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Amendement 675
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 10
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 11 ter - lid 1 - nieuwe alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In artikel 11 ter, lid 1 wordt de volgende 
alinea toegevoegd:

Schrappen

"De Gemeenschap en haar lidstaten 
geven alleen toestemming voor 
projectactiviteiten wanneer alle 
deelnemers aan het project hun 
hoofdkwartier hebben in een land dat de 
internationale overeenkomst inzake 
dergelijke projecten heeft gesloten of in 
een land dat of subfederale of regionale 
entiteit die overeenkomstig artikel 25 aan 
de Gemeenschapsregeling is gekoppeld."

Or. pl

 Motivering

Deze bepaling is in strijd met het soevereiniteitsbeginsel van de lidstaten in economische 
aangelegenheden inzake het buitenlands beleid dat door deze landen wordt gevoerd.

Amendement 676
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 10 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 12 - nieuw lid

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) In artikel 12 wordt het volgende 
lid 1 bis ingevoegd:
"1 bis. De Commissie publiceert een 
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analyse van de noodzaak van actie, 
waaronder een wetgevingsvoorstel, 
betreffende handel met voorwetenschap 
en marktmanipulatie op de markt voor 
emissierechten. In deze analyse wordt 
onder meer gekeken naar de vraag of 
emissierechten opgevat dienen te worden 
als financiële instrumenten binnen het 
toepassingsgebied van Richtlijn 
2003/6/EG betreffende handel met 
voorwetenschap en marktmanipulatie 
(marktmisbruik)."

Or. en

 Motivering

Handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (marktmisbruik) zijn de moeite van het 
bestuderen waard. Voorafgaand aan de introductie van nieuwe zware regelgeving is er echter 
behoefte aan een analyse, die momenteel reeds wordt uitgevoerd op grond van de EU-
richtlijn marktmisbruik en de EU-richtlijn markten voor financiële instrumenten (MiFID).

Amendement 677
Caroline Lucas, Jens Holm

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 10 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 12 - lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In artikel 12 wordt het volgende lid 2 bis 
ingevoegd:
"2 bis. Indien communautaire 
maatregelen ter aansporing van de 
beperking van de emissie van 
stikstofoxiden door luchtvaartuigen die in 
bijlage I genoemde luchtvaartactiviteiten 
uitvoeren, die perverse technologische 
uitwisseling van CO2- en NOx-
emissiebeperkingen voorkomen en 
equivalente klimaatbescherming 
garanderen, op 1 januari 2012 nog niet 
genomen zijn, wordt de hoeveelheid 
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koolstofdioxide die de exploitant van een 
luchtvaartuig mag uitstoten volgens een 
emissierecht (anders dan een aan de 
luchtvaart toegewezen emissierecht) of 
een CER of ERU gedeeld door een 
impactfactor 2. De Commissie varieert 
deze impactfactor zo nodig op basis van 
wetenschappelijk bewijs, volgens de in 
artikel [23, lid 3,] bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.”

Or. en

 Motivering

Indien er bij de start van de regeling geen doelmatige maatregelen zijn gericht op NOx-
emissies, leiden door de luchtvaartsector gebruikte emissierechten netto tot een negatief effect 
op het klimaat in vergelijking met door andere sectoren gebruikte emissierechten binnen de 
regeling.

Amendement 678
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 12
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie stelt een verordening vast 
voor de bewaking en rapportage van 
emissie en indien van toepassing 
activiteitsgegevens ten gevolge van de in 
bijlage I vermelde activiteiten, die wordt 
gebaseerd op de in bijlage IV vermelde 
beginselen voor bewaking en rapportage en 
waarin het aardopwarmingsvermogen van 
elk broeikasgas in de vereisten voor de 
bewaking en rapportage van emissie voor 
dat gas wordt gespecificeerd.

1. De Commissie stelt een verordening vast 
voor de bewaking en rapportage van 
emissie en indien van toepassing 
activiteitsgegevens ten gevolge van de in 
bijlage I vermelde activiteiten, die wordt 
gebaseerd op de in bijlage IV vermelde 
beginselen voor bewaking en rapportage 
(schrapping).

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] 

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] 
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bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

2. De verordening kan rekening houden 
met het meest nauwkeurige en actuele 
beschikbare wetenschappelijke 
bewijsmateriaal, met name van de IPCC, 
en kan ook eisen specificeren voor de 
rapportage door exploitanten over de 
emissie bij de productie van goederen die 
worden geproduceerd door energie-
intensieve bedrijfstakken die aan 
internationale concurrentie onderhevig 
kunnen zijn, en voor een onafhankelijke 
verificatie van deze informatie.

2. De verordening kan rekening houden 
met het meest nauwkeurige en actuele 
beschikbare wetenschappelijke 
bewijsmateriaal met betrekking tot het 
ontstaan en de dynamiek van de 
klimaatverandering.

Hierbij kunnen ook eisen worden gesteld 
voor de rapportage over emissieniveaus 
ten gevolge van onder de 
Gemeenschapsregeling vallende 
elektriciteitsopwekking bij de productie 
van dergelijke goederen.
3. De lidstaten zorgen ervoor dat elke 
exploitant van een installatie de emissie 
door die installatie gedurende elk 
kalenderjaar na het eind van dat jaar 
overeenkomstig de verordening aan de 
bevoegde autoriteit rapporteert.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat elke 
exploitant van een installatie de emissie 
door die installatie gedurende elk 
kalenderjaar na het eind van dat jaar 
overeenkomstig de verordening aan de 
bevoegde autoriteit rapporteert.

Or. pl

 Motivering

De bepalingen van artikel 14 leggen een zeer gedetailleerde en omvangrijke rapportage op, 
die inhoudelijk niet voldoende gerechtvaardigd is.

In plaats van enkel wetenschappelijke bewijzen te verzamelen die de hypothese van de 
broeikasgassen bevestigen, moet de voorkeur worden gegeven aan een zo breed mogelijke 
wetenschappelijke verklaring voor de huidige veranderingen, waarbij ook andere moderne 
hypothesen in aanmerking worden genomen.
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Amendement 679
Caroline Lucas

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 12
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 14 - lid 2 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De verordening kan rekening houden
met het meest nauwkeurige en actuele 
beschikbare wetenschappelijke 
bewijsmateriaal, met name van de IPCC, 
en kan ook eisen specificeren voor de 
rapportage door exploitanten over de 
emissie bij de productie van goederen die 
worden geproduceerd door energie-
intensieve bedrijfstakken die aan 
internationale concurrentie onderhevig 
kunnen zijn, en voor een onafhankelijke 
verificatie van deze informatie.

2. De verordening houdt rekening met het 
meest nauwkeurige en actuele beschikbare 
wetenschappelijke bewijsmateriaal, met 
name van de IPCC, en specificeert, ten 
behoeve van de tenuitvoerlegging van 
artikel 10 bis, ook eisen voor de rapportage 
door exploitanten over de emissie bij de 
productie van goederen die worden 
geproduceerd door energie-intensieve 
bedrijfstakken die aan internationale 
concurrentie onderhevig kunnen zijn, en 
voor een onafhankelijke verificatie van 
deze informatie.

Or. en

Amendement 680
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 12
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 14 - lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De verordening voor monitoring en 
rapportering van emissies wordt uiterlijk 
31 december 2011 vastgesteld.

Or. es
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Amendement 681
Caroline Lucas

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 12
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 14 - lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De verordening kan eisen bevatten 
met betrekking tot het gebruik van 
geautomatiseerde systemen en 
gegevensuitwisselingsformats met het oog 
op harmonisatie van de communicatie 
over het monitoringsplan, het jaarlijkse 
emissieverslag en de verificatieactiviteiten 
tussen de exploitant, de verificateur en de 
bevoegde autoriteiten.

Or. en

 Motivering

Het gebruik van IT-systemen verbetert de transparantie van de monitoring en rapportering 
van emissies binnen de EU-regeling voor emissiehandel. Dit is van belang voor verdere 
uitbreiding van de regeling voor emissiehandel dan wel voor koppeling van de regeling aan 
andere sectoren en emissiehandelsystemen.

Amendement 682
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 13
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd: Schrappen
(a) de titel wordt vervangen door:
"Verificatie en accreditatie"
(b) de volgende alinea's worden 
toegevoegd: "De Commissie stelt een 
verordening vast voor de verificatie van 
emissieverslagen en de accreditatie van 
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verificateurs, waarin de voorwaarden 
worden vastgesteld voor de accreditatie, 
wederzijdse erkenning en intrekking van 
accreditatie voor verificateurs en, indien 
van toepassing, voor toezicht en collegiale 
toetsing. Deze maatregel, die bedoeld is 
om niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen door aanvulling 
daarvan, wordt vastgesteld volgens de in 
artikel [23, lid 3,] bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing."

Or. pl

Motivering

Deze bepaling zou tot een sterke toename van de administratieve en de controlelasten leiden.

Amendement 683
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 13 - letter b 
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 15 - nieuw lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt een verordening vast 
voor de verificatie van emissieverslagen en 
de accreditatie van verificateurs, waarin de 
voorwaarden worden vastgesteld voor de 
accreditatie, wederzijdse erkenning en 
intrekking van accreditatie voor 
verificateurs en, indien van toepassing, 
voor toezicht en collegiale toetsing.

De Commissie stelt een verordening vast 
voor de verificatie van emissieverslagen en 
de accreditatie van verificateurs, waarin de 
voorwaarden worden vastgesteld voor de 
accreditatie, wederzijdse erkenning en 
intrekking van accreditatie voor 
verificateurs en, indien van toepassing, 
voor toezicht en collegiale toetsing. Deze 
verordening wordt uiterlijk 31 december 
2011 vastgesteld.

Or. en



PE409.679v01-00 10/114 AM\735217NL.doc

NL

Amendement 684
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 14
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 16 - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) In artikel 16 wordt lid 4 vervangen 
door:

Schrappen

"4. De boete wegens overmatige emissie 
voor emissierechten die met ingang van 
1 januari 2013 worden verleend, wordt 
overeenkomstig het Europese indexcijfer 
van de consumptieprijzen verhoogd."

Or. pl

Motivering

Het verhogen van de boetes voor het niet-naleven van onrealistische eisen die van bovenaf 
worden opgelegd, is ongerechtvaardigd.

Amendement 685
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 14
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 16 - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De boete wegens overmatige emissie 
voor emissierechten die met ingang van 1 
januari 2013 worden verleend, wordt 
overeenkomstig het Europese indexcijfer 
van de consumptieprijzen verhoogd.

4. De boete wegens overmatige emissie 
voor emissierechten die met ingang van 1 
januari 2013 worden verleend, wordt 
overeenkomstig het Europese indexcijfer 
van de consumptieprijzen verhoogd. 
Betaling van de boete wegens overmatige 
emissie ontslaat de exploitant niet van de 
verplichting bij het afstaan van 
emissierechten voor het volgende 
kalenderjaar een hoeveelheid 
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emissierechten af te staan die gelijk is aan 
de overmatige emissie.

Or. en

 Motivering

Om te voorkomen dat ondernemingen simpelweg de boetes betalen om hun emissierechten te 
blijven behouden, moet duidelijk worden gemaakt dat zij ook na betaling nog steeds verplicht 
zijn de betreffende hoeveelheid emissierechten af te staan.

Amendement 686
Konrad Szymański

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 15 - letter a
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 19 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met ingang van 1 januari 2013 verleende 
emissierechten worden in het register van 
de Gemeenschap opgenomen.

1. Met ingang van 1 januari 2013 verleende 
emissierechten worden in het register van 
de Gemeenschap opgenomen.

Iedere lidstaat heeft toegang tot het 
register van de Gemeenschap voor het 
uitvoeren van processen in verband met 
het aanhouden van de tegoedrekeningen 
in de lidstaat en het toewijzen, afstaan en 
annuleren van emissierechten krachtens 
de verordening inzake een 
gestandaardiseerd en beveiligd systeem 
van registers.
Het register van de Gemeenschap beperkt 
de lidstaat niet in de uitoefening van zijn 
verantwoordelijkheden of bij de 
uitvoering van krachtens het raamverdrag 
van de Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering of het Protocol van 
Kyoto toegestane handelingen.

Or. en
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Amendement 687
Jerzy Buzek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 17
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 22 - lid 1- alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan de bijlagen van deze 
richtlijn, met uitzondering van bijlage I, in 
het licht van de in artikel 21 bedoelde 
verslagen en de ervaring met de toepassing 
van deze richtlijn wijzigen. De bijlagen IV 
en V kunnen worden gewijzigd teneinde de 
bewaking, de rapportage en de verificatie 
van de emissie te verbeteren.

De Commissie kan de bijlagen van deze
richtlijn, met uitzondering van bijlagen I 
en II bis, in het licht van de in artikel 21 
bedoelde verslagen en de ervaring met de 
toepassing van deze richtlijn wijzigen. 
Bijlagen I en II bis kunnen alleen in 
overeenstemming met de procedure van 
artikel 251 van het Verdrag worden 
gewijzigd. De bijlagen IV en V kunnen 
worden gewijzigd teneinde de bewaking, 
de rapportage en de verificatie van de 
emissie te verbeteren.

Or. en

 Motivering

Bijlagen I en II bis zijn enkele van de meest essentiële elementen van deze richtlijn en 
wijziging ervan moet via een medebeslissingsprocedure lopen.

Amendement 688
Konrad Szymański

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 17
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 22 - lid 1- alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan de bijlagen van deze 
richtlijn, met uitzondering van bijlage I, in 
het licht van de in artikel 21 bedoelde 
verslagen en de ervaring met de toepassing 
van deze richtlijn wijzigen. De bijlagen IV 
en V kunnen worden gewijzigd teneinde de 

De Commissie kan de bijlagen van deze 
richtlijn, met uitzondering van bijlagen I 
en II bis, in het licht van de in artikel 21 
bedoelde verslagen en de ervaring met de 
toepassing van deze richtlijn wijzigen. 
Bijlagen I en II bis kunnen alleen in 
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bewaking, de rapportage en de verificatie 
van de emissie te verbeteren.

overeenstemming met de procedure van 
artikel 251 van het Verdrag worden 
gewijzigd. De bijlagen IV en V kunnen 
worden gewijzigd teneinde de bewaking, 
de rapportage en de verificatie van de 
emissie te verbeteren.

Or. en

 Motivering

Bijlagen I en II bis zijn enkele van de meest essentiële elementen van deze richtlijn en 
wijziging ervan moet via een medebeslissingsprocedure lopen.

Amendement 689
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 17
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 22 - lid 1- alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan de bijlagen van deze 
richtlijn, met uitzondering van bijlage I, in 
het licht van de in artikel 21 bedoelde 
verslagen en de ervaring met de toepassing 
van deze richtlijn wijzigen. De bijlagen IV 
en V kunnen worden gewijzigd teneinde de 
bewaking, de rapportage en de verificatie 
van de emissie te verbeteren.

De Commissie kan de bijlagen van deze 
richtlijn, met uitzondering van bijlagen I 
en II, in het licht van de in artikel 21 
bedoelde verslagen en de ervaring met de 
toepassing van deze richtlijn wijzigen. De 
bijlagen IV en V kunnen worden gewijzigd 
teneinde de bewaking, de rapportage en de 
verificatie van de emissie te verbeteren.

Or. en

 Motivering

De opneming van andere broeikasgassen dan die welke momenteel in bijlage II zijn 
opgenomen zal leiden tot belangrijke marktverstoringen en tot onzekerheid bij het plannen. 
Nieuwe gassen in de EU-regeling voor de handel in emissierechten kunnen leiden tot 
plotselinge verandering in aanbod van en vraag naar emissierechten en derhalve ongewenste 
plotselinge prijsfluctuaties veroorzaken.
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Amendement 690
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 17
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 22 - lid 1- alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan de bijlagen van deze 
richtlijn, met uitzondering van bijlage I, in 
het licht van de in artikel 21 bedoelde 
verslagen en de ervaring met de toepassing 
van deze richtlijn wijzigen. De bijlagen IV 
en V kunnen worden gewijzigd teneinde de 
bewaking, de rapportage en de verificatie 
van de emissie te verbeteren.

De Commissie kan de bijlagen van deze 
richtlijn, met uitzondering van bijlagen I 
en II bis, in het licht van de in artikel 21 
bedoelde verslagen en de ervaring met de 
toepassing van deze richtlijn wijzigen. De 
bijlagen IV en V kunnen worden gewijzigd 
teneinde de bewaking, de rapportage en de 
verificatie van de emissie te verbeteren.

Or. en

 Motivering

Amendementen op bijlage II bis vergen een politiek besluit en moet bijgevolg onder de 
medebeslissing vallen en niet onder de comitologie.

Amendement 691
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 17
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 22 - lid 1- alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan de bijlagen van deze 
richtlijn, met uitzondering van bijlage I, in 
het licht van de in artikel 21 bedoelde 
verslagen en de ervaring met de toepassing 
van deze richtlijn wijzigen. De bijlagen IV 
en V kunnen worden gewijzigd teneinde de 
bewaking, de rapportage en de verificatie 
van de emissie te verbeteren.

De Commissie kan de bijlagen van deze 
richtlijn, met uitzondering van bijlagen I 
en II bis, in het licht van de in artikel 21 
bedoelde verslagen en de ervaring met de 
toepassing van deze richtlijn wijzigen. De 
bijlagen IV en V kunnen worden gewijzigd 
teneinde de bewaking, de rapportage en de 
verificatie van de emissie te verbeteren.
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Or. en

 Motivering

We denken niet dat het aangewezen is om bijlage II bis (tot vaststelling van verhogingen van 
het percentage emissierechten dat door de lidstaten wordt geveild, met het oog op solidariteit 
en groei in de Gemeenschap) door middel van een comitologieprocedure te wijzigen. Dit is 
politiek gezien een heet hangijzer waarvoor amendementen alleen middels een 
medebeslissingsprocedure moeten worden gemaakt.

Amendement 692
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 17 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 24 - lid 1- alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) In artikel 24, lid 1, wordt de eerste 
alinea 1 vervangen door het volgende:
"1. Vanaf 2008 mogen de lidstaten 
handel in emissierechten overeenkomstig 
deze richtlijn toepassen op in bijlage I 
niet genoemde activiteiten die bij een
installatie of elders worden uitgevoerd en 
broeikasgassen, op voorwaarde dat de 
opneming van dergelijke activiteiten […] 
en broeikasgassen door de Commissie 
wordt goedgekeurd volgens de 
procedure van artikel 23, lid 2, met 
inachtneming van alle relevante criteria, 
in het bijzonder de effecten op de interne 
markt, mogelijke 
concurrentieverstoringen, de milieu-
integriteit van de regeling en de 
betrouwbaarheid van het geplande 
bewakings- en rapportagesysteem."

Or. en



PE409.679v01-00 16/114 AM\735217NL.doc

NL

 Motivering

Dit is een technische wijziging van Richtlijn 2003/87/EG aan een lid dat in het voorstel van 
de Commissie niet wordt gewijzigd. Zij zorgt voor flexibiliteit met betrekking tot eventuele 
toekomstige opnemingen, bijvoorbeeld van verwarming van huishoudens.

Amendement 693
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 18 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 24 - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) In artikel 24, lid 4 wordt 
vervangen door het volgende:
"4. Indien zulke maatregelen worden 
ingevoerd, wordt bij evaluaties 
krachtens artikel 30 ook beoordeeld of 
deze richtlijn zodanig moet worden 
gewijzigd dat de emissies van die 
activiteiten in de gehele Gemeenschap 
onder een geharmoniseerde regeling 
vallen.

Or. en

 Motivering

Dit is een technische wijziging aan een lid van Richtlijn 2003/87/EG dat in het voorstel van 
de Commissie niet wordt gewijzigd. Zij verduidelijkt dat na een opneming in fase III een 
herziening van niet alleen bijlage I, maar van de gehele richtlijn overwogen dient te worden.

Amendement 694
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 19
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 24 bis
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Het volgende artikel 24 a wordt 
ingevoegd:

schrappen

"Artikel 24a
Geharmoniseerde regels voor projecten 
die de emissie verlagen
1. Naast de in artikel 24 bedoelde 
opneming kan de Commissie 
uitvoeringsmaatregelen vaststellen voor 
de verlening van emissierechten voor door 
de lidstaten beheerde projecten die de 
emissie van broeikasgassen buiten de 
Gemeenschapsregeling verlagen.
Deze maatregelen, die tot doel hebben 
niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen, worden vastgesteld 
volgens de in artikel 23, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.
Dergelijke maatregelen leiden niet tot het 
dubbel tellen van emissiebeperkingen en 
vormen geen belemmering voor de 
uitvoering van andere beleidsmaatregelen 
voor de beperking van emissies die niet 
onder de Gemeenschapsregeling vallen. 
Bepalingen worden uitsluitend vastgesteld 
wanneer opneming overeenkomstig 
artikel 24 niet mogelijk is en bij de 
eerstvolgende herziening van de 
Gemeenschapsregeling wordt overwogen 
de werkingssfeer voor deze emissies over 
de hele Gemeenschap te harmoniseren.
2. De Commissie kan 
uitvoeringsmaatregelen vaststellen met 
gedetailleerde bepalingen voor de 
verlening van emissierechten aan in lid 1 
bedoelde projecten op communautair 
niveau.
Deze maatregelen, die bedoeld zijn om 
niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen door aanvulling 
daarvan, worden vastgesteld volgens de in 
artikel [23, lid 3,] bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing."
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Or. en

 Motivering

Het is onduidelijk waarom er een extra binnenlands compensatiemechanisme geïntroduceerd 
zou moeten worden. Dat er extra activiteiten in het systeem kunnen worden en er een project 
voor gezamenlijke tenuitvoerlegging kan worden ingezet biedt de lidstaten voldoende 
flexibiliteit. Er is een risico dat emissiereducties in sectoren waarin wel en die waarin niet 
wordt gehandeld dubbel worden geteld.

Amendement 695
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 19
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 24 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Het volgende artikel 24 a wordt 
ingevoegd:

schrappen

"Artikel 24a
Geharmoniseerde regels voor projecten 

die de emissie verlagen
1. Naast de in artikel 24 bedoelde 
opneming kan de Commissie 
uitvoeringsmaatregelen vaststellen voor 
de verlening van emissierechten voor door 
de lidstaten beheerde projecten die de 
emissie van broeikasgassen buiten de 
Gemeenschapsregeling verlagen.
Deze maatregelen, die tot doel hebben 
niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen, worden vastgesteld 
volgens de in artikel 23, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.
Dergelijke maatregelen leiden niet tot het 
dubbel tellen van emissiebeperkingen en 
vormen geen belemmering voor de 
uitvoering van andere beleidsmaatregelen 
voor de beperking van emissies die niet 
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onder de Gemeenschapsregeling vallen. 
Bepalingen worden uitsluitend vastgesteld 
wanneer opneming overeenkomstig 
artikel 24 niet mogelijk is en bij de 
eerstvolgende herziening van de 
Gemeenschapsregeling wordt overwogen 
de werkingssfeer voor deze emissies over 
de hele Gemeenschap te harmoniseren.
2. De Commissie kan 
uitvoeringsmaatregelen vaststellen met 
gedetailleerde bepalingen voor de 
verlening van emissierechten aan in lid 1 
bedoelde projecten op communautair 
niveau.
Deze maatregelen, die bedoeld zijn om 
niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen door aanvulling 
daarvan, worden vastgesteld volgens de in 
artikel [23, lid 3,] bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing."

Or. en

 Motivering

Dit artikel introduceert binnenlandse compensatieprojecten waarmee rekening kan worden 
gehouden met emissiereducties in Europa in sectoren die niet door de EU-regeling voor de 
handel in emissierechten worden bestreken. Indien dit wordt toegestaan, genereren deze 
projecten mogelijkheden voor EU-ETS-sectoren om hun emissierechten uit te breiden, 
waardoor in feite het emissieplafond wordt opgetild.

Amendement 696
Dan Jørgensen

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 19
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 24 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Het volgende artikel 24 a wordt 
ingevoegd:

schrappen

"Artikel 24a
Geharmoniseerde regels voor projecten 
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die de emissie verlagen
1. Naast de in artikel 24 bedoelde 
opneming kan de Commissie 
uitvoeringsmaatregelen vaststellen voor 
de verlening van emissierechten voor door 
de lidstaten beheerde projecten die de 
emissie van broeikasgassen buiten de 
Gemeenschapsregeling verlagen.
Deze maatregelen, die tot doel hebben 
niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen, worden vastgesteld 
volgens de in artikel 23, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.
Dergelijke maatregelen leiden niet tot het 
dubbel tellen van emissiebeperkingen en 
vormen geen belemmering voor de 
uitvoering van andere beleidsmaatregelen 
voor de beperking van emissies die niet 
onder de Gemeenschapsregeling vallen. 
Bepalingen worden uitsluitend vastgesteld 
wanneer opneming overeenkomstig 
artikel 24 niet mogelijk is en bij de 
eerstvolgende herziening van de 
Gemeenschapsregeling wordt overwogen 
de werkingssfeer voor deze emissies over 
de hele Gemeenschap te harmoniseren.
2. De Commissie kan 
uitvoeringsmaatregelen vaststellen met 
gedetailleerde bepalingen voor de 
verlening van emissierechten aan in lid 1 
bedoelde projecten op communautair 
niveau.
Deze maatregelen, die bedoeld zijn om 
niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen door aanvulling 
daarvan, worden vastgesteld volgens de in 
artikel [23, lid 3,] bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing."

Or. en

 Motivering

Binnenlandse compensatie leidt niet tot een netto afname van EU-emissies aangezien zij 
ervoor zorgen dat EU-reducties buiten de regeling voor de handel in emissierechten binnen 
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de regeling worden gebracht. Hierdoor kunnen de emissies binnen de regeling toenemen. 
Wanneer binnenlandse compensatiemechanismen niet beperkt worden, kunnen de emissies 
binnen de regeling voor de handel in emissierechten blijven toenemen, hetgeen milieu-
integriteit van de regeling ondermijnt.

Amendement 697
Marie-Noëlle Lienemann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 19
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 24 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Het volgende artikel 24 a wordt 
ingevoegd:

schrappen

"Artikel 24a
Geharmoniseerde regels voor projecten 

die de emissie verlagen
1. Naast de in artikel 24 bedoelde 
opneming kan de Commissie 
uitvoeringsmaatregelen vaststellen voor 
de verlening van emissierechten voor door 
de lidstaten beheerde projecten die de 
emissie van broeikasgassen buiten de 
Gemeenschapsregeling verlagen.
Deze maatregelen, die tot doel hebben 
niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen, worden vastgesteld 
volgens de in artikel 23, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.
Dergelijke maatregelen leiden niet tot het 
dubbel tellen van emissiebeperkingen en 
vormen geen belemmering voor de 
uitvoering van andere beleidsmaatregelen 
voor de beperking van emissies die niet 
onder de Gemeenschapsregeling vallen. 
Bepalingen worden uitsluitend vastgesteld 
wanneer opneming overeenkomstig 
artikel 24 niet mogelijk is en bij de 
eerstvolgende herziening van de 
Gemeenschapsregeling wordt overwogen 
de werkingssfeer voor deze emissies over 
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de hele Gemeenschap te harmoniseren.
2. De Commissie kan 
uitvoeringsmaatregelen vaststellen met 
gedetailleerde bepalingen voor de 
verlening van emissierechten aan in lid 1 
bedoelde projecten op communautair 
niveau.
Deze maatregelen, die bedoeld zijn om 
niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen door aanvulling 
daarvan, worden vastgesteld volgens de in 
artikel [23, lid 3,] bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing."

Or. en

 Motivering

Binnenlandse compensatie leidt niet tot een netto afname van EU-emissies aangezien zij 
ervoor zorgen dat EU-reducties buiten de regeling voor de handel in emissierechten binnen 
de regeling worden gebracht. Hierdoor kunnen de emissies binnen de regeling toenemen. 
Wanneer binnenlandse compensatiemechanismen niet beperkt worden, kunnen de emissies 
binnen de regeling voor de handel in emissierechten blijven toenemen, hetgeen milieu-
integriteit van de regeling ondermijnt.

Amendement 698
Caroline Lucas

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 19
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 24 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Het volgende artikel 24 a wordt 
ingevoegd:

schrappen

"Artikel 24a
Geharmoniseerde regels voor projecten 

die de emissie verlagen
1. Naast de in artikel 24 bedoelde 
opneming kan de Commissie 
uitvoeringsmaatregelen vaststellen voor 
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de verlening van emissierechten voor door 
de lidstaten beheerde projecten die de 
emissie van broeikasgassen buiten de 
Gemeenschapsregeling verlagen.
Deze maatregelen, die tot doel hebben 
niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen, worden vastgesteld 
volgens de in artikel 23, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.
Dergelijke maatregelen leiden niet tot het 
dubbel tellen van emissiebeperkingen en 
vormen geen belemmering voor de 
uitvoering van andere beleidsmaatregelen 
voor de beperking van emissies die niet 
onder de Gemeenschapsregeling vallen. 
Bepalingen worden uitsluitend vastgesteld 
wanneer opneming overeenkomstig 
artikel 24 niet mogelijk is en bij de 
eerstvolgende herziening van de 
Gemeenschapsregeling wordt overwogen 
de werkingssfeer voor deze emissies over 
de hele Gemeenschap te harmoniseren.
2. De Commissie kan 
uitvoeringsmaatregelen vaststellen met 
gedetailleerde bepalingen voor de 
verlening van emissierechten aan in lid 1 
bedoelde projecten op communautair 
niveau.
Deze maatregelen, die bedoeld zijn om 
niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen door aanvulling 
daarvan, worden vastgesteld volgens de in 
artikel [23, lid 3,] bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing."

Or. en

 Motivering

Het is onduidelijk hoe voorkomen kan worden dat het voorstel om (credits uit) sectoren of 
activiteiten op te nemen in de regeling voor de handel in emissierechten ingevolge de 
beschikking inzake de verdeling van de inspanningen, de aangegane reductieverplichtingen 
van de niet-handelssectoren ondermijnt.
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Amendement 699
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 19
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 24 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Naast de in artikel 24 bedoelde 
opneming kan de Commissie 
uitvoeringsmaatregelen vaststellen voor de 
verlening van emissierechten voor door de 
lidstaten beheerde projecten die de emissie 
van broeikasgassen buiten de 
Gemeenschapsregeling verlagen.

Naast de in artikel 24 bedoelde opneming 
stelt de Commissie uiterlijk 30 juni 2011
uitvoeringsmaatregelen vast voor de 
verlening van emissierechten voor door de 
lidstaten of de Commissie beheerde 
projecten die de emissie van 
broeikasgassen buiten de 
Gemeenschapsregeling verlagen of de 
verwijdering van koolstofdioxide buiten 
de Gemeenschapsregeling vergroten.

Deze maatregelen, die tot doel hebben niet-
essentiële onderdelen van deze richtlijn te 
wijzigen, worden vastgesteld volgens de in 
artikel 23, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Deze maatregelen, die tot doel hebben niet-
essentiële onderdelen van deze richtlijn te 
wijzigen, worden vastgesteld volgens de in 
artikel 23, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing. 

Dergelijke maatregelen leiden niet tot het 
dubbel tellen van emissiebeperkingen en 
vormen geen belemmering voor de 
uitvoering van andere beleidsmaatregelen 
voor de beperking van emissies die niet 
onder de Gemeenschapsregeling vallen.
Bepalingen worden uitsluitend vastgesteld 
wanneer opneming overeenkomstig artikel 
24 niet mogelijk is en bij de eerstvolgende 
herziening van de Gemeenschapsregeling 
wordt overwogen de werkingssfeer voor 
deze emissies over de hele Gemeenschap te 
harmoniseren.

Dergelijke maatregelen leiden niet tot het 
dubbel tellen van emissiebeperkingen en 
vormen geen belemmering voor de 
uitvoering van andere beleidsmaatregelen 
voor de beperking van emissies die niet 
onder de Gemeenschapsregeling vallen.
Dergelijke bepalingen worden niet 
vastgesteld wanneer opneming 
overeenkomstig artikel 24 onmiddellijk 
mogelijk is en bij de eerstvolgende 
herziening van de Gemeenschapsregeling 
wordt overwogen de werkingssfeer voor 
deze emissies over de hele Gemeenschap te 
harmoniseren.

2. De Commissie kan 
uitvoeringsmaatregelen vaststellen met 
gedetailleerde bepalingen voor de 
verlening van emissierechten aan in lid 1 
bedoelde projecten op communautair 
niveau. 
Deze maatregelen, die bedoeld zijn om 
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niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen door aanvulling 
daarvan, worden vastgesteld volgens de in 
artikel [23, lid 3,] bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing."

Or. en

 Motivering

De uitgifte van emissierechten aan projecten die in derde landen zorgen voor 
emissiereducties kan: (a) aanvullend zijn op het mechanisme voor schone ontwikkeling en op 
de gezamenlijke tenuitvoerlegging of op de projectmechanismen die in de toekomstige 
internationale klimaatovereenkomst ontwikkeld zullen worden, dan wel in de plaats komen 
van dergelijke projectmechanismen in het geval dat de internationale overeenkomst niet 
wordt gesloten of vertraging ondervindt, (b) de Commissie voorzien van een diplomatiek 
hulpmiddel bij onderhandelingen over bilaterale overeenkomsten, en (c) een eerste stap zijn 
naar koppeling met andere "cap-and-trade" regelingen, door wederzijdse erkenning mogelijk 
te maken van een gemeenschappelijk projectmechanisme.

Amendement 700
Philippe Busquin

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 19
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 24 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Naast de in artikel 24 bedoelde 
opneming kan de Commissie 
uitvoeringsmaatregelen vaststellen voor de 
verlening van emissierechten voor door de 
lidstaten beheerde projecten die de emissie 
van broeikasgassen buiten de 
Gemeenschapsregeling verlagen.

1. Naast de in artikel 24 bedoelde 
opneming stelt de Commissie 
uitvoeringsmaatregelen vast voor de 
verlening van emissierechten voor door de 
lidstaten of ondernemingen beheerde 
projecten die de emissie van 
broeikasgassen buiten de 
Gemeenschapsregeling verlagen en waarin 
ondernemingen kunnen deelnemen.

Deze maatregelen, die tot doel hebben niet-
essentiële onderdelen van deze richtlijn te 
wijzigen, worden vastgesteld volgens de in 
artikel 23, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Deze maatregelen, die tot doel hebben niet-
essentiële onderdelen van deze richtlijn te 
wijzigen, worden vastgesteld volgens de in 
artikel 23, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Dergelijke maatregelen leiden niet tot het Dergelijke maatregelen leiden niet tot het 
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dubbel tellen van emissiebeperkingen en 
vormen geen belemmering voor de 
uitvoering van andere beleidsmaatregelen 
voor de beperking van emissies die niet 
onder de Gemeenschapsregeling vallen.
Bepalingen worden uitsluitend vastgesteld 
wanneer opneming overeenkomstig artikel 
24 niet mogelijk is en bij de eerstvolgende 
herziening van de Gemeenschapsregeling 
wordt overwogen de werkingssfeer voor 
deze emissies over de hele Gemeenschap te 
harmoniseren.

dubbel tellen van emissiebeperkingen en 
vormen geen belemmering voor de 
uitvoering van andere beleidsmaatregelen 
voor de beperking van emissies die niet 
onder de Gemeenschapsregeling vallen. 
Bepalingen worden uitsluitend vastgesteld 
wanneer opneming overeenkomstig artikel 
24 niet mogelijk is en bij de eerstvolgende 
herziening van de Gemeenschapsregeling 
wordt overwogen de werkingssfeer voor 
deze emissies over de hele Gemeenschap te 
harmoniseren.

2. De Commissie kan
uitvoeringsmaatregelen vaststellen met 
gedetailleerde bepalingen voor de 
verlening van emissierechten aan in lid 1 
bedoelde projecten op communautair 
niveau.

2. De Commissie stelt
uitvoeringsmaatregelen vast met 
gedetailleerde bepalingen voor de 
verlening van emissierechten aan in lid 1 
bedoelde projecten op communautair 
niveau. 

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

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

Or. en

 Motivering

Wij zijn van mening dat het beter is te stellen dat de Commissie dingen zal doen omdat 
daarmee juridische en economische zekerheid wordt geboden en het gevaar van vertaalfouten 
minder groot is.

Expliciet moet worden gemaakt dat bedrijven die in deze projecten deelnemen rechten 
ontvangen voor de besparingen die ze hebben helpen realiseren.

Indien afvalverbranding en afvalstorten buiten de werkingssfeer van de richtlijn vallen, 
kunnen projecten die de emissies van deze sectoren beperken in aanmerking komen voor 
goedkeuring en uitgifte van emissierechten. 



AM\735217NL.doc 27/114 PE409.679v01-00

NL

Amendement 701
Jerzy Buzek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 19
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 24 bis - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Naast de in artikel 24 bedoelde 
opneming kan de Commissie 
uitvoeringsmaatregelen vaststellen voor de 
verlening van emissierechten voor door de 
lidstaten beheerde projecten die de emissie 
van broeikasgassen buiten de 
Gemeenschapsregeling verlagen.

1. Naast de in artikel 24 bedoelde 
opneming stelt de Commissie 
uitvoeringsmaatregelen vast voor de 
verlening van emissierechten voor door de 
lidstaten beheerde projecten die de emissie 
van broeikasgassen buiten de 
Gemeenschapsregeling verlagen.

Deze maatregelen, die tot doel hebben niet-
essentiële onderdelen van deze richtlijn te 
wijzigen, worden vastgesteld volgens de in 
artikel 23, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Deze maatregelen, die tot doel hebben niet-
essentiële onderdelen van deze richtlijn te 
wijzigen, worden vastgesteld volgens de in 
artikel 23, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Dergelijke maatregelen leiden niet tot het 
dubbel tellen van emissiebeperkingen en 
vormen geen belemmering voor de 
uitvoering van andere beleidsmaatregelen 
voor de beperking van emissies die niet 
onder de Gemeenschapsregeling 
vallen.Bepalingen worden uitsluitend 
vastgesteld wanneer opneming 
overeenkomstig artikel 24 niet mogelijk is 
en bij de eerstvolgende herziening van de 
Gemeenschapsregeling wordt overwogen 
de werkingssfeer voor deze emissies over 
de hele Gemeenschap te harmoniseren.

Dergelijke maatregelen leiden niet tot het 
dubbel tellen van emissiebeperkingen en 
vormen geen belemmering voor de 
uitvoering van andere beleidsmaatregelen 
voor de beperking van emissies die niet 
onder de Gemeenschapsregeling vallen. Bij 
de eerstvolgende herziening van de 
Gemeenschapsregeling wordt overwogen 
de werkingssfeer voor deze emissies over 
de hele Gemeenschap te harmoniseren

Or. en

 Motivering

De elementen van de EU-ETS-richtlijn en de beschikking inzake de verdeling van de 
inspanningen zijn met elkaar verbonden en de verbanden dienen in acht te worden genomen 
om, voor de EU als geheel, de emissiereductiedoelen op kostenefficiënte wijze te realiseren. 
Het is daarom nodig de EU-ETS-sectoren en de non-ETS-sectoren met elkaar te verbinden en 
dus moeten alle voorwaarden voor de toepassing van artikel 24 bis op artikel 24 worden 
verwijderd.
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Amendement 702
Konrad Szymański

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 19
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 24 bis - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Naast de in artikel 24 bedoelde 
opneming kan de Commissie 
uitvoeringsmaatregelen vaststellen voor de 
verlening van emissierechten voor door de 
lidstaten beheerde projecten die de emissie 
van broeikasgassen buiten de 
Gemeenschapsregeling verlagen.

1. Naast de in artikel 24 bedoelde 
opneming stelt de Commissie 
uitvoeringsmaatregelen vast voor de 
verlening van emissierechten voor door de 
lidstaten beheerde projecten die de emissie 
van broeikasgassen buiten de 
Gemeenschapsregeling verlagen.

Deze maatregelen, die tot doel hebben niet-
essentiële onderdelen van deze richtlijn te 
wijzigen, worden vastgesteld volgens de in 
artikel 23, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Deze maatregelen, die tot doel hebben niet-
essentiële onderdelen van deze richtlijn te 
wijzigen, worden vastgesteld volgens de in 
artikel 23, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Dergelijke maatregelen leiden niet tot het 
dubbel tellen van emissiebeperkingen en 
vormen geen belemmering voor de 
uitvoering van andere beleidsmaatregelen 
voor de beperking van emissies die niet 
onder de Gemeenschapsregeling vallen.
Bepalingen worden uitsluitend vastgesteld 
wanneer opneming overeenkomstig 
artikel 24 niet mogelijk is en bij de 
eerstvolgende herziening van de 
Gemeenschapsregeling wordt overwogen 
de werkingssfeer voor deze emissies over 
de hele Gemeenschap te harmoniseren.

Dergelijke maatregelen leiden niet tot het 
dubbel tellen van emissiebeperkingen en 
vormen geen belemmering voor de 
uitvoering van andere beleidsmaatregelen 
voor de beperking van emissies die niet 
onder de Gemeenschapsregeling vallen. Bij 
de eerstvolgende herziening van de 
Gemeenschapsregeling wordt overwogen 
de werkingssfeer voor deze emissies over 
de hele Gemeenschap te harmoniseren

Or. en

 Motivering

De elementen van de EU-ETS-richtlijn en de beschikking inzake de verdeling van de 
inspanningen zijn met elkaar verbonden en de verbanden dienen in acht te worden genomen 
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om, voor de EU als geheel, de emissiereductiedoelen op kostenefficiënte wijze te realiseren. 
Het is daarom nodig de EU-ETS-sectoren en de non-ETS-sectoren met elkaar te verbinden en 
dus moeten alle voorwaarden voor de toepassing van artikel 24 bis op artikel 24 worden 
verwijderd.

Amendement 703
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 19
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 24 bis - lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Broeikasgasemissies die worden 
afgevangen en opgeslagen worden als 
niet-uitgestoten beschouwd. Voor deze 
emissies hoeven geen emissierechten te 
worden afgestaan.

Or. en

 Motivering

Deze geëmitteerde gassen komen niet in contact met de lucht. Ze moeten daarom als niet-
uitgestoten worden beschouwd

Amendement 704
Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 19 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 24 b (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) Het volgende artikel 24 ter wordt 
ingevoegd:

"Artikel 24 ter
Flexibiliteit
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Installaties die in de periode van 2013 tot 
en met 2020 in de Gemeenschapsregeling 
worden opgenomen mogen voor de 
uitvoering van hun verplichtingen 
krachtens Richtlijn 2003/87/EG gebruik 
maken van de broeikasgasemissierechten 
volgens artikel 3, leden 1 en 2, van 
Richtlijn 2008/XX/EG.”

Or. en

 Motivering

De elementen van de EU-ETS-richtlijn en de beschikking inzake de verdeling van de 
inspanningen zijn met elkaar verbonden en de verbanden dienen in acht te worden genomen 
om, voor de EU als geheel, de emissiereductiedoelen op kostenefficiënte wijze te realiseren. 
Daarom is het nodig een vorm flexibiliteit tussen het ETS-systeem en andere systemen te 
introduceren. 

Amendement 705
Konrad Szymański

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 19 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 24 b (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) Het volgende artikel 24 ter wordt 
ingevoegd:

"Artikel 24 ter
Flexibiliteit

Installaties die in de periode van 2013 tot 
en met 2020 in de Gemeenschapsregeling 
worden opgenomen mogen voor de 
uitvoering van hun verplichtingen 
krachtens Richtlijn 2003/87/EG gebruik 
maken van de broeikasgasemissierechten 
volgens artikel 3, leden 1 en 2, van 
Richtlijn 2008/XX/EG."

Or. en
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 Motivering

De elementen van de EU-ETS-richtlijn en de beschikking inzake de verdeling van de 
inspanningen zijn met elkaar verbonden en de verbanden dienen in acht te worden genomen 
om, voor de EU als geheel, de emissiereductiedoelen op kostenefficiënte wijze te realiseren. 
Daarom is het nodig een vorm flexibiliteit tussen het ETS-systeem en andere systemen te 
introduceren.

Om echte prikkels te creëren voor projectontwikkeling in derde landen, moet er geen limiet 
voor het gebruik van verworven credits worden aangebracht.

Amendement 706
Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 20
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 25 - lid 1a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Er kunnen overeenkomsten worden 
gesloten om te zorgen voor de erkenning 
van emissierechten tussen de 
Gemeenschapsregeling en verplichte 
regelingen voor de handel in 
broeikasgasemissierechten met een 
aftopping van de absolute emissie die in 
een ander land of in een subfederale of 
regionale entiteit worden vastgesteld.

1 bis. Er kunnen overeenkomsten worden 
gesloten om te zorgen voor de erkenning 
van emissierechten tussen de 
Gemeenschapsregeling en vergelijkbare
verplichte regelingen voor de handel in 
broeikasgasemissierechten met een 
aftopping van de absolute emissie die in 
een ander land of in een subfederale of 
regionale entiteit worden vastgesteld.

Or. en

 Motivering

Het is nodig overeenkomsten met andere regelingen voor de handel in 
broeikasgasemissierechten te beperken tot die regelingen die eenzelfde niveau van 
betrouwbaarheid hebben bij de controle van emissiegegevens en die door middel van 
gelijksoortige veilingsprocedures worden gereguleerd.
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Amendement 707
Konrad Szymański

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 20
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 25 - lid 1a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Er kunnen overeenkomsten worden 
gesloten om te zorgen voor de erkenning 
van emissierechten tussen de 
Gemeenschapsregeling en verplichte 
regelingen voor de handel in 
broeikasgasemissierechten met een 
aftopping van de absolute emissie die in 
een ander land of in een subfederale of 
regionale entiteit worden vastgesteld.

1 bis. Er kunnen overeenkomsten worden 
gesloten om te zorgen voor de erkenning 
van emissierechten tussen de 
Gemeenschapsregeling en vergelijkbare
verplichte regelingen voor de handel in 
broeikasgasemissierechten met een 
aftopping van de absolute emissie die in 
een ander land of in een subfederale of 
regionale entiteit worden vastgesteld.

Or. en

 Motivering

Het is nodig overeenkomsten met andere regelingen voor de handel in 
broeikasgasemissierechten te beperken tot die regelingen die eenzelfde niveau van 
betrouwbaarheid hebben bij de controle van emissiegegevens en die door middel van 
gelijksoortige veilingsprocedures worden gereguleerd.

Amendement 708
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uitsluiting van kleine stookinstallaties 
onder voorbehoud van gelijkwaardige 
maatregelen

Uitsluiting van installaties met een lage 
uitstoot

1. De lidstaten kunnen stookinstallaties 
met een nominaal thermisch 
ingangsvermogen van minder dan 25 

1. De lidstaten kunnen installaties met een 
in elk van de drie voorgaande jaren bij de 
bevoegde autoriteiten gerapporteerde 



AM\735217NL.doc 33/114 PE409.679v01-00

NL

MW, met een in elk van de drie 
voorgaande jaren bij de bevoegde 
autoriteiten gerapporteerde emissie van 
minder dan 10 000 ton CO2-equivalent, 
emissie uit biomassa niet meegerekend, 
waarvoor maatregelen gelden die voor een 
gelijkwaardige bijdrage tot 
emissiebeperking zullen zorgen, van de 
Gemeenschapsregeling uitsluiten als de 
betrokken lidstaat aan de volgende 
voorwaarden voldoet:

emissie van minder dan 25 000 ton CO2-
equivalent, emissie uit biomassa niet 
meegerekend, van de 
Gemeenschapsregeling uitsluiten.

a) hij meldt al deze installaties bij de 
Commissie aan, waarbij de gelijkwaardige 
maatregelen worden vermeld die van 
toepassing zijn;
b) hij bevestigt dat er een 
bewakingsregeling is om te bepalen of een 
installatie in enig kalenderjaar 25 000 ton 
of meer CO2-equivalent uitstoot, emissie 
uit biomassa niet meegerekend;
c) hij bevestigt dat een installatie, indien 
deze in enig kalenderjaar 25 000 ton of 
meer CO2-equivalent uitstoot, emissie uit 
biomassa niet meegerekend, of indien de 
gelijkwaardige maatregelen niet langer 
van toepassing zijn, weer in de regeling 
zal worden opgenomen;
d) hij publiceert de onder a), b) en c) 
bedoelde informatie, zodat het publiek 
opmerkingen kan maken.
2. Indien de Commissie na een periode 
van drie maanden, gerekend vanaf de 
datum van kennisgeving aan het publiek, 
niet binnen zes maanden bezwaar heeft 
aangetekend, wordt de kennisgeving 
geacht te zijn geaccepteerd.
Na de inlevering van de emissierechten 
voor de periode gedurende welke de 
installatie in de handelsregeling voor 
emissierechten is opgenomen, wordt de 
installatie uitgesloten en verleent de 
lidstaat geen gratis emissierechten meer 
aan de installatie overeenkomstig 
artikel 10 a.

Na de inlevering van de emissierechten 
voor de periode gedurende welke de 
installatie in de handelsregeling voor 
emissierechten is opgenomen, wordt de 
installatie uitgesloten en verleent de 
lidstaat geen gratis emissierechten meer 
aan de installatie overeenkomstig 
artikel 10 a.
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Or. de

Motivering

De drempel voor de uitzondering van kleine stookinstallaties moet worden verhoogd van de 
geplande 10 000 ton CO2-emissie naar 25 000 ton. Dit resulteert in een aanzienlijke 
ontlasting voor de exploitanten van kleinere installaties, terwijl meer dan 97% van de 
CO2-emissie in de handelsregeling voor emissierechten opgenomen blijft.

Amendement 709
Amalia Sartori

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27 - titel en lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uitsluiting van kleine stookinstallaties 
onder voorbehoud van gelijkwaardige 
maatregelen

Uitsluiting van kleine installaties onder 
voorbehoud van gelijkwaardige 
maatregelen 

1. De lidstaten kunnen stookinstallaties 
met een nominaal thermisch 
ingangsvermogen van minder dan 25 
MW, met een in elk van de voorgaande 
drie jaren bij de bevoegde autoriteiten 
gerapporteerde emissie van minder dan 10 
000 ton CO2-equivalent, emissie uit 
biomassa niet meegerekend, waarvoor 
maatregelen gelden die voor een 
gelijkwaardige bijdrage tot 
emissiebeperking zullen zorgen, van de 
Gemeenschapsregeling uitsluiten als de 
betrokken lidstaat aan de volgende 
voorwaarden voldoet:

1. De lidstaten sluiten stookinstallaties met 
een nominaal thermisch ingangsvermogen 
van minder dan 25 MW, met een in elk van 
de voorgaande drie jaren bij de bevoegde 
autoriteiten gerapporteerde emissie van 
minder dan 50 000 ton CO2-equivalent, 
emissie uit biomassa niet meegerekend, 
waarvoor maatregelen gelden die voor een 
gelijkwaardige bijdrage tot 
emissiebeperking zullen zorgen, van de 
Gemeenschapsregeling uit als de betrokken 
lidstaat aan de volgende voorwaarden 
voldoet:

a) hij meldt al deze installaties bij de 
Commissie aan, waarbij de gelijkwaardige 
maatregelen worden vermeld die van 
toepassing zijn;

a) hij meldt al deze installaties bij de 
Commissie aan, waarbij de gelijkwaardige 
maatregelen worden vermeld die van 
toepassing zijn;

b) hij bevestigt dat er een 
bewakingsregeling is om te bepalen of een 
installatie in enig kalenderjaar 10 000 ton 
of meer CO2-equivalent uitstoot, emissie 

b) hij bevestigt dat er een 
bewakingsregeling is om te bepalen of een 
installatie in enig kalenderjaar 50 000 ton 
of meer CO2-equivalent uitstoot, emissie 
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uit biomassa niet meegerekend; uit biomassa niet meegerekend;
c) hij bevestigt dat een installatie, indien 
deze in enig kalenderjaar 10 000 ton of 
meer CO2-equivalent uitstoot, emissie uit 
biomassa niet meegerekend, of indien de 
gelijkwaardige maatregelen niet langer van 
toepassing zijn, weer in de regeling zal 
worden opgenomen;

c) hij bevestigt dat een installatie, indien 
deze in enig kalenderjaar 50 000 ton of 
meer CO2-equivalent uitstoot, emissie uit 
biomassa niet meegerekend, of indien de 
gelijkwaardige maatregelen niet langer van 
toepassing zijn, weer in de regeling zal 
worden opgenomen;

d) hij publiceert de onder a), b) en c) 
bedoelde informatie, zodat het publiek 
opmerkingen kan maken.

d) hij publiceert de onder a), b) en c) 
bedoelde informatie, zodat het publiek 
opmerkingen kan maken.

Or. en

 Motivering

Opname van kleine emissiebronnen van minder dan 50 000 ton is niet kosteneffectief omdat 
de last van monitoring en rapportering van emissies volgens de EU-ETS-normen en de 
administratieve kosten van de vergunningverlening voor controle door derde partijen en 
handel / deelname aan veilingen groter zijn dan de monetaire waarde van de milieubaten van 
de deelnemers. Met deze drempel van 50 000 ton wordt nog steeds 95 % van de emissies van 
de ETS-sectoren afgedekt, maar wordt 75 % van de installaties ontheven van de zware ETS-
last (EEA-verslag 2007).

Amendement 710
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27 - titel en lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 27 Artikel 27
Uitsluiting van kleine stookinstallaties 
onder voorbehoud van gelijkwaardige 
maatregelen

Uitsluiting van kleine installaties

1. De lidstaten kunnen stookinstallaties met
een nominaal thermisch 
ingangsvermogen van minder dan 25 
MW, met een in elk van de voorgaande 
drie jaren bij de bevoegde autoriteiten 
gerapporteerde emissie van minder dan 

1. De lidstaten kunnen installaties met een 
in elk van de voorgaande drie jaren bij de 
bevoegde autoriteiten gerapporteerde 
emissie van minder dan 25 000 ton CO2-
equivalent, emissie uit biomassa niet 
meegerekend, van de 
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10 000 ton CO2-equivalent, emissie uit 
biomassa niet meegerekend, waarvoor 
maatregelen gelden die voor een 
gelijkwaardige bijdrage tot 
emissiebeperking zullen zorgen, van de 
Gemeenschapsregeling uitsluiten als de 
betrokken lidstaat aan de volgende 
voorwaarden voldoet:

Gemeenschapsregeling uitsluiten als de 
betrokken lidstaat aan de volgende 
voorwaarden voldoet:

a) hij meldt al deze installaties bij de 
Commissie aan, waarbij de gelijkwaardige 
maatregelen worden vermeld die van 
toepassing zijn;

a) hij meldt al deze installaties bij de 
Commissie aan;

b) hij bevestigt dat er een 
bewakingsregeling is om te bepalen of een 
installatie in enig kalenderjaar 10 000 ton 
of meer CO2-equivalent uitstoot, emissie 
uit biomassa niet meegerekend;

b) hij bevestigt dat er een 
bewakingsregeling is om te bepalen of een 
installatie in enig kalenderjaar 25 000 ton 
of meer CO2-equivalent uitstoot, emissie 
uit biomassa niet meegerekend;

c) hij bevestigt dat een installatie, indien 
deze in enig kalenderjaar 10 000 ton of 
meer CO2-equivalent uitstoot, emissie uit 
biomassa niet meegerekend, of indien de 
gelijkwaardige maatregelen niet langer 
van toepassing zijn, weer in de regeling zal 
worden opgenomen;

c) hij bevestigt dat een installatie, indien 
deze in enig kalenderjaar 25 000 ton of 
meer CO2-equivalent uitstoot, emissie uit 
biomassa niet meegerekend, of indien de 
gelijkwaardige maatregelen niet langer van 
toepassing zijn, weer in de regeling zal 
worden opgenomen;

d) hij publiceert de onder a), b) en c) 
bedoelde informatie, zodat het publiek 
opmerkingen kan maken.

d) hij publiceert de onder a), b) en c) 
bedoelde informatie, zodat het publiek 
opmerkingen kan maken.

Or. en

Amendement 711
Daciana Octavia Sârbu

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27 - titel en lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 27 Artikel 27

Uitsluiting van kleine stookinstallaties 
onder voorbehoud van gelijkwaardige 

Uitsluiting van kleine installaties
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maatregelen
1. De lidstaten kunnen stookinstallaties met 
een nominaal thermisch 
ingangsvermogen van minder dan 25 
MW, met een in elk van de voorgaande 
drie jaren bij de bevoegde autoriteiten 
gerapporteerde emissie van minder dan 
10 000 ton CO2-equivalent, emissie uit 
biomassa niet meegerekend, waarvoor 
maatregelen gelden die voor een 
gelijkwaardige bijdrage tot 
emissiebeperking zullen zorgen, van de 
Gemeenschapsregeling uitsluiten als de 
betrokken lidstaat aan de volgende 
voorwaarden voldoet:

1. De lidstaten kunnen installaties met een 
in elk van de voorgaande drie jaren bij de 
bevoegde autoriteiten gerapporteerde 
emissie van minder dan 25 000 ton CO2-
equivalent, emissie uit biomassa niet 
meegerekend, van de 
Gemeenschapsregeling uitsluiten als de 
betrokken lidstaat aan de volgende 
voorwaarden voldoet:

a) hij meldt al deze installaties bij de 
Commissie aan, waarbij de gelijkwaardige 
maatregelen worden vermeld die van 
toepassing zijn;

a) hij meldt al deze installaties bij de 
Commissie aan

b) hij bevestigt dat er een 
bewakingsregeling is om te bepalen of een 
installatie in enig kalenderjaar 10 000 ton 
of meer CO2-equivalent uitstoot, emissie 
uit biomassa niet meegerekend;

b) hij bevestigt dat er een 
bewakingsregeling is om te bepalen of een 
installatie in enig kalenderjaar 25 000 ton 
of meer CO2-equivalent uitstoot, emissie 
uit biomassa niet meegerekend;

c) hij bevestigt dat een installatie, indien 
deze in enig kalenderjaar 10 000 ton of 
meer CO2-equivalent uitstoot, emissie uit 
biomassa niet meegerekend, of indien de 
gelijkwaardige maatregelen niet langer 
van toepassing zijn, weer in de regeling zal 
worden opgenomen;

c) hij bevestigt dat een installatie, indien 
deze in enig kalenderjaar 25 000 ton of 
meer CO2-equivalent uitstoot, emissie uit 
biomassa niet meegerekend, weer in de 
regeling zal worden opgenomen;

d) hij publiceert de onder a), b) en c) 
bedoelde informatie, zodat het publiek 
opmerkingen kan maken.

d) hij publiceert de onder a), b) en c) 
bedoelde informatie, zodat het publiek 
opmerkingen kan maken.

Or. en

Amendement 712
Jerzy Buzek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27 - titel en lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uitsluiting van kleine stookinstallaties 
onder voorbehoud van gelijkwaardige 
maatregelen

Uitsluiting van kleine installaties

1. De lidstaten kunnen stookinstallaties met 
een nominaal thermisch 
ingangsvermogen van minder dan 25 
MW, met een in elk van de voorgaande 
drie jaren bij de bevoegde autoriteiten 
gerapporteerde emissie van minder dan 
10 000 ton CO2-equivalent, emissie uit 
biomassa niet meegerekend, waarvoor 
maatregelen gelden die voor een 
gelijkwaardige bijdrage tot 
emissiebeperking zullen zorgen, van de 
Gemeenschapsregeling uitsluiten als de 
betrokken lidstaat aan de volgende 
voorwaarden voldoet:

1. De lidstaten kunnen installaties met een 
in elk van de voorgaande drie jaren bij de 
bevoegde autoriteiten gerapporteerde 
emissie van minder dan 25 000 ton CO2-
equivalent, emissie uit biomassa niet 
meegerekend, van de 
Gemeenschapsregeling uitsluiten als de 
betrokken lidstaat aan de volgende 
voorwaarden voldoet:

a) hij meldt al deze installaties bij de 
Commissie aan, waarbij de gelijkwaardige 
maatregelen worden vermeld die van 
toepassing zijn;

a) hij meldt al deze installaties bij de 
Commissie aan;

b) hij bevestigt dat er een 
bewakingsregeling is om te bepalen of een 
installatie in enig kalenderjaar 10 000 ton 
of meer CO2-equivalent uitstoot, emissie 
uit biomassa niet meegerekend;

b) hij bevestigt dat er een 
bewakingsregeling is om te bepalen of een 
installatie in enig kalenderjaar 25 000 ton 
of meer CO2-equivalent uitstoot, emissie 
uit biomassa niet meegerekend;

c) hij bevestigt dat een installatie, indien 
deze in enig kalenderjaar 10 000 ton of 
meer CO2-equivalent uitstoot, emissie uit 
biomassa niet meegerekend, of indien de 
gelijkwaardige maatregelen niet langer 
van toepassing zijn, weer in de regeling zal 
worden opgenomen;

c) hij bevestigt dat een installatie, indien 
deze in enig kalenderjaar 25 000 ton of 
meer CO2-equivalent uitstoot, emissie uit 
biomassa niet meegerekend, weer in de 
regeling zal worden opgenomen;

d) hij publiceert de onder a), b) en c) 
bedoelde informatie, zodat het publiek 
opmerkingen kan maken.

d) hij publiceert de onder a), b) en c) 
bedoelde informatie, zodat het publiek 
opmerkingen kan maken.

Or. en

 Motivering

In de effectbeoordeling (SEC(2008)52) stelt de Europese Commissie dat de afname in 
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administratieve kosten per ton emissie die uitgesloten wordt van de EU-regeling voor 
emissiehandel te gering was om een drempel van 25 000 ton (in vergelijking met 10 000 ton) 
te introduceren. In het document van de Commissie wordt echter niet gekeken naar de 
emissieonzekerheid van grote CO2-producenten. Deze onzekerheid kan van dezelfde orde van 
grootte zijn als het totaal aan CO2-emissies van installaties die minder dan 25 000 ton 
CO2/jaar uitstoten.

Bovendien vallen uitgesloten installaties automatisch onder andere emissiebeperkende 
maatregelen in non-ETS-sectoren.

Amendement 713
Konrad Szymański

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27 - titel en lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uitsluiting van kleine stookinstallaties 
onder voorbehoud van gelijkwaardige 
maatregelen

Uitsluiting van kleine installaties

1. De lidstaten kunnen stookinstallaties met 
een nominaal thermisch ingangsvermogen 
van minder dan 25 MW, met een in elk van 
de voorgaande drie jaren bij de bevoegde 
autoriteiten gerapporteerde emissie van 
minder dan 10 000 ton CO2-equivalent, 
emissie uit biomassa niet meegerekend, 
waarvoor maatregelen gelden die voor een 
gelijkwaardige bijdrage tot 
emissiebeperking zullen zorgen, van de 
Gemeenschapsregeling uitsluiten als de 
betrokken lidstaat aan de volgende 
voorwaarden voldoet:

1. De lidstaten kunnen installaties met een 
nominaal thermisch ingangsvermogen van 
minder dan 25 MW en met een in elk van 
de voorgaande drie jaren bij de bevoegde 
autoriteiten gerapporteerde emissie van 
minder dan 25 000 ton CO2-equivalent, 
emissie uit biomassa niet meegerekend, 
van de Gemeenschapsregeling uitsluiten 
als de betrokken lidstaat aan de volgende 
voorwaarden voldoet:

a) hij meldt al deze installaties bij de 
Commissie aan, waarbij de gelijkwaardige 
maatregelen worden vermeld die van 
toepassing zijn;

a) hij meldt al deze installaties bij de 
Commissie aan;

b) hij bevestigt dat er een 
bewakingsregeling is om te bepalen of een 
installatie in enig kalenderjaar 10 000 ton 
of meer CO2-equivalent uitstoot, emissie 

b) hij bevestigt dat er een 
bewakingsregeling is om te bepalen of een 
installatie in enig kalenderjaar 25 000 ton 
of meer CO2-equivalent uitstoot, emissie 
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uit biomassa niet meegerekend; uit biomassa niet meegerekend;
c) hij bevestigt dat een installatie, indien 
deze in enig kalenderjaar 10 000 ton of 
meer CO2-equivalent uitstoot, emissie uit 
biomassa niet meegerekend, of indien de 
gelijkwaardige maatregelen niet langer 
van toepassing zijn, weer in de regeling zal 
worden opgenomen;

c) hij bevestigt dat een installatie, indien 
deze in enig kalenderjaar 25 000 ton of 
meer CO2-equivalent uitstoot, emissie uit 
biomassa niet meegerekend, weer in de 
regeling zal worden opgenomen;

d) hij publiceert de onder a), b) en c) 
bedoelde informatie, zodat het publiek 
opmerkingen kan maken.

d) hij publiceert de onder a), b) en c) 
bedoelde informatie, zodat het publiek 
opmerkingen kan maken.

Or. en

 Motivering

In de effectbeoordeling (SEC(2008)52) stelt de Europese Commissie dat de afname in 
administratieve kosten per ton emissie die uitgesloten wordt van de EU-regeling voor 
emissiehandel te gering was om een drempel van 25 000 ton (in vergelijking met 10 000 ton) 
te introduceren. In het document van de Commissie wordt echter niet gekeken naar de 
emissieonzekerheid van grote CO2-producenten. Deze onzekerheid kan van dezelfde orde van 
grootte zijn als het totaal aan CO2-emissies van installaties die minder dan 25 000 ton 
CO2/jaar uitstoten.

Bovendien vallen uitgesloten installaties automatisch onder andere emissiebeperkende 
maatregelen in non-ETS-sectoren.

Amendement 714
David Martin

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27 - titel en lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uitsluiting van kleine stookinstallaties
onder voorbehoud van gelijkwaardige 
maatregelen

Uitsluiting van emissiebronnen onder 
voorbehoud van gelijkwaardige 
maatregelen

1. De lidstaten kunnen stookinstallaties met 
een nominaal thermisch ingangsvermogen 
van minder dan 25 MW, met een in elk van 
de voorgaande drie jaren bij de bevoegde 

1. De lidstaten kunnen installaties met een 
nominaal thermisch ingangsvermogen of 
een normaal exploitatievermogen van 
minder dan 25 MW, of met een in elk van 
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autoriteiten gerapporteerde emissie van 
minder dan 10 000 ton CO2-equivalent, 
emissie uit biomassa niet meegerekend, 
waarvoor maatregelen gelden die voor een 
gelijkwaardige bijdrage tot 
emissiebeperking zullen zorgen, van de 
Gemeenschapsregeling uitsluiten als de 
betrokken lidstaat aan de volgende 
voorwaarden voldoet:

de voorgaande drie jaren bij de bevoegde 
autoriteiten gerapporteerde emissie van 
minder dan 25 000 ton CO2-equivalent, 
emissie uit biomassa niet meegerekend, 
waarvoor maatregelen gelden die voor een 
gelijkwaardige bijdrage tot 
emissiebeperking zullen zorgen, van de 
Gemeenschapsregeling uitsluiten als de 
betrokken lidstaat aan de volgende 
voorwaarden voldoet:

a) hij meldt al deze installaties bij de 
Commissie aan, waarbij de gelijkwaardige 
maatregelen worden vermeld die van 
toepassing zijn;

a) hij meldt al deze installaties bij de 
Commissie aan, waarbij de gelijkwaardige 
maatregelen worden vermeld die van 
toepassing zijn;

b) hij bevestigt dat er een 
bewakingsregeling is om te bepalen of een 
installatie in enig kalenderjaar 10 000 ton 
of meer CO2-equivalent uitstoot, emissie 
uit biomassa niet meegerekend;

b) hij bevestigt dat er een 
bewakingsregeling is om te bepalen of een 
installatie in enig kalenderjaar 25 000 ton 
of meer CO2-equivalent uitstoot, emissie 
uit biomassa niet meegerekend;

c) hij bevestigt dat een installatie, indien 
deze in enig kalenderjaar 10 000 ton of 
meer CO2-equivalent uitstoot, emissie uit 
biomassa niet meegerekend, of indien de 
gelijkwaardige maatregelen niet langer van 
toepassing zijn, weer in de regeling zal 
worden opgenomen;

c) hij bevestigt dat een installatie, indien 
deze in enig kalenderjaar 25 000 ton of 
meer CO2-equivalent uitstoot, emissie uit 
biomassa niet meegerekend, of indien de 
gelijkwaardige maatregelen niet langer van 
toepassing zijn, weer in de regeling zal 
worden opgenomen;

d) hij publiceert de onder a), b) en c) 
bedoelde informatie, zodat het publiek 
opmerkingen kan maken.

d) hij publiceert de onder a), b) en c) 
bedoelde informatie, zodat het publiek 
opmerkingen kan maken.

Or. en

 Motivering

All installations, rather than just combustion installations, should be eligible to apply for 
exclusion. Raising the emission threshold to 25,000 tonnes will remove a large number of 
small installations from the administrative burden of the system but only remove 2.4% of total 
emissions. An amendment to Article 9a is required to make a corresponding downward 
adjustment to the overall cap. The additional capacity threshold should refer to the normal 
running capacity. For example, many hospitals and universities have back-up generators 
above 25MW which only exist for use in case of emergencies.
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Amendement 715
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27 - titel en lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uitsluiting van kleine stookinstallaties 
onder voorbehoud van gelijkwaardige 
maatregelen

Uitsluiting van kleine emissiebronnen
onder voorbehoud van gelijkwaardige 
maatregelen

1. De lidstaten kunnen stookinstallaties met 
een nominaal thermisch 
ingangsvermogen van minder dan 25 
MW, met een in elk van de voorgaande 
drie jaren bij de bevoegde autoriteiten 
gerapporteerde emissie van minder dan 
10 000 ton CO2-equivalent, emissie uit 
biomassa niet meegerekend, waarvoor 
maatregelen gelden die voor een 
gelijkwaardige bijdrage tot 
emissiebeperking zullen zorgen, van de 
Gemeenschapsregeling uitsluiten als de 
betrokken lidstaat aan de volgende 
voorwaarden voldoet:

1. De lidstaten kunnen installaties met een 
in elk van de voorgaande drie jaren bij de 
bevoegde autoriteiten gerapporteerde 
emissie van minder dan 25 000 ton CO2-
equivalent, emissie uit biomassa niet 
meegerekend, waarvoor maatregelen 
gelden die voor een gelijkwaardige 
bijdrage tot emissiebeperking zullen 
zorgen, van de Gemeenschapsregeling 
uitsluiten als de betrokken lidstaat aan de 
volgende voorwaarden voldoet:

a) hij meldt al deze installaties bij de 
Commissie aan, waarbij de gelijkwaardige 
maatregelen worden vermeld die van 
toepassing zijn;

a) hij meldt al deze installaties bij de 
Commissie aan, waarbij de gelijkwaardige 
maatregelen worden vermeld die van 
toepassing zijn;

b) hij bevestigt dat er een 
bewakingsregeling is om te bepalen of een 
installatie in enig kalenderjaar 10 000 ton 
of meer CO2-equivalent uitstoot, emissie 
uit biomassa niet meegerekend;

b) hij bevestigt dat er een 
bewakingsregeling is om te bepalen of een 
installatie in enig kalenderjaar 25 000 ton 
of meer CO2-equivalent uitstoot, emissie 
uit biomassa niet meegerekend;

c) hij bevestigt dat een installatie, indien 
deze in enig kalenderjaar 10 000 ton of 
meer CO2-equivalent uitstoot, emissie uit 
biomassa niet meegerekend, of indien de 
gelijkwaardige maatregelen niet langer van 
toepassing zijn, weer in de regeling zal 
worden opgenomen;

c) hij bevestigt dat een installatie, indien 
deze in enig kalenderjaar 25 000 ton of 
meer CO2-equivalent uitstoot, emissie uit 
biomassa niet meegerekend, of indien de 
gelijkwaardige maatregelen niet langer van 
toepassing zijn, weer in de regeling zal 
worden opgenomen;

d) hij publiceert de onder a), b) en c) 
bedoelde informatie, zodat het publiek 
opmerkingen kan maken.

d) hij publiceert de onder a), b) en c) 
bedoelde informatie, zodat het publiek 
opmerkingen kan maken.
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Or. en

 Motivering

Alle installaties moeten uitsluiting mogen aanvragen. Het optrekken van de drempel tot 
25 000 ton ontslaat 6 300 (en niet 4 200) kleine installaties van de administratieve last van 
het systeem, maar laat slechts 2,4 % van de totale emissie buiten beschouwing. Een 
amendement op artikel 9 bis is nodig voor een overeenkomstige neerwaartse aanpassing van 
het algemene plafond. De bijkomende vermogensdrempel moet worden verwijderd, aangezien 
deze niet altijd een goede indicator van emissie is. Zo beschikken veel ziekenhuizen en 
universiteiten over noodgeneratoren van meer dan 25 MW die alleen in noodgevallen worden 
gebruikt. 

Amendement 716
Avril Doyle

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27 - titel en lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uitsluiting van kleine stookinstallaties 
onder voorbehoud van gelijkwaardige 
maatregelen

Uitsluiting van kleine installaties onder 
voorbehoud van gelijkwaardige 
maatregelen

1. De lidstaten kunnen stookinstallaties met 
een nominaal thermisch ingangsvermogen 
van minder dan 25 MW, met een in elk van 
de voorgaande drie jaren bij de bevoegde 
autoriteiten gerapporteerde emissie van 
minder dan 10 000 ton CO2-equivalent, 
emissie uit biomassa niet meegerekend, 
waarvoor maatregelen gelden die voor een 
gelijkwaardige bijdrage tot 
emissiebeperking zullen zorgen, van de 
Gemeenschapsregeling uitsluiten als de 
betrokken lidstaat aan de volgende 
voorwaarden voldoet:

1. De lidstaten kunnen installaties met een 
nominaal thermisch ingangsvermogen van 
minder dan 25 MW, met een in elk van de 
voorgaande drie jaren bij de bevoegde 
autoriteiten gerapporteerde emissie van 
minder dan 10 000 ton CO2-equivalent, 
emissie uit biomassa niet meegerekend, 
waarvoor maatregelen gelden die voor een 
gelijkwaardige bijdrage tot 
emissiebeperking zullen zorgen, van de 
Gemeenschapsregeling uitsluiten als de 
betrokken lidstaat aan de volgende 
voorwaarden voldoet:

a) hij meldt al deze installaties bij de 
Commissie aan, waarbij de gelijkwaardige 
maatregelen worden vermeld die van 
toepassing zijn;

a) hij meldt al deze installaties bij de 
Commissie aan, waarbij de gelijkwaardige 
maatregelen worden vermeld die van 
toepassing zijn;

b) hij bevestigt dat er een b) hij bevestigt dat er een 
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bewakingsregeling is om te bepalen of een 
installatie in enig kalenderjaar 10 000 ton 
of meer CO2-equivalent uitstoot, emissie 
uit biomassa niet meegerekend;

bewakingsregeling is om te bepalen of een 
installatie in enig kalenderjaar 10 000 ton 
of meer CO2-equivalent uitstoot, emissie 
uit biomassa niet meegerekend;

c) hij bevestigt dat een installatie, indien 
deze in enig kalenderjaar 10 000 ton of 
meer CO2-equivalent uitstoot, emissie uit 
biomassa niet meegerekend, of indien de 
gelijkwaardige maatregelen niet langer van 
toepassing zijn, weer in de regeling zal 
worden opgenomen;

c) hij bevestigt dat een installatie, indien 
deze in enig kalenderjaar 10 000 ton of 
meer CO2-equivalent uitstoot, emissie uit 
biomassa niet meegerekend, of indien de 
gelijkwaardige maatregelen niet langer van 
toepassing zijn, weer in de regeling zal 
worden opgenomen;

d) hij publiceert de onder a), b) en c) 
bedoelde informatie, zodat het publiek 
opmerkingen kan maken.

d) hij publiceert de onder a), b) en c) 
bedoelde informatie, zodat het publiek 
opmerkingen kan maken.

Ziekenhuizen kunnen ook worden 
uitgesloten indien zij gelijkwaardige 
maatregelen treffen.

Or. en

 Motivering

De behoefte van ziekenhuizen aan aanzienlijk reservevermogen in geval van stroomuitval 
moet beter worden erkend. Dit reservevermogen van ziekenhuizen moet goed worden 
onderhouden en steeds kunnen worden ingezet, wat de reden is waarom ketels in ziekenhuizen 
vaak om en om worden gebruikt en noodgeneratoren het hele jaar door worden getest. EU-
ETS-regels moeten dit in acht nemen en rekening houden met het feit dat reserveapparatuur 
in ziekenhuizen zelden op vol vermogen wordt gebruikt. Dit amendement voorkomt dat 
ziekenhuizen niet worden bestraft voor hun daadwerkelijk emissie voor het feit dat ze een 
bepaalde emissie “zouden kunnen” hebben. 

Amendement 717
Frieda Brepoels

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten kunnen stookinstallaties met 
een nominaal thermisch ingangsvermogen 
van minder dan 25 MW, met een in elk van 

1. De lidstaten kunnen stookinstallaties met 
een nominaal thermisch ingangsvermogen 
van minder dan 50 MW, met een in elk van 
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de voorgaande drie jaren bij de bevoegde 
autoriteiten gerapporteerde emissie van 
minder dan 10 000 ton CO2-equivalent, 
emissie uit biomassa niet meegerekend, 
waarvoor maatregelen gelden die voor een 
gelijkwaardige bijdrage tot 
emissiebeperking zullen zorgen, van de 
Gemeenschapsregeling uitsluiten als de 
betrokken lidstaat aan de volgende 
voorwaarden voldoet:

de voorgaande drie jaren bij de bevoegde 
autoriteiten gerapporteerde emissie van 
minder dan 25 000 ton CO2-equivalent, 
emissie uit biomassa niet meegerekend, 
waarvoor maatregelen gelden die voor een 
gelijkwaardige bijdrage tot 
emissiebeperking zullen zorgen, van de 
Gemeenschapsregeling uitsluiten als de 
betrokken lidstaat aan de volgende 
voorwaarden voldoet:

a) hij meldt al deze installaties bij de 
Commissie aan, waarbij de gelijkwaardige 
maatregelen worden vermeld die van 
toepassing zijn;

a) hij meldt al deze installaties bij de 
Commissie aan, waarbij de gelijkwaardige 
maatregelen worden vermeld die van 
toepassing zijn;

b) hij bevestigt dat er een 
bewakingsregeling is om te bepalen of een 
installatie in enig kalenderjaar 10 000 ton 
of meer CO2-equivalent uitstoot, emissie 
uit biomassa niet meegerekend;

b) hij bevestigt dat er een 
bewakingsregeling is om te bepalen of een 
installatie in enig kalenderjaar 25 000 ton 
of meer CO2-equivalent uitstoot, emissie 
uit biomassa niet meegerekend;

c) hij bevestigt dat een installatie, indien 
deze in enig kalenderjaar 10 000 ton of 
meer CO2-equivalent uitstoot, emissie uit 
biomassa niet meegerekend, of indien de 
gelijkwaardige maatregelen niet langer van 
toepassing zijn, weer in de regeling zal 
worden opgenomen;

c) hij bevestigt dat een installatie, indien 
deze in enig kalenderjaar 25 000 ton of 
meer CO2-equivalent uitstoot, emissie uit 
biomassa niet meegerekend, of indien de 
gelijkwaardige maatregelen niet langer van 
toepassing zijn, weer in de regeling zal 
worden opgenomen;

d) hij publiceert de onder a), b) en c) 
bedoelde informatie, zodat het publiek 
opmerkingen kan maken.

d) hij publiceert de onder a), b) en c) 
bedoelde informatie, zodat het publiek 
opmerkingen kan maken.

Or. en

 Motivering

Het is van belang om de administratieve last voor kleinere emissiebronnen te beperken. Voor 
zover gelijkwaardige maatregelen zijn getroffen om broeikasgasemissies te beperken, zouden 
kleinere emissiebronnen de keuze moeten hebben zelf te bepalen of ze wel of niet deel nemen 
aan de regeling voor de handel in emissierechten. Kleinere emissiebronnen maken een 
substantieel deel uit van de installaties die onder de regeling voor de handel in 
emissierechten vallen, maar toch zijn ze slechts goed voor 2,5 % van de emissies.
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Amendement 718
Péter Olajos

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten kunnen stookinstallaties
met een nominaal thermisch 
ingangsvermogen van minder dan 25 MW, 
met een in elk van de voorgaande drie 
jaren bij de bevoegde autoriteiten 
gerapporteerde emissie van minder dan 
10 000 ton CO2-equivalent, emissie uit 
biomassa niet meegerekend, waarvoor 
maatregelen gelden die voor een 
gelijkwaardige bijdrage tot 
emissiebeperking zullen zorgen, van de 
Gemeenschapsregeling uitsluiten als de 
betrokken lidstaat aan de volgende 
voorwaarden voldoet:

1. Stookinstallaties betrokken bij enige 
van de in bijlage I genoemde activiteiten 
worden, als zij een nominaal thermisch 
ingangsvermogen hebben van minder dan 
50 MW, met een in elk van de voorgaande 
drie jaren bij de bevoegde autoriteiten 
gerapporteerde emissie van minder dan 
25 000 ton CO2-equivalent, onvermijdbare 
emissie van kooldioxide uit grondstoffen 
en emissie uit biomassa niet meegerekend, 
en waarvoor maatregelen gelden die voor 
een gelijkwaardige bijdrage tot 
emissiebeperking zullen zorgen, van de 
Gemeenschapsregeling uitgesloten als de 
betrokken lidstaat aan de volgende 
voorwaarden voldoet:

a) hij meldt al deze installaties bij de 
Commissie aan, waarbij de gelijkwaardige 
maatregelen worden vermeld die van 
toepassing zijn;

a) hij meldt al deze installaties bij de 
Commissie aan, waarbij de gelijkwaardige 
maatregelen worden vermeld die van 
toepassing zijn;

b) hij bevestigt dat er een 
bewakingsregeling is om te bepalen of een 
installatie in enig kalenderjaar 10 000 ton 
of meer CO2-equivalent uitstoot, emissie 
uit biomassa niet meegerekend;

b) hij bevestigt dat er een 
bewakingsregeling is om te bepalen of een 
installatie in enig kalenderjaar 25 000 ton 
of meer CO2-equivalent uitstoot, 
onvermijdbare emissie van kooldioxide uit 
grondstoffen en emissie uit biomassa niet 
meegerekend;

c) hij bevestigt dat een installatie, indien 
deze in enig kalenderjaar 10 000 ton of 
meer CO2-equivalent uitstoot, emissie uit 
biomassa niet meegerekend, of indien de 
gelijkwaardige maatregelen niet langer van 
toepassing zijn, weer in de regeling zal 
worden opgenomen;

c) hij bevestigt dat een installatie, indien 
deze in enig kalenderjaar 25 000 ton of 
meer CO2-equivalent uitstoot, 
onvermijdbare emissie van kooldioxide uit 
grondstoffen en emissie uit biomassa niet 
meegerekend, of indien de gelijkwaardige 
maatregelen niet langer van toepassing 
zijn, weer in de regeling zal worden 
opgenomen;
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d) hij publiceert de onder a), b) en c) 
bedoelde informatie, zodat het publiek 
opmerkingen kan maken.

d) hij publiceert de onder a), b) en c) 
bedoelde informatie, zodat het publiek 
opmerkingen kan maken.

Or. en

 Motivering

De inkomsten van veilingen geven lidstaten de middelen om te investeren in 
klimaatvriendelijke initiatieven in de EU, in technologieoverdracht en in vermindering van de 
uitstoot in landen die niet in bijlage I zijn opgenomen, alsmede om ontwikkelingslanden te 
helpen zich aan te passen aan de negatieve gevolgen van de klimaatverandering.

Amendement 719
Nicodim Bulzesc

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten kunnen stookinstallaties
met een nominaal thermisch 
ingangsvermogen van minder dan 25 MW, 
met een in elk van de voorgaande drie 
jaren bij de bevoegde autoriteiten 
gerapporteerde emissie van minder dan 
10 000 ton CO2-equivalent, emissie uit 
biomassa niet meegerekend, waarvoor 
maatregelen gelden die voor een 
gelijkwaardige bijdrage tot 
emissiebeperking zullen zorgen, van de 
Gemeenschapsregeling uitsluiten als de 
betrokken lidstaat aan de volgende 
voorwaarden voldoet:

1. Stookinstallaties betrokken bij enige 
van de in bijlage I genoemde activiteiten 
worden, als zij een nominaal thermisch 
ingangsvermogen hebben van minder dan 
50 MW, met een in elk van de voorgaande 
drie jaren bij de bevoegde autoriteiten 
gerapporteerde emissie van minder dan 
25 000 ton CO2-equivalent, onvermijdbare 
emissie van kooldioxide uit grondstoffen 
en emissie uit biomassa niet meegerekend, 
en waarvoor maatregelen gelden die voor 
een gelijkwaardige bijdrage tot 
emissiebeperking zullen zorgen, van de 
Gemeenschapsregeling uitgesloten als de 
betrokken lidstaat aan de volgende 
voorwaarden voldoet:

a) hij meldt al deze installaties bij de 
Commissie aan, waarbij de gelijkwaardige 
maatregelen worden vermeld die van 
toepassing zijn;

a) hij meldt al deze installaties bij de 
Commissie aan, waarbij de gelijkwaardige 
maatregelen worden vermeld die van 
toepassing zijn;

b) hij bevestigt dat er een 
bewakingsregeling is om te bepalen of een 

b) hij bevestigt dat er een 
bewakingsregeling is om te bepalen of een 
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installatie in enig kalenderjaar 10 000 ton 
of meer CO2-equivalent uitstoot, emissie 
uit biomassa niet meegerekend;

installatie in enig kalenderjaar 25 000 ton 
of meer CO2-equivalent uitstoot, 
onvermijdbare emissie van kooldioxide uit 
grondstoffen en emissie uit biomassa niet 
meegerekend;

c) hij bevestigt dat een installatie, indien 
deze in enig kalenderjaar 10 000 ton of 
meer CO2-equivalent uitstoot, emissie uit 
biomassa niet meegerekend, of indien de 
gelijkwaardige maatregelen niet langer van 
toepassing zijn, weer in de regeling zal 
worden opgenomen;

c) hij bevestigt dat een installatie, indien 
deze in enig kalenderjaar 25 000 ton of 
meer CO2-equivalent uitstoot, 
onvermijdbare emissie van kooldioxide uit 
grondstoffen en emissie uit biomassa niet 
meegerekend, of indien de gelijkwaardige 
maatregelen niet langer van toepassing 
zijn, weer in de regeling zal worden 
opgenomen;

d) hij publiceert de onder a), b) en c) 
bedoelde informatie, zodat het publiek 
opmerkingen kan maken.

d) hij publiceert de onder a), b) en c) 
bedoelde informatie, zodat het publiek 
opmerkingen kan maken.

Or. en

 Motivering

In order to ensure a harmonised implementation of the Directive on Emissions Trading, 
exemptions foreseen under Article 27 for small combustion installations shall be mandatory 
and not optional, provided that all conditions laid down under Article 27 are fulfilled. It must 
also be clarified that any combustion installation can benefit from the provisions in Article 27, 
regardless of the subheading or activity under which the combustion installation falls in 
Annex 1. Lastly, CO2 emissions from raw material are those CO2 emissions which are created 
during the production process out of the raw materials. 

Amendement 720
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, 
Peter Liese, Holger Krahmer, Alojz Peterle, Anja Weisgerber, Christofer Fjellner

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten kunnen stookinstallaties 
met een nominaal thermisch 
ingangsvermogen van minder dan 25 
MW, met een in elk van de voorgaande 

1. De lidstaten sluiten op verzoek van de 
exploitant stookinstallaties met een in elk 
van de voorgaande drie jaren bij de 
bevoegde autoriteiten gerapporteerde 



AM\735217NL.doc 49/114 PE409.679v01-00

NL

drie jaren bij de bevoegde autoriteiten 
gerapporteerde emissie van minder dan 
10 000 ton CO2-equivalent, emissie uit 
biomassa niet meegerekend, waarvoor 
maatregelen gelden die voor een 
gelijkwaardige bijdrage tot 
emissiebeperking zullen zorgen, van de 
Gemeenschapsregeling uitsluiten als de 
betrokken lidstaat aan de volgende 
voorwaarden voldoet:

emissie van minder dan 25 000 ton CO2-
equivalent, emissie uit biomassa niet 
meegerekend, waarvoor maatregelen 
gelden die voor een gelijkwaardige 
bijdrage tot emissiebeperking zullen 
zorgen, van de Gemeenschapsregeling uit
als de betrokken lidstaat aan de volgende 
voorwaarden voldoet:

a) hij meldt al deze installaties bij de 
Commissie aan, waarbij de gelijkwaardige 
maatregelen worden vermeld die van 
toepassing zijn;

a) hij meldt al deze installaties bij de 
Commissie aan, waarbij de gelijkwaardige 
maatregelen worden vermeld die van 
toepassing zijn;

b) hij bevestigt dat er een 
bewakingsregeling is om te bepalen of een 
installatie in enig kalenderjaar 10 000 ton 
of meer CO2-equivalent uitstoot, emissie 
uit biomassa niet meegerekend;

b) hij bevestigt dat er een 
bewakingsregeling is om te bepalen of een 
installatie in enig kalenderjaar 25 000 ton 
of meer CO2-equivalent uitstoot, emissie 
uit biomassa niet meegerekend;

c) hij bevestigt dat een installatie, indien 
deze in enig kalenderjaar 10 000 ton of 
meer CO2-equivalent uitstoot, emissie uit 
biomassa niet meegerekend, of indien de 
gelijkwaardige maatregelen niet langer van 
toepassing zijn, weer in de regeling zal 
worden opgenomen;

c) hij bevestigt dat een installatie, indien 
deze in enig kalenderjaar 25 000 ton of 
meer CO2-equivalent uitstoot, emissie uit 
biomassa niet meegerekend, of indien de 
gelijkwaardige maatregelen niet langer van 
toepassing zijn, weer in de regeling zal 
worden opgenomen;

d) hij publiceert de onder a), b) en c) 
bedoelde informatie, zodat het publiek 
opmerkingen kan maken.

d) hij publiceert de onder a), b) en c) 
bedoelde informatie, zodat het publiek 
opmerkingen kan maken.

Or. en

 Motivering

Een verschuiving naar een drempelwaarde van 25 000 ton CO2 per jaar verlaagt het totale 
aantal deelnemers met 55 % terwijl de hoeveelheid emissies die onder de regeling vallen met 
slechts 2,4 % afneemt. Niet alleen stookinstallaties, maar alle installaties in de EU-ETS 
moeten de mogelijkheid krijgen zich uit te laten sluiten. Dit komt overeen met overweging 10 
die de bepaling niet beperkt tot stookinstallaties.
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Amendement 721
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten kunnen stookinstallaties 
met een nominaal thermisch 
ingangsvermogen van minder dan 25 
MW, met een in elk van de voorgaande 
drie jaren bij de bevoegde autoriteiten 
gerapporteerde emissie van minder dan 
10 000 ton CO2-equivalent, emissie uit 
biomassa niet meegerekend, waarvoor 
maatregelen gelden die voor een 
gelijkwaardige bijdrage tot 
emissiebeperking zullen zorgen, van de 
Gemeenschapsregeling uitsluiten als de 
betrokken lidstaat aan de volgende 
voorwaarden voldoet:

1. De lidstaten sluiten op verzoek van de 
exploitant stookinstallaties met een in elk 
van de voorgaande drie jaren bij de 
bevoegde autoriteiten gerapporteerde
emissie van minder dan 25 000 ton CO2-
equivalent, emissie uit biomassa niet 
meegerekend, waarvoor maatregelen 
gelden die voor een gelijkwaardige 
bijdrage tot emissiebeperking zullen 
zorgen, van de Gemeenschapsregeling uit
als de betrokken lidstaat aan de volgende 
voorwaarden voldoet:

a) hij meldt al deze installaties bij de 
Commissie aan, waarbij de gelijkwaardige 
maatregelen worden vermeld die van 
toepassing zijn;

a) hij meldt al deze installaties bij de 
Commissie aan, waarbij de gelijkwaardige 
maatregelen worden vermeld die van 
toepassing zijn;

b) hij bevestigt dat er een 
bewakingsregeling is om te bepalen of een 
installatie in enig kalenderjaar 10 000 ton 
of meer CO2-equivalent uitstoot, emissie 
uit biomassa niet meegerekend;

b) hij bevestigt dat er een 
bewakingsregeling is om te bepalen of een 
installatie in enig kalenderjaar 25 000 ton 
of meer CO2-equivalent uitstoot, emissie 
uit biomassa niet meegerekend;

c) hij bevestigt dat een installatie, indien 
deze in enig kalenderjaar 10 000 ton of 
meer CO2-equivalent uitstoot, emissie uit 
biomassa niet meegerekend, of indien de 
gelijkwaardige maatregelen niet langer van 
toepassing zijn, weer in de regeling zal 
worden opgenomen;

c) hij bevestigt dat een installatie, indien 
deze in enig kalenderjaar 25 000 ton of 
meer CO2-equivalent uitstoot, emissie uit 
biomassa niet meegerekend, of indien de 
gelijkwaardige maatregelen niet langer van 
toepassing zijn, weer in de regeling zal 
worden opgenomen;

d) hij publiceert de onder a), b) en c) 
bedoelde informatie, zodat het publiek 
opmerkingen kan maken.

d) hij publiceert de onder a), b) en c) 
bedoelde informatie, zodat het publiek 
opmerkingen kan maken.

Or. en
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 Motivering

Een verschuiving naar een drempelwaarde van 25 000 ton CO2 per jaar verlaagt het totale 
aantal deelnemers met 55 % terwijl de hoeveelheid emissies die onder de regeling vallen met 
slechts 2,4 % afneemt. Niet alleen stookinstallaties, maar alle installaties in de EU-ETS 
moeten de mogelijkheid krijgen zich uit te laten sluiten. Dit komt overeen met overweging 10 
die de bepaling niet beperkt tot stookinstallaties.

Amendement 722
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten kunnen stookinstallaties 
met een nominaal thermisch 
ingangsvermogen van minder dan 25 
MW, met een in elk van de voorgaande 
drie jaren bij de bevoegde autoriteiten 
gerapporteerde emissie van minder dan 
10 000 ton CO2-equivalent, emissie uit 
biomassa niet meegerekend, waarvoor 
maatregelen gelden die voor een 
gelijkwaardige bijdrage tot 
emissiebeperking zullen zorgen, van de 
Gemeenschapsregeling uitsluiten als de 
betrokken lidstaat aan de volgende 
voorwaarden voldoet:

1. De lidstaten sluiten installaties, welke in 
bijlage I opgenomen activiteit deze ook 
verrichten, die in elk van de voorgaande 
drie jaren bij de bevoegde autoriteiten 
emissie van minder dan 25 000 ton CO2-
equivalent hebben gerapporteerd, 
procesemissies en emissie uit biomassa 
niet meegerekend, waarvoor maatregelen 
gelden die voor een gelijkwaardige 
bijdrage tot emissiebeperking zullen 
zorgen, op hun verzoek van de 
Gemeenschapsregeling uit als de betrokken 
lidstaat aan de volgende voorwaarden 
voldoet:

a) hij meldt al deze installaties bij de 
Commissie aan, waarbij de gelijkwaardige 
maatregelen worden vermeld die van 
toepassing zijn;

a) hij meldt al deze installaties bij de 
Commissie aan, waarbij de gelijkwaardige 
maatregelen worden vermeld die van 
toepassing zijn;

b) hij bevestigt dat er een 
bewakingsregeling is om te bepalen of een 
installatie in enig kalenderjaar 10 000 ton 
of meer CO2-equivalent uitstoot, emissie 
uit biomassa niet meegerekend;

b) hij bevestigt dat er een 
bewakingsregeling is om te bepalen of een 
installatie in enig kalenderjaar 25 000 ton 
of meer CO2-equivalent uitstoot, 
procesemissies en emissie uit biomassa 
niet meegerekend;

c) hij bevestigt dat een installatie, indien 
deze in enig kalenderjaar 10 000 ton of 
meer CO2-equivalent uitstoot, emissie uit 
biomassa niet meegerekend, of indien de 

c) hij bevestigt dat een installatie, indien 
deze in enig kalenderjaar 25 000 ton of 
meer CO2-equivalent uitstoot, 
procesemissies en emissie uit biomassa 
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gelijkwaardige maatregelen niet langer van 
toepassing zijn, weer in de regeling zal 
worden opgenomen;

niet meegerekend, of indien de 
gelijkwaardige maatregelen niet langer van 
toepassing zijn, weer in de regeling zal 
worden opgenomen;

d) hij publiceert de onder a), b) en c) 
bedoelde informatie, zodat het publiek 
opmerkingen kan maken.

d) hij publiceert de onder a), b) en c) 
bedoelde informatie, zodat het publiek 
opmerkingen kan maken.

Or. es

Motivering

Het begrip “nominaal thermisch ingangsvermogen” zal moeilijk te homogeniseren zijn. Wat 
betreft de drempelwaarde voor CO2-emissies is in een studie uit juli 2007 (Ecofys) 
aangetoond dat er een significant hoger rendement kan worden behaald met een drempel van 
25 000 ton CO2-equivalent per jaar. Uit deze studie komt naar voren dat 57% van de 
installaties minder dan 25 000 ton CO2 uitstoot en verantwoordelijk is voor minder dan 5% 
van de emissies die onder de richtlijn vallen. De procesemissies uit grondstoffen zijn 
intrinsiek aan het productieproces en kunnen niet worden gereduceerd.

Amendement 723
Martin Callanan, Stephen Hughes

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten kunnen stookinstallaties met 
een nominaal thermisch 
ingangsvermogen van minder dan 25 
MW, met een in elk van de voorgaande 
drie jaren bij de bevoegde autoriteiten 
gerapporteerde emissie van minder dan 
10 000 ton CO2-equivalent, emissie uit 
biomassa niet meegerekend, waarvoor 
maatregelen gelden die voor een 
gelijkwaardige bijdrage tot 
emissiebeperking zullen zorgen, van de 
Gemeenschapsregeling uitsluiten als de 
betrokken lidstaat aan de volgende 
voorwaarden voldoet:

1. De lidstaten kunnen stookinstallaties met 
een nominaal thermisch ingangsvermogen 
van minder dan 25 MW, met een in elk van 
de voorgaande drie jaren bij de bevoegde 
autoriteiten gerapporteerde emissie van 
minder dan 25 000 ton CO2-equivalent,
emissie uit biomassa niet meegerekend, 
waarvoor maatregelen gelden die voor een 
gelijkwaardige bijdrage tot 
emissiebeperking zullen zorgen, van de 
Gemeenschapsregeling uitsluiten als de 
betrokken lidstaat aan de volgende 
voorwaarden voldoet:

a) hij meldt al deze installaties bij de a) hij meldt al deze installaties bij de 
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Commissie aan, waarbij de gelijkwaardige 
maatregelen worden vermeld die van 
toepassing zijn;

Commissie aan, waarbij de gelijkwaardige 
maatregelen worden vermeld die van 
toepassing zijn, en voegt daarbij de 
goedkeuring van de eigenaar van de 
installatie die bevestigt gebruik te willen 
maken van de mogelijkheid zich uit te 
laten sluiten;

b) hij bevestigt dat er een 
bewakingsregeling is om te bepalen of een 
installatie in enig kalenderjaar 10 000 ton 
of meer CO2-equivalent uitstoot, emissie 
uit biomassa niet meegerekend;

b) hij bevestigt dat er een 
bewakingsregeling is om te bepalen of een 
installatie in enig kalenderjaar 25 000 ton 
of meer CO2-equivalent uitstoot, emissie 
uit biomassa niet meegerekend;

c) hij bevestigt dat een installatie, indien 
deze in enig kalenderjaar 10 000 ton of 
meer CO2-equivalent uitstoot, emissie uit 
biomassa niet meegerekend, of indien de 
gelijkwaardige maatregelen niet langer van 
toepassing zijn, weer in de regeling zal 
worden opgenomen;

c) hij bevestigt dat een installatie, indien 
deze in enig kalenderjaar 25 000 ton of 
meer CO2-equivalent uitstoot, emissie uit 
biomassa niet meegerekend, of indien de 
gelijkwaardige maatregelen niet langer van 
toepassing zijn, weer in de regeling zal 
worden opgenomen;

d) hij publiceert de onder a), b) en c) 
bedoelde informatie, zodat het publiek 
opmerkingen kan maken.

d) hij publiceert de onder a), b) en c) 
bedoelde informatie, zodat het publiek 
opmerkingen kan maken.

Or. en

 Motivering

Bij een niveau van 10 000 ton wordt een aantal kleine installaties mee inbegrepen en dat leidt 
tot een onnodige administratieve en financiële belasting, zonder dat hiermee een substantiële 
hoeveelheid wordt toegevoegd aan de totale hoeveelheid onder de regeling vallende emissies.

Amendement 724
John Bowis, John Purvis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten kunnen stookinstallaties met 
een nominaal thermisch 
ingangsvermogen van minder dan 25 

1. De lidstaten kunnen stookinstallaties met 
een in elk van de voorgaande drie jaren bij 
de bevoegde autoriteiten gerapporteerde 



PE409.679v01-00 54/114 AM\735217NL.doc

NL

MW, met een in elk van de voorgaande 
drie jaren bij de bevoegde autoriteiten 
gerapporteerde emissie van minder dan 
10 000 ton CO2-equivalent, emissie uit 
biomassa niet meegerekend, waarvoor 
maatregelen gelden die voor een 
gelijkwaardige bijdrage tot 
emissiebeperking zullen zorgen, van de 
Gemeenschapsregeling uitsluiten als de 
betrokken lidstaat aan de volgende 
voorwaarden voldoet:

emissie van minder dan 25 000 ton CO2-
equivalent, emissie uit biomassa niet 
meegerekend, waarvoor maatregelen 
gelden die voor een gelijkwaardige 
bijdrage tot emissiebeperking zullen 
zorgen, van de Gemeenschapsregeling 
uitsluiten als de betrokken lidstaat aan de 
volgende voorwaarden voldoet:

a) hij meldt al deze installaties bij de 
Commissie aan, waarbij de gelijkwaardige 
maatregelen worden vermeld die van 
toepassing zijn;

a) hij meldt al deze installaties bij de 
Commissie aan, waarbij de gelijkwaardige 
maatregelen worden vermeld die van 
toepassing zijn;

b) hij bevestigt dat er een 
bewakingsregeling is om te bepalen of een 
installatie in enig kalenderjaar 10 000 ton 
of meer CO2-equivalent uitstoot, emissie 
uit biomassa niet meegerekend;

b) hij bevestigt dat er een 
bewakingsregeling is om te bepalen of een 
installatie in enig kalenderjaar 25 000 ton 
of meer CO2-equivalent uitstoot, emissie 
uit biomassa niet meegerekend;

c) hij bevestigt dat een installatie, indien 
deze in enig kalenderjaar 10 000 ton of 
meer CO2-equivalent uitstoot, emissie uit 
biomassa niet meegerekend, of indien de 
gelijkwaardige maatregelen niet langer van 
toepassing zijn, weer in de regeling zal 
worden opgenomen;

c) hij bevestigt dat een installatie, indien 
deze in enig kalenderjaar 25 000 ton of 
meer CO2-equivalent uitstoot, emissie uit 
biomassa niet meegerekend, of indien de 
gelijkwaardige maatregelen niet langer van 
toepassing zijn, weer in de regeling zal 
worden opgenomen;

d) hij publiceert de onder a), b) en c) 
bedoelde informatie, zodat het publiek 
opmerkingen kan maken.

d) hij publiceert de onder a), b) en c) 
bedoelde informatie, zodat het publiek 
opmerkingen kan maken.

Or. en

 Motivering

In de effectbeoordeling van de Commissie wordt erkend dat het kosteneffectief is om 
installaties met emissies van minder dan 25 000 ton CO2-eq voorwaardelijk uit te sluiten van 
de EU-ETS. Kleine emissiebronnen zouden zich nog steeds moeten verplichten de emissie te 
beperken, maar dit kan ook met andere, minder belastende methoden.
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Amendement 725
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten kunnen stookinstallaties met 
een nominaal thermisch 
ingangsvermogen van minder dan 25 
MW, met een in elk van de voorgaande 
drie jaren bij de bevoegde autoriteiten 
gerapporteerde emissie van minder dan 
10 000 ton CO2-equivalent, emissie uit 
biomassa niet meegerekend, waarvoor 
maatregelen gelden die voor een 
gelijkwaardige bijdrage tot 
emissiebeperking zullen zorgen, van de 
Gemeenschapsregeling uitsluiten als de 
betrokken lidstaat aan de volgende 
voorwaarden voldoet:

1. De lidstaten kunnen stookinstallaties met 
een in elk van de voorgaande drie jaren bij 
de bevoegde autoriteiten gerapporteerde 
emissie van minder dan 25 000 ton CO2-
equivalent, emissie uit biomassa niet 
meegerekend, waarvoor maatregelen 
gelden die voor een gelijkwaardige 
bijdrage tot emissiebeperking zullen 
zorgen, van de Gemeenschapsregeling 
uitsluiten als de betrokken lidstaat aan de 
volgende voorwaarden voldoet:

a) hij meldt al deze installaties bij de 
Commissie aan, waarbij de gelijkwaardige 
maatregelen worden vermeld die van 
toepassing zijn;

a) hij meldt al deze installaties bij de 
Commissie aan, waarbij de gelijkwaardige 
maatregelen worden vermeld die van 
toepassing zijn;

b) hij bevestigt dat er een 
bewakingsregeling is om te bepalen of een 
installatie in enig kalenderjaar 10 000 ton 
of meer CO2-equivalent uitstoot, emissie 
uit biomassa niet meegerekend;

b) hij bevestigt dat er een 
bewakingsregeling is om te bepalen of een 
installatie in enig kalenderjaar 25 000 ton 
of meer CO2-equivalent uitstoot, emissie 
uit biomassa niet meegerekend;

c) hij bevestigt dat een installatie, indien 
deze in enig kalenderjaar 10 000 ton of 
meer CO2-equivalent uitstoot, emissie uit 
biomassa niet meegerekend, of indien de 
gelijkwaardige maatregelen niet langer van 
toepassing zijn, weer in de regeling zal 
worden opgenomen;

c) hij bevestigt dat een installatie, indien 
deze in enig kalenderjaar 25 000 ton of 
meer CO2-equivalent uitstoot, emissie uit 
biomassa niet meegerekend, of indien de 
gelijkwaardige maatregelen niet langer van 
toepassing zijn, weer in de regeling zal 
worden opgenomen;

d) hij publiceert de onder a), b) en c) 
bedoelde informatie, zodat het publiek 
opmerkingen kan maken.

d) hij publiceert de onder a), b) en c) 
bedoelde informatie, zodat het publiek 
opmerkingen kan maken.

Or. en



PE409.679v01-00 56/114 AM\735217NL.doc

NL

Amendement 726
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten kunnen stookinstallaties met 
een nominaal thermisch 
ingangsvermogen van minder dan 25 
MW, met een in elk van de voorgaande 
drie jaren bij de bevoegde autoriteiten 
gerapporteerde emissie van minder dan 
10 000 ton CO2-equivalent, emissie uit 
biomassa niet meegerekend, waarvoor 
maatregelen gelden die voor een 
gelijkwaardige bijdrage tot 
emissiebeperking zullen zorgen, van de 
Gemeenschapsregeling uitsluiten als de 
betrokken lidstaat aan de volgende 
voorwaarden voldoet:

1. De lidstaten kunnen installaties met een 
in elk van de voorgaande drie jaren bij de 
bevoegde autoriteiten gerapporteerde 
emissie van minder dan 25 000 ton CO2-
equivalent, emissie uit biomassa niet 
meegerekend, waarvoor maatregelen 
gelden die voor een gelijkwaardige 
bijdrage tot emissiebeperking zullen 
zorgen, van de Gemeenschapsregeling 
uitsluiten als de betrokken lidstaat aan de 
volgende voorwaarden voldoet:

a) hij meldt al deze installaties bij de 
Commissie aan, waarbij de gelijkwaardige 
maatregelen worden vermeld die van 
toepassing zijn;

a) hij meldt al deze installaties bij de 
Commissie aan, waarbij de gelijkwaardige 
maatregelen worden vermeld die van 
toepassing zijn;

b) hij bevestigt dat er een 
bewakingsregeling is om te bepalen of een 
installatie in enig kalenderjaar 10 000 ton 
of meer CO2-equivalent uitstoot, emissie 
uit biomassa niet meegerekend;

b) hij bevestigt dat er een 
bewakingsregeling is om te bepalen of een 
installatie in enig kalenderjaar 25 000 ton 
of meer CO2-equivalent uitstoot, emissie 
uit biomassa niet meegerekend;

c) hij bevestigt dat een installatie, indien 
deze in enig kalenderjaar 10 000 ton of 
meer CO2-equivalent uitstoot, emissie uit 
biomassa niet meegerekend, of indien de 
gelijkwaardige maatregelen niet langer van 
toepassing zijn, weer in de regeling zal 
worden opgenomen;

c) hij bevestigt dat een installatie, indien 
deze in enig kalenderjaar 25 000 ton of 
meer CO2-equivalent uitstoot, emissie uit 
biomassa niet meegerekend, of indien de 
gelijkwaardige maatregelen niet langer van 
toepassing zijn, weer in de regeling zal 
worden opgenomen;

d) hij publiceert de onder a), b) en c) 
bedoelde informatie, zodat het publiek 
opmerkingen kan maken.

d) hij publiceert de onder a), b) en c) 
bedoelde informatie, zodat het publiek 
opmerkingen kan maken.
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Or. en

 Motivering

We zien geen redenen om deze bepaling te beperken tot stookinstallaties. Zij behoort van 
toepassing te zijn op alle mogelijke installaties, ongeacht sector of type. Bovendien menen we 
dat een grenswaarde van 25 000 ton de efficiëntie van de regeling verder verbetert door een 
aanzienlijk aantal installaties te verwijderen die nog steeds beperkte emissies hebben.

Amendement 727
Anne Ferreira

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten kunnen stookinstallaties met 
een nominaal thermisch ingangsvermogen 
van minder dan 25 MW, met een in elk van 
de voorgaande drie jaren bij de bevoegde 
autoriteiten gerapporteerde emissie van 
minder dan 10 000 ton CO2-equivalent, 
emissie uit biomassa niet meegerekend, 
waarvoor maatregelen gelden die voor een 
gelijkwaardige bijdrage tot 
emissiebeperking zullen zorgen, van de 
Gemeenschapsregeling uitsluiten als de 
betrokken lidstaat aan de volgende 
voorwaarden voldoet:

1. De lidstaten kunnen stookinstallaties met 
een nominaal thermisch ingangsvermogen 
of een normale bedrijfscapaciteit van 
minder dan 25 MW, met een in elk van de 
voorgaande drie jaren bij de bevoegde 
autoriteiten gerapporteerde emissie van 
minder dan 25 000 ton CO2-equivalent, 
emissie uit biomassa niet meegerekend, 
waarvoor maatregelen gelden die voor een 
gelijkwaardige bijdrage tot 
emissiebeperking zullen zorgen, van de 
Gemeenschapsregeling uitsluiten als de 
betrokken lidstaat aan de volgende 
voorwaarden voldoet:

(a) hij meldt al deze installaties bij de 
Commissie aan, waarbij de gelijkwaardige 
maatregelen worden vermeld die van 
toepassing zijn;

(a) hij meldt al deze installaties bij de 
Commissie aan, waarbij de gelijkwaardige 
maatregelen worden vermeld die van 
toepassing zijn;

(b) hij bevestigt dat er een 
bewakingsregeling is om te bepalen of een 
installatie in enig kalenderjaar 10 000 ton 
of meer CO2-equivalent uitstoot, emissie 
uit biomassa niet meegerekend;

(b) hij bevestigt dat er een 
bewakingsregeling is om te bepalen of een 
installatie in enig kalenderjaar 25 000 ton 
of meer CO2-equivalent uitstoot, emissie 
uit biomassa niet meegerekend;

(c) hij bevestigt dat een installatie, indien 
deze in enig kalenderjaar 10 000 ton of 

(c) hij bevestigt dat een installatie, indien 
deze in enig kalenderjaar 25 000 ton of 
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meer CO2-equivalent uitstoot, emissie uit 
biomassa niet meegerekend, of indien de 
gelijkwaardige maatregelen niet langer van 
toepassing zijn, weer in de regeling zal 
worden opgenomen;

meer CO2-equivalent uitstoot, emissie uit 
biomassa niet meegerekend, of indien de 
gelijkwaardige maatregelen niet langer van 
toepassing zijn, weer in de regeling zal 
worden opgenomen;

(d) hij publiceert de onder a), b) en c) 
bedoelde informatie, zodat het publiek 
opmerkingen kan maken.

(d) hij publiceert de onder a), b) en c) 
bedoelde informatie, zodat het publiek 
opmerkingen kan maken.

Or. fr

Motivering

Op grond van de effectbeoordeling van de Commissie blijkt het een economisch voordelige 
oplossing om toe te staan dat de installatie van infrastructuren die minder dan 25 000 ton 
uitstoten, buiten de ETS-richtlijn worden gehouden.

Op voorwaarde dat er een eis bestaat, dient er rekening te worden gehouden met de 
specifieke behoeften van alle uitstoters en dienen hun milieueisen te worden aangepast aan de 
hand van de beste economische keuzes die kleine uitstoters moeten maken.

Amendement 728
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten kunnen stookinstallaties met 
een nominaal thermisch ingangsvermogen 
van minder dan 25 MW, met een in elk van 
de drie voorgaande jaren bij de bevoegde 
autoriteiten gerapporteerde emissie van 
minder dan 10 000 ton CO2-equivalent, 
emissie uit biomassa niet meegerekend, 
waarvoor maatregelen gelden die voor een 
gelijkwaardige bijdrage tot 
emissiebeperking zullen zorgen, van de 
Gemeenschapsregeling uitsluiten als de 
betrokken lidstaat aan de volgende 
voorwaarden voldoet:

1. De lidstaten kunnen stookinstallaties met 
een nominaal thermisch ingangsvermogen 
van minder dan 25 MW, met een in elk van 
de drie voorgaande jaren bij de bevoegde 
autoriteiten gerapporteerde emissie van 
minder dan 25 000 ton CO2-equivalent, 
emissie uit biomassa niet meegerekend, 
waarvoor maatregelen gelden die voor een 
gelijkwaardige bijdrage tot 
emissiebeperking zullen zorgen, van de 
Gemeenschapsregeling uitsluiten als de 
betrokken lidstaat aan de volgende 
voorwaarden voldoet:

a) hij meldt al deze installaties bij de a) hij meldt al deze installaties bij de 
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Commissie aan, waarbij de gelijkwaardige 
maatregelen worden vermeld die van 
toepassing zijn;

Commissie aan, waarbij de gelijkwaardige 
maatregelen worden vermeld die van 
toepassing zijn;

b) hij bevestigt dat er een 
bewakingsregeling is om te bepalen of een 
installatie in enig kalenderjaar 10 000 ton 
of meer CO2-equivalent uitstoot, emissie 
uit biomassa niet meegerekend;

b) hij bevestigt dat er een 
bewakingsregeling is om te bepalen of een 
installatie in enig kalenderjaar 25 000 ton 
of meer CO2-equivalent uitstoot, emissie 
uit biomassa niet meegerekend;

c) hij bevestigt dat een installatie, indien 
deze in enig kalenderjaar 10 000 ton of 
meer CO2-equivalent uitstoot, emissie uit 
biomassa niet meegerekend, of indien de 
gelijkwaardige maatregelen niet langer van 
toepassing zijn, weer in de regeling zal 
worden opgenomen;

c) hij bevestigt dat een installatie, indien 
deze in enig kalenderjaar 25 000 ton of 
meer CO2-equivalent uitstoot, emissie uit 
biomassa niet meegerekend, of indien de 
gelijkwaardige maatregelen niet langer van 
toepassing zijn, weer in de regeling zal 
worden opgenomen;

d) hij publiceert de onder a), b) en c) 
bedoelde informatie, zodat het publiek 
opmerkingen kan maken.

d) hij publiceert de onder a), b) en c) 
bedoelde informatie, zodat het publiek 
opmerkingen kan maken.

Or. de

Motivering

De drempel voor de uitzondering van kleine stookinstallaties moet worden verhoogd van de 
geplande 10 000 ton CO2-emissie naar 25 000 ton. Dit resulteert in een aanzienlijke 
ontlasting voor de exploitanten van kleinere installaties, terwijl meer dan 97% van de CO2 
emissie in de handelsregeling voor emissierechten opgenomen blijft. Bovendien moet concreet 
invulling worden gegeven aan de maatregelen waarmee een gelijkwaardige bijdrage tot 
emissiebeperking moet worden bereikt. Omdat voor deze installaties een uitzondering wordt 
gemaakt vanwege het geringe effect ervan op het klimaatbeleid, moet het eenvoudig zijn om 
ook aan deze eisen te voldoen.

Amendement 729
Antonio De Blasio

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27 - lid 1 - inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen stookinstallaties met 
een nominaal thermisch ingangsvermogen 

De lidstaten kunnen stookinstallaties met 
een nominaal thermisch ingangsvermogen 
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van minder dan 25 MW, met een in elk van 
de voorgaande drie jaren bij de bevoegde 
autoriteiten gerapporteerde emissie van 
minder dan 10 000 ton CO2-equivalent, 
emissie uit biomassa niet meegerekend, 
waarvoor maatregelen gelden die voor een 
gelijkwaardige bijdrage tot 
emissiebeperking zullen zorgen, van de 
Gemeenschapsregeling uitsluiten als de 
betrokken lidstaat aan de volgende 
voorwaarden voldoet:

van minder dan 25 MW, met een in elk van 
de voorgaande drie jaren bij de bevoegde 
autoriteiten gerapporteerde emissie van 
minder dan 50 000 ton CO2-equivalent, 
emissie uit biomassa niet meegerekend, 
waarvoor maatregelen gelden die voor een 
gelijkwaardige bijdrage tot 
emissiebeperking zullen zorgen, van de 
Gemeenschapsregeling uitsluiten als de 
betrokken lidstaat aan de volgende 
voorwaarden voldoet:

Or. hu

Amendement 730
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27 - lid 1 - inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen stookinstallaties met 
een nominaal thermisch 
ingangsvermogen van minder dan 25 
MW, met een in elk van de voorgaande 
drie jaren bij de bevoegde autoriteiten 
gerapporteerde emissie van minder dan 
10 000 ton CO2-equivalent, emissie uit 
biomassa niet meegerekend, waarvoor 
maatregelen gelden die voor een 
gelijkwaardige bijdrage tot 
emissiebeperking zullen zorgen, van de 
Gemeenschapsregeling uitsluiten als de 
betrokken lidstaat aan de volgende 
voorwaarden voldoet:

De lidstaten sluiten op verzoek van de 
betrokken exploitanten de stookinstallaties 
met een bij de bevoegde autoriteiten 
gerapporteerde gemiddelde jaarlijkse
emissie over de periode 2008-2012 van 
minder dan 25 000 ton CO2-equivalent, 
emissie uit biomassa niet meegerekend, 
waarvoor maatregelen gelden die voor een 
gelijkwaardige bijdrage tot 
emissiebeperking zullen zorgen, uit van de 
Gemeenschapsregeling als de betrokken 
lidstaat aan de volgende voorwaarden 
voldoet:

Or. fr

Motivering

Het is van belang dat het verzoek tot uitsluiting wordt ingediend op basis van de keuze van 
exploitant die hiervoor in aanmerking komt, en niet eenzijdig door de lidstaat. De drempel 
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van 10 000 ton ligt veel te laag en leidt ertoe dat een groot aantal kleine uitstoters 
administratieve en financiële lasten moet gaan dragen zonder dat dit een duidelijk gevolg 
heeft voor de totale hoeveelheid beoogde emissie. Een drempel van 25 000 ton CO2 per jaar 
levert een betere kosten-efficiëntieverhouding op.

Amendement 731
Caroline Lucas

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27 - lid 1 - inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten kunnen stookinstallaties met 
een nominaal thermisch ingangsvermogen 
van minder dan 25 MW, met een in elk van 
de voorgaande drie jaren bij de bevoegde 
autoriteiten gerapporteerde emissie van 
minder dan 10 000 ton CO2-equivalent, 
emissie uit biomassa niet meegerekend, 
waarvoor maatregelen gelden die voor een 
gelijkwaardige bijdrage tot 
emissiebeperking zullen zorgen, van de 
Gemeenschapsregeling uitsluiten als de 
betrokken lidstaat aan de volgende 
voorwaarden voldoet:

1. De lidstaten kunnen hoogrendabele 
warmtekrachtinstallaties in de zin van 
Richtlijn 2004/8/EG met een nominaal 
thermisch ingangsvermogen van minder 
dan 35 MW van de 
Gemeenschapsregeling uitsluiten. De 
lidstaten kunnen ook stookinstallaties met 
een nominaal thermisch ingangsvermogen 
van minder dan 25 MW, met een in elk van 
de voorgaande drie jaren bij de bevoegde 
autoriteiten gerapporteerde emissie van 
minder dan 10 000 ton CO2-equivalent, 
emissie uit biomassa niet meegerekend, 
waarvoor maatregelen gelden die voor een 
gelijkwaardige bijdrage tot 
emissiebeperking zullen zorgen, van de 
Gemeenschapsregeling uitsluiten als de 
betrokken lidstaat aan de volgende 
voorwaarden voldoet:

Or. en

 Motivering

Een hoogrendabele warmtekrachtinstallatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen 
van 35 MW genereert net zo veel warmte als een afzonderlijke industriële stoomketel met 
minder dan 20 MW ingangsvermogen die buiten de EU-ETS valt en niet verplicht is tot 
gelijkwaardige maatregelen. De lidstaten moeten in staat worden gesteld dergelijke 
installaties van de regeling uit te sluiten als opneming in de EU-ETS exploitanten er juist van 
af zouden houden te investeren in hoogrendabele warmtekrachtinstallaties die uiteindelijk de 
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hoeveelheid CO2-emissies zou verlagen ten opzichte warmteopwekking met afzonderlijke 
boilers.

Amendement 732
Antonio De Blasio

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27 - letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) hij bevestigt dat er een 
bewakingsregeling is om te bepalen of een 
installatie in enig kalenderjaar 10 000 ton 
of meer CO2-equivalent uitstoot, emissie 
uit biomassa niet meegerekend;

(b) hij bevestigt dat er een 
bewakingsregeling is om te bepalen of een 
installatie in enig kalenderjaar 50 000 ton 
of meer CO2-equivalent uitstoot, emissie 
uit biomassa niet meegerekend;

Or. hu

Amendement 733
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27 - lid 1 - letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) hij bevestigt dat er een 
bewakingsregeling is om te bepalen of een 
installatie in enig kalenderjaar 10 000 ton 
of meer CO2-equivalent uitstoot, emissie 
uit biomassa niet meegerekend;

(b) hij bevestigt dat er een 
bewakingsregeling is om te bepalen of een 
installatie in enig kalenderjaar 25 000 ton 
of meer CO2-equivalent uitstoot, emissie 
uit biomassa niet meegerekend;

Or. fr
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Amendement 734
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27 - lid 1 - letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) hij bevestigt dat een installatie, indien 
deze in enig kalenderjaar 10 000 ton of 
meer CO2-equivalent uitstoot, emissie uit 
biomassa niet meegerekend, of indien de 
gelijkwaardige maatregelen niet langer van 
toepassing zijn, weer in de regeling zal 
worden opgenomen;

(c) hij bevestigt dat een installatie, indien 
deze in enig kalenderjaar 25 000 ton of 
meer CO2-equivalent uitstoot, emissie uit 
biomassa niet meegerekend, of indien de 
gelijkwaardige maatregelen niet langer van 
toepassing zijn, weer in de regeling zal 
worden opgenomen;

Or. fr

Amendement 735
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 28 Schrappen

Aanpassingen die van toepassing worden 
na de sluiting van een toekomstige 
internationale overeenkomst over 
klimaatverandering
1. Na de sluiting door de Gemeenschap 
van een internationale overeenkomst over 
klimaatverandering die uiterlijk in 2020 
leidt tot verplichte beperkingen van de 
emissie van broeikasgassen die groter zijn 
dan de minimale niveaus waarover de 
Europese Raad overeenstemming heeft 
bereikt, zijn de leden 2, 3 en 4 van 
toepassing.
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2. Vanaf het jaar na de sluiting van de in 
lid 1 bedoelde internationale 
overeenkomst wordt de lineaire factor 
zodanig verhoogd dat de hoeveelheid 
emissierechten in de Gemeenschap in 
2020 ten opzichte van de overeenkomstig 
artikel 9 vastgestelde hoeveelheid afneemt 
met een hoeveelheid emissierechten die 
overeenkomt met de algehele beperking 
van de emissie van broeikasgassen door 
de Gemeenschap onder de 20% waartoe 
de internationale overeenkomst de 
Gemeenschap verplicht, vermenigvuldigd 
met het aandeel in de algehele beperking 
van de emissie van broeikasgassen in 
2020 die de Gemeenschapsregeling 
overeenkomstig de artikelen 9 en 9 bis 
bijdraagt.
3. De exploitanten kunnen voor maximaal 
de helft van de beperking die 
overeenkomstig lid 2 plaatsvindt, gebruik 
maken van CER's, ERU's of andere 
overeenkomstig lid 4 goedgekeurde 
kredieten uit derde landen die de 
internationale overeenkomst gesloten 
hebben.
4. De Commissie kan maatregelen 
vaststellen om het gebruik van andere 
projecttypes dan de in artikel 11 bis, leden 
2 tot en met 5, bedoelde types door 
exploitanten in de Gemeenschapsregeling 
te regelen of het gebruik door deze 
exploitanten van andere mechanismen die 
krachtens de internationale overeenkomst 
worden gecreëerd.
Deze maatregelen, die bedoeld zijn om 
niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen door aanvulling 
daarvan, worden vastgesteld volgens de in 
artikel [23, lid 3] bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. pl
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Motivering

In het geval van lidstaten waarvoor de tot nu toe in Europese documenten opgenomen 
doelwaarden voor emissievermindering te hoog zijn of een belangrijke hinderpaal voor hun 
economische ontwikkeling kunnen vormen, is het zinloos om nog strengere eisen in te voeren, 
ook wanneer dit via een internationaal akkoord gebeurt.

Amendement 736
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Na de sluiting door de Gemeenschap van 
een internationale overeenkomst over 
klimaatverandering die uiterlijk in 2020 
leidt tot verplichte beperkingen van de 
emissie van broeikasgassen die groter zijn 
dan de minimale niveaus waarover de 
Europese Raad overeenstemming heeft 
bereikt, zijn de leden 2, 3 en 4 van 
toepassing.

Na de sluiting door de Gemeenschap van 
een internationale overeenkomst over 
klimaatverandering die uiterlijk in 2020 
leidt tot verplichte beperkingen van de 
emissie van broeikasgassen die groter zijn 
dan de minimale niveaus waarover de 
Europese Raad overeenstemming heeft 
bereikt, dient de Commissie een voorstel 
tot wijziging van deze richtlijn in.

2. Vanaf het jaar na de sluiting van de in 
lid 1 bedoelde internationale 
overeenkomst wordt de lineaire factor 
zodanig verhoogd dat de hoeveelheid 
emissierechten in de Gemeenschap in 
2020 ten opzichte van de overeenkomstig 
artikel 9 vastgestelde hoeveelheid afneemt 
met een hoeveelheid emissierechten die 
overeenkomt met de algehele beperking 
van de emissie van broeikasgassen door 
de Gemeenschap onder de 20 % waartoe 
de internationale overeenkomst de 
Gemeenschap verplicht, vermenigvuldigd 
met het aandeel in de algehele beperking 
van de emissie van broeikasgassen in 
2020 die de Gemeenschapsregeling 
overeenkomstig de artikelen 9 en 9 a 
bijdraagt.
3. De exploitanten kunnen voor maximaal 
de helft van de beperking die 
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overeenkomstig lid 2 plaatsvindt, gebruik 
maken van CER's, ERU's of andere 
overeenkomstig lid 4 goedgekeurde 
kredieten uit derde landen die de 
internationale overeenkomst gesloten 
hebben.
4. De Commissie kan maatregelen 
vaststellen om het gebruik van andere 
projecttypes dan de in artikel 11 a, leden 2 
tot en met 5, bedoelde types door 
exploitanten in de Gemeenschapsregeling 
te regelen of het gebruik door deze 
exploitanten van andere mechanismen die 
krachtens de internationale overeenkomst 
worden gecreëerd.
Deze maatregelen, die tot doel hebben 
niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen, worden vastgesteld 
volgens de in artikel 23, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

 Motivering

We pleiten nadrukkelijk voor onderhandelingen via een medebeslissingsprocedure om zeker 
te stellen dat alle belanghebbenden er op passende wijze in zijn vertegenwoordigd. Er moet 
zorgvuldig worden nagegaan of door de internationale overeenkomst na afloop van de 
Europese Raad van maart 2007 een strenger doel is gerealiseerd. 

Verder moeten ook de nieuwe waarden van zowel de ETS- als de non-ETS-doelen, alsmede de 
kwestie van koolstoflekkage opnieuw zorgvuldig opnieuw worden besproken.

Amendement 737
Péter Olajos

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Na de sluiting door de Gemeenschap 
van een internationale overeenkomst over 

Bij uitblijven van een internationale 
overeenkomst over klimaatverandering, die 
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klimaatverandering die uiterlijk in 2020 
leidt tot verplichte beperkingen van de 
emissie van broeikasgassen die groter zijn 
dan de minimale niveaus waarover de 
Europese Raad overeenstemming heeft 
bereikt, zijn de leden 2, 3 en 4 van 
toepassing.

uiterlijk in 2020 leidt tot verplichte 
beperkingen van de emissie van 
broeikasgassen die vergelijkbaar zijn met 
de niveaus waarover de Europese Raad 
overeenstemming heeft bereikt, wordt de 
lineaire factor zodanig verlaagd dat deze 
overeenkomt met een doel voor de 
beperking van de emissie van 
broeikasgassen in de gehele 
Gemeenschap in 2020 van 20 % ten 
opzichte van 1990, waarbij de sectoren die 
onder de Gemeenschapsregeling vallen 
twee derde van de vereiste 
emissiebeperkingsinspanningen voor hun 
rekening nemen. Geverifieerde emissies in 
2005 vormen de referentie voor bepaling 
van de benodigde inspanning.

2. Vanaf het jaar na de sluiting van de in 
lid 1 bedoelde internationale 
overeenkomst wordt de lineaire factor 
zodanig verhoogd dat de hoeveelheid 
emissierechten in de Gemeenschap in 
2020 ten opzichte van de overeenkomstig 
artikel 9 vastgestelde hoeveelheid afneemt 
met een hoeveelheid emissierechten die 
overeenkomt met de algehele beperking 
van de emissie van broeikasgassen door 
de Gemeenschap onder de 20 % waartoe 
de internationale overeenkomst de 
Gemeenschap verplicht, vermenigvuldigd 
met het aandeel in de algehele beperking 
van de emissie van broeikasgassen in 
2020 die de Gemeenschapsregeling 
overeenkomstig de artikelen 9 en 9 a 
bijdraagt.
3. De exploitanten kunnen voor maximaal 
de helft van de beperking die 
overeenkomstig lid 2 plaatsvindt, gebruik 
maken van CER's, ERU's of andere 
overeenkomstig lid 4 goedgekeurde 
kredieten uit derde landen die de 
internationale overeenkomst gesloten 
hebben.
4. De Commissie kan maatregelen 
vaststellen om het gebruik van andere 
projecttypes dan de in artikel 11 a, leden 2 
tot en met 5, bedoelde types door 
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exploitanten in de Gemeenschapsregeling 
te regelen of het gebruik door deze 
exploitanten van andere mechanismen die 
krachtens de internationale overeenkomst 
worden gecreëerd.
Deze maatregelen, die tot doel hebben 
niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen, worden vastgesteld 
volgens de in artikel 23, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

 Motivering

In het geval dat er geen internationale overeenkomst wordt bereikt, moet het EU-ETS-plafond 
verenigbaar zijn met een doel voor de beperking van de emissie van broeikasgassen van 20 % 
ten opzichte van het referentiejaar 1990.

Amendement 738
Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Na de sluiting door de Gemeenschap 
van een internationale overeenkomst over 
klimaatverandering die uiterlijk in 2020 
leidt tot verplichte beperkingen van de 
emissie van broeikasgassen die groter zijn 
dan de minimale niveaus waarover de 
Europese Raad overeenstemming heeft 
bereikt, zijn de leden 2, 3 en 4 van 
toepassing.

Bij uitblijven van een internationale 
overeenkomst over klimaatverandering, die 
uiterlijk in 2020 leidt tot verplichte 
beperkingen van de emissie van 
broeikasgassen die vergelijkbaar zijn met 
de niveaus waarover de Europese Raad 
overeenstemming heeft bereikt, wordt de 
lineaire factor zodanig verlaagd dat deze 
overeenkomt met een doel voor de 
beperking van de emissie van 
broeikasgassen in de gehele 
Gemeenschap in 2020 van 20 % ten 
opzichte van 1990, waarbij de sectoren die 
onder de Gemeenschapsregeling vallen 
twee derde van de vereiste 
emissiebeperkingsinspanningen voor hun 
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rekening nemen. Geverifieerde emissies in 
2005 vormen de referentie voor bepaling 
van de benodigde inspanning.

2. Vanaf het jaar na de sluiting van de in 
lid 1 bedoelde internationale 
overeenkomst wordt de lineaire factor 
zodanig verhoogd dat de hoeveelheid 
emissierechten in de Gemeenschap in 
2020 ten opzichte van de overeenkomstig 
artikel 9 vastgestelde hoeveelheid afneemt 
met een hoeveelheid emissierechten die 
overeenkomt met de algehele beperking 
van de emissie van broeikasgassen door 
de Gemeenschap onder de 20 % waartoe 
de internationale overeenkomst de 
Gemeenschap verplicht, vermenigvuldigd 
met het aandeel in de algehele beperking 
van de emissie van broeikasgassen in 
2020 die de Gemeenschapsregeling 
overeenkomstig de artikelen 9 en 9 a 
bijdraagt.
3. De exploitanten kunnen voor maximaal 
de helft van de beperking die 
overeenkomstig lid 2 plaatsvindt, gebruik 
maken van CER's, ERU's of andere 
overeenkomstig lid 4 goedgekeurde 
kredieten uit derde landen die de 
internationale overeenkomst gesloten 
hebben.
4. De Commissie kan maatregelen 
vaststellen om het gebruik van andere 
projecttypes dan de in artikel 11 a, leden 2 
tot en met 5, bedoelde types door 
exploitanten in de Gemeenschapsregeling 
te regelen of het gebruik door deze 
exploitanten van andere mechanismen die 
krachtens de internationale overeenkomst 
worden gecreëerd.
Deze maatregelen, die tot doel hebben 
niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen, worden vastgesteld 
volgens de in artikel 23, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en
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 Motivering

In het geval dat er geen internationale overeenkomst wordt bereikt, moet het EU-ETS-plafond 
verenigbaar zijn met een doel voor de beperking van de emissie van broeikasgassen van 20 % 
ten opzichte van het referentiejaar 1990.

Amendement 739
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Na de sluiting door de Gemeenschap van 
een internationale overeenkomst over 
klimaatverandering die uiterlijk in 2020 
leidt tot verplichte beperkingen van de 
emissie van broeikasgassen die groter zijn 
dan de minimale niveaus waarover de 
Europese Raad overeenstemming heeft 
bereikt, zijn de leden 2, 3 en 4 van 
toepassing.

1. Na de sluiting door de Gemeenschap van 
een internationale overeenkomst over 
klimaatverandering die uiterlijk in 2020 
leidt tot verplichte beperkingen van de 
emissie van broeikasgassen die groter zijn 
dan de minimale niveaus waarover de 
Europese Raad overeenstemming heeft 
bereikt, zal de Commissie een uitputtende 
impactstudie uitvoeren naar de 
economische gevolgen van de 
voorwaarden voor toepassing van deze 
beperkingen, alsmede naar de gevolgen 
van de overige maatregelen die zijn 
opgenomen in genoemde internationale 
overeenkomst.
In de impactstudie wordt tevens bepaald 
of aan de volgende voorwaarden is 
voldaan:
- de internationale overeenkomst is 
bindend voor alle landen die een 
productie in de door deze richtlijn 
betrokken sectoren kennen of kunnen 
gaan ontwikkelen;
-de internationale overeenkomst:

- legt de ontwikkelde landen voor de 
in bijlage I van deze richtlijn 
vermelde sectoren verplichtingen op 
die gelijkwaardig zijn met diegene 
die binnen de Europese Unie worden 
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opgelegd;
- eist dat de ontwikkelingslanden, 
met name degene die economisch het 
verste zijn gevorderd, in de in bijlage 
I van deze richtlijn vermelde 
sectoren een bijdrage leveren die 
gezien hun eigen 
verantwoordelijkheden en 
respectievelijke capaciteiten passend 
is.

- deze verplichtingen van de ontwikkelde 
landen en deze bijdragen van
ontwikkelingslanden, met name degene 
die economisch het verste zijn gevorderd, 
worden :

- gemeten en gecontroleerd volgens 
internationaal erkende methodes,
- en openbaar gemaakt.

2. Vanaf het jaar na de sluiting van de in 
lid 1 bedoelde internationale overeenkomst 
wordt de lineaire factor zodanig verhoogd
dat de hoeveelheid emissierechten in de 
Gemeenschap in 2020 ten opzichte van de 
overeenkomstig artikel 9 vastgestelde 
hoeveelheid afneemt met een hoeveelheid 
emissierechten die overeenkomt met de 
algehele beperking van de emissie van 
broeikasgassen door de Gemeenschap 
onder de 20% waartoe de internationale 
overeenkomst de Gemeenschap verplicht,
vermenigvuldigd met het aandeel in de 
algehele beperking van de emissie van 
broeikasgassen in 2020 die de 
Gemeenschapsregeling overeenkomstig de 
artikelen 9 en 9 a bijdraagt.

2. Vanaf het jaar na de inwerkingtreding 
van de in lid 1 bedoelde internationale 
overeenkomst, en gezien de resultaten van 
de in hetzelfde lid bepaalde impactstudie, 
met name of aan de drie bovenvermelde 
voorwaarden is voldaan, stelt de 
Commissie een gewijzigde factor voor,
zodat in 2020 de fractie van de voor de 
Gemeenschap overeenkomstig de 
artikelen 9 en 9 bis afgegeven 
emissierechten bijdraagt aan de algehele 
beperking van de emissie van 
broeikasgassen door de Gemeenschap 
onder de 20 % waartoe de internationale 
overeenkomst de Gemeenschap verplicht. 

3. De exploitanten kunnen voor maximaal 
de helft van de beperking die 
overeenkomstig lid 2 plaatsvindt, gebruik 
maken van CER's, ERU's of andere 
overeenkomstig lid 4 goedgekeurde 
kredieten uit derde landen die de 
internationale overeenkomst gesloten 
hebben.
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4. De Commissie kan maatregelen 
vaststellen om het gebruik van andere 
projecttypes dan de in artikel 11 a, leden 2 
tot en met 5, bedoelde types door 
exploitanten in de Gemeenschapsregeling 
te regelen of het gebruik door deze 
exploitanten van andere mechanismen die 
krachtens de internationale overeenkomst 
worden gecreëerd.

4. Gezien de resultaten van de in hetzelfde 
lid bepaalde impactstudie, met name of 
aan de drie bovenvermelde voorwaarden 
is voldaan, kan de Commissie maatregelen 
vaststellen om het gebruik van andere 
projecttypes dan de in artikel 11 a, leden 2 
tot en met 5, bedoelde types door 
exploitanten in de Gemeenschapsregeling 
te regelen of het gebruik door deze 
exploitanten van andere mechanismen die 
krachtens de internationale overeenkomst 
worden gecreëerd.

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

Or. fr

Motivering

Door het afsluiten van een internationale overeenkomst ontstaan er nieuwe verplichtingen 
voor de EU en de andere partijen. Het is dus van essentieel belang om een uitputtende 
impactstudie uit te voeren, teneinde de uitvoeringsvoorwaarden te toetsen en de gevolgen van 
enigerlei aard te beoordelen. Er moeten criteria worden bepaald op basis waarvan het succes 
van de overeenkomst kan worden bepaald. Ook is het nodig om in communautair verband 
precies aan te geven wat de bijzondere verwachtingen zijn ten aanzien van de opkomende 
landen, aangezien deze landen wat betreft de te verrichten inspanningen niet met andere 
ontwikkelingslanden kunnen worden vergeleken.

Amendement 740
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27 - leden 1 tot en met 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Na de sluiting door de Gemeenschap van 
een internationale overeenkomst over 
klimaatverandering die uiterlijk in 2020 

1. Na de sluiting door de Gemeenschap van 
een internationale overeenkomst over 
klimaatverandering die uiterlijk in 2020 
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leidt tot verplichte beperkingen van de 
emissie van broeikasgassen die groter zijn 
dan de minimale niveaus waarover de 
Europese Raad overeenstemming heeft 
bereikt, zijn de leden 2, 3 en 4 van 
toepassing.

leidt tot verplichte beperkingen van de 
emissie van broeikasgassen die groter zijn 
dan de minimale niveaus volgens artikel 9, 
zijn de leden 2, 3 en 4 van dit artikel van 
toepassing.

2. Vanaf het jaar na de sluiting van de in 
lid 1 bedoelde internationale overeenkomst 
wordt de lineaire factor zodanig verhoogd 
dat de hoeveelheid emissierechten in de 
Gemeenschap in 2020 ten opzichte van de 
overeenkomstig artikel 9 vastgestelde 
hoeveelheid afneemt met een hoeveelheid 
emissierechten die overeenkomt met de 
algehele beperking van de emissie van 
broeikasgassen door de Gemeenschap 
onder de 20 % waartoe de internationale 
overeenkomst de Gemeenschap verplicht, 
vermenigvuldigd met het aandeel in de 
algehele beperking van de emissie van 
broeikasgassen in 2020 die de 
Gemeenschapsregeling overeenkomstig de 
artikelen 9 en 9 a bijdraagt.

2. Vanaf het jaar na de sluiting van de in 
lid 1 bedoelde internationale overeenkomst 
wordt de lineaire factor zodanig verhoogd 
dat de hoeveelheid emissierechten in de 
Gemeenschap in 2020 ten opzichte van de 
overeenkomstig artikel 9 vastgestelde 
hoeveelheid afneemt met een hoeveelheid 
emissierechten die overeenkomt met de 
algehele beperking van de emissie van 
broeikasgassen door de Gemeenschap 
onder de 40 % waartoe de internationale 
overeenkomst de Gemeenschap verplicht, 
vermenigvuldigd met het aandeel in de 
algehele beperking van de emissie van 
broeikasgassen in 2020 die de 
Gemeenschapsregeling overeenkomstig de 
artikelen 9 en 9 a bijdraagt.

3. De exploitanten kunnen voor maximaal 
de helft van de beperking die 
overeenkomstig lid 2 plaatsvindt, gebruik 
maken van CER's, ERU's of andere 
overeenkomstig lid 4 goedgekeurde 
kredieten uit derde landen die de 
internationale overeenkomst gesloten 
hebben.

3. De exploitanten kunnen voor maximaal 
10 % van de beperking die overeenkomstig 
lid 2 plaatsvindt, gebruik maken van 
CER's, ERU's of andere overeenkomstig 
lid 4 goedgekeurde kredieten uit derde 
landen die de internationale overeenkomst 
gesloten hebben.

Or. en

Amendement 741
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Na de sluiting door de Gemeenschap van 1. Na de sluiting door de Gemeenschap van 
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een internationale overeenkomst over 
klimaatverandering die uiterlijk in 2020 
leidt tot verplichte beperkingen van de 
emissie van broeikasgassen die groter zijn 
dan de minimale niveaus waarover de 
Europese Raad overeenstemming heeft 
bereikt, zijn de leden 2, 3 en 4 van 
toepassing.

een internationale overeenkomst over 
klimaatverandering die uiterlijk in 2020, 
voor alle staten met noemenswaardige 
activiteiten van de in bijlage 1 en 3 
genoemde bedrijfstakken, leidt tot 
verplichte beperkingen van de emissie van 
broeikasgassen die groter zijn dan de 
minimale niveaus waarover de Europese 
Raad overeenstemming heeft bereikt, en 
zodra de Commissie heeft aangetoond dat 
deze overeenkomst in deze andere staten 
resulteert in vergelijkbare belastingen 
voor CO2-kosten voor de in bijlage 1 en 3 
genoemde bedrijfstakken, zijn de leden 2, 
3 en 4 van toepassing.

Or. de

Motivering

Zodra er sprake is van een internationale overeenkomst, mogen de bijbehorende 
aanpassingen die voortvloeien uit de volgende leden niet automatisch worden doorgevoerd. 
Integendeel, er moeten criteria worden geformuleerd waaraan moet zijn voldaan voordat 
aanpassing kan plaatsvinden. Daarbij geldt als minimumvereiste dat in alle staten buiten 
Europa sprake is van vergelijkbare kosten voor de in bijlage 1 genoemde bedrijfstakken.

Amendement 742
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Na de sluiting door de Gemeenschap van 
een internationale overeenkomst over 
klimaatverandering die uiterlijk in 2020 
leidt tot verplichte beperkingen van de 
emissie van broeikasgassen die groter zijn 
dan de minimale niveaus waarover de 
Europese Raad overeenstemming heeft 
bereikt, zijn de leden 2, 3 en 4 van 
toepassing.

1. Na de sluiting door de Gemeenschap van 
een internationale overeenkomst over 
klimaatverandering die uiterlijk in 2020 
leidt tot verplichte beperkingen van de 
emissie van broeikasgassen die groter zijn 
dan de minimale niveaus waarover de 
Europese Raad overeenstemming heeft 
bereikt, zal de Commissie een uitputtende 
impactstudie uitvoeren naar de 
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economische gevolgen van de 
voorwaarden voor toepassing van deze 
beperkingen, alsmede naar de gevolgen 
van de overige maatregelen die zijn 
opgenomen in de genoemde 
internationale overeenkomst.
De impactstudie stelt tevens vast of aan de 
volgende voorwaarden is voldaan:
-de internationale overeenkomst legt de 
ontwikkelde landen voor de in bijlage I 
van deze richtlijn vermelde sectoren 
verplichtingen op die gelijkwaardig zijn 
met diegene die binnen de Europese Unie 
worden opgelegd;
-de internationale overeenkomst

- eist dat de ontwikkelingslanden, 
met name degene die economisch het 
verste zijn gevorderd, in de in bijlage 
I van deze richtlijn vermelde 
sectoren een bijdrage leveren die 
gezien hun eigen 
verantwoordelijkheden en 
respectievelijke capaciteiten passend 
is.

- deze verplichtingen van de ontwikkelde 
landen en deze bijdragen van 
ontwikkelingslanden, met name degene 
die economisch het verste zijn gevorderd, 
worden :

- gemeten en gecontroleerd volgens 
internationaal erkende methodes,
- en openbaar gemaakt.

1. Na de sluiting door de Gemeenschap van 
een internationale overeenkomst over 
klimaatverandering die uiterlijk in 2020 
leidt tot verplichte beperkingen van de 
emissie van broeikasgassen die groter zijn 
dan de minimale niveaus waarover de 
Europese Raad overeenstemming heeft 
bereikt, zijn de leden 2, 3 en 4 van 
toepassing.

1. Na de sluiting door de Gemeenschap van 
een internationale overeenkomst over 
klimaatverandering die uiterlijk in 2020 
leidt tot verplichte beperkingen van de 
emissie van broeikasgassen die groter zijn 
dan de minimale niveaus waarover de 
Europese Raad overeenstemming heeft 
bereikt, zal de Commissie een uitputtende 
impactstudie uitvoeren naar de 
economische gevolgen van de 
voorwaarden voor toepassing van deze 
beperkingen, alsmede naar de gevolgen 
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van de overige maatregelen die zijn 
opgenomen in de genoemde 
internationale overeenkomst.

Or. fr

 Motivering

La Conclusion d’un accord international ne manquera pas de créer des obligations nouvelles 
tant pour l’UE que pour les autres parties, sur un ensemble de points (élargissement et 
augmentation des objectifs de réduction d’émissions, approches sectorielles internationales, 
transferts de technologie, modalités d’ajustement, financement…). Il est donc essentiel qu’une 
étude d’impact exhaustive soit réalisée au préalable pour évaluer les modalités d’application 
et apprécier les conséquences de toute nature, tant pour l’UE que pour les Etats membres, 
des engagements que l’UE serait amenée à prendre dans ce cadre.

Amendement 743
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Na de sluiting door de Gemeenschap van 
een internationale overeenkomst over 
klimaatverandering die uiterlijk in 2020 
leidt tot verplichte beperkingen van de 
emissie van broeikasgassen die groter zijn 
dan de minimale niveaus waarover de 
Europese Raad overeenstemming heeft 
bereikt, zijn de leden 2, 3 en 4 van 
toepassing.

1. Na de sluiting door de Gemeenschap van 
een internationale overeenkomst over 
klimaatverandering die voldoet aan de in 
bijlage I bis genoemde minimumcriteria 
en die uiterlijk in 2020 leidt tot verplichte 
beperkingen van de emissie van 
broeikasgassen die groter zijn dan de 
minimale niveaus waarover de Europese 
Raad overeenstemming heeft bereikt, zijn 
de leden 2, 3 en 4 van toepassing.

Or. en

 Motivering

In bijlage I bis worden de criteria voor een internationale overeenkomst gedefinieerd
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Amendement 744
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Na de sluiting door de Gemeenschap van 
een internationale overeenkomst over 
klimaatverandering die uiterlijk in 2020 
leidt tot verplichte beperkingen van de 
emissie van broeikasgassen die groter zijn 
dan de minimale niveaus waarover de 
Europese Raad overeenstemming heeft 
bereikt, zijn de leden 2, 3 en 4 van 
toepassing.

1. Na de sluiting door de Gemeenschap van 
een internationale overeenkomst over 
klimaatverandering die voldoet aan de in 
bijlage I bis genoemde minimumcriteria 
en die uiterlijk in 2020 leidt tot verplichte 
beperkingen van de emissie van 
broeikasgassen die groter zijn dan de 
minimale niveaus waarover de Europese 
Raad overeenstemming heeft bereikt, zijn 
de leden 2, 3 en 4 van toepassing.

Or. en

 Motivering

In bijlage I bis worden de criteria voor een internationale overeenkomst gedefinieerd.

Amendement 745
Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Na de sluiting door de Gemeenschap van 
een internationale overeenkomst over 
klimaatverandering die uiterlijk in 2020 
leidt tot verplichte beperkingen van de 
emissie van broeikasgassen die groter zijn 
dan de minimale niveaus waarover de 
Europese Raad overeenstemming heeft 
bereikt, zijn de leden 2, 3 en 4 van 

1. Na de sluiting door de Gemeenschap en 
haar lidstaten van een internationale 
overeenkomst over klimaatverandering die 
uiterlijk in 2020 leidt tot verplichte 
beperkingen van de emissie van 
broeikasgassen die groter zijn dan de 
minimale niveaus waarover de Europese 
Raad overeenstemming heeft bereikt, zijn 
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toepassing. de leden 2, 3 en 4 van toepassing.

Or. en

 Motivering

Het tekenen en ratificeren moet zowel door de Gemeenschap als door de afzonderlijke 
lidstaten worden gedaan.

Amendement 746
Konrad Szymański

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Na de sluiting door de Gemeenschap van 
een internationale overeenkomst over 
klimaatverandering die uiterlijk in 2020 
leidt tot verplichte beperkingen van de 
emissie van broeikasgassen die groter zijn 
dan de minimale niveaus waarover de 
Europese Raad overeenstemming heeft 
bereikt, zijn de leden 2, 3 en 4 van 
toepassing.

1. Na de sluiting door de Gemeenschap en 
haar lidstaten van een internationale 
overeenkomst over klimaatverandering die 
uiterlijk in 2020 leidt tot verplichte 
beperkingen van de emissie van 
broeikasgassen die groter zijn dan de 
minimale niveaus waarover de Europese 
Raad overeenstemming heeft bereikt, zijn 
de leden 2, 3 en 4 van toepassing.

Or. en

 Motivering

Het tekenen en ratificeren moet zowel door de Gemeenschap als door de afzonderlijke 
lidstaten worden gedaan.

Amendement 747
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27 - lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Binnen zes maanden na de sluiting 
van een internationale overeenkomst over 
klimaatverandering die leidt tot verplichte 
beperkingen groter dan die volgens artikel 
3, dient de Commissie een 
wetgevingsvoorstel in voor de bijdragen 
van de afzonderlijke lidstaten aan de 
aanvullende inspanningen van de 
Gemeenschap ter beperking van de 
emissie ter aanneming volgens de 
procedure van artikel 251 van het 
Verdrag.

Or. en

 Motivering

De doelstelling van een beperking van 30 % in een internationale overeenkomst is een 
politiek besluit met serieuze gevolgen en moet bijgevolg worden onderworpen aan een 
medebeslissingsprocedure en niet een automatisme zijn.

Amendement 748
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Vanaf het jaar na de sluiting van de in 
lid 1 bedoelde internationale 
overeenkomst wordt de lineaire factor 
zodanig verhoogd dat de hoeveelheid 
emissierechten in de Gemeenschap in 
2020 ten opzichte van de overeenkomstig 
artikel 9 vastgestelde hoeveelheid afneemt 
met een hoeveelheid emissierechten die 
overeenkomt met de algehele beperking 
van de emissie van broeikasgassen door 
de Gemeenschap onder de 20 % waartoe 
de internationale overeenkomst de 

schrappen
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Gemeenschap verplicht, vermenigvuldigd 
met het aandeel in de algehele beperking 
van de emissie van broeikasgassen in 
2020 die de Gemeenschapsregeling 
overeenkomstig de artikelen 9 en 9 a 
bijdraagt.

Or. en

 Motivering

De doelstelling van een beperking van 30 % in een internationale overeenkomst is een 
politiek besluit met serieuze gevolgen en moet bijgevolg worden onderworpen aan een 
medebeslissingsprocedure en niet een automatisme zijn.

Amendement 749
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Vanaf het jaar na de sluiting van de in 
lid 1 bedoelde internationale overeenkomst 
wordt de lineaire factor zodanig verhoogd
dat de hoeveelheid emissierechten in de 
Gemeenschap in 2020 ten opzichte van de 
overeenkomstig artikel 9 vastgestelde 
hoeveelheid afneemt met een hoeveelheid 
emissierechten die overeenkomt met de 
algehele beperking van de emissie van 
broeikasgassen door de Gemeenschap 
onder de 20% waartoe de internationale 
overeenkomst de Gemeenschap verplicht,
vermenigvuldigd met het aandeel in de 
algehele beperking van de emissie van 
broeikasgassen in 2020 die de 
Gemeenschapsregeling overeenkomstig de 
artikelen 9 en 9 a bijdraagt.

2. Vanaf het jaar na de inwerkingtreding 
van de in lid 1 bedoelde internationale 
overeenkomst, en gezien de resultaten van 
de in hetzelfde lid bepaalde impactstudie, 
met name of aan de drie bovenvermelde 
voorwaarden is voldaan, stelt de 
Commissie een gewijzigde factor voor,
zodat in 2020 de fractie van de voor de 
Gemeenschap overeenkomstig de 
artikelen 9 en 9 bis afgegeven 
emissierechten bijdraagt aan de algehele 
beperking van de emissie van 
broeikasgassen door de Gemeenschap 
onder de 20 % waartoe de internationale 
overeenkomst de Gemeenschap verplicht. 

Or. fr
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 Motivering

Amendement ter onderlinge afstemming.

Amendement 750
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Vanaf het jaar na de sluiting van de in 
lid 1 bedoelde internationale overeenkomst 
wordt de lineaire factor zodanig verhoogd 
dat de hoeveelheid emissierechten in de 
Gemeenschap in 2020 ten opzichte van de 
overeenkomstig artikel 9 vastgestelde 
hoeveelheid afneemt met een hoeveelheid 
emissierechten die overeenkomt met de 
algehele beperking van de emissie van 
broeikasgassen door de Gemeenschap 
onder de 20 % waartoe de internationale 
overeenkomst de Gemeenschap verplicht, 
vermenigvuldigd met het aandeel in de 
algehele beperking van de emissie van 
broeikasgassen in 2020 die de 
Gemeenschapsregeling overeenkomstig de 
artikelen 9 en 9 a bijdraagt.

2. Vanaf het jaar na de inwerkingtreding
van de in lid 1 bedoelde internationale 
overeenkomst legt de Commissie, op basis 
van een volledige effectbeoordeling van de 
kosteneffectiviteit van de middelen om 
deze beperkingen te realiseren alsmede de 
gevolgen van andere in de internationale 
overeenkomst uitgewerkte maatregelen, 
aan het Europees Parlement en de Raad 
een wetgevingsvoorstel voor ter verdere 
beperking van de hoeveelheid 
emissierechten in de Gemeenschap in 2020 
rekening houdende met de algehele 
beperking van de emissie van 
broeikasgassen door de Gemeenschap 
onder de 20 % waartoe de internationale 
overeenkomst de Gemeenschap verplicht.

Or. en

 Motivering

De reactie op de afronding van de onderhandelingen voor een internationale overeenkomst 
moet geen automatisme zijn, maar moet volgen op een evaluatie en worden onderworpen aan 
de medebeslissingsprocedure in het Parlement en de Raad.
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Amendement 751
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Anja Weisgerber, Miroslav 
Ouzký, Christofer Fjellner, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Vanaf het jaar na de sluiting van de in 
lid 1 bedoelde internationale overeenkomst 
wordt de lineaire factor zodanig verhoogd 
dat de hoeveelheid emissierechten in de 
Gemeenschap in 2020 ten opzichte van de 
overeenkomstig artikel 9 vastgestelde 
hoeveelheid afneemt met een hoeveelheid 
emissierechten die overeenkomt met de 
algehele beperking van de emissie van 
broeikasgassen door de Gemeenschap 
onder de 20 % waartoe de internationale 
overeenkomst de Gemeenschap verplicht, 
vermenigvuldigd met het aandeel in de 
algehele beperking van de emissie van 
broeikasgassen in 2020 die de 
Gemeenschapsregeling overeenkomstig de 
artikelen 9 en 9 a bijdraagt.

2. Vanaf het jaar na de sluiting van de in 
lid 1 bedoelde internationale overeenkomst 
legt de Commissie, op basis van een 
volledige effectbeoordeling van de 
kosteneffectiviteit van de middelen om 
deze beperkingen te realiseren alsmede de 
gevolgen van andere in de internationale 
overeenkomst uitgewerkte maatregelen, 
aan het Europees Parlement en de Raad 
een wetgevingsvoorstel voor ter verdere 
beperking van de hoeveelheid 
emissierechten in de Gemeenschap in 2020 
rekening houdende met de algehele 
beperking van de emissie van 
broeikasgassen door de Gemeenschap 
onder de 20 % waartoe de internationale 
overeenkomst de Gemeenschap verplicht. 

Or. en

 Motivering

De reactie op de afronding van de onderhandelingen voor een internationale overeenkomst 
moet geen automatisme zijn, maar moet volgen op een evaluatie en worden onderworpen aan 
de medebeslissingsprocedure in het Parlement en de Raad.

Amendement 752
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27 - lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Vanaf het jaar na de sluiting van de in 
lid 1 bedoelde internationale overeenkomst 
wordt de lineaire factor zodanig verhoogd 
dat de hoeveelheid emissierechten in de 
Gemeenschap in 2020 ten opzichte van de 
overeenkomstig artikel 9 vastgestelde 
hoeveelheid afneemt met een hoeveelheid 
emissierechten die overeenkomt met de 
algehele beperking van de emissie van 
broeikasgassen door de Gemeenschap 
onder de 20 % waartoe de internationale 
overeenkomst de Gemeenschap verplicht, 
vermenigvuldigd met het aandeel in de 
algehele beperking van de emissie van 
broeikasgassen in 2020 die de 
Gemeenschapsregeling overeenkomstig de 
artikelen 9 en 9 a bijdraagt.

2. Vanaf het jaar na de sluiting van de in 
lid 1 bedoelde internationale overeenkomst 
legt de Commissie, op basis van een 
volledige effectbeoordeling van de 
kosteneffectiviteit van de middelen om 
deze beperkingen te realiseren alsmede de 
gevolgen van andere in de internationale 
overeenkomst uitgewerkte maatregelen, 
aan het Europees Parlement en de Raad 
een wetgevingsvoorstel voor ter verdere 
beperking van de hoeveelheid 
emissierechten in de Gemeenschap in 2020 
rekening houdende met de algehele 
beperking van de emissie van 
broeikasgassen door de Gemeenschap 
onder de 20 % waartoe de internationale 
overeenkomst de Gemeenschap verplicht. 

Or. en

 Motivering

De reactie op de afronding van de onderhandelingen voor een internationale overeenkomst 
moet geen automatisme zijn, maar moet volgen op een evaluatie en worden onderworpen aan 
de medebeslissingsprocedure in het Parlement en de Raad.

Amendement 753
Konrad Szymański

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Vanaf het jaar na de sluiting van de in 
lid 1 bedoelde internationale overeenkomst 
wordt de lineaire factor zodanig verhoogd 
dat de hoeveelheid emissierechten in de 
Gemeenschap in 2020 ten opzichte van de 
overeenkomstig artikel 9 vastgestelde 
hoeveelheid afneemt met een hoeveelheid 

2. Vanaf het jaar na de sluiting van de in 
lid 1 bedoelde internationale overeenkomst 
wordt de lineaire factor aangepast om de 
inhoud in acht te nemen van de 
internationale overeenkomst en de
resultaten van de lidstaten in het kader 
van het Protocol van Kyoto, in 
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emissierechten die overeenkomt met de 
algehele beperking van de emissie van 
broeikasgassen door de Gemeenschap 
onder de 20 % waartoe de internationale 
overeenkomst de Gemeenschap verplicht, 
vermenigvuldigd met het aandeel in de 
algehele beperking van de emissie van 
broeikasgassen in 2020 die de 
Gemeenschapsregeling overeenkomstig de 
artikelen 9 en 9 a bijdraagt.

overeenstemming met de procedure van 
artikel 251 van het Verdrag.

Or. en

 Motivering

Er is behoefte aan meer duidelijkheid voor triggers van 20 tot 30 % na goedkeuring van de 
nieuwe internationale overeenkomst die wanverhoudingen tussen de resultaten van de 
lidstaten in het kader van het Protocol van Kyoto in acht neemt. Deze aanpassing moet via 
een medebeslissingsprocedure lopen.

Amendement 754
Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Vanaf het jaar na de sluiting van de in 
lid 1 bedoelde internationale overeenkomst 
wordt de lineaire factor zodanig verhoogd 
dat de hoeveelheid emissierechten in de 
Gemeenschap in 2020 ten opzichte van de 
overeenkomstig artikel 9 vastgestelde 
hoeveelheid afneemt met een hoeveelheid 
emissierechten die overeenkomt met de 
algehele beperking van de emissie van 
broeikasgassen door de Gemeenschap 
onder de 20% waartoe de internationale 
overeenkomst de Gemeenschap verplicht, 
vermenigvuldigd met het aandeel in de 
algehele beperking van de emissie van 
broeikasgassen in 2020 die de 

2. Vanaf het jaar na de sluiting van de in 
lid 1 bedoelde internationale overeenkomst 
wordt de lineaire factor aangepast om de 
inhoud in acht te nemen van de 
internationale overeenkomst en de
resultaten van de lidstaten in het kader 
van het Protocol van Kyoto, in 
overeenstemming met de procedure van 
artikel 251 van het Verdrag.
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Gemeenschapsregeling overeenkomstig de 
artikelen 9 en 9 a bijdraagt.

Or. en

 Motivering

Er is behoefte aan meer duidelijkheid voor triggers van 20 tot 30 % na goedkeuring van de 
nieuwe internationale overeenkomst die wanverhoudingen tussen de resultaten van de 
lidstaten in het kader van het Protocol van Kyoto in acht neemt. Deze aanpassing moet via 
een medebeslissingsprocedure lopen.

Amendement 755
Linda McAvan, Riitta Myller

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Vanaf het jaar na de sluiting van de in 
lid 1 bedoelde internationale overeenkomst 
wordt de lineaire factor zodanig verhoogd 
dat de hoeveelheid emissierechten in de 
Gemeenschap in 2020 ten opzichte van de 
overeenkomstig artikel 9 vastgestelde 
hoeveelheid afneemt met een hoeveelheid 
emissierechten die overeenkomt met de 
algehele beperking van de emissie van 
broeikasgassen door de Gemeenschap 
onder de 20 % waartoe de internationale 
overeenkomst de Gemeenschap verplicht, 
vermenigvuldigd met het aandeel in de 
algehele beperking van de emissie van 
broeikasgassen in 2020 die de 
Gemeenschapsregeling overeenkomstig de 
artikelen 9 en 9 a bijdraagt. 

2. Vanaf het jaar na de sluiting van de in 
lid 1 bedoelde internationale overeenkomst 
wordt de lineaire factor zodanig verhoogd 
dat de hoeveelheid emissierechten in de 
Gemeenschap in 2020 ten opzichte van de 
overeenkomstig artikel 9 vastgestelde 
hoeveelheid afneemt met een hoeveelheid 
emissierechten die overeenkomt met de 
algehele beperking van de emissie van 
broeikasgassen door de Gemeenschap van 
30 %, of van meer dan 30 % in het geval
de internationale overeenkomst de 
Gemeenschap tot zulk een beperking
verplicht, vermenigvuldigd met het aandeel 
in de algehele beperking van de emissie 
van broeikasgassen in 2020 die de 
Gemeenschapsregeling overeenkomstig de 
artikelen 9 en 9 a bijdraagt.

Or. en
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 Motivering

Dit amendement verduidelijkt dat het doel van 20 % tot ten minste 30 % wordt verhoogd 
indien een internationale overeenkomst wordt bereikt.

Amendement 756
Caroline Lucas

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Vanaf het jaar na de sluiting van de in 
lid 1 bedoelde internationale overeenkomst 
wordt de lineaire factor zodanig verhoogd 
dat de hoeveelheid emissierechten in de 
Gemeenschap in 2020 ten opzichte van de 
overeenkomstig artikel 9 vastgestelde 
hoeveelheid afneemt met een hoeveelheid 
emissierechten die overeenkomt met de 
algehele beperking van de emissie van 
broeikasgassen door de Gemeenschap 
onder de 20 % waartoe de internationale 
overeenkomst de Gemeenschap verplicht, 
vermenigvuldigd met het aandeel in de 
algehele beperking van de emissie van 
broeikasgassen in 2020 die de 
Gemeenschapsregeling overeenkomstig de 
artikelen 9 en 9 a bijdraagt.

2. Vanaf het jaar na de sluiting van de in 
lid 1 bedoelde internationale overeenkomst 
wordt de lineaire factor zodanig verhoogd 
dat de hoeveelheid emissierechten in de 
Gemeenschap in 2020 ten opzichte van de 
overeenkomstig artikel 9 vastgestelde 
hoeveelheid afneemt met een hoeveelheid 
emissierechten die overeenkomt met de 
algehele beperking van de emissie van 
broeikasgassen door de Gemeenschap 
onder de 30 % waartoe de internationale 
overeenkomst de Gemeenschap verplicht, 
vermenigvuldigd met het aandeel in de 
algehele beperking van de emissie van 
broeikasgassen in 2020 die de 
Gemeenschapsregeling overeenkomstig de 
artikelen 9 en 9 a bijdraagt.

Or. en

 Motivering

Het scenario in het Vierde evaluatierapport van het IPCC waarin de waarschijnlijkheid 50 % 
is dat de temperatuurstijging beperkt blijft to maximaal 2 °C gaat ervan uit dat de 
industrielanden hun binnenlandse emissies uiterlijk in 2020 hebben teruggedrongen met 25 
tot 40 % ten opzichte van 1990 en, bovendien, dat er duidelijk wordt afgeweken van de status 
quo door partijen bij het UNFCCC die niet onder bijlage I vallen. Hoe langer er wordt 
gewacht, hoe duurder terugdringing van de emissie wordt, en daarom moet de EU een 
beperkingsdoel van 30 % nemen als uitgangspunt voor de binnenlandse maatregelen.
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Amendement 757
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Vanaf het jaar na de sluiting van de in 
lid 1 bedoelde internationale 
overeenkomst wordt de lineaire factor 
zodanig verhoogd dat de hoeveelheid 
emissierechten in de Gemeenschap in 2020 
ten opzichte van de overeenkomstig artikel 
9 vastgestelde hoeveelheid afneemt met 
een hoeveelheid emissierechten die 
overeenkomt met de algehele beperking 
van de emissie van broeikasgassen door de 
Gemeenschap onder de 20% waartoe de 
internationale overeenkomst de 
Gemeenschap verplicht, vermenigvuldigd 
met het aandeel in de algehele beperking 
van de emissie van broeikasgassen in 2020 
die de Gemeenschapsregeling 
overeenkomstig de artikelen 9 en 9 a 
bijdraagt.

2. Vanaf het jaar dat het in lid 1 bedoelde 
analytische verslag van de Commissie
beschikbaar is, wordt de lineaire factor 
zodanig verhoogd dat de hoeveelheid 
emissierechten in de Gemeenschap in 2020 
ten opzichte van de overeenkomstig artikel 
9 vastgestelde hoeveelheid afneemt met 
een hoeveelheid emissierechten die 
overeenkomt met de algehele beperking 
van de emissie van broeikasgassen door de 
Gemeenschap onder de 20% waartoe de 
internationale overeenkomst de 
Gemeenschap verplicht, vermenigvuldigd 
met het aandeel in de algehele beperking 
van de emissie van broeikasgassen in 2020 
die de Gemeenschapsregeling 
overeenkomstig de artikelen 9 en 9 a 
bijdraagt. Deze regeling wordt alleen van 
kracht als het analytische verslag van de 
Commissie voor het jaar [2015] 
beschikbaar is.

Or. de

Motivering

Hoe later wordt gestart met de jaarlijkse reductiefactor, des te steiler wordt de vereiste 
verminderingscurve en des te sterker heeft de daaruit voortvloeiende afname van de 
hoeveelheid emissierechten invloed op de prijs van de emissierechten. Dit resulteert in een 
onevenredige belasting van de economie. Om dit te voorkomen moet worden vastgelegd op 
welk tijdstip de overeenkomst op zijn laatst in werking moet treden.
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Amendement 758
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja 
Weisgerber, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer, Christofer Fjellner

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27 - lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Een internationale overeenkomst 
als bedoeld in de leden 1 en 2 is een 
overeenkomst tussen landen die resulteert 
in wereldwijde beperkingen van emissies 
die gezamenlijk groot genoeg zijn om 
daadwerkelijk iets te doen aan de 
klimaatverandering, en die kunnen 
worden gemonitord en geverifieerd en die 
onderworpen zijn aan verplichte 
handhavingsregelingen.
Een dergelijke internationale 
overeenkomst moet een kritische massa 
van de wereldwijde sectorale productie 
omvatten.
Landen die onderworpen zijn aan een 
dergelijke internationale overeenkomst 
spreken af maatregelen ten uitvoer te 
leggen en te handhaven die leiden tot een 
gelijkwaardige last voor bedrijfstakken die 
aan internationale concurrentie 
onderhevig zijn.

Or. en

 Motivering

Een internationale overeenkomst voorkomt alleen weglekken van CO2 als zij voldoet aan 
bepaalde criteria, waardoor concurrerende sectoren op voet van gelijkheid worden 
behandeld.
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Amendement 759
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27 - lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2a. Een internationale overeenkomst als 
bedoeld in de leden 1 en 2 is een 
overeenkomst tussen landen die resulteert 
in wereldwijde beperkingen van emissies 
die gezamenlijk groot genoeg zijn om 
daadwerkelijk iets te doen aan de 
klimaatverandering, en die kunnen 
worden gemonitord en geverifieerd en die 
onderworpen zijn aan verplichte 
handhavingsregelingen.
Een dergelijke internationale 
overeenkomst moet een kritische massa 
van de wereldwijde sectorale productie 
omvatten.
Landen die onderworpen zijn aan een 
dergelijke internationale overeenkomst 
spreken af maatregelen ten uitvoer te 
leggen en te handhaven die leiden tot een 
gelijkwaardige last voor bedrijfstakken die 
aan internationale concurrentie 
onderhevig zijn.

Or. en

 Motivering

Een internationale overeenkomst voorkomt alleen weglekken van CO2 als zij voldoet aan 
bepaalde criteria, waardoor concurrerende sectoren op voet van gelijkheid worden 
behandeld.
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Amendement 760
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De exploitanten kunnen voor maximaal 
de helft van de beperking die 
overeenkomstig lid 2 plaatsvindt, gebruik 
maken van CER's, ERU's of andere 
overeenkomstig lid 4 goedgekeurde 
kredieten uit derde landen die de 
internationale overeenkomst gesloten 
hebben.

schrappen

Or. fr

Motivering

Amendement ter onderlinge afstemming.

Amendement 761
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De exploitanten kunnen voor maximaal 
de helft van de beperking die 
overeenkomstig lid 2 plaatsvindt, gebruik 
maken van CER's, ERU's of andere 
overeenkomstig lid 4 goedgekeurde 
kredieten uit derde landen die de 
internationale overeenkomst gesloten 
hebben.

3. Naast een eventueel ongebruikt aandeel 
in CER's of ERU's afkomstig van de 
Gemeenschapsregeling die door de 
lidstaten voor de periode 2008-2012 aan 
exploitanten worden toegekend, kunnen 
de exploitanten voor maximaal 70 % van 
de beperking van de hoeveelheid toe te 
wijzen emissierechten overeenkomstig het 
bepaalde in lid 2 en artikel 9 plaatsvindt, 
gebruik maken van CER's, ERU's of 
andere overeenkomstig lid 4 goedgekeurde 
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kredieten uit derde landen die de 
internationale overeenkomst gesloten 
hebben.

Or. en

 Motivering

Wanneer de ambitieuze doelen voor emissiebeperkingen binnen de emissiehandelssector 
worden bereikt met slechts gering gebruik van CDM/JI, leidt dit tot extreme stijging van de 
prijzen van CO2 en elektriciteit. Er is zijn aanzienlijke CDM-hoeveelheden nodig om de 
prijsstijging te matigen. 70 % van het totale reductiedoel ten opzichte van 1990 moet daartoe 
worden bereikt. Om haar succesvolle ontwikkeling te kunnen voortzetten heeft de CDM-
industrie een helder signaal nodig dat CDM/JI ook na 2012 met substantiële hoeveelheden 
zal worden voortgezet. Anders zal de internationale klimaatbescherming een ernstige terugval 
beleven.

Amendement 762
Marie-Noëlle Lienemann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De exploitanten kunnen voor maximaal 
de helft van de beperking die 
overeenkomstig lid 2 plaatsvindt, gebruik 
maken van CER's, ERU's of andere 
overeenkomstig lid 4 goedgekeurde 
kredieten uit derde landen die de 
internationale overeenkomst gesloten 
hebben.

3. De exploitanten kunnen voor maximaal 
de helft van de beperking die 
overeenkomstig lid 2 plaatsvindt, 
uitsluitend gebruik maken van "gouden
standaard" CER's en binnenlands 
compensatiecredits overeenkomstig artikel 
24 bis of andere overeenkomstig lid 4 
goedgekeurde kredieten uit derde landen 
die de internationale overeenkomst 
gesloten hebben.

Or. en

 Motivering

In de ETS moeten gebruik worden gemaakt van binnenlandse compensatie om 
emissiebeperkingen binnen de ETS te stimuleren. Gevestigde exploitanten kiezen voor de 
goedkoopste compensatiecredits (CDM of binnenlandse compensatie) die voor naleving 
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gelijkwaardig zijn.

Amendement 763
Caroline Lucas

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De exploitanten kunnen voor maximaal 
de helft van de beperking die 
overeenkomstig lid 2 plaatsvindt, gebruik 
maken van CER's, ERU's of andere 
overeenkomstig lid 4 goedgekeurde 
kredieten uit derde landen die de 
internationale overeenkomst gesloten 
hebben.

3. De exploitanten kunnen voor maximaal 
de helft van de beperking boven de 30 % 
van de totale inspanning van de 
Gemeenschap ter beperking van de 
emissie die overeenkomstig lid 2 
plaatsvindt, gebruik maken van CER's, 
ERU's of andere overeenkomstig lid 4 
goedgekeurde kredieten uit projecten voor 
duurzame energie en zuinig
energiegebruik, met uitzondering van 
credits uit grote waterkrachtprojecten uit 
derde landen die de internationale 
overeenkomst gesloten hebben

Or. en

 Motivering

Het is inconsistent om compensatieregelingen toe te staan in industriesectoren die ertoe 
neigen CO2 te laten weglekken. Erkenning van credits uit CDM-investeringen in deze 
sectoren kan er de facto op neerkomen dat het weglekeffect financieel wordt gestimuleerd.

Amendement 764
Marie-Noëlle Lienemann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27 - lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De exploitanten kunnen voor maximaal 
de helft van de beperking die 
overeenkomstig lid 2 plaatsvindt, gebruik 
maken van CER's, ERU's of andere 
overeenkomstig lid 4 goedgekeurde
kredieten uit derde landen die de 
internationale overeenkomst gesloten 
hebben.

3. De exploitanten kunnen voor maximaal 
de helft van de beperking die 
overeenkomstig lid 2 plaatsvindt, 
uitsluitend gebruik maken van 
overeenkomstig lid 4 goedgekeurde
"gouden standaard" CER's uit derde 
landen die de internationale overeenkomst 
gesloten hebben.

Or. en

 Motivering

De exploitanten kunnen voor maximaal de helft van de beperking die overeenkomstig dit lid 
plaatsvindt, uitsluitend gebruik maken van "gouden standaard" CER's, ERU's of andere
overeenkomstig lid 4 goedgekeurde kredieten uit derde landen die de internationale 
overeenkomst gesloten hebben.

Amendement 765
Evangelia Tzampazi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De exploitanten kunnen voor maximaal 
de helft van de beperking die 
overeenkomstig lid 2 plaatsvindt, gebruik 
maken van CER’s, ERU’s of andere 
overeenkomstig lid 4 goedgekeurde 
kredieten uit derde landen die de 
internationale overeenkomst hebben 
gesloten.

3 De exploitanten kunnen voor maximaal 
de helft van de beperking die 
overeenkomstig lid 2 plaatsvindt, 
uitsluitend gebruik maken van “gouden 
standaard” CER’s, ERU’s of andere 
overeenkomstig lid 4 goedgekeurde 
kredieten uit derde landen die de 
internationale overeenkomst hebben 
gesloten

Or. el
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Motivering

Door het gebruik van externe CER’s en ERU’s te beperken tot “gouden standaard” CER’s en 
ERU’s wordt gewaarborgd dat enkel solide eenheden worden gebruikt, die daadwerkelijk een 
aanvullende emissiereductie kunnen bewerkstelligen en voordelen kunnen opleveren voor 
duurzame ontwikkeling.

Amendement 766
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De exploitanten kunnen voor maximaal 
de helft van de beperking die 
overeenkomstig lid 2 plaatsvindt, gebruik 
maken van CER's, ERU's of andere 
overeenkomstig lid 4 goedgekeurde 
kredieten uit derde landen die de 
internationale overeenkomst gesloten 
hebben.

3. De exploitanten kunnen voor maximaal 
de helft van de beperking die 
overeenkomstig lid 2 plaatsvindt, 
uitsluitend gebruik maken van "gouden 
standaard" CER's, ERU's of andere 
overeenkomstig lid 4 goedgekeurde 
kredieten uit derde landen die de 
internationale overeenkomst gesloten 
hebben.

Or. en

 Motivering

Sta alleen hoogwaardige CDM-credits toe. De "Gouden standaard" biedt strikte definities
van additionaliteit en duurzame ontwikkeling. Dit zorgt ervoor dat alleen emissiebeperkingen 
die anders niet zouden hebben plaatsgevonden en projecten die op plaatselijk niveau 
duidelijke effecten hebben op de duurzame ontwikkeling worden toegelaten.

Amendement 767
Marie-Noëlle Lienemann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27 - lid 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Mits de door de lidstaten aan de 
exploitanten toegestane mate van gebruik 
van enkel "gouden standaard" 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 enkel 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. Het totaal aan verleende 
emissierechten mag niet hoger zijn dan 
50 % van de hierboven bedoelde externe 
credits die nog niet opgebruikt zijn.

Or. en

 Motivering

Dit zorgt ervoor dat alleen "gouden standaard" CER's van fase II naar fase III kunnen 
worden overgedragen.

Amendement 768
Caroline Lucas

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27 - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie kan maatregelen 
vaststellen om het gebruik van andere 
projecttypes dan de in artikel 11 a, leden 2 
tot en met 5, bedoelde types door 
exploitanten in de Gemeenschapsregeling 
te regelen of het gebruik door deze 
exploitanten van andere mechanismen die 
krachtens de internationale overeenkomst 
worden gecreëerd.

4. De Commissie kan voorstellen 
voorleggen aan het Europees Parlement 
en de Raad voor maatregelen om het 
gebruik van andere projecttypes dan de in 
artikel 11 a, leden 2 tot en met 5, bedoelde 
types door exploitanten in de 
Gemeenschapsregeling te regelen of het 
gebruik door deze exploitanten van andere 
mechanismen die krachtens de 
internationale overeenkomst worden 
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gecreëerd.

Deze maatregelen, die tot doel hebben 
niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen, worden vastgesteld 
volgens de in artikel 23, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

 Motivering

Besluiten om het gebruik van meer compensatievormen mogelijk te maken behoren via een 
medebeslissingsprocedure te worden genomen.

Amendement 769
Anders Wijkman

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27 - lid 4 - alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Exploitanten van installaties mogen 
credits gebruiken, tot maximaal 6 % van 
de geverifieerde jaarlijkse emissies van 
hun installaties, uit op duurzaamheid 
gerichte acties om in ontwikkelingslanden 
de ontbossing terug te dringen en 
bebossing en herbebossing te doen 
toenemen in het kader van een 
toekomstige internationale overeenkomst 
over klimaatverandering. Deze credits 
dienen te voldoen aan alle vereisten van 
toekomstige internationale overeenkomst 
over klimaatverandering en de latere 
beschikkingen in dat verband.

Or. en

(Verwijzing naar AM 37 van PR/727283)



AM\735217NL.doc 97/114 PE409.679v01-00

NL

 Motivering

Allowing operators of installations to use forest-based carbon credits under the conditions 
agreed under a future agreement on climate change is essential to allow developing countries 
to engage in meaningful climate change mitigation efforts and therefore ensure a successful 
conclusion of a post-Kyoto international agreement on climate change. Forest-based carbon 
credits will also provide limited, but vital, flexibility to European industries during their 
transition to a low carbon economy. The imposition of a percentage cap will ensure that any 
methodological and flooding risks are avoided.

Amendement 770
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27 - lid 4 - alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Installaties mogen credits gebruiken, tot 
maximaal 5 % van hun geverifieerde 
jaarlijkse emissies, uit op duurzaamheid 
gerichte acties om in ontwikkelingslanden 
de ontbossing terug te dringen en 
bebossing en herbebossing te doen 
toenemen in het kader van een 
toekomstige internationale overeenkomst 
over klimaatverandering, op voorwaarde 
dat er passende bepalingen voor 
aansprakelijkheid, discontering en 
permanentie zijn vastgesteld die ook, in 
ieder geval, acceptabel zijn binnen een 
eventuele federale emissiehandelsregeling 
in de Verenigde Staten.

Or. en

(Verwijzing naar AM 37 van PR/727283)

 Motivering

Om af te dwingen dat de regels worden toegepast.
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Amendement 771
Riitta Myller

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27 - lid 4 - alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Installaties mogen credits gebruiken, tot 
een zeker percentage van hun 
geverifieerde jaarlijkse emissies, uit op 
duurzaamheid gerichte acties om in 
ontwikkelingslanden de ontbossing terug 
te dringen en bebossing en herbebossing 
te doen toenemen in het kader van een 
toekomstige internationale overeenkomst 
over klimaatverandering.

Or. en

Amendement 772
Dan Jørgensen

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27 - lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Na de sluiting door de 
Gemeenschap van een allesomvattende 
internationale overeenkomst over 
klimaatverandering vóór het einde van 
2010, worden alle emissierechten geveild 
en worden de artikelen 10 bis en 10 ter 
niet toegepast.

Or. en

 Motivering

Wanneer er een allesomvattende internationale overeenkomst over klimaatverandering komt, 
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is het risico klein dat er CO2 weglekt ten gevolge van de veiling van emissierechten. Na 
sluiting van een dergelijke overeenkomst moet daarom de enige toewijzingsmethode bestaan 
uit veilen.

Amendement 773
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27 - lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Na de sluiting door de 
Gemeenschap van een allesomvattende 
internationale overeenkomst over 
klimaatverandering die leidt tot verplichte 
beperkingen van de emissie van 
broeikasgassen, worden alle 
emissierechten geveild en worden de 
artikelen 10 bis en 10 ter niet toegepast.
Indien er geen allesomvattende 
internationale overeenkomst over 
klimaatverandering wordt gesloten, 
worden alle emissierechten geveild, met 
uitzondering van die sectoren waarvan is 
vastgesteld dat er een aanmerkelijk risico 
is dat er CO2 weglekt.

Or. en

 Motivering

Wanneer er geen internationale overeenkomst is, kunnen in alle sectoren de emissierechten 
worden geveild, behalve in sectoren waarin volgens de criteria van de Commissie het risico 
van het weglekeffect bestaat.
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Amendement 774
Anders Wijkman

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27 - lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Na de sluiting door de 
Gemeenschap van een allesomvattende 
internationale overeenkomst over 
klimaatverandering, worden alle 
emissierechten geveild en worden de 
artikelen 10 bis en 10 ter niet toegepast.

Or. en

 Motivering

Wanneer er een allesomvattende internationale overeenkomst over klimaatverandering komt, 
is het risico klein dat er CO2 weglekt ten gevolge van de veiling van emissierechten. Na 
sluiting van een dergelijke overeenkomst moet daarom de enige toewijzingsmethode bestaan 
uit veilen.

Amendement 775
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Het volgende artikel 28 bis wordt 
ingevoegd:

"Artikel 27 bis

Pooling

1. De lidstaten kunnen de exploitanten 
van installaties die een van de in bijlage 
I genoemde activiteiten verrichten, 
toestaan voor de in artikel 11, lid 1, 
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bedoelde periode en/of de in artikel 9
bedoelde eerste periode van vijf jaar een 
pool van installaties van dezelfde 
activiteit te vormen overeenkomstig de 
leden 2 tot en met 6 van onderhavig 
artikel.
2. Exploitanten die een in bijlage I 
genoemde activiteit verrichten en een 
pool wensen te vormen dienen daartoe 
bij de bevoegde autoriteit een verzoek in 
waarin zij vermelden met welke 
installaties en voor welke periode zij 
wensen te poolen, en aantonen dat een 
trustee in staat zal zijn de in de leden 3 
en 4 bedoelde verplichtingen te 
vervullen.
3. Exploitanten die een pool wensen te 
vormen, benoemen een trustee:
a) aan wie […] de totale hoeveelheid 
emissierechten, berekend per installatie 
van de betrokken exploitanten, wordt 
verleend;
b) aan wie [...] de verantwoordelijkheid 
wordt verleend een hoeveelheid 
emissierechten in te leveren die gelijk is 
aan de totale emissies van de installaties 
in de pool en
c) aan wie de bevoegdheid wordt 
ontzegd om nog langer emissierechten 
over te dragen, indien het verslag van 
een exploitant niet als bevredigend is 
geverifieerd overeenkomstig artikel 15, 
tweede alinea.
4. In afwijking van artikel 16, leden 2, 3 
en 4, zijn de sancties voor het schenden 
van het voorschrift om voldoende 
emissierechten in te leveren ter dekking 
van de totale emissie van de installaties 
in de pool van toepassing op de trustee.
5. Een lidstaat die toestemming wil 
geven tot de vorming van een of meer 
pools, dient het in lid 2 bedoelde verzoek 
in bij de Commissie. Onverminderd het 
Verdrag kan de Commissie binnen drie 
maanden na ontvangst een verzoek 
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afwijzen dat niet aan de bepalingen van 
deze richtlijn voldoet. Een besluit van 
die strekking wordt met redenen 
omkleed. Wordt een verzoek afgewezen, 
dan mag de lidstaat slechts toestemming 
tot de vorming van de pool verlenen 
indien de voorgestelde wijzigingen door 
de Commissie worden aanvaard.
6. Indien de trustee de in lid 4 bedoelde 
sanctiebepalingen niet naleeft, is iedere 
exploitant van een installatie in de pool 
aansprakelijk krachtens artikel 12, lid 3, 
en artikel 16 voor de emissies van zijn 
eigen installatie."

Or. en

 Motivering

In de nieuwe richtlijn was de mogelijkheid van pooling (het oude artikel 28) geschrapt. 
Pooling is echter een belangrijk onderdeel. Het moet daarom niet worden geschrapt, maar
behouden blijven in de richtlijn.

Amendement 776
Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Het volgende artikel 28 bis wordt 
ingevoegd:

"Artikel 27 bis

Vrijwillige maatregelen

1. Exploitanten worden gestimuleerd op 
vrijwillige basis te investeren in op 
duurzaamheid gerichte acties om de 
ontbossing terug te dringen, 
bodemdegradatie en aantasting van 
bossen terug te draaien en bebossing en 



AM\735217NL.doc 103/114 PE409.679v01-00

NL

herbebossing in ontwikkelingslanden te 
doen toenemen.
2. Passende bepalingen voor 
aansprakelijkheid, discontering en 
permanentie worden vastgesteld door de 
Commissie waarbij de vooruitgang in het 
UNFCCC in acht worden genomen.
3. Exploitanten kunnen credits krijgen 
voor:
a) Bebossings- en herbebossingsprojecten 
die door de raad van bestuur van het 
CDM zijn gecertificeerd of volgens de 
procedure van de Joint Implementation 
Supervisory Committee (JISC) zijn 
gecontroleerd;
b) bosbouwactiviteiten in 
ontwikkelingslanden waarmee een 
overeenkomst is gesloten ingevolge artikel 
11 bis, lid 5; en

c) geverifieerde projecten die de nationale 
emissie ten gevolge van ontbossing 
beperken en projecten in 
ontwikkelingslanden om bodemdegradatie 
en aantasting van bossen terug te draaien, 
die voldoen aan het bepaalde in de 
internationale overeenkomst waarnaar in 
artikel 28 verwezen wordt
4. Exploitanten die vrijwillig in 
bovengenoemde acties hebben 
geïnvesteerd kunnen hun daarmee 
verworven credits niet gebruiken ter 
compensatie van hun emissie. Maar 
wanneer de prijs van CO2 EUR 50 of 
meer per ton bedraagt, kunnen 
exploitanten wel credits gebruiken, tot 
aan een zeker percentage van hun 
everifieerde jaarlijkse emissies."

Or. en

 Motivering

Ontbossing is verantwoordelijk voor 1/5 van de totale koolstofemissie. Binnen het UNFCCC 
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vinden op basis van het Bali-actieplan gesprekken plaats over financiële en marktprikkels om 
ontbossing te voorkomen. Ondernemingen kunnen bovenop hun ETS-verplichtingen vrijwillig 
investeren in emissiebeperkende maatregelen. Ondernemingen worden hiertoe gestimuleerd 
doordat exploitanten hun verworven credits kunnen gebruiken ter compensatie van hun 
emissie wanneer de CO2-prijs hoger is dan de EUR 50 per ton.

Amendement 777
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Het volgende artikel 28 bis wordt 
ingevoegd:

"Artikel 27 bis
Gebruik van credits uit 

bosbouwactiviteiten
Niettegenstaande de artikelen 11 bis en 
28, staan de lidstaten exploitanten van 
installaties toe credits te gebruiken, tot 
maximaal 6 % van de geverifieerde 
jaarlijkse emissies van hun installaties, 
uit:
a) Bebossings- en herbebossingsprojecten 
die door de raad van bestuur van het 
CDM zijn gecertificeerd of volgens de 
procedure van de Joint Implementation 
Supervisory Committee (JISC) zijn 
gecontroleerd;
b) bosbouwactiviteiten in 
ontwikkelingslanden waarmee een 
overeenkomst is gesloten ingevolge artikel 
11 bis, lid 5; en
c) bosbouwprojecten in 
ontwikkelingslanden die voldoen aan het 
bepaalde in de internationale 
overeenkomst waarnaar in artikel 28 
verwezen wordt."
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Or. en

 Motivering

The proposed amendment would include forest-based carbon credits in the EU Emission 
Allowance Trading System as of 2013, when a new (“post Kyoto”) international agreement 
on climate change may be reached. This will both send a significant signal to developing 
countries to engage to meaningful climate change mitigation efforts and provide some limited 
flexibility to European industry. The proposed amendment ensures that any forest-based 
carbon credits allowed in the EU ETS are in strict compliance with the requirements of the 
Kyoto Protocol and future bilateral and international agreements. The imposition of a 
percentage cap will also ensure that any methodological and flooding risks are avoided.

Amendement 778
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27 b (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Het volgende artikel 28 ter wordt 
ingevoegd:

"Artikel 27 ter

Gebruik van credits uit 
bosbouwactiviteiten

Niettegenstaande de artikelen 11 bis en 
28, staan de lidstaten exploitanten van 
installaties toe credits te gebruiken, tot 
maximaal (X) % van de geverifieerde 
jaarlijkse emissies van hun installaties, 
uit:
a) Bebossings- en herbebossingsprojecten 
die door de raad van bestuur van het 
CDM zijn gecertificeerd of volgens de 
procedure van de Joint Implementation 
Supervisory Committee (JISC) zijn 
gecontroleerd;
b) bosbouwactiviteiten in 
ontwikkelingslanden waarmee een 
overeenkomst is gesloten ingevolge artikel 
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11 bis, lid 5; en
c) bosbouwprojecten in 
ontwikkelingslanden die voldoen aan het 
bepaalde in de internationale 
overeenkomst waarnaar in artikel 28 
verwezen wordt."

Or. en

 Motivering

Volgens het voorgestelde amendement worden koolstofcredits uit de bosbouw in 2013 in het 
handelsysteem voor broeikasgasemissierechten van de EU opgenomen, nadat mogelijk een 
nieuwe (“post-Kyoto”) internationale overeenkomst over klimaatverandering is gesloten. Dit 
vormt een duidelijk signaal voor ontwikkelingslanden om zich serieus in te spannen om de 
klimaatverandering tegen te gaan en biedt de Europese industrie bovendien enige mate van 
flexibiliteit.

Amendement 779
Šarūnas Birutis, Justas Vincas Paleckis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Het volgende artikel 28 bis wordt 
ingevoegd:

"Artikel 27 bis
Afwijking

Met ingang van 1 januari 2013 krijgt 
Litouwen naast artikel 10 bis, ten gevolge 
van de vervroegde ontmanteling van de 
kerncentrale Ignalina in 
overeenstemming met Protocol 4 van het 
Toetredingsverdrag, jaarlijks extra niet-
overdraagbare emissierechten toegewezen 
voor de krachtcentrales die op fossiele 
brandstoffen werken. De hoogte hiervan 
wordt berekend op basis van het verschil 
tussen de hoeveelheid door de Litouwse 
energiesector uitgestoten broeikasgassen 
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ten gevolge van de opwekking van 
elektriciteit na sluiting van de 
kerncentrale Ignalina en de gemiddelde 
hoeveelheid door de 
elektriciteitsproducerende sector 
uitgestoten broeikasgassen in de periode 
2005-2009.
De Commissie herziet deze afwijking in 
2018, met inachtneming van de toestand 
van de Litouwse elektriciteitssector."

Or. en

Amendement 780
Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Artikel 30 wordt vervangen door 
het volgende:

"Artikel 30
Evaluatie en verdere ontwikkeling

[…]
2. Uitgaande van de ervaring met de 
toepassing van deze richtlijn […] en in 
het licht van de ontwikkelingen in 
internationaal verband stelt de 
Commissie een verslag op over de 
toepassing van deze richtlijn, waarin zij 
het volgende beoordeelt:
a) […] of […] andere relevante 
bedrijfstakken en activiteiten zouden 
moeten worden opgenomen in de 
Gemeenschapsregeling;
b) verdere harmonisatie van definities, 
vergoedingen en sancties;
c) De drempel voor uitsluiting van kleine 
installaties van de Gemeenschapregeling 
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in gevallen waarin gelijkwaardige 
maatregelen zijn getroffen;
d) de nodige maatregelen om 
marktmisbruik en schadelijk speculatie 
tegen te gaan.
[…]
De Commissie dient dat verslag uiterlijk 
30 juni 20015 bij het Europees 
Parlement en de Raad in, […]
[...]
3 bis. De Commissie komt zo vroeg 
mogelijk met een wetgevingsvoorstel om 
tegen 2013 ook de scheepvaartsector in de 
Gemeenschapregeling op te nemen.
3 ter. De Commissie komt tegen 2013met 
passende voorstellen waarin een datum 
wordt vastgesteld voor de opneming in de 
Gemeenschapregeling van het 
goederenvervoer over de weg, de 
mijnbouw en de afvalsector, op basis van 
een volledige evaluatie van de kosten, de 
voordelen en de praktische 
uitvoerbaarheid van de opnemingsopties."

Or. en

 Motivering

De scheepvaart behoort in de ETS te worden opgenomen en de Commissie moet nagaan of 
dat ook geldt voor het wegvervoer, de mijnbouw en de afvalsector.

Amendement 781
Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 30 - lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) In artikel 30, wordt lid 2 
vervangen door het volgende:

“2. Uitgaande van de ervaring met de 
toepassing van deze richtlijn en de bij de 
bewaking van broeikasgasemissies 
gemaakte vorderingen en in het licht van 
de ontwikkelingen in internationaal 
verband stelt de Commissie een 
uitgebreid evaluatieverslag op over de 
toepassing van deze richtlijn, waarin zij 
onder andere het volgende beoordeelt
a) hoe en of bijlage I dient te worden 
gewijzigd om andere relevante sectoren, 
o.a. de chemische en de aluminiumsector, 
activiteiten en de emissies van andere in 
bijlage II vermelde broeikasgassen op te 
nemen, met het oogmerk de economische 
efficiëntie van de regeling verder te 
vergroten;
(aa) prijsfluctuaties van emissierechten;
b) de verhouding tussen de handel in 
emissierechten binnen de Gemeenschap 
en de in 2008 begonnen internationale 
handel in emissierechten;
[...]
[...]
e) de verhouding van de handel in 
emissierechten tot andere, mede op 
aanpassing aan klimaatverandering 
gerichte beleidslijnen en -maatregelen 
die op nationaal en communautair vlak 
worden uitgevoerd, daaronder begrepen 
belastingmaatregelen die dezelfde 
doeleinden nastreven;
[...]
g) de hoogte van de boetes wegens 
overmatige emissie, waarbij zij onder 
meer rekening houdt met de inflatie, en
h) de werking van de markt van de 
emissierechten, waarbij in het bijzonder 
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het weglekken van CO2 en alle andere 
mogelijke verstoringen van de markt 
worden behandeld;
[...]
j) pooling;
k) of het praktisch uitvoerbaar is 
communautaire benchmarks te 
ontwikkelen als basis voor de toewijzing, 
rekening houdende met de beste 
beschikbare technieken en een kosten-
batenanalyse.

l) het effect van projectgebonden 
mechanismen op gastlanden, vooral op 
hun ontwikkelingsdoelstellingen, of er 
JI- en CDM-projecten voor grote 
waterkrachtcentrales met een 
opwekkingsvermogen van meer dan 500 
MW zijn goedgekeurd die negatieve 
sociale of milieueffecten hebben, en het 
toekomstige gebruik van CER's of 
ERU's die voortkomen uit dergelijke
projectactiviteiten voor de opwekking 
van waterkracht in de 
Gemeenschapsregeling;
m) de steun aan capaciteitsontwikkeling 
in ontwikkelingslanden en landen wier 
economie zich in een overgangsfase 
bevindt;
n) de uitvoeringsvoorwaarden en 
procedures voor goedkeuring door de 
lidstaten van binnenlandse 
projectactiviteiten en voor de uitgifte 
van emissierechten in verband met 
uitstootverminderingen of -beperkingen 
die voortvloeien uit dergelijke 
activiteiten vanaf 2008;
o) technische bepalingen in verband met 
de tijdelijke aard van kredieten en de 
grens van 1 %, waarbinnen landgebruik, 
veranderingen in landgebruik en 
bosbouwactiviteiten in aanmerking 
komen, zoals bedoeld in besluit 17/CP.7, 
en bepalingen in verband met het 
resultaat van de evaluatie van potentiële 
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gevaren die verband houden met het 
gebruik van genetisch gemodificeerde 
organismen en potentieel invasieve 
vreemde soorten door bebossings- en 
herbebossingsprojecten om aan 
exploitanten het gebruik toe te staan van 
CER's en ERU's voortvloeiend uit 
landgebruik, veranderingen in 
landgebruik en 
bosbouwprojectactiviteiten in de 
Gemeenschapsregeling vanaf 2008, 
overeenkomstig de besluiten die worden 
genomen op grond van het UNFCCC of 
het Protocol van Kyoto.
De Commissie dient dat verslag uiterlijk 
30 juni 2015 bij het Europees Parlement 
en de Raad in, zo nodig vergezeld van 
voorstellen. Het verslag wordt in 
samenhang met een verslag over de 
toepassing van Besluit 2008/xxxx 
opgesteld en ingediend.”

Or. en

Amendement 782
Konrad Szymański

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 21 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 30 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) In artikel 30, wordt lid 2 
vervangen door het volgende:

“2. Uitgaande van de ervaring met de 
toepassing van deze richtlijn en de bij de 
bewaking van broeikasgasemissies 
gemaakte vorderingen en in het licht van 
de ontwikkelingen in internationaal 
verband stelt de Commissie een 
uitgebreid evaluatieverslag op over de 
toepassing van deze richtlijn, waarin zij 
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onder andere het volgende beoordeelt
a) hoe en of bijlage I dient te worden 
gewijzigd om andere relevante sectoren, 
o.a. de chemische en de aluminiumsector, 
activiteiten en de emissies van andere in 
bijlage II vermelde broeikasgassen op te 
nemen, met het oogmerk de economische 
efficiëntie van de regeling verder te 
vergroten;
aa) prijsfluctuaties van emissierechten;
b) de verhouding tussen de handel in 
emissierechten binnen de Gemeenschap 
en de in 2008 begonnen internationale 
handel in emissierechten;
[...]
[...]
e) de verhouding van de handel in 
emissierechten tot andere, mede op 
aanpassing aan klimaatverandering 
gerichte beleidslijnen en -maatregelen 
die op nationaal en communautair vlak 
worden uitgevoerd, daaronder begrepen 
belastingmaatregelen die dezelfde 
doeleinden nastreven;
[...]
g) de hoogte van de boetes wegens 
overmatige emissie, waarbij zij onder 
meer rekening houdt met de inflatie, en
h) de werking van de markt van de 
emissierechten, waarbij in het bijzonder 
het weglekken van CO2 en alle andere 
mogelijke verstoringen van de markt 
worden behandeld;
[...]
j) pooling;
k) of het praktisch uitvoerbaar is 
communautaire benchmarks te 
ontwikkelen als basis voor de toewijzing, 
rekening houdende met de beste 
beschikbare technieken en een kosten-
batenanalyse;
l) het effect van projectgebonden 
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mechanismen op gastlanden, vooral op 
hun ontwikkelingsdoelstellingen, of er 
JI- en CDM-projecten voor grote 
waterkrachtcentrales met een 
opwekkingsvermogen van meer dan 500 
MW zijn goedgekeurd die negatieve 
sociale of milieueffecten hebben, en het 
toekomstige gebruik van CER's of 
ERU's die voortkomen uit dergelijke 
projectactiviteiten voor de opwekking 
van waterkracht in de 
Gemeenschapsregeling;
m) de steun aan capaciteitsontwikkeling 
in ontwikkelingslanden en landen wier 
economie zich in een overgangsfase 
bevindt;
n) de uitvoeringsvoorwaarden en 
procedures voor goedkeuring door de 
lidstaten van binnenlandse 
projectactiviteiten en voor de uitgifte 
van emissierechten in verband met 
uitstootverminderingen of -beperkingen 
die voortvloeien uit dergelijke 
activiteiten vanaf 2008;
o) technische bepalingen in verband met 
de tijdelijke aard van kredieten en de 
grens van 1 %, waarbinnen landgebruik, 
veranderingen in landgebruik en 
bosbouwactiviteiten in aanmerking 
komen, zoals bedoeld in besluit 17/CP.7, 
en bepalingen in verband met het 
resultaat van de evaluatie van potentiële 
gevaren die verband houden met het 
gebruik van genetisch gemodificeerde 
organismen en potentieel invasieve 
vreemde soorten door bebossings- en 
herbebossingsprojecten om aan 
exploitanten het gebruik toe te staan van 
CER's en ERU's voortvloeiend uit 
landgebruik, veranderingen in 
landgebruik en 
bosbouwprojectactiviteiten in de 
Gemeenschapsregeling vanaf 2008, 
overeenkomstig de besluiten die worden 
genomen op grond van het UNFCCC of 
het Protocol van Kyoto.
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De Commissie dient dat verslag uiterlijk 
30 juni 2015 bij het Europees Parlement 
en de Raad in, zo nodig vergezeld van 
voorstellen. Het verslag wordt in 
samenhang met een verslag over de 
toepassing van Besluit 2008/xxxx 
opgesteld en ingediend.”

Or. en

 Motivering

Het klimaat- en energiepakket is een zeer complex en geavanceerd beleidsmiddel, waarvan 
het functioneren in 2015 uitgebreid geëvalueerd moet worden.
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