratis 
emissierechten meer. Ongebruikte 
emissierechten worden overgedragen aan 
de reserve.

Or. en

Motivering

De emissierechten die zijn gereserveerd voor nieuwkomers zullen naar verwachting de 
liquiditeit vergroten. De markt verwacht dat deze liquiditeit gratis wordt toegewezen aan 
installaties (waardoor de vraag afneemt). Ongebruikte emissierechten moeten derhalve op de 
markt worden gebracht. 
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Amendement 623
Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 - lid 2 - alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een installatie die uit bedrijf wordt 
genomen, ontvangt geen gratis 
emissierechten meer.

Een installatie die uit bedrijf wordt 
genomen, ontvangt geen gratis 
emissierechten meer, tenzij de exploitant 
aan de bevoegde autoriteit aantoont dat 
deze de productie binnen een 
gespecificeerde en redelijke termijn in 
eigen land vervangt.

Or. en

Amendement 624
Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gebruik van CER's en ERU’s uit 
projectactiviteiten in de 

Gemeenschapsregeling vóór de 
inwerkingtreding van een toekomstige 

internationale overeenkomst over 
klimaatverandering

Gebruik van uitsluitend volgens de 
"gouden standaard" gecertificeerde

CER's uit projectactiviteiten in de 
Gemeenschapsregeling vóór de 

inwerkingtreding van een toekomstige 
internationale overeenkomst over 

klimaatverandering
1. Tot de inwerkingtreding van een 
toekomstige internationale overeenkomst 
over klimaatverandering en vooruitlopend 
op de toepassing van artikel 28, leden 3 en 
4, zijn de leden 2 tot en met 7 van dit 
artikel van toepassing.

1. Tot de inwerkingtreding van een 
toekomstige internationale overeenkomst 
over klimaatverandering zijn de leden 2 tot 
en met 6 van toepassing.

2. De exploitanten kunnen de bevoegde 
autoriteit, mits de door de lidstaten aan hen 

2. De exploitanten kunnen de bevoegde 
autoriteit, mits de door de lidstaten aan hen 
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toegestane mate van CER/ERU-gebruik
voor de periode van 2008 tot 2012 niet 
volledig benut is, verzoeken in ruil voor 
CER's en ERU's die zijn verleend voor 
emissiebeperkingen vóór 2012 uit 
projecttypes die in de periode van 2008 tot 
2012 door alle lidstaten in de 
Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd, emissierechten aan hen te 
verlenen die met ingang van 2013 geldig 
zijn. Tot 31 december 2014 voert de 
bevoegde autoriteit een dergelijke ruil op 
verzoek uit.

toegestane hoeveelheid van uitsluitend 
volgens de "gouden standaard" 
gecertificeerde CER’s voor de periode van 
2008 tot 2012 niet volledig benut is, 
verzoeken in ruil voor uitsluitend "gouden 
standaard" CER's die zijn verleend voor 
emissiebeperkingen vóór 2012 uit 
projecttypes die in de periode van 2008 tot 
2012 door alle lidstaten in de 
Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd, emissierechten aan hen te 
verlenen die met ingang van 2013 geldig 
zijn. De totale hoeveelheid verleende 
emissierechten (met inbegrip van de 
overeenkomstig de leden 3, 4 en 5 
toegewezen emissierechten) mag niet 
meer dan 50% bedragen van het volume 
van de bovenvermelde buiten de Europese 
Unie gegenereerde kredieten die niet 
volledig benut zijn. Tot 31 december 2014 
voert de bevoegde autoriteit een dergelijke 
ruil op verzoek uit.

3. Mits de door de lidstaten aan de 
exploitanten toegestane mate van 
CER/ERU-gebruik voor de periode van 
2008 tot 2012 niet volledig benut is, staan 
de bevoegde autoriteiten de exploitanten 
toe met het oog op emissiebeperking met 
ingang van 2013 verleende CER’s uit 
projecten die vóór 2013 zijn vastgesteld, in 
te ruilen voor emissierechten die met 
ingang van 2013 geldig zijn.

3. Mits de door de lidstaten aan de 
exploitanten toegestane hoeveelheid van 
uitsluitend volgens de "gouden 
standaard" gecertificeerde CER’s voor de 
periode van 2008 tot 2012 niet volledig 
benut is, staan de bevoegde autoriteiten de 
exploitanten toe met het oog op 
emissiebeperking met ingang van 2013 
verleende uitsluitend volgens de "gouden 
standaard" gecertificeerde CER’s uit 
projecten die vóór 2013 zijn vastgesteld, in 
te ruilen voor emissierechten die met 
ingang van 2013 geldig zijn. De totale 
hoeveelheid verleende emissierechten 
(met inbegrip van de overeenkomstig de 
leden 3, 4 en 5 toegewezen 
emissierechten) mag niet meer dan 50% 
bedragen van het volume van de 
bovenvermelde buiten de Europese Unie 
gegenereerde kredieten die niet volledig 
benut zijn.

De eerste alinea geldt voor alle 
projecttypes die in de periode van 2008 tot 
2012 door alle lidstaten in de 
Gemeenschapsregeling werden 

De eerste alinea geldt voor alle 
projecttypes die in de periode van 2008 tot 
2012 door alle lidstaten in de 
Gemeenschapsregeling werden 
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geaccepteerd. geaccepteerd.
4. Mits de door de lidstaten aan de 
exploitanten toegestane mate van 
CER/ERU-gebruik voor de periode van 
2008 tot 2012 niet volledig benut is, staan 
de bevoegde autoriteiten de exploitanten 
toe met het oog op emissiebeperking met 
ingang van 2013 verleende CER’s in te 
ruilen voor emissierechten uit nieuwe 
projecten die met ingang van 2013 in de 
minst ontwikkelde landen van start gaan.

4. Mits de door de lidstaten aan de 
exploitanten toegestane mate van CER-
gebruik voor de periode van 2008 tot 2012 
niet volledig benut is, staan de bevoegde 
autoriteiten de exploitanten toe met het oog 
op emissiebeperking met ingang van 2013 
verleende uitsluitend volgens de "gouden 
standaard" gecertificeerde CER’s in te 
ruilen voor emissierechten uit nieuwe 
projecten die met ingang van 2013 in de 
minst ontwikkelde landen van start gaan.

De eerste alinea geldt voor CER’s voor alle 
projecttypes die in de periode van 2008 tot 
2012 door alle lidstaten in de 
Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd, totdat deze landen een 
overeenkomst met de Gemeenschap 
hebben bekrachtigd, maar uiterlijk tot 
2020. 

De eerste alinea geldt voor CER’s voor alle 
projecttypes die in de periode van 2008 tot 
2012 door alle lidstaten in de 
Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd, totdat deze landen een 
overeenkomst met de Gemeenschap 
hebben bekrachtigd, maar uiterlijk tot 
2020. De totale hoeveelheid verleende 
emissierechten (met inbegrip van de 
overeenkomstig de leden 3, 4 en 5 
toegewezen emissierechten) mag niet 
meer dan 50% bedragen van het volume 
van de bovenvermelde buiten de Europese 
Unie gegenereerde kredieten die niet 
volledig benut zijn.

5. Mits de door de lidstaten aan de 
exploitanten toegestane mate van 
CER/ERU-gebruik voor de periode van 
2008 tot 2012 niet volledig benut is en 
wanneer de sluiting van een internationale 
overeenkomst over klimaatverandering 
vertraging oploopt, kunnen kredieten uit 
projecten of andere emissiebeperkende 
activiteiten overeenkomstig met derde 
landen gesloten overeenkomsten in de 
Gemeenschapsregeling worden gebruikt, 
waarbij de mate van gebruik wordt 
gespecificeerd. Overeenkomstig deze 
overeenkomsten kunnen de exploitanten 
kredieten uit projectactiviteiten in deze 
derde landen gebruiken om aan hun 
verplichtingen uit hoofde van de 
Gemeenschapsregeling te voldoen.

5. Mits de door de lidstaten aan de 
exploitanten toegestane mate van CER-
gebruik voor de periode van 2008 tot 2012 
niet volledig benut is en wanneer de 
sluiting van een internationale 
overeenkomst over klimaatverandering 
vertraging oploopt, kunnen kredieten uit 
projecten of andere emissiebeperkende 
activiteiten, indien het om volgens de 
"gouden standaard" gecertificeerde 
kredieten gaat, overeenkomstig met derde 
landen gesloten overeenkomsten in de 
Gemeenschapsregeling worden gebruikt, 
waarbij de mate van gebruik wordt 
gespecificeerd. Overeenkomstig deze 
overeenkomsten kunnen de exploitanten 
kredieten uit projectactiviteiten in deze 
derde landen gebruiken om aan hun 
verplichtingen uit hoofde van de 
Gemeenschapsregeling te voldoen. De 
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totale hoeveelheid verleende 
emissierechten (met inbegrip van de 
overeenkomstig de leden 3, 4 en 5 
toegewezen emissierechten) mag niet 
meer dan 50% bedragen van het volume 
van de bovenvermelde buiten de Europese 
Unie gegenereerde kredieten die niet 
volledig benut zijn.

6. In lid 5 bedoelde overeenkomsten 
regelen het gebruik in de 
Gemeenschapsregeling van kredieten uit 
technologieën voor duurzame energie of 
energie-efficiëntie die overdracht van 
technologie en duurzame ontwikkeling 
stimuleren. Een dergelijke overeenkomst 
kan ook het gebruik regelen van kredieten 
uit projecten waarbij het gebruikte 
referentieniveau lager ligt dan het niveau 
van de gratis toewijzing krachtens de in 
artikel 10 bis bedoelde maatregelen of 
lager dan het niveau dat krachtens de 
communautaire wetgeving wordt vereist.

6. In lid 5 bedoelde overeenkomsten 
regelen het gebruik in de 
Gemeenschapsregeling van volgens de 
"gouden standaard" gecertificeerde 
kredieten uit technologieën voor duurzame 
energie of energie-efficiëntie die 
overdracht van technologie en duurzame 
ontwikkeling stimuleren. Een dergelijke 
overeenkomst kan ook het gebruik regelen 
van kredieten uit projecten waarbij het 
gebruikte referentieniveau lager ligt dan 
het niveau van de gratis toewijzing 
krachtens de in artikel 10 bis bedoelde 
maatregelen of lager dan het niveau dat 
krachtens de communautaire wetgeving 
wordt vereist.

7. Zodra een internationale overeenkomst 
over klimaatverandering tot stand is 
gekomen, worden alleen CER's uit derde 
landen die deze overeenkomst hebben 
bekrachtigd, in de Gemeenschapsregeling 
geaccepteerd.

7. Zodra een internationale overeenkomst 
over klimaatverandering tot stand is 
gekomen, worden alleen de uitsluitend als 
"gouden standaard"gecertificeerde CER's 
uit derde landen die deze overeenkomst 
hebben bekrachtigd, in de
Gemeenschapsregeling geaccepteerd, tot 
10% van de extra reductie-inspanning 
overeenkomstig artikel 9.

Or. fr

Motivering

De garantie om over kredieten te beschikken die de wereldwijde duurzame ontwikkeling 
ondersteunen, moet in de ETS-richtlijn worden opgenomen.
Het is belangrijk dat er in de derde fase van de ETS-richtlijn alleen "gouden standaard" 
kredieten worden gebruikt.
Indien er geen internationaal akkoord tot stand komt, mag slechts 50% van de kredieten in de 
periode 2008-2012 opnieuw worden gebruikt.
Indien er wel een internationale overeenkomst wordt gesloten, mag 10% van de in de ETS-
richtlijn voorziene totale reductie-inspanning gebruikt worden met volgens de "gouden 
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standaard" gecertificeerde REC’s.

Amendement 625
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gebruik van CER's en ERU's uit 
projectactiviteiten in de 
Gemeenschapsregeling vóór de 
inwerkingtreding van een toekomstige 
internationale overeenkomst over 
klimaatverandering

Exclusief gebruik van "gouden 
standaard" CER's uit projectactiviteiten in 
de Gemeenschapsregeling indien er geen
toekomstige internationale overeenkomst 
over klimaatverandering in werking treedt 
vóór eind 2012
In het kader van deze richtlijn worden 
uitsluitend CER's toegestaan waarvoor 
methoden en normen worden toegepast 
die overeenstemmen met de methoden en 
normen zoals die zijn ontwikkeld door de 
Gold Standard Foundation.

2. De exploitanten kunnen de bevoegde 
autoriteit, mits de door de lidstaten aan hen 
toegestane mate van CER/ERU-gebruik 
voor de periode van 2008 tot 2012 niet 
volledig benut is, verzoeken in ruil voor 
CER's en ERU's die zijn verleend voor 
emissiebeperkingen vóór 2012 uit 
projecttypes die in de periode van 2008 tot 
2012 door alle lidstaten in de 
Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd, emissierechten aan hen te 
verlenen die met ingang van 2013 geldig 
zijn. Tot 31 december 2014 voert de 
bevoegde autoriteit een dergelijke ruil op 
verzoek uit. 

2. De exploitanten kunnen de bevoegde 
autoriteit, mits de door de lidstaten aan hen 
toegestane mate van CER-gebruik voor de 
periode van 2008 tot 2012 niet volledig 
benut is, verzoeken uitsluitend in ruil voor 
"gouden standaard" CER's die zijn 
verleend voor emissiebeperkingen vóór 
2012 uit projecttypes die in de periode van 
2008 tot 2012 door alle lidstaten in de 
Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd, emissierechten aan hen te 
verlenen die met ingang van 2013 geldig 
zijn. De hoeveelheid verleende 
emissierechten, met inbegrip van rechten 
die zijn verleend krachtens de leden 3, 4 
en 5, mag niet meer bedragen dan 50 % 
van de hoeveelheid hierboven bedoelde 
externe kredieten die niet volledig zijn 
benut. Tot 31 december 2014 voert de 
bevoegde autoriteit een dergelijke ruil op 
verzoek uit.

3. Mits de door de lidstaten aan de 
exploitanten toegestane mate van 

3. Mits de door de lidstaten aan de 
exploitanten toegestane mate van CER-
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CER/ERU-gebruik voor de periode van 
2008 tot 2012 niet volledig benut is, staan 
de bevoegde autoriteiten de exploitanten 
toe met het oog op emissiebeperking met 
ingang van 2013 verleende CER's uit 
projecten die vóór 2013 zijn vastgesteld, in 
te ruilen voor emissierechten die met 
ingang van 2013 geldig zijn.

gebruik voor de periode van 2008 tot 2012 
niet volledig benut is, staan de bevoegde 
autoriteiten de exploitanten toe met het oog 
op emissiebeperking uitsluitend met 
ingang van 2013 verleende "gouden 
standaard" CER's uit projecten die vóór 
2013 zijn vastgesteld, in te ruilen voor 
emissierechten die met ingang van 2013 
geldig zijn. De hoeveelheid verleende 
emissierechten, met inbegrip van rechten 
die zijn verleend krachtens de leden 2, 4 
en 5, mag niet meer bedragen dan 50 % 
van de hoeveelheid hierboven bedoelde 
externe kredieten die niet volledig zijn 
benut.

De eerste alinea geldt voor alle 
projecttypes die in de periode van 2008 tot 
2012 door alle lidstaten in de 
Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd.

De eerste alinea geldt voor alle "gouden 
standaard" projecttypes die in de periode 
van 2008 tot 2012 door alle lidstaten in de 
Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd.

4. Mits de door de lidstaten aan de 
exploitanten toegestane mate van 
CER/ERU-gebruik voor de periode van 
2008 tot 2012 niet volledig benut is, staan 
de bevoegde autoriteiten de exploitanten 
toe met het oog op emissiebeperking met 
ingang van 2013 verleende CER's in te 
ruilen voor emissierechten uit nieuwe 
projecten die met ingang van 2013 in de 
minst ontwikkelde landen van start gaan.

4. Mits de door de lidstaten aan de 
exploitanten toegestane mate van CER-
gebruik voor de periode van 2008 tot 2012 
niet volledig benut is, staan de bevoegde 
autoriteiten de exploitanten toe met het oog 
op emissiebeperking uitsluitend met 
ingang van 2013 verleende "gouden 
standaard" CER's in te ruilen voor 
emissierechten uit nieuwe projecten die 
met ingang van 2013 in de minst 
ontwikkelde landen van start gaan.

De eerste alinea geldt voor CER's voor alle 
projecttypes die in de periode van 2008 tot 
2012 door alle lidstaten in de 
Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd, totdat deze landen een 
overeenkomst met de Gemeenschap 
hebben bekrachtigd, maar uiterlijk tot 
2020.

De eerste alinea geldt voor CER's voor alle 
projecttypes die in de periode van 2008 tot 
2012 door alle lidstaten in de 
Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd, totdat deze landen een 
overeenkomst met de Gemeenschap 
hebben bekrachtigd, maar uiterlijk tot 
2020. De hoeveelheid verleende 
emissierechten, met inbegrip van rechten 
die zijn verleend krachtens de leden 2, 3 
en 5, mag niet meer bedragen dan 50 % 
van de hoeveelheid hierboven bedoelde 
externe kredieten die niet volledig zijn 
benut.

5. Mits de door de lidstaten aan de 
exploitanten toegestane mate van 

5. Mits de door de lidstaten aan de 
exploitanten toegestane mate van CER-
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CER/ERU-gebruik voor de periode van 
2008 tot 2012 niet volledig benut is en 
wanneer de sluiting van een internationale 
overeenkomst over klimaatverandering 
vertraging oploopt, kunnen kredieten uit 
projecten of andere emissiebeperkende 
activiteiten overeenkomstig met derde 
landen gesloten overeenkomsten in de 
Gemeenschapsregeling worden gebruikt, 
waarbij de mate van gebruik wordt 
gespecificeerd. Overeenkomstig deze 
overeenkomsten kunnen de exploitanten 
kredieten uit projectactiviteiten in deze 
derde landen gebruiken om aan hun 
verplichtingen uit hoofde van de 
Gemeenschapsregeling te voldoen.

gebruik voor de periode van 2008 tot 2012 
niet volledig benut is en wanneer de 
sluiting van een internationale 
overeenkomst over klimaatverandering 
vertraging oploopt, kunnen kredieten uit 
projecten of andere emissiebeperkende 
activiteiten overeenkomstig met derde 
landen gesloten overeenkomsten in de 
Gemeenschapsregeling worden gebruikt, 
waarbij de mate van gebruik wordt 
gespecificeerd. Overeenkomstig deze 
overeenkomsten kunnen de exploitanten 
kredieten uit projectactiviteiten in deze 
derde landen gebruiken om aan hun 
verplichtingen uit hoofde van de 
Gemeenschapsregeling te voldoen, mits het 
"gouden standaard" kredieten betreft. De 
hoeveelheid verleende emissierechten, met 
inbegrip van rechten die zijn verleend 
krachtens de leden 2, 3 en 4, mag niet 
meer bedragen dan 50 % van de 
hierboven bedoelde externe kredieten die 
niet volledig zijn benut.

6. In lid 5 bedoelde overeenkomsten 
regelen het gebruik in de 
Gemeenschapsregeling van kredieten uit 
technologieën voor duurzame energie of 
energie-efficiëntie die overdracht van 
technologie en duurzame ontwikkeling 
stimuleren. Een dergelijke overeenkomst 
kan ook het gebruik regelen van kredieten 
uit projecten waarbij het gebruikte 
referentieniveau lager ligt dan het niveau 
van de gratis toewijzing krachtens de in 
artikel 10 a bedoelde maatregelen of lager
dan het niveau dat krachtens de 
communautaire wetgeving wordt vereist.

6. In lid 5 bedoelde overeenkomsten 
regelen het gebruik in de 
Gemeenschapsregeling van "gouden 
standaard" kredieten uit technologieën 
voor duurzame energie of energie-
efficiëntie die overdracht van technologie 
en duurzame ontwikkeling stimuleren. Een 
dergelijke overeenkomst kan ook het 
gebruik regelen van kredieten uit projecten 
waarbij het gebruikte referentieniveau 
lager ligt dan het niveau dat krachtens de 
communautaire wetgeving wordt vereist.

7. Zodra een internationale overeenkomst 
over klimaatverandering tot stand is 
gekomen, worden alleen CER's uit derde 
landen die deze overeenkomst hebben 
bekrachtigd, in de Gemeenschapsregeling 
geaccepteerd."

7. Zodra een internationale overeenkomst 
over klimaatverandering tot stand is 
gekomen, worden alleen "gouden 
standaard" CER's uit derde landen die 
deze overeenkomst hebben bekrachtigd, in 
de Gemeenschapsregeling geaccepteerd, 
tot maximaal 10 % van de extra reductie-
inspanning die plaatsvindt 
overeenkomstig de artikelen 9 en 28.

Or. en
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Motivering

Dit amendement zorgt ervoor dat er alleen kredieten van goede kwaliteit die voldoen aan 
transparante criteria van additionaliteit en duurzame ontwikkeling worden toegelaten in de
EU-ETS. Het is belangrijk dat in de derde fase van de EU-ETS alleen "gouden standaard" 
kredieten voor de handel in aanmerking komen. De helft van eventueel ongebruikte CDM-
kredieten uit de fase vóór 2013 mag worden overgedragen naar de derde fase na 2013 en uit 
hoofde van een internationale overeenkomst kan 10 % van de extra reductie-inspanning 
worden gecompenseerd. 

Amendement 626
Amalia Sartori

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gebruik van CER's en ERU's uit 
projectactiviteiten in de 
Gemeenschapsregeling vóór de 
inwerkingtreding van een toekomstige 
internationale overeenkomst over 
klimaatverandering

Gebruik van CER's en ERU's uit 
projectactiviteiten in de 
Gemeenschapsregeling

1. Tot de inwerkingtreding van een 
toekomstige internationale overeenkomst 
over klimaatverandering en vooruitlopend 
op de toepassing van artikel 28, leden 3 en 
4, zijn de leden 2 tot en met 7 van dit 
artikel van toepassing.

1. Tot de inwerkingtreding van een 
toekomstige internationale overeenkomst 
over klimaatverandering en vooruitlopend 
op de toepassing van artikel 28, leden 3 en 
4, zijn de leden 2 tot en met 4 van dit 
artikel van toepassing.

2. De exploitanten kunnen de bevoegde 
autoriteit, mits de door de lidstaten aan hen 
toegestane mate van CER/ERU-gebruik 
voor de periode van 2008 tot 2012 niet 
volledig benut is, verzoeken in ruil voor 
CER's en ERU's die zijn verleend voor 
emissiebeperkingen vóór 2012 uit 
projecttypes die in de periode van 2008 tot 
2012 door alle lidstaten in de 
Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd, emissierechten aan hen te 
verlenen die met ingang van 2013 geldig 
zijn. Tot 31 december 2014 voert de 
bevoegde autoriteit een dergelijke ruil op 

2. De exploitanten kunnen de bevoegde 
autoriteit, mits de door de lidstaten aan hen 
toegestane mate van CER/ERU-gebruik 
voor de periode van 2008 tot 2012 niet 
volledig benut is, verzoeken in ruil voor 
CER's en ERU's die zijn verleend voor 
emissiebeperkingen uit projecttypes die tot 
en met 2012 ten minste door één lidstaat 
in de Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd, emissierechten aan hen te 
verlenen die bovenop de hoeveelheid 
krachtens artikel 9 verleende 
emissierechten komen en die met ingang 
van 2013 geldig zijn. Tot 31 december 
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verzoek uit. 2014 voert de bevoegde autoriteit een 
dergelijke ruil op verzoek uit.

3. Mits de door de lidstaten aan de 
exploitanten toegestane mate van 
CER/ERU-gebruik voor de periode van 
2008 tot 2012 niet volledig benut is, staan 
de bevoegde autoriteiten de exploitanten 
toe met het oog op emissiebeperking met 
ingang van 2013 verleende CER's uit 
projecten die vóór 2013 zijn vastgesteld, in 
te ruilen voor emissierechten die met 
ingang van 2013 geldig zijn. De eerste 
alinea geldt voor alle projecttypes die in 
de periode van 2008 tot 2012 door alle 
lidstaten in de Gemeenschapsregeling 
werden geaccepteerd.

3. In elk geval mogen exploitanten 
gebruikmaken van CER's / ERU's of 
kredieten, tot maximaal [10,5] % van hun 
jaarlijkse emissies om aan hun 
verplichtingen uit hoofde van de 
Gemeenschapsregeling te voldoen. Dit 
gebeurt door inlevering van:

a) CER's/ERU's uit CDM/JI-projecten in 
verband met emissiereducties die 
plaatsvinden tot eind 2015;
b) CER's/ERU's uit CDM/JI-projecten in 
verband met emissiereducties die met 
ingang van 2013 plaatsvinden in landen 
die een toekomstige internationale 
overeenkomst over klimaatverandering 
hebben bekrachtigd;
c) CER's/ERU's uit CDM/JI-projecten in 
verband met emissiereducties die met 
ingang van 2013 plaatsvinden in landen 
waarmee de EU vóór 31 december 2015 
een bilaterale of multilaterale 
samenwerkingsovereenkomst over 
klimaatverandering heeft gesloten; of
d) kredieten uit emissiebeperkende 
activiteiten die zijn vastgesteld 
overeenkomstig vereisten die zijn 
neergelegd in 
samenwerkingsovereenkomsten in landen 
die niet in aanmerking komen uit hoofde 
van het CDM en die een 
samenwerkingsovereenkomst hebben 
gesloten met de Gemeenschap in verband 
met emissiereducties met ingang van 2013 
tot één jaar na de inwerkingtreding van 
een toekomstige internationale 
overeenkomst over klimaatverandering.
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4. Mits de door de lidstaten aan de 
exploitanten toegestane mate van 
CER/ERU-gebruik voor de periode van 
2008 tot 2012 niet volledig benut is, staan 
de bevoegde autoriteiten de exploitanten 
toe met het oog op emissiebeperking met 
ingang van 2013 verleende CER's in te 
ruilen voor emissierechten uit nieuwe 
projecten die met ingang van 2013 in de 
minst ontwikkelde landen van start gaan. 
De eerste alinea geldt voor CER's voor 
alle projecttypes die in de periode van 
2008 tot 2012 door alle lidstaten in de 
Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd, totdat deze landen een 
overeenkomst met de Gemeenschap 
hebben bekrachtigd, maar uiterlijk tot 
2020.

4. In de in lid 3, letter d, bedoelde 
samenwerkingsovereenkomsten worden 
de projecttypen gedefinieerd die in 
aanmerking komen, alsmede de methoden
die worden gebruikt om de hoeveelheid te 
verlenen kredieten vast te stellen en een 
mechanisme dat de omzetting moet 
waarborgen van kredieten in certificaten 
die kunnen worden gebruikt voor de 
naleving van een toekomstige 
internationale overeenkomst over 
klimaatverandering.

5. Mits de door de lidstaten aan de 
exploitanten toegestane mate van 
CER/ERU-gebruik voor de periode van 
2008 tot 2012 niet volledig benut is en 
wanneer de sluiting van een 
internationale overeenkomst over 
klimaatverandering vertraging oploopt, 
kunnen kredieten uit projecten of andere 
emissiebeperkende activiteiten 
overeenkomstig met derde landen gesloten 
overeenkomsten in de 
Gemeenschapsregeling worden gebruikt, 
waarbij de mate van gebruik wordt 
gespecificeerd. Overeenkomstig deze 
overeenkomsten kunnen de exploitanten 
kredieten uit projectactiviteiten in deze 
derde landen gebruiken om aan hun 
verplichtingen uit hoofde van de 
Gemeenschapsregeling te voldoen.
6. In lid 5 bedoelde overeenkomsten 
regelen het gebruik in de 
Gemeenschapsregeling van kredieten uit 
technologieën voor duurzame energie of 
energie-efficiëntie die overdracht van 
technologie en duurzame ontwikkeling 
stimuleren. Een dergelijke overeenkomst 
kan ook het gebruik regelen van kredieten 
uit projecten waarbij het gebruikte 
referentieniveau lager ligt dan het niveau 
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van de gratis toewijzing krachtens de in 
artikel 10 a bedoelde maatregelen of lager 
dan het niveau dat krachtens de 
communautaire wetgeving wordt vereist.
7. Zodra een internationale overeenkomst 
over klimaatverandering tot stand is 
gekomen, worden alleen CER's uit derde 
landen die deze overeenkomst hebben 
bekrachtigd, in de Gemeenschapsregeling 
geaccepteerd.

Or. en

Motivering

Het voorgestelde amendement zorgt ervoor dat de door de lidstaten aan exploitanten 
toegestane mate van CER/ERU-gebruik voor de periode van 2008 tot 2012 volledig wordt 
benut. Met het amendement wordt ook het concept van het supplementariteitsbeginsel, d.w.z 
het beginsel dat maximaal de helft van de inspanning (die ook de groei ten gevolge van 
toegenomen economische activiteit dient te omvatten) om te voldoen aan de 
emissiereductieverplichtingen kan worden gerealiseerd door gebruik te maken van 
internationale mechanismen, in de derde handelsperiode geïntroduceerd. Dit beginsel wordt 
toegepast ongeacht de inwerkingtreding van een toekomstige internationale overeenkomst.

Amendement 627
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 a - titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gebruik van CER's en ERU's uit 
projectactiviteiten in de 
Gemeenschapsregeling vóór de
inwerkingtreding van een toekomstige 
internationale overeenkomst over 
klimaatverandering

Gebruik van CER's en ERU's uit 
projectactiviteiten in de 
Gemeenschapsregeling in verband met de 
sluiting van een toekomstige internationale 
overeenkomst over klimaatverandering

Or. en
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Motivering

Niet alle bepalingen in artikel 11 a zijn van toepassing op de situatie vóór de 
inwerkingtreding van een toekomstige internationale overeenkomst.

Amendement 628
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 a - lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1a. Om te garanderen dat CDM-projecten 
duidelijk van aanvullende aard zijn en 
bijdragen tot duurzame ontwikkeling, 
moet de Commissie uitsluitend "gouden 
standaard" projecten toestaan. Dit 
vereiste geldt voor de leden 2 tot en met 7.

Or. en

Motivering

De toepassing van "gouden standaard" criteria zorgt ervoor dat uitsluitend projecten van 
hoge kwaliteit een accreditatie ontvangen, hetgeen betekent dat alleen emissiebeperkingen die 
anders niet zouden hebben plaatsgevonden en projecten die op plaatselijk niveau duidelijke 
effecten hebben op de duurzame ontwikkeling worden toegestaan.

Amendement 629
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 a - lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1b. Vertegenwoordigers van de Commissie 
en het Europees Parlement moeten deel 
uit maken van de raad voor de "gouden 
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standaard" om de verantwoordelijkheid 
voor toekomstige ontwikkelingen met 
betrekking tot de kwaliteitscriteria inzake 
de "gouden standaard" te waarborgen.

Or. en

Motivering

Dit amendement zorgt ervoor dat in de toekomst bewezen moet worden dat aan de "gouden 
standaard" criteria wordt voldaan om in de EU-ETS te worden opgenomen. De Commissie 
kan de ontwikkeling van kwaliteitscriteria niet laten bepalen door onafhankelijke organisaties. 
Zij moet daarover kunnen meepraten.

Amendement 630
Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 a - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De exploitanten kunnen de bevoegde 
autoriteit, mits de door de lidstaten aan hen 
toegestane mate van CER/ERU-gebruik 
voor de periode van 2008 tot 2012 niet 
volledig benut is, verzoeken in ruil voor 
CER's en ERU's die zijn verleend voor 
emissiebeperkingen vóór 2012 uit 
projecttypes die in de periode van 2008 tot 
2012 door alle lidstaten in de 
Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd, emissierechten aan hen te 
verlenen die met ingang van 2013 geldig 
zijn. Tot 31 december 2014 voert de 
bevoegde autoriteit een dergelijke ruil op 
verzoek uit.

2. De exploitanten kunnen de bevoegde 
autoriteit, mits de door de lidstaten aan hen 
toegestane mate van CER/ERU-gebruik 
voor de periode van 2008 tot 2012 niet 
volledig benut is, verzoeken in ruil voor 
CER's en ERU's die zijn verleend voor 
emissiebeperkingen vóór 2012, 
emissierechten aan hen te verlenen die met 
ingang van 2013 geldig zijn. Tot 31 maart 
2015 voert de bevoegde autoriteit een 
dergelijke ruil op verzoek uit.

Or. en
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Amendement 631
Konrad Szymański

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 a - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De exploitanten kunnen de bevoegde 
autoriteit, mits de door de lidstaten aan hen 
toegestane mate van CER/ERU-gebruik 
voor de periode van 2008 tot 2012 niet 
volledig benut is, verzoeken in ruil voor 
CER's en ERU's die zijn verleend voor 
emissiebeperkingen vóór 2012 uit 
projecttypes die in de periode van 2008 tot 
2012 door alle lidstaten in de 
Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd, emissierechten aan hen te 
verlenen die met ingang van 2013 geldig 
zijn. Tot 31 december 2014 voert de 
bevoegde autoriteit een dergelijke ruil op 
verzoek uit.

2. De exploitanten kunnen de bevoegde 
autoriteit, mits de door de lidstaten aan hen 
toegestane mate van CER/ERU-gebruik 
voor de periode van 2008 tot 2012 niet 
volledig benut is, verzoeken in ruil voor 
CER's en ERU's die zijn verleend voor 
emissiebeperkingen vóór 2012, 
emissierechten aan hen te verlenen die met 
ingang van 2013 geldig zijn. Tot 31 maart 
2015 voert de bevoegde autoriteit een 
dergelijke ruil op verzoek uit.

Or. en

Motivering

Het is onnodig een extra EU-verificatieprocedure voor projecten in te voeren naast de 
mondiaal geaccepteerde regeling.

Amendement 632
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 a - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De exploitanten kunnen de bevoegde 
autoriteit, mits de door de lidstaten aan hen 

2. De exploitanten kunnen de bevoegde 
autoriteit, mits de door de lidstaten aan hen 
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toegestane mate van CER/ERU-gebruik 
voor de periode van 2008 tot 2012 niet 
volledig benut is, verzoeken in ruil voor 
CER's en ERU's die zijn verleend voor 
emissiebeperkingen vóór 2012 uit 
projecttypes die in de periode van 2008 tot 
2012 door alle lidstaten in de 
Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd, emissierechten aan hen te 
verlenen die met ingang van 2013 geldig 
zijn. Tot 31 december 2014 voert de 
bevoegde autoriteit een dergelijke ruil op 
verzoek uit.

toegestane mate van CER/ERU-gebruik 
voor de periode van 2008 tot 2012 niet 
volledig benut is, verzoeken in ruil voor 
CER's en ERU's die zijn verleend voor
emissiebeperkingen vóór 2012, 
emissierechten aan hen te verlenen die met 
ingang van 2013 geldig zijn, tot 31 
december 2014 voert de bevoegde 
autoriteit een dergelijke ruil op verzoek uit

Or. en

Amendement 633
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 a - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De exploitanten kunnen de bevoegde 
autoriteit, mits de door de lidstaten aan hen 
toegestane mate van CER/ERU-gebruik 
voor de periode van 2008 tot 2012 niet 
volledig benut is, verzoeken in ruil voor 
CER's en ERU's die zijn verleend voor 
emissiebeperkingen vóór 2012 uit 
projecttypes die in de periode van 2008 tot 
2012 door alle lidstaten in de 
Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd, emissierechten aan hen te 
verlenen die met ingang van 2013 geldig 
zijn. Tot 31 december 2014 voert de 
bevoegde autoriteit een dergelijke ruil op 
verzoek uit.

2. De exploitanten kunnen de bevoegde 
autoriteit, mits de door de lidstaten aan hen 
toegestane mate van CER/ERU-gebruik 
voor de periode van 2008 tot 2012 niet 
volledig benut is, verzoeken in ruil voor 
CER's en ERU's die zijn verleend voor 
emissiebeperkingen vóór 2012, 
emissierechten aan hen te verlenen die met 
ingang van 2013 geldig zijn. Tot 31 
december 2014 voert de bevoegde 
autoriteit een dergelijke ruil op verzoek uit.

Or. en
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Amendement 634
Avril Doyle

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 a - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De exploitanten kunnen de bevoegde 
autoriteit, mits de door de lidstaten aan hen 
toegestane mate van CER/ERU-gebruik 
voor de periode van 2008 tot 2012 niet 
volledig benut is, verzoeken in ruil voor 
CER's en ERU's die zijn verleend voor 
emissiebeperkingen vóór 2012 uit
projecttypes die in de periode van 2008 tot 
2012 door alle lidstaten in de 
Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd, emissierechten aan hen te 
verlenen die met ingang van 2013 geldig 
zijn. Tot 31 december 2014 voert de 
bevoegde autoriteit een dergelijke ruil op 
verzoek uit.

2. De exploitanten kunnen de bevoegde 
autoriteit, mits de door de lidstaten aan hen 
toegestane mate van CER/ERU-gebruik 
voor de periode van 2008 tot 2012 niet 
volledig benut is, verzoeken in ruil voor 
CER's en ERU's die zijn verleend voor 
emissiebeperkingen vóór 2012 uit "gouden 
standaard" projecten die in de periode van 
2008 tot 2012 door alle lidstaten in de 
Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd, emissierechten aan hen te 
verlenen die met ingang van 2013 geldig 
zijn. Tot 31 december 2014 voert de 
bevoegde autoriteit een dergelijke ruil op 
verzoek uit.

Or. en

Amendement 635
Christofer Fjellner

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 a - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De exploitanten kunnen de bevoegde 
autoriteit, mits de door de lidstaten aan hen 
toegestane mate van CER/ERU-gebruik 
voor de periode van 2008 tot 2012 niet 
volledig benut is, verzoeken in ruil voor 
CER's en ERU's die zijn verleend voor 
emissiebeperkingen vóór 2012 uit
projecttypes die in de periode van 2008 tot 
2012 door alle lidstaten in de 

2. De exploitanten kunnen de bevoegde 
autoriteit, mits de door de lidstaten aan hen 
toegestane mate van CER/ERU-gebruik 
voor de periode van 2008 tot 2012 niet 
volledig benut is, verzoeken in ruil voor 
CER's en ERU's die zijn verleend voor 
emissiebeperkingen vóór 2012 uit 
projecttypes die in de periode van 2008 tot 
2012 uit hoofde van het UNFCCC werden 
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Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd, emissierechten aan hen te 
verlenen die met ingang van 2013 geldig 
zijn. Tot 31 december 2014 voert de 
bevoegde autoriteit een dergelijke ruil op 
verzoek uit.

geaccepteerd, emissierechten aan hen te 
verlenen die met ingang van 2013 geldig 
zijn. Tot 31 december 2014 voert de 
bevoegde autoriteit een dergelijke ruil op 
verzoek uit.

Or. en

Motivering

Toekomstige onderhandelingen met de rest van de wereldgemeenschap kunnen negatief 
worden beïnvloed als de EU bepaalde regels en projecttypes op VN-niveau accepteert, maar 
vervolgens op EU-niveau een tweede filter hanteert. Daarnaast is het logisch om binnen de 
EU te accepteren waarmee we in de VN-onderhandelingen al akkoord zijn gegaan. 

Amendement 636
Patrick Louis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 a - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De exploitanten kunnen de bevoegde 
autoriteit, mits de door de lidstaten aan hen 
toegestane mate van CER/ERU-gebruik 
voor de periode van 2008 tot 2012 niet 
volledig benut is, verzoeken in ruil voor 
CER's en ERU's die zijn verleend voor 
emissiebeperkingen vóór 2012 uit 
projecttypes die in de periode van 2008 tot 
2012 door alle lidstaten in de 
Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd, emissierechten aan hen te 
verlenen die met ingang van 2013 geldig 
zijn. Tot 31 december 2014 voert de 
bevoegde autoriteit een dergelijke ruil op 
verzoek uit.

2. De exploitanten kunnen de bevoegde 
autoriteit, mits de door de lidstaten aan hen 
toegestane mate van CER/ERU-gebruik 
voor de periode van 2008 tot 2012 niet 
volledig benut is, verzoeken in ruil voor 
CER's en ERU's die zijn verleend voor 
emissiebeperkingen vóór 2012 uit 
projecttypes die in de periode van 2008 tot 
2012 door alle lidstaten in de 
Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd, emissierechten aan hen te 
verlenen die met ingang van 2013 geldig 
zijn, en voor activiteiten als gevolg van 
grondgebruik, verandering van het 
grondgebruik en bosbouw. Tot 
31 december 2014 voert de bevoegde 
autoriteit een dergelijke ruil op verzoek uit.

Or. fr
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Motivering

Het is onwaarschijnlijk dat alle lidstaten de opname in de regeling voor de handel in 
emissierechten zouden accepteren van kredieten die afkomstig zijn van de verrichting van 
bosbouwactiviteiten voor de periode 2008-2012.

Amendement 637
Avril Doyle

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 a - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Mits de door de lidstaten aan de 
exploitanten toegestane mate van 
CER/ERU-gebruik voor de periode van 
2008 tot 2012 niet volledig benut is, staan 
de bevoegde autoriteiten de exploitanten
toe met het oog op emissiebeperking met 
ingang van 2013 verleende CER's uit 
projecten die vóór 2013 zijn vastgesteld, in 
te ruilen voor emissierechten die met 
ingang van 2013 geldig zijn.

3. Mits de door de lidstaten aan de 
exploitanten toegestane mate van 
CER/ERU-gebruik voor de periode van 
2008 tot 2012 niet volledig benut is, staan 
de bevoegde autoriteiten de exploitanten 
toe met het oog op emissiebeperking met 
ingang van 2013 verleende CER's uit 
"gouden standaard" projecten die vóór 
2013 zijn vastgesteld, in te ruilen voor 
emissierechten die met ingang van 2013 
geldig zijn.

De eerste alinea geldt voor alle 
projecttypes die in de periode van 2008 tot 
2012 door alle lidstaten in de 
Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd.

De eerste alinea geldt voor alle "gouden 
standaard" projecten die in de periode van 
2008 tot 2012 door alle lidstaten in de 
Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd.

Or. en

Amendement 638
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 a - lid 3 - alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Mits de door de lidstaten aan de 
exploitanten toegestane mate van 
CER/ERU-gebruik voor de periode van 
2008 tot 2012 niet volledig benut is, staan
de bevoegde autoriteiten de exploitanten 
toe met het oog op emissiebeperking met 
ingang van 2013 verleende CER's uit 
projecten die vóór 2013 zijn vastgesteld, in 
te ruilen voor emissierechten die met 
ingang van 2013 geldig zijn.

De bevoegde autoriteiten staan
exploitanten toe jaarlijks CER's uit 
projecten die vóór 2013 zijn vastgesteld, in 
te ruilen voor emissierechten die met 
ingang van 2013 geldig zijn, tot maximaal 
50 % van de jaarlijkse afname van de toe 
te wijzen hoeveelheid emissierechten die is 
voorzien in artikel 9.

Or. en

Motivering

De bepaling verlengt het gebruik van CER's tot na 2013. Het gaat om projecten die vóór 2013 
van start zijn gegaan en reeds zijn gecertificeerd. CER's kunnen jaarlijks worden ingeruild 
voor vanaf 2013 geldige emissierechten, tot maximaal 50 % van de hoeveelheid waarmee het 
aantal emissierechten afneemt (ten opzichte van de 2e handelsperiode). Er zijn aanzienlijke 
mogelijkheden om de druk op de EU-prijzen voor emissierechten te verminderen door gebruik 
te maken van emissierechten uit CDM/JI-projecten. Bovendien worden zo startinvesteringen 
mogelijk gemaakt in ontwikkelingslanden, wordt de aandacht voor energie-efficiëntie 
bevorderd en worden er kansen gecreëerd voor de export.

Amendement 639
Caroline Lucas

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 a - lid 3 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Mits de door de lidstaten aan de 
exploitanten toegestane mate van 
CER/ERU-gebruik voor de periode van 
2008 tot 2012 niet volledig benut is, staan 
de bevoegde autoriteiten de exploitanten 
toe met het oog op emissiebeperking met 
ingang van 2013 verleende CER's uit 
projecten die vóór 2013 zijn vastgesteld, in 
te ruilen voor emissierechten die met 

Mits de door de lidstaten aan de 
exploitanten toegestane mate van 
CER/ERU-gebruik voor de periode van 
2008 tot 2012 niet volledig benut is, staan 
de bevoegde autoriteiten de exploitanten 
toe met het oog op emissiebeperking met 
ingang van 2013 verleende CER's uit 
projecten voor duurzame energie en 
zuinig energiegebruik die vóór 2013 zijn 
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ingang van 2013 geldig zijn. vastgesteld, in te ruilen voor 
emissierechten die met ingang van 2013 
geldig zijn, met uitzondering van CER's 
uit grote waterkrachtprojecten.

Or. en

Motivering

Het is inconsistent om compensatieregelingen toe te staan in bedrijfstakken waarin het risico 
van een weglekeffect bestaat. Erkenning van kredieten uit CDM-investeringen in deze 
bedrijfstakken kan er de facto op neerkomen dat het weglekeffect financieel wordt 
gestimuleerd.

Amendement 640
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 a - lid 3 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Mits de door de lidstaten aan de 
exploitanten toegestane mate van 
CER/ERU-gebruik voor de periode van 
2008 tot 2012 niet volledig benut is, staan 
de bevoegde autoriteiten de exploitanten 
toe met het oog op emissiebeperking met 
ingang van 2013 verleende CER's uit 
projecten die vóór 2013 zijn vastgesteld, in 
te ruilen voor emissierechten die met 
ingang van 2013 geldig zijn.

Mits de door de lidstaten aan de 
exploitanten toegestane mate van 
CER/ERU-gebruik voor de periode van 
2008 tot 2012 niet volledig benut is, staan 
de bevoegde autoriteiten de exploitanten 
toe met het oog op emissiebeperking met 
ingang van 2013 verleende CER's uit 
projecten die vóór 2013 zijn geregistreerd, 
in te ruilen voor emissierechten die met 
ingang van 2013 geldig zijn.

Or. en

Amendement 641
Patrick Louis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 a - lid 3 - alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De eerste alinea geldt voor alle 
projecttypes die in de periode van 2008 tot 
2012 door alle lidstaten in de 
Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd.

De eerste alinea geldt voor alle 
projecttypes die in de periode van 2008 tot 
2012 door alle lidstaten in de 
Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd en voor activiteiten als 
gevolg van grondgebruik, verandering 
van het grondgebruik en bosbouw.

Or. fr

Motivering

Overeenkomstig het amendement op artikel 11 a, lid 2.

Amendement 642
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 a - lid 3 - alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De eerste alinea geldt voor alle 
projecttypes die in de periode van 2008 tot 
2012 door alle lidstaten in de 
Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd.

Schrappen

Or. en

Amendement 643
Christofer Fjellner

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 a - lid 3 - alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De eerste alinea geldt voor alle 
projecttypes die in de periode van 2008 tot 
2012 door alle lidstaten in de 
Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd.

De eerste alinea geldt voor alle 
projecttypes die in de periode van 2008 tot 
2012 uit hoofde van het UNFCCC werden 
geaccepteerd.

Or. en

Motivering

Toekomstige onderhandelingen met de rest van de wereldgemeenschap kunnen negatief 
worden beïnvloed als de EU bepaalde regels en projecttypes op VN-niveau accepteert, maar 
vervolgens op EU-niveau een tweede filter hanteert. Daarnaast is het logisch om binnen de 
EU te accepteren waarmee we in de VN-onderhandelingen al akkoord zijn gegaan. 

Amendement 644
Konrad Szymański

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 a - lid 3 - alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De eerste alinea geldt voor alle 
projecttypes die in de periode van 2008 tot 
2012 door alle lidstaten in de 
Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd.

De eerste alinea geldt voor alle 
projecttypes die in de periode van 2008 tot 
2012 in de Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd.

Or. en

Motivering

Het is onnodig een extra EU-verificatieprocedure voor projecten in te voeren naast de 
mondiaal geaccepteerde regeling.
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Amendement 645
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 a - lid 4 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Mits de door de lidstaten aan de 
exploitanten toegestane mate van 
CER/ERU-gebruik voor de periode van 
2008 tot 2012 niet volledig benut is, staan 
de bevoegde autoriteiten de exploitanten 
toe met het oog op emissiebeperking met 
ingang van 2013 verleende CER's in te 
ruilen voor emissierechten uit nieuwe 
projecten die met ingang van 2013 in de 
minst ontwikkelde landen van start gaan.

Met inachtneming van het in lid 3 
vermelde maximum, staan de bevoegde 
autoriteiten de exploitanten toe met het oog 
op emissiebeperking met ingang van 2013 
verleende CER's in te ruilen voor 
emissierechten uit nieuwe projecten die 
met ingang van 2013 in de minst 
ontwikkelde landen van start gaan.

Or. en

Motivering

De aanpassing breidt het verbeterde gebruik van CER's, zoals voorgesteld in artikel 11 a, lid 
3, uit tot de situatie in lid 4. (Zie ook de motivering bij lid 3.)

Amendement 646
Caroline Lucas

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 a - lid 4 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Mits de door de lidstaten aan de 
exploitanten toegestane mate van 
CER/ERU-gebruik voor de periode van 
2008 tot 2012 niet volledig benut is, staan 
de bevoegde autoriteiten de exploitanten 
toe met het oog op emissiebeperking met 
ingang van 2013 verleende CER's in te 

Mits de door de lidstaten aan de 
exploitanten toegestane mate van 
CER/ERU-gebruik voor de periode van 
2008 tot 2012 niet volledig benut is, staan 
de bevoegde autoriteiten de exploitanten 
toe met het oog op emissiebeperking met 
ingang van 2013 verleende CER's in te 
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ruilen voor emissierechten uit nieuwe 
projecten die met ingang van 2013 in de 
minst ontwikkelde landen van start gaan.

ruilen voor emissierechten uit nieuwe 
projecten voor duurzame energie en 
zuinig energiegebruik die met ingang van 
2013 in de minst ontwikkelde landen van 
start gaan, met uitzondering van CER's uit 
grote waterkrachtprojecten.

Or. en

Motivering

Het is inconsistent om compensatieregelingen toe te staan in bedrijfstakken waarin het risico 
van een weglekeffect bestaat. Erkenning van kredieten uit CDM-investeringen in deze 
bedrijfstakken kan er de facto op neerkomen dat het weglekeffect financieel wordt 
gestimuleerd.

Amendement 647
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 a - lid 4 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Mits de door de lidstaten aan de 
exploitanten toegestane mate van 
CER/ERU-gebruik voor de periode van 
2008 tot 2012 niet volledig benut is, staan 
de bevoegde autoriteiten de exploitanten 
toe met het oog op emissiebeperking met 
ingang van 2013 verleende CER’s in te 
ruilen voor emissierechten uit nieuwe 
projecten die met ingang van 2013 in de 
minst ontwikkelde landen van start gaan.

Mits de door de lidstaten aan de 
exploitanten toegestane mate van 
CER/ERU-gebruik voor de periode van 
2008 tot 2012 niet volledig benut is, staan 
de bevoegde autoriteiten de exploitanten 
toe met het oog op emissiebeperking met 
ingang van 2013 verleende CER’s in te 
ruilen voor emissierechten uit nieuwe 
projecten die met ingang van 2013 van 
start gaan.

Or. fr

Motivering

Verdere investeringen in JI/CDM-projecten die na 2013 van start gaan, moeten mogelijk 
blijven om een kostenefficiënte emissiereductie te garanderen, zonder hierbij de omvang van 
de voor rekening van de Europese Unie gewenste reductie uit het oog te verliezen.
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Amendement 648
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 a - lid 4 - alinea 1 a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een exploitant die gebruik heeft gemaakt 
van een tCER levert ten minste 30 dagen 
voor het aflopen van de tCER een CER, 
tCER, ERU of emissierecht in ter dekking 
van de emissies die door de afgelopen 
tCER werden gedekt. Indien de exploitant 
de tCER's die hij heeft gebruikt ter 
dekking van zijn emissies op het moment 
dat zij aflopen niet heeft vervangen, wordt 
de exploitant aansprakelijk gesteld voor 
betaling van de boete wegens overmatige 
emissie overeenkomstig artikel 16.

Or. en

Amendement 649
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 a - lid 4 - alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De eerste alinea geldt voor CER's voor 
alle projecttypes die in de periode van 
2008 tot 2012 door alle lidstaten in de 
Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd, totdat deze landen een 
overeenkomst met de Gemeenschap 
hebben bekrachtigd, maar uiterlijk tot 
2020.

Schrappen
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Or. en

Amendement 650
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 a - lid 4 - alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De eerste alinea geldt voor CER's voor 
alle projecttypes die in de periode van 
2008 tot 2012 door alle lidstaten in de 
Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd, totdat deze landen een 
overeenkomst met de Gemeenschap 
hebben bekrachtigd, maar uiterlijk tot 
2020.

Schrappen

Or. en

Amendement 651
Patrick Louis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 a - lid 4 - alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De eerste alinea geldt voor CER’s voor alle 
projecttypes die in de periode van 2008 tot 
2012 door alle lidstaten in de 
Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd, totdat deze landen een 
overeenkomst met de Gemeenschap 
hebben bekrachtigd, maar uiterlijk tot 
2020.

De eerste alinea geldt voor CER’s voor alle 
projecttypes die in de periode van 2008 tot 
2012 door alle lidstaten in de 
Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd en voor activiteiten als 
gevolg van grondgebruik, verandering 
van het grondgebruik en bosbouw, totdat 
deze landen een overeenkomst met de 
Gemeenschap hebben bekrachtigd, maar 
uiterlijk tot 2020.
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Or. fr

Motivering

Overeenkomstig het amendement op artikel 11 bis, lid 2.

Amendement 652
Konrad Szymański

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 a - lid 4 - alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De eerste alinea geldt voor CER's voor alle 
projecttypes die in de periode van 2008 tot 
2012 door alle lidstaten in de 
Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd, totdat deze landen een 
overeenkomst met de Gemeenschap 
hebben bekrachtigd, maar uiterlijk tot 
2020.

De eerste alinea geldt voor CER's voor alle 
projecttypes totdat deze landen een 
overeenkomst met de Gemeenschap 
hebben bekrachtigd, maar uiterlijk tot 
2020.

Or. en

Motivering

Het is onnodig een extra EU-verificatieprocedure voor projecten in te voeren naast de 
mondiaal geaccepteerde regeling.

Amendement 653
Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 a - lid 4 - alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De eerste alinea geldt voor CER's voor alle De eerste alinea geldt voor CER's voor alle 
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projecttypes die in de periode van 2008 tot 
2012 door alle lidstaten in de 
Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd, totdat deze landen een 
overeenkomst met de Gemeenschap 
hebben bekrachtigd, maar uiterlijk tot 
2020.

projecttypes totdat deze landen een 
overeenkomst met de Gemeenschap 
hebben bekrachtigd, maar uiterlijk tot 
2020.

Or. en

Motivering

Het is onnodig een extra EU-verificatieprocedure voor projecten in te voeren naast de
mondiaal geaccepteerde regeling.

Amendement 654
Avril Doyle

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 a - lid 4 - alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De eerste alinea geldt voor CER's voor alle 
projecttypes die in de periode van 2008 tot 
2012 door alle lidstaten in de 
Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd, totdat deze landen een 
overeenkomst met de Gemeenschap 
hebben bekrachtigd, maar uiterlijk tot 
2020.

De eerste alinea geldt voor CER's voor alle 
"gouden standaard" projecten die in de 
periode van 2008 tot 2012 door alle 
lidstaten in de Gemeenschapsregeling 
werden geaccepteerd, totdat deze landen 
een overeenkomst met de Gemeenschap 
hebben bekrachtigd, maar uiterlijk tot 
2020.

Or. en

Motivering
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Amendement 655
Christofer Fjellner

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 a - lid 4 - alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De eerste alinea geldt voor CER's voor alle 
projecttypes die in de periode van 2008 tot 
2012 door alle lidstaten in de 
Gemeenschapsregeling werden 
geaccepteerd, totdat deze landen een 
overeenkomst met de Gemeenschap 
hebben bekrachtigd, maar uiterlijk tot 
2020.

De eerste alinea geldt voor CER's voor alle 
projecttypes die in de periode van 2008 tot 
2012 uit hoofde van het UNFCCC werden 
geaccepteerd, totdat deze landen een 
overeenkomst met de Gemeenschap 
hebben bekrachtigd, maar uiterlijk tot 
2020.

Or. en

Motivering

Toekomstige onderhandelingen met de rest van de wereldgemeenschap kunnen negatief 
worden beïnvloed als de EU bepaalde regels en projecttypes op VN-niveau accepteert, maar 
vervolgens op EU-niveau een tweede filter hanteert. Daarnaast is het logisch om binnen de 
EU te accepteren waarmee we in de VN-onderhandelingen al akkoord zijn gegaan.

Amendement 656
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 a - lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4a. Een exploitant die gebruik heeft 
gemaakt van een tCER levert ten minste 
30 dagen voor het aflopen van de tCER 
een CER, tCER, ERU, of emissierecht in 
ter dekking van de emissies die door de 
afgelopen tCER werden gedekt. Indien de 
exploitant de tCER's die hij heeft gebruikt 
ter dekking van zijn emissies op het 
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moment dat zij aflopen niet heeft 
vervangen, wordt de exploitant 
aansprakelijk gesteld voor betaling van de 
boete wegens overmatige emissie 
overeenkomstig artikel 16.

Or. en

Amendement 657
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 a - lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4bis. De exploitanten kunnen voor 
maximaal 60% van de beperking die 
tussen 1990 en 2020 door de Europese 
Unie wordt gerealiseerd, gebruik maken 
van CER's, ERU's of andere 
goedgekeurde kredieten uit derde landen 
die het Protocol van Kyoto ondertekend 
hebben. Deze CER/ERU-kredieten mogen 
afkomstig zijn uit projecten die met 
ingang van 2013 van start gaan.

Or. fr

Motivering

Verdere investeringen in JI/CDM-projecten die na 2013 van start gaan, moeten mogelijk 
blijven om een kostenefficiënte emissiereductie te garanderen, zonder hierbij de omvang van 
de voor rekening van de Europese Unie gewenste reductie uit het oog te verliezen. Het 
supplementariteitsbeginsel moet opnieuw worden bekeken, teneinde buiten de Europese Unie 
reducties tot 60 % van de beoogde reductie-inspanning toe te laten in plaats van de huidige 
50 %.
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Amendement 658
Patrick Louis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 a - lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4bis.  Een exploitant die een tCER heeft 
gebruikt, moet minimum 30 dagen voor 
deze afloopt, een CER, een tCER, een 
ERU of een emissierecht inleveren, om de 
emissies te dekken die door het afgelopen 
krediet waren gedekt. Als de exploitant de 
tCER's die zijn gebruikt om de emissies te 
dekken, die gedekt waren voor de 
kredieten afliepen, niet heeft vervangen, 
dient hij een boete voor extra emissies te 
betalen overeenkomstig de bepalingen van 
artikel 16.

Or. fr

Motivering

Aanplantingen kunnen koolstof opslaan en leveren hout op dat op zijn beurt wordt opgeslagen 
op diverse plaatsen, bijvoorbeeld in gebouwen, meubelen en papier. De moeilijkheden in 
verband met het permanente karakter van CDM-bosbouwprojecten zijn opgelost door de 
creatie van tijdelijke CER's (tCER's) die bij afloop worden ingeleverd.

Naast het gebruik van hout als energiebron kan de opslagcapaciteit van hout door gebruik 
ervan als materiaal een bijdrage in de strijd tegen de klimaatverandering leveren. Na één of 
meer keren te zijn hergebruikt, kan het hout worden verbrand en zo energie opleveren.

Amendement 659
Patrick Louis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 a - lid 4 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4ter. De lidstaten kunnen 
opslorpingseenheden ontvangen die 
overeenkomen met de extra 
koolstofopslag in houtproducten, volgens 
de berekeningsregels die zijn goedgekeurd 
in het kader van de internationale 
akkoorden over klimaatverandering. Deze 
maatregel maakt 
stimuleringsmechanismen mogelijk die 
aan de regeling voor de handel in 
emissierechten zijn gekoppeld.

Or. fr

Motivering

Momenteel wordt ervan uitgegaan dat alle gekapt hout onmiddellijk opnieuw CO2 uitstoot in 
de atmosfeer, hetgeen geen stimulans oplevert om het hout te gebruiken.

Amendement 660
Karl-Heinz Florenz

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 a - lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4a. Het jaarlijks gebruik van kredieten 
door installaties krachtens de leden 2, 3 
en 4 bedraagt niet meer dan een 
hoeveelheid die gelijk is aan 5 % van de 
broeikasgasemissies van de installaties die 
in het betreffende jaar onder deze richtlijn 
vallen.

Or. en
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Motivering

CER's en ERU's stimuleren de overdracht van technologie en bieden een uitwijkmogelijkheid 
als de emissieprijzen de pan uit rijzen. Koppeling van de toegestane hoeveelheid JI/CDM-
certificaten aan de hoeveelheden die waren toegestaan in de tweede handelsperiode strookt 
niet met de harmonisatie-inspanningen, omdat verschillende lidstaten verschillende 
percentages toestonden. Handhaving van deze percentages na de tweede handelsperiode zal 
leiden tot het voortduren van de ongelijke behandeling van exploitanten. Daarom is een 
algemeen maximum, waarmee een einde wordt gemaakt aan de ongelijke behandeling zonder 
inbreuk te maken op verleende rechten, raadzaam om juridische stappen van benadeelde 
exploitanten te voorkomen.

Amendement 661
Caroline Lucas

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 a - lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Mits de door de lidstaten aan de 
exploitanten toegestane mate van 
CER/ERU-gebruik voor de periode van 
2008 tot 2012 niet volledig benut is en 
wanneer de sluiting van een 
internationale overeenkomst over 
klimaatverandering vertraging oploopt, 
kunnen kredieten uit projecten of andere 
emissiebeperkende activiteiten 
overeenkomstig met derde landen gesloten 
overeenkomsten in de 
Gemeenschapsregeling worden gebruikt, 
waarbij de mate van gebruik wordt 
gespecificeerd. Overeenkomstig deze 
overeenkomsten kunnen de exploitanten 
kredieten uit projectactiviteiten in deze 
derde landen gebruiken om aan hun 
verplichtingen uit hoofde van de 
Gemeenschapsregeling te voldoen.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Het gebruik van compensatieregelingen moet geschieden op voorwaarde dat er een 
allesomvattende internationale overeenkomst voor na 2012 wordt gesloten. Door blijk te 
geven van de bereidheid bilaterale overeenkomsten te sluiten met betrekking tot de 
financiering van projecten zou, zelfs als de procedure uit hoofde van het UNFCCC vertraging 
oploopt, het doel om de overeenkomst te sluiten kunnen worden belemmerd.

Amendement 662
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 a - lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Mits de door de lidstaten aan de 
exploitanten toegestane mate van 
CER/ERU-gebruik voor de periode van 
2008 tot 2012 niet volledig benut is en
wanneer de sluiting van een internationale 
overeenkomst over klimaatverandering 
vertraging oploopt, kunnen kredieten uit 
projecten of andere emissiebeperkende 
activiteiten overeenkomstig met derde
landen gesloten overeenkomsten in de 
Gemeenschapsregeling worden gebruikt, 
waarbij de mate van gebruik wordt 
gespecificeerd. Overeenkomstig deze 
overeenkomsten kunnen de exploitanten 
kredieten uit projectactiviteiten in deze 
derde landen gebruiken om aan hun 
verplichtingen uit hoofde van de 
Gemeenschapsregeling te voldoen.

5. Wanneer de sluiting van een 
internationale overeenkomst over 
klimaatverandering vertraging oploopt, 
kunnen kredieten uit projecten of andere 
emissiebeperkende activiteiten 
overeenkomstig met derde landen gesloten 
overeenkomsten in de 
Gemeenschapsregeling worden gebruikt. 
Overeenkomstig deze overeenkomsten 
kunnen de exploitanten kredieten uit 
projectactiviteiten in deze derde landen 
gebruiken om aan hun verplichtingen uit 
hoofde van de Gemeenschapsregeling te 
voldoen tot maximaal 50 % van de 
jaarlijkse afname van de toe te wijzen 
hoeveelheid emissierechten die is voorzien 
in artikel 9.

Or. en

Motivering

De aanpassing breidt het verbeterde gebruik van CER's, zoals voorgesteld in artikel 11 a, lid 
3, uit tot de situatie in lid 5. (Zie ook de motivering bij lid 3.)
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Amendement 663
Caroline Lucas

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 a - lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. In lid 5 bedoelde overeenkomsten 
regelen het gebruik in de
Gemeenschapsregeling van kredieten uit 
technologieën voor duurzame energie of 
energie-efficiëntie die overdracht van 
technologie en duurzame ontwikkeling 
stimuleren. Een dergelijke overeenkomst 
kan ook het gebruik regelen van kredieten 
uit projecten waarbij het gebruikte 
referentieniveau lager ligt dan het niveau 
van de gratis toewijzing krachtens de in 
artikel 10 a bedoelde maatregelen of lager 
dan het niveau dat krachtens de 
communautaire wetgeving wordt vereist.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het gebruik van compensatieregelingen moet geschieden op voorwaarde dat er een 
allesomvattende internationale overeenkomst voor na 2012 wordt gesloten. Door blijk te 
geven van de bereidheid bilaterale overeenkomsten te sluiten met betrekking tot de 
financiering van projecten zou, zelfs als de procedure uit hoofde van het UNFCCC vertraging 
oploopt, het doel om de overeenkomst te sluiten kunnen worden belemmerd.

Amendement 664
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 a - lid 6 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6a. Niettegenstaande de leden 2 tot en met 
5, kunnen exploitanten de bevoegde 
autoriteit elk jaar verzoeken een 
minimumaantal met ingang van 2013 
geldige emissierechten te verlenen in ruil 
voor een hoeveelheid CER's en ERU’s die 
gelijk is aan 10 % van hun geverifieerde 
emissies in het voorgaande jaar.

Or. en

Amendement 665
Avril Doyle

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 a - lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Zodra een internationale overeenkomst 
over klimaatverandering tot stand is 
gekomen, worden alleen CER's uit derde 
landen die deze overeenkomst hebben 
bekrachtigd, in de Gemeenschapsregeling 
geaccepteerd.

7. Met ingang van 2013 worden alleen 
"gouden standaard" CER's en "gouden 
standaard" ERU's uit derde landen die de 
toekomstige internationale overeenkomst 
over klimaatverandering hebben 
bekrachtigd, in de Gemeenschapsregeling 
geaccepteerd. In de periode van 2008 tot 
2012 liggen de toewijzingen in de 
Gemeenschapsregeling 6,5 % lager dan 
de emissies in 2005. Alle exploitanten die 
in deze periode een lager percentage 
ERU's en CER's hebben gebruikt in 
verhouding tot hun emissies en die geen 
emissierechten overdragen krachtens lid 
2, mogen dergelijke kredieten in de 
periode van 2013 tot 2020 elk jaar 
gebruiken tot maximaal 5 % van hun 
emissies, net als nieuwkomers en nieuwe 
bedrijfstakken.
"gouden standaard" CER's en ERU's zijn 
kredieten die: 
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a) reële, verifieerbare, aanvullende en 
permanente emissiereducties 
vertegenwoordigen uit projecten met 
duidelijke voordelen op het terrein van 
duurzame ontwikkeling en zonder 
significante negatieve gevolgen op milieu-
of maatschappelijk terrein;
b) voortvloeien uit projecten in landen die 
naar behoren bijdragen aan de mondiale 
emissiereducties uit hoofde van een 
toekomstige internationale overeenkomst 
die zij hebben bekrachtigd; en
c) worden geaccepteerd, of naar 
verwachting zullen worden geaccepteerd, 
in andere belangrijke 
emissiehandelsregelingen, waaronder, in 
ieder geval, een eventuele federale 
emissiehandelsregeling in de Verenigde 
Staten.
In onduidelijke gevallen kunnen ter 
bevestiging van de projecten of 
projecttypes die aan deze criteria voldoen 
geharmoniseerde maatregelen worden 
vastgesteld volgens de in artikel [23, lid 3,] 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing. Lidstaten mogen niet weigeren 
kredieten te accepteren waarvan is 
bevestigd dat zij voldoen aan deze criteria.

Or. en

Motivering

Deze formulering garandeert dat alle exploitanten in de periode 2013-2020 JI/CDM's van een 
hoog niveau kunnen gebruiken wanneer de gastlanden de klimaatovereenkomst van 
Kopenhagen hebben bekrachtigd. De exploitanten kunnen kiezen of zij gebruik maken van dit 
nieuwe recht, ten belope van 5 % van hun jaarlijkse emissies, dan wel of zij wat ze in NAPII 
hadden overdragen. De bedrijven zullen uiteraard kiezen voor datgene wat hen de meeste 
rechten verleent. "Gouden standaard" projecten zijn vastgelegd en zullen bijdragen aan de 
totstandkoming van een mondiale koolstofmarkt en een internationale overeenkomst. Geen 
enkele individuele lidstaat mag een veto hebben als het gaat om kredieten waarvan is 
bevestigd dat zij voldoen aan de "gouden standaard".
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Amendement 666
Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 a - lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Zodra een internationale overeenkomst 
over klimaatverandering tot stand is 
gekomen, worden alleen CER's uit derde 
landen die deze overeenkomst hebben 
bekrachtigd, in de Gemeenschapsregeling 
geaccepteerd.

7. Met ingang van 2013 worden alleen 
"gouden standaard" CER's en "gouden 
standaard" ERU's uit derde landen die de 
toekomstige internationale overeenkomst 
over klimaatverandering hebben 
bekrachtigd, in de Gemeenschapsregeling 
geaccepteerd. In de periode van 2008 tot 
2012 liggen de toewijzingen in de 
Gemeenschapsregeling 6,5 % lager dan 
de emissies in 2005. Alle exploitanten die 
in deze periode een lager percentage 
ERU's en CER's hebben gebruikt in 
verhouding tot hun emissies en die geen 
emissierechten overdragen krachtens lid 
2, mogen dergelijke kredieten in de 
periode van 2013 tot 2020 elk jaar 
gebruiken tot maximaal 6 % van hun 
emissies, net als nieuwkomers en nieuwe 
bedrijfstakken.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd de hoeveelheid CDM- en JI-kredieten te vergroten.
Tegelijkertijd is het belangrijk om de milieu-integriteit van de regeling te handhaven (zie het 
overeenkomstige amendement op artikel 11 a, lid 7).

Amendement 667
Anders Wijkman

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 a - lid 7
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Zodra een internationale overeenkomst 
over klimaatverandering tot stand is 
gekomen, worden alleen CER's uit derde 
landen die deze overeenkomst hebben 
bekrachtigd, in de Gemeenschapsregeling 
geaccepteerd.

7. Met ingang van 2013 worden alleen 
kredieten uit derde landen die de 
toekomstige internationale overeenkomst 
over klimaatverandering hebben 
bekrachtigd en die deze overeenkomst 
naleven, in de Gemeenschapsregeling 
geaccepteerd.

Or. en

Motivering

De EU moet haar internationale verplichtingen nakomen en alle kredieten accepteren die 
worden aanvaard uit hoofde van de toekomstige internationale overeenkomst over 
klimaatverandering. 

Amendement 668
Georgs Andrejevs

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 a - lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Zodra een internationale overeenkomst 
over klimaatverandering tot stand is 
gekomen, worden alleen CER's uit derde 
landen die deze overeenkomst hebben 
bekrachtigd, in de Gemeenschapsregeling 
geaccepteerd.

7. Zodra een internationale overeenkomst 
over klimaatverandering tot stand is 
gekomen, worden CER's die voortvloeien 
uit projecten die van start gaan na de 
sluiting van de toekomstige internationale 
overeenkomst alleen in de 
Gemeenschapsregeling geaccepteerd uit 
derde landen die deze overeenkomst 
hebben bekrachtigd.

Or. en

Motivering

Ten behoeve van de rechtszekerheid dient verduidelijkt te worden dat het gebruik van 
kredieten uit projecten die van start zijn gegaan vóór de sluiting van een internationale 
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overeenkomst niet wordt herroepen nadat een dergelijke internationale overeenkomst is 
gesloten.

Amendement 669
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 a - lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7a. De Commissie streeft ernaar dat in de 
in lid 5 bedoelde overeenkomsten en de in 
lid 7 bedoelde internationale 
overeenkomst een regeling wordt 
opgenomen voor de verlening van 
emissierechten in verband met bebossing, 
herbebossing en emissiereductie ten 
gevolge van ontbossings- en andere 
duurzame bosbouwprojecten 
en -activiteiten, met inbegrip van het 
voorkomen van erosie en het zuiveren van 
afvalwater. Exploitanten van installaties 
mogen alle kredieten gebruiken die 
voortvloeien uit het voorkomen van 
ontbossing, bebossing en herbebossing en 
andere duurzame bosbouwprojecten 
en -activiteiten in ontwikkelingslanden die 
zijn overeengekomen in het kader van de 
in de leden 5 en 6 bedoelde 
overeenkomsten.

Or. en

Motivering

Koolstofkredieten uit bosbouw zijn essentieel om ontwikkelingslanden in staat te stellen een 
betekenisvolle bijdrage te leveren aan inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan en 
zorgen er op die manier voor dat er een internationale overeenkomst over klimaatverandering 
voor de periode na afloop van het protocol van Kyoto kan worden gesloten. Koolstofkredieten 
uit bosbouw bieden Europese bedrijfstakken daarnaast een beperkte maar onmisbare mate 
van flexibiliteit tijdens de overgang naar een economie met een laag koolstofverbruik.
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Amendement 670
Anders Wijkman

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 a - lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7a. De Commissie streeft ernaar dat in de 
in lid 5 bedoelde overeenkomsten en de in 
lid 7 bedoelde internationale 
overeenkomst een regeling wordt 
opgenomen voor de verlening van 
emissierechten in verband met bebossing, 
herbebossing en emissiereductie ten 
gevolge van ontbossings- en andere 
duurzame bosbouwprojecten 
en -activiteiten.

Or. en

Amendement 671
Karl-Heinz Florenz

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 a - lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7a. Met ingang van 2013 mogen alle 
exploitanten die in de periode van 2008 tot 
2012 minder dan 6,5 % van de ERU's en 
CER's hebben gebruikt in verhouding tot 
hun emissies en die geen emissierechten 
overdragen krachtens lid 2, elk jaar in de 
periode van 2013 tot 2020 dergelijke 
kredieten gebruiken tot maximaal 5 % 
van hun emissies, net als nieuwkomers en 
nieuwe bedrijfstakken.

Or. en
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Motivering

Gezien de verschillende percentages ERU- en CER-gebruik die de lidstaten in de tweede 
handelsperiode hebben verleend, moeten alle deelnemers na de tweede handelsperiode 
toegang hebben tot een beperkte hoeveelheid kredieten.

Amendement 672
Georgs Andrejevs

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 a - lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7a. Met ingang van 2013 mogen alle 
exploitanten die in de periode van 2008 tot 
2012 minder dan 6,5 % van de ERU's en 
CER's hebben gebruikt in verhouding tot 
hun emissies en die geen emissierechten 
overdragen krachtens lid 2, elk jaar in de 
periode van 2013 tot 2020 dergelijke 
kredieten gebruiken tot maximaal 7 % 
van hun emissies, net als nieuwkomers en 
nieuwe bedrijfstakken.

Or. en

Motivering

Gezien de verschillende percentages ERU- en CER-gebruik die de lidstaten in de tweede 
handelsperiode hebben verleend, moeten alle deelnemers na de tweede handelsperiode 
toegang hebben tot een beperkte hoeveelheid kredieten.

Amendement 673
Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 9
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 a - lid 7 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7a. Om de milieu-integriteit van de 
Gemeenschapsregeling te handhaven en 
ervoor te zorgen dat de Europese 
binnenlandse terugdringing het niveau 
bereikt dat is aangegeven in de 
doelstellingen inzake emissiereductie, 
wordt een totale hoeveelheid EU-
emissierechten geannuleerd die gelijk is 
aan de hoeveelheid CER's, ERU's en 
gelijkwaardige kredieten die installaties 
mogen gebruiken. Beoogd wordt dat deze 
hoeveelheid EU-emissierechten wordt 
afgetrokken van de rechten die anders 
geveild zouden worden.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk de kostenefficiëntie te verbeteren. Daarom wordt, in het overeenkomstige 
amendement, voorgesteld om de hoeveelheid CDM- en JI-kredieten te vergroten. 
Tegelijkertijd is het belangrijk om de milieu-integriteit van de regeling te handhaven. Met het 
amendement wordt hoofdzakelijk beoogd veiling te vervangen door CDM en te voorkomen dat 
het supplementariteitsbeginsel in gevaar komt.
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