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Amendement 824
Martin Callanan

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(3) De Europese Raad heeft het vaste 
voornemen uitgesproken om de algehele 
emissie van broeikasgassen door de 
Gemeenschap tegen 2020 met ten minste 
20% ten opzichte van 1990 te verlagen en 
met 30% mits de andere ontwikkelde 
landen zich vastleggen op een 
vergelijkbare emissiebeperking en de 
economisch meer gevorderde 
ontwikkelingslanden een bijdrage leveren 
die in verhouding staat tot hun 
verantwoordelijkheid en capaciteiten. 
Tegen 2050 moet de mondiale emissie van 
broeikasgassen met ten minste 50% ten 
opzichte van 1990 zijn gedaald. Alle 
bedrijfstakken van de economie, met 
inbegrip van de scheep- en luchtvaart,
moeten tot deze emissiebeperking 
bijdragen. De luchtvaart draagt bij tot de 
verlagingen van 20% en 30% doordat zij 
in de Gemeenschapsregeling is 
opgenomen. Afhankelijk van verder 
onderzoek van de Commissie of het 
praktisch haalbaar is de scheepvaart in de 
Gemeenschapsregeling op te nemen, en 
gezien er in de nabije toekomst nog geen 
mondiale regeling voor de handel in 
emissierechten zal bestaan via de 
Internationale Maritieme Organisatie of 
via UNFCCC-mechanismen, moet worden 
overwogen ook de scheepvaart in de 
Gemeenschapsregeling op te nemen.

Or. en
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Amendement 825
Martin Callanan, Stephen Hughes

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om concurrentieverstoring binnen de 
Gemeenschap tot een minimum te 
beperken dienen de gratis 
overgangstoewijzingen volgens 
geharmoniseerde regels voor de hele 
Gemeenschap ("benchmarks") aan 
installaties te worden verstrekt. Deze regels 
dienen rekening te houden met de meest 
broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken, vervangingsproducten, 
alternatieve productieprocédés, het gebruik 
van biomassa, duurzame energie en het 
afvangen en de opslag van broeikasgassen.
Deze regels mogen niet aanzetten tot een 
toename van de emissie en moeten ervoor 
zorgen dat een groeiend percentage van 
deze emissierechten wordt geveild. De 
toewijzingen moeten vóór de 
handelsperiode worden vastgesteld, zodat 
de markt adequaat kan functioneren. Ook 
mogen ze niet leiden tot een ongepaste 
concurrentieverstoring op de markten voor 
de levering van elektriciteit en warmte aan 
industriële installaties. Deze regels moeten 
gelden voor nieuwkomers die dezelfde 
activiteiten uitvoeren als bestaande 
installaties die gratis 
overgangstoewijzingen ontvangen. Om 
concurrentieverstoring binnen de interne 
markt te voorkomen mag er geen gratis 
toewijzing worden verstrekt voor de 
opwekking van elektriciteit door 
nieuwkomers. Emissierechten die in 2020 
in de reserve voor nieuwkomers resteren, 
dienen te worden geveild.

(18) Om concurrentieverstoring binnen de 
Gemeenschap tot een minimum te 
beperken, dienen de gratis 
overgangstoewijzingen volgens 
geharmoniseerde regels, die sectorale 
benchmarks voor de hele Gemeenschap
vaststellen, aan installaties te worden 
verstrekt. Deze regels dienen het proces 
voor de bepaling van de sectorgebonden 
benchmarks duidelijk te omschrijven, 
indien nodig rekening houdend met de 
meest broeikasgas- en energie-efficiënte 
technieken, vervangingsproducten, 
alternatieve productieprocédés, het gebruik 
van biomassa, duurzame energie en het 
afvangen en de opslag van broeikasgassen.
Deze regels mogen niet aanzetten tot een 
toename van de emissie en moeten ervoor 
zorgen dat een groeiend percentage van 
deze emissierechten wordt geveild. De 
toewijzingen moeten vóór de 
handelsperiode worden vastgesteld, zodat 
de markt adequaat kan functioneren. Ook 
mogen ze niet leiden tot een ongepaste 
concurrentieverstoring op de markten voor 
de levering van elektriciteit en warmte aan 
industriële installaties. Deze regels moeten 
gelden voor nieuwkomers die dezelfde 
activiteiten uitvoeren als bestaande 
installaties die gratis 
overgangstoewijzingen ontvangen. Om 
concurrentieverstoring binnen de interne 
markt te voorkomen mag er geen gratis 
toewijzing worden verstrekt voor de 
opwekking van elektriciteit door 
nieuwkomers. Emissierechten die in 2020 
in de reserve voor nieuwkomers resteren, 
dienen te worden geveild. Alvorens de 
principes te omschrijven voor het
vastleggen van de benchmarks in 
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afzonderlijke sectoren, dient de 
Commissie de betrokken sectoren te 
raadplegen.

Or. en

Motivering

De principes voor het bepalen van de benchmarks moeten worden overeengekomen met de 
betrokken sectoren en een weerspiegeling zijn van de huidige emissie en van de technische 
mogelijkheden tot emissiebeperking binnen die sector. De BREF-documenten zijn een 
relevante referentiebron voor dit proces. De bepaling dat "de toewijzingen niet mogen leiden 
tot een concurrentieverstoring op de markten voor de levering van elektriciteit en warmte", 
mag niet verhinderen dat gratis toewijzingen worden verstrekt aan bestaande 
warmtekrachtkoppelingsinstallaties of installaties voor zelfopwekking van elektriciteit.

Amendement 826
Martin Callanan, Stephen Hughes

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De Gemeenschap zal het voortouw 
blijven nemen bij de onderhandelingen 
over een ambitieuze internationale 
overeenkomst waarmee de doelstelling om 
de mondiale temperatuurstijging tot 2°C te 
beperken, wordt gerealiseerd en beschouwt 
de in Bali geboekte vorderingen op weg 
naar deze doelstelling als een stimulans.
Mochten andere ontwikkelde landen en 
andere grote uitstoters van broeikasgassen 
niet aan deze internationale overeenkomst 
meedoen, dan zou dit kunnen leiden tot een 
stijging van de emissie van broeikasgassen 
in derde landen waar de industrie niet 
onder vergelijkbare CO2-beperkingen zou 
vallen ("CO2-weglekeffect") en zouden er 
tevens economische nadelen kunnen 
ontstaan voor bepaalde energie-intensieve 
bedrijfstakken en deeltakken in de 
Gemeenschap die aan internationale 
concurrentie onderhevig zijn. Dit kan de 

(19) De Gemeenschap zal het voortouw 
blijven nemen bij de onderhandelingen 
over een ambitieuze internationale 
overeenkomst waarmee de doelstelling om 
de mondiale temperatuurstijging tot 2°C te 
beperken, wordt gerealiseerd en beschouwt 
de in Bali geboekte vorderingen op weg 
naar deze doelstelling als een stimulans.
Mochten andere ontwikkelde landen en 
andere grote uitstoters van broeikasgassen 
niet aan deze internationale overeenkomst 
meedoen, dan zou dit kunnen leiden tot een 
stijging van de emissie van broeikasgassen 
in derde landen waar de industrie niet 
onder vergelijkbare CO2-beperkingen zou 
vallen ("CO2-weglekeffect") en zouden er 
tevens economische nadelen kunnen 
ontstaan voor bepaalde energie-intensieve 
bedrijfstakken en deeltakken in de 
Gemeenschap die aan internationale 
concurrentie onderhevig zijn. Dit kan de 
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milieu-integriteit en de baten van 
maatregelen van de Gemeenschap 
ondermijnen. Vanwege het risico op het 
ontstaan van een weglekeffect zal de 
Gemeenschap tot maximaal 100% gratis 
emissierechten toewijzen aan 
bedrijfstakken of deeltakken die aan de 
desbetreffende criteria voldoen. De 
vaststelling van deze bedrijfstakken en 
deeltakken en de vereiste maatregelen zal 
opnieuw worden beoordeeld om ervoor te
zorgen dat er waar nodig maatregelen 
worden genomen en overcompensatie 
wordt voorkomen. Voor de specifieke 
bedrijfstakken of deeltakken waarvan 
afdoende kan worden aangetoond dat het 
risico op het weglekeffect niet op een 
andere manier kan worden voorkomen en
waar elektriciteit een groot deel van de 
productiekosten uitmaakt en op efficiënte 
wijze wordt opgewekt, kan bij de genomen 
maatregelen rekening worden gehouden
met het elektriciteitsverbruik bij het 
productieproces, zonder dat de totale
hoeveelheid emissierechten wordt 
gewijzigd.

milieu-integriteit en de baten van 
maatregelen van de Gemeenschap 
ondermijnen. Vanwege het risico op het 
ontstaan van een weglekeffect zal de 
Gemeenschap gratis emissierechten tot 
maximaal 100% van de rechtstreekse 
emissies toewijzen aan bedrijfstakken of 
deeltakken die aan de desbetreffende 
criteria voldoen. De vaststelling van deze 
bedrijfstakken en deeltakken en de vereiste 
maatregelen moeten ervoor zorgen dat er 
waar nodig maatregelen worden genomen 
en overcompensatie wordt vermeden. Voor 
de specifieke bedrijfstakken of deeltakken 
waarvan afdoende kan worden aangetoond 
dat het risico op het weglekeffect ook te 
wijten is aan het doorrekenen van de 
CO2-kosten in de stroomprijzen, waar 
elektriciteit een groot deel van de 
productiekosten uitmaakt en op efficiënte 
wijze wordt gebruikt, moeten de
overeenkomstig artikel 10 genomen 
maatregelen om het risico op het 
weglekeffect te beperken bovendien
rekening houden met het indirecte effect 
van het doorrekenen van de CO2-prijs op 
het elektriciteitsverbruik in het 
productieproces en dit opnemen in de 
totale toewijzing voor de desbetreffende 
bedrijfstak of deeltak.

Or. en

Motivering

De bedrijfstakken waarop deze voorgestelde maatregel van toepassing is, zijn deze die 
blootstaan aan internationale concurrentie en die de hogere elektriciteitskosten als gevolg 
van CO2-maatregelen niet kunnen doorrekenen aan hun klanten.  Voor sommige betrokken 
sectoren zijn de indirecte emissies tot zes maal groter dan de directe emissies. Er moet iets 
aan deze effecten worden gedaan als we willen dat deze bedrijfstakken hun activiteiten in 
Europa blijven voortzetten. De formulering "zonder dat de totale hoeveelheid emissierechten
wordt gewijzigd" is dubbelzinnig en moet worden geschrapt omdat de totale hoeveelheid in de 
EU te verstrekken toewijzingen door de richtlijn wordt vastgesteld.
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Amendement 827
Martin Callanan, Stephen Hughes

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) De Commissie dient derhalve uiterlijk 
in juni 2011 de situatie te evalueren, alle 
relevante maatschappelijke partners te 
raadplegen en in het licht van de resultaten 
van de internationale onderhandelingen een 
verslag met eventuele voorstellen in te 
dienen. In deze context dient de Commissie 
uiterlijk op 30 juni 2010 te signaleren 
welke energie-intensieve bedrijfstakken of 
deeltakken wellicht gevoelig kunnen zijn 
voor het weglekeffect. Zij dient in haar 
analyse uit te gaan van een beoordeling in 
hoeverre het mogelijk is de kosten van de 
vereiste emissierechten in de 
productprijzen door te berekenen zonder 
een significant verlies van marktaandeel 
aan installaties buiten de Gemeenschap die 
geen vergelijkbare maatregelen nemen om 
de emissie te beperken. Energie-intensieve 
bedrijfstakken waarvan wordt vastgesteld 
dat het weglekeffect een significante 
risicofactor vormt, zouden een grotere 
gratis toewijzing kunnen krijgen of er zou
een effectieve koolstofcompensatie-
regeling kunnen worden ingevoerd 
teneinde installaties uit de Gemeenschap 
waarvoor het weglekeffect een significante 
risicofactor vormt en installaties uit derde 
landen een vergelijkbare uitgangspositie te 
geven. Een dergelijke regeling zou aan 
importeurs eisen kunnen opleggen die niet 
minder gunstig zijn dan de eisen die voor 
installaties binnen de EU gelden, 
bijvoorbeeld door de inlevering van 
emissierechten verplicht te stellen.
 Alle genomen maatregelen zouden in 
overeenstemming moeten zijn met de 
beginselen van het UNFCCC, met name 
het beginsel van gezamenlijke doch 
verschillende verantwoordelijkheden en 

(20) De Commissie dient derhalve uiterlijk 
in juni 2010 de situatie te evalueren, alle 
relevante maatschappelijke partners te 
raadplegen en in het licht van de resultaten 
van de internationale onderhandelingen een 
verslag met eventuele voorstellen in te 
dienen. In deze context dient de Commissie 
uiterlijk [6 maanden na de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn] te 
signaleren welke energie-intensieve 
bedrijfstakken of deeltakken wellicht 
gevoelig kunnen zijn voor het 
weglekeffect. Zij dient in haar analyse uit 
te gaan van een beoordeling in hoeverre het 
mogelijk is de kosten van de vereiste 
emissierechten en het indirecte effect van 
doorberekening van CO2-kosten in
elektriciteitsprijzen in de productprijzen 
door te berekenen zonder een significant 
verlies van marktaandeel aan installaties 
buiten de Gemeenschap die geen 
vergelijkbare maatregelen nemen om de 
emissie te beperken. Energie-intensieve 
bedrijfstakken waarvan wordt vastgesteld 
dat het weglekeffect een significante 
risicofactor vormt, zouden voor directe en, 
indien van toepassing, indirecte emissies
een grotere gratis toewijzing moeten
krijgen. Voor sommige sectoren zou er een 
effectieve koolstofcompensatieregeling
kunnen worden ingevoerd teneinde 
installaties uit de Gemeenschap waarvoor 
het weglekeffect een significante 
risicofactor vormt en installaties uit derde 
landen een vergelijkbare uitgangspositie te 
geven. Een dergelijke regeling zou aan 
importeurs eisen kunnen opleggen die niet 
minder gunstig zijn dan de eisen die voor 
installaties binnen de EU gelden, 
bijvoorbeeld door de inlevering van 
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onderscheiden mogelijkheden, rekening 
houdend met de specifieke situatie van de 
minst ontwikkelde landen. Tevens moeten 
ze in overeenstemming zijn met de 
internationale verplichtingen van de 
Gemeenschap, met inbegrip van de WTO-
overeenkomst.

emissierechten verplicht te stellen. Alle 
genomen maatregelen zouden in 
overeenstemming moeten zijn met de 
beginselen van het UNFCCC, met name 
het beginsel van gezamenlijke doch 
verschillende verantwoordelijkheden en 
onderscheiden mogelijkheden, rekening 
houdend met de specifieke situatie van de 
minst ontwikkelde landen. Tevens moeten 
ze in overeenstemming zijn met de 
internationale verplichtingen van de 
Gemeenschap, met inbegrip van de WTO-
overeenkomst.

Or. en

Motivering

Het is nodig dat de industrie zo vroeg mogelijk duidelijkheid heeft over welke bedrijfstakken 
of deeltakken onder deze verbintenis vallen en welke maatregelen er mogelijk worden 
genomen, zodat de toekomstige werking of sluiting van de betrokken fabrieken voorbereid kan 
worden. De maatregelen dienen rekening te houden met zowel het directe als het indirecte 
effect van de doorberekening van de CO2-kosten om iets te doen aan het ernstige risico van 
een weglekeffect. De koolstofcompensatieregeling zal niet geschikt zijn voor alle 
bedrijfstakken.
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