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Amendement 783
Anne Ferreira

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I - punt 1
Richtlijn 2003/87/EG
Bijlage I - punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Installaties of delen van installaties die 
voor onderzoek, ontwikkeling en het testen 
van nieuwe producten en processen worden 
gebruikt, en stookinstallaties die uitsluitend 
biomassa gebruiken, vallen niet onder deze 
richtlijn.

1. Installaties of delen van installaties die 
voor onderzoek, ontwikkeling en het testen 
van nieuwe producten en processen worden 
gebruikt, installaties waarvoor 
gelijkwaardige emissieverlagende 
maatregelen gelden en die voor 
voorzieningen in de gezondheidszorg en 
bij activiteiten en structuren in het 
onderwijs worden gebruikt, alsmede 
stookinstallaties die uitsluitend biomassa 
gebruiken, vallen niet onder deze richtlijn.

Or. fr

Motivering

De impactstudie van de Commissie laat zien dat kleine uitstoters zoals ziekenhuizen en 
universiteiten wat de administratieve lasten aangaat geconfronteerd worden met dezelfde kosten 
als de grotere uitstoters. Het merendeel van de ziekenhuizen wordt gefinancierd met openbare en 
beperkte middelen. Het is belangrijk dat er rekening wordt gehouden met hun inspanningen om 
koolstofemissie te verlagen.

Amendement 784
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I - punt 1
Richtlijn 2003/87/EG
Bijlage I - punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Installaties of delen van installaties die 
voor onderzoek, ontwikkeling en het testen 
van nieuwe producten en processen worden 
gebruikt, en stookinstallaties die uitsluitend 
biomassa gebruiken, vallen niet onder deze 
richtlijn.

1. Installaties of delen van installaties die 
voor onderzoek, ontwikkeling en het testen 
van nieuwe producten en processen worden 
gebruikt, en stookinstallaties die uitsluitend 
biomassa of biomassa in combinatie met 
op fossiele brandstof gestookte 



PE409.701v01-00 4/33 AM\735438NL.doc

NL

hulpbranders gebruiken vallen niet onder 
deze richtlijn.

Or. en

Motivering

Stookinstallaties die zijn ontworpen voor het gebruik van biomassa werken voornamelijk met 
ondersteuning van hulpbranders. Het zou voor deze installaties een enorme belasting zijn om te 
worden opgenomen in de EU ETS met al zijn controle-eisen.

Amendement 785
Caroline Lucas

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I - punt 1
Richtlijn 2003/87/EG
Bijlage I - punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Installaties of delen van installaties die 
voor onderzoek, ontwikkeling en het testen 
van nieuwe producten en processen worden 
gebruikt, en stookinstallaties die uitsluitend 
biomassa gebruiken, vallen niet onder deze 
richtlijn.

1. Installaties of delen van installaties die 
voor onderzoek, ontwikkeling en het testen 
van nieuwe producten en processen worden 
gebruikt, ziekenhuizen en stookinstallaties 
die uitsluitend biomassa gebruiken, vallen 
niet onder deze richtlijn.

Or. en

Amendement 786
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I - punt 2
Richtlijn 2003/87/EG
Bijlage I - punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) In punt 2 wordt de volgende zin 
toegevoegd:

Schrappen

"Bij de berekening van de totale 
capaciteit van stookinstallaties worden 
eenheden met een nominaal thermisch 
ingangsvermogen van minder dan 3 MW
buiten beschouwing gelaten."

Or. de
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Motivering

De cumulatieregel die in de oorspronkelijke richtlijn is opgenomen en die nader wordt 
uitgewerkt door de voorgestelde toevoeging (definitie van stookinstallaties), brengt het risico 
met zich mee dat een groot aantal kleine installaties buiten beschouwing blijft. In de chemische 
industrie komen tal van gekoppelde locaties met een groot aantal afzonderlijke branders voor. 
Bij elkaar opgeteld vormen deze een stookinstallatie van meer dan 20 MW of overschrijden ze 
deze drempelwaarde, waardoor de locatie binnen de handelsregeling voor emissierechten valt. 
In beide gevallen vallen kleinere installaties binnen de handelsregeling voor emissierechten.

Amendement 787
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I - punt 2
Richtlijn 2003/87/EG
Bijlage I - punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) In punt 2 wordt de volgende zin 
toegevoegd:

Schrappen

"Bij de berekening van de totale 
capaciteit van stookinstallaties worden 
eenheden met een nominaal thermisch 
ingangsvermogen van minder dan 3 MW
buiten beschouwing gelaten."

Or. de

Motivering

Durch die bereits in der ursprünglichen Richtlinie enthaltene Kumulierungsregel, die durch den 
im jetzigen Richtlinienentwurf vorgeschlagenen Zusatz konkretisiert wird, droht der Einbezug 
einer großen Zahl von Kleinanlagen. Es existieren zahlreiche Verbundstandorte mit einer 
großen Zahl von Einzelbrennstellen, die aufgrund dieser Regelung entweder zu einer ohnehin 
bereits im Anwendungsbereich befindlichen Feuerungsanlage größer 20 MW addiert werden 
oder die in ihrer Gesamtheit diesen Schwellenwert überschreiten und der Standort damit 
emissionshandelspflichtig wird. Dies läuft den beabsichtigten Ausnahmen von Kleinanlagen 
gemäß Artikel 27 zuwider.

Amendement 788
Anne Ferreira

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I - punt 1
Richtlijn 2003/87/EG
Bijlage I - punt 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de berekening van de totale capaciteit 
van stookinstallaties worden eenheden met 
een nominaal thermisch ingangsvermogen 
van minder dan 3 MW buiten beschouwing 
gelaten.

Bij de berekening van de totale capaciteit
van stookinstallaties worden eenheden met 
een nominaal thermisch ingangsvermogen 
van minder dan 3 MW buiten beschouwing 
gelaten. Eenheden met een nominaal 
thermisch ingangsvermogen van minder 
dan 50 MW die niet meer dan 350 uur per 
jaar in bedrijf zijn, worden bij deze 
berekening niet meegeteld.

Or. fr

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om ziekenhuizen beter in staat te stellen om bijzondere 
infrastructuren in stand te houden. Het is bijzonder belangrijk dat hulpgeneratoren niet in de 
berekening worden meegeteld, aangezien deze veiligheidsinstallaties voor het functioneren van 
ziekenhuizen onmisbaar zijn..

Amendement 789
John Bowis, John Purvis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I - punt 2
Richtlijn 2003/87/EG
Bijlage I - punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de berekening van de totale capaciteit 
van stookinstallaties worden eenheden met 
een nominaal thermisch ingangsvermogen 
van minder dan 3 MW buiten 
beschouwing gelaten.

Bij de berekening van de totale capaciteit 
van stookinstallaties, wordt het volgende 
buiten beschouwing gelaten:
a) eenheden met een nominaal thermisch 
ingangsvermogen van minder dan 3 MW, 
en
b) eenheden met een nominaal thermisch 
ingangsvermogen van minder dan 50 MW
die niet meer dan 350 uur per jaar in 
bedrijf zijn.

Or. en

Motivering

Bij het bepalen van drempels moet rekening worden gehouden met feitelijke emissies en niet met 
mogelijke emissies. Bij deze aanpak worden exploitanten zoals ziekenhuizen, die een groot 
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vermogen in de vorm van noodgeneratoren beschikbaar moeten hebben, maar dit vermogen 
ieder jaar slechts voor een beperkte duur gebruiken, uitgesloten.

Amendement 790
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I - punt 2 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/87/EG
Bijlage I - punt 2 - aanhangsel 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Bij punt 2 wordt de volgende alinea 
toegevoegd:

“Installaties voor warmtekrachtkoppeling 
met een thermisch ingangsvermogen van 
minder dan 35 MW vallen niet binnen de 
werkingssfeer van deze Richtlijn, 
ongeacht de sector waartoe ze behoren.”

Or. es

Motivering

Een installatie voor warmtekrachtkoppeling met een thermisch ingangsvermogen van minder 
dan 35 MW wekt door de efficiënte gelijktijdige opwekking van warmte en elektriciteit dezelfde 
hoeveelheid warmte op als een stookketel van 20 MW. Opname in de regeling voor de handel in 
emissierechten zou ertoe kunnen leiden dat investeerders er door de stijging van de kosten van 
de opwekking van deze hoeveelheid warmte van afzien om te investeren in een installatie voor 
warmtekrachtkoppeling, ondanks dat het hier gaat om de best mogelijke beschikbare techniek 
voor de opwekking van elektriciteit, die bijdraagt aan de reductie van de uitstoot van 
broeikasgassen.

Amendement 791
Caroline Lucas, Satu Hassi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I - punt 3 - punt (a) 
Richtlijn 2003/87/EG
Bijlage I - tabel - categorie 1 - activiteit 1 - kolom 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Stookinstallaties met een nominaal 
thermisch ingangsvermogen van meer dan 
20 MW (met uitzondering van installaties 
voor het verbranden van gevaarlijk of 

Stookinstallaties met een nominaal 
thermisch ingangsvermogen van meer dan 
20 MW
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huishoudelijk afval)

Or. en

Amendement 792
Karsten Friedrich Hoppenstedt, Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I - punt 3 - punt (a) 
Richtlijn 2003/87/EG
Bijlage I - tabel - categorie 1 - activiteit 2 - rij 2 - kolom 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Cokesfabrieken Cokesfabrieken – voor de productie van 
andere dan hoogovencokes

Or. en

Motivering

Cokesfabrieken die hoogovencokes produceren moeten duidelijk onder metaalproducerende 
activiteiten komen te vallen en dus worden gescheiden van cokesfabrieken die andere soorten 
cokes produceren.

Amendement 793
Irena Belohorská

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I - punt 3 - punt (a) 
Richtlijn 2003/87/EG
Bijlage I - tabel - categorie 1 - activiteit 2 - rij 2 - kolom 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Cokesfabrieken Cokesfabrieken - voor de productie van 
andere dan hoogovencokes

Or. en

Motivering

Cokesfabrieken die hoogovencokes produceren moeten duidelijk onder metaalproducerende 
activiteiten komen te vallen en dus worden gescheiden van cokesfabrieken die andere soorten 
cokes produceren.
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Amendement 794
Karsten Friedrich Hoppenstedt, Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I - punt 3 - punt (b) - punt (ii)
Richtlijn 2003/87/EG
Bijlage I - tabel - categorie 2 - alinea -1 (nieuw)

Amendement

Cokesfabrieken – voor de productie van 
hoogovencokes

Kooldioxide

Or. en

Motivering

Cokesfabrieken die hoogovencokes produceren moeten duidelijk onder metaalproducerende 
activiteiten komen te vallen en dus worden gescheiden van cokesfabrieken die andere soorten 
cokes produceren.

Amendement 795
Irena Belohorská

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I - punt 3 - punt (b) - punt (ii)
Richtlijn 2003/87/EG
Bijlage I - tabel - categorie 2 - alinea -1 (nieuw)

Amendement

Cokesfabrieken – voor de productie van 
hoogovencokes

Kooldioxide

Or. en

Motivering

Cokesfabrieken die hoogovencokes produceren moeten duidelijk onder metaalproducerende 
activiteiten komen te vallen en dus worden gescheiden van cokesfabrieken die andere soorten 
cokes produceren.
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Amendement 796
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I - punt 3 - punt (b) - punt (ii)
Richtlijn 2003/87/EG
Bijlage I - tabel - categorie 2 - nieuwe alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Productie van aluminium (primair, en 
secundair wanneer stookinstallaties met 
een nominaal thermisch ingangsvermogen 
van meer dan 20 MW worden gebruikt)

Productie van aluminium (primair wanneer 
stookinstallaties met een nominaal 
thermisch ingangsvermogen van meer dan 
20 MW worden gebruikt)

Or. en

Motivering

Bij secundaire productie van aluminium worden geen perfluorkoolstoffen uitgestoten. De CO2
emissies van deze fabrieken liggen zeer laag.

Amendement 797
Martin Callanan, Stephen Hughes

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I - punt 3 - punt (b) - punt (ii)
Richtlijn 2003/87/EG
Bijlage I - tabel - categorie 2 - nieuw alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Productie van aluminium (primair, en 
secundair wanneer stookinstallaties met 
een nominaal thermisch ingangsvermogen 
van meer dan 20 MW worden gebruikt)

Productie van aluminium (primair wanneer 
stookinstallaties met een nominaal 
thermisch ingangsvermogen van meer dan 
20 MW worden gebruikt)

Or. en

Motivering

Het is zinloos om de aluminiumrecyclerende industrie op te nemen, aangezien de Commissie zelf 
heeft aangegeven dat de Europese industrie efficiënter met middelen moet omspringen en 
waardevolle grondstoffen meer moet recycleren. Door opname in de ETS wordt een volledig 
tegenstrijdig signaal afgegeven aan deze bedrijfstak en de maatschappij. De hoeveelheid 
emissies in de aluminiumrecyclerende industrie is ook zodanig dat het geen verschil maakt voor 
de totale hoeveelheid emissies die onder de ETS vallen: de bedrijfstak bestaat uit een aantal 
KMO's en gezien de extra administratieve lasten en kosten is opname in de ETS niet 
gerechtvaardigd.
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Amendement 798
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I - punt 3 - punt (c) - punt (i)
Richtlijn 2003/87/EG
Bijlage I - tabel - categorie 3 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Installaties voor de vervaardiging van 
cementklinkers in draaiovens met een 
productiecapaciteit van meer dan 500 ton 
per dag of de bereiding van kalk, inclusief 
het calcineren van dolomiet en magnesiet, 
in draaiovens met een productiecapaciteit 
van meer dan 50 ton per dag, dan wel in 
andere ovens met een productiecapaciteit 
van meer dan 50 ton per dag;

Installaties voor de vervaardiging van 
cementklinkers in draaiovens met een 
productiecapaciteit van meer dan 500 ton 
per dag of de bereiding van kalk, inclusief 
het calcineren van dolomiet en magnesiet, 
in draaiovens met een productiecapaciteit 
van meer dan 50 ton per dag, dan wel in 
andere ovens met een productiecapaciteit 
van meer dan 50 ton per dag, met 
uitzondering van de handelingen voor de 
nuttige toepassing van gevaarlijke en 
ongevaarlijke afvalstoffen zoals bepaald 
in Bijlage IIB van Richtlijn 91/156/EEG;

Or. fr

Motivering

Les déchets dangereux et municipaux destinés aux installations d’incinération, qui exécutent des 
opérations définies par la directive 91/156/CEE comme des opérations d’élimination, sont 
exclus du champ des installations de combustions de la directive ETS. L’exclusion des 
opérations d’élimination de déchets dans la directive ETS, mais l’inclusion de la valorisation 
des déchets dans les installations pratiquant le co-processing, n’est pas en cohérence avec la 
directive cadre sur les déchets, en particulier en ce qui concerne la hiérarchie, car elle 
donnerait la préférence à l’élimination au détriment de la valorisation.

Amendement 799
Philippe Busquin

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I - punt 3 - punt (c) - punt (i)
Richtlijn 2003/87/EG
Bijlage I - tabel - categorie 3 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Installaties voor de vervaardiging van 
cementklinkers in draaiovens met een 
productiecapaciteit van meer dan 500 ton 
per dag of de bereiding van kalk, inclusief 

Installaties voor de vervaardiging van 
cementklinkers in draaiovens met een 
productiecapaciteit van meer dan 500 ton 
per dag of de bereiding van kalk, inclusief 



PE409.701v01-00 12/33 AM\735438NL.doc

NL

het calcineren van dolomiet en magnesiet, 
in draaiovens met een productiecapaciteit 
van meer dan 50 ton per dag, dan wel in 
andere ovens met een productiecapaciteit 
van meer dan 50 ton per dag;

het calcineren van dolomiet en magnesiet, 
in draaiovens met een productiecapaciteit 
van meer dan 50 ton per dag, dan wel in 
andere ovens met een productiecapaciteit 
van meer dan 50 ton per dag, met 
uitzondering van de handelingen voor de 
nuttige toepassing van gevaarlijke en 
ongevaarlijke afvalstoffen zoals bepaald 
in Bijlage IIB van Richtlijn 91/156/EEG;

Or. en

Motivering

Hazardous and municipal waste dedicated incineration installations, which EC Directive 
91/156/EEC defines as disposal operations, are excluded from the scope of combustion 
installations of the Emission Trading Directive (ETD). To exclude waste disposal in waste 
incineration installations from ETD but include waste recovery in co-processing plants would be 
inconsistent with the Waste Framework Directive, especially the waste hierarchy, as it would 
give preference to disposal over recovery and would also lead to an undue distortion of 
competition between waste management solutions.

Amendement 800
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I - punt 3 - punt (c) - punt (ii)
Richtlijn 2003/87/EG
Bijlage I - tabel - categorie 3 - alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) in de derde alinea wordt de volgende 
tekst geschrapt:

"en/of met een ovencapaciteit van meer 
dan 4 m3 en met een zetdichtheid per oven 
van meer dan 300 kg/m3,”

(ii) in de derde alinea wordt de volgende 
tekst geschrapt: 

“/of ”

Or. en

Motivering

We stellen hier voor om het principe uit het voorstel van de Commissie om de efficiëntie te 
verhogen door uitsluiting van kleine exploitanten te volgen. Een drievoudige drempel bevordert 
een zo groot mogelijke efficiëntie in een sector waarin kleine installaties de overhand hebben. 
Dit is in lijn met de tekst van de huidige richtlijn.
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Amendement 801
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I - punt 3 - alinea (c) - punt (ii)
Richtlijn 2003/87/EG
Bijlage I - tabel - categorie 3 - alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) in de derde alinea wordt de volgende 
tekst geschrapt:

ii) in de derde alinea wordt de volgende 
tekst geschrapt:

“en/of met een ovencapaciteit van meer 
dan 4 m3 en met een zetdichtheid per oven 
van meer dan 300 kg/m3”

“en/of een ovencapaciteit van meer dan 4 
m3”;

Or. es

Motivering

Vanwege de grote variëteit aan producten die  in de keramische industrie met behulp van ovens 
worden vervaardigd, loopt de energie-intensiteit tussen de verschillende subsectoren van de 
keramische industrie sterk uiteen. De herziening van de definitie van deze industrie in Bijlage I, 
die uitsluitend is gebaseerd op de productiecapaciteit in aantal ton per dag, houdt geen rekening 
met dit essentiële kenmerk van de keramische industrie. Daarom is het van fundamenteel belang 
dat bij de herziening van Bijlage I de referentie aan de zetdichtheid per oven in kg/m3 wordt 
gehandhaafd.

Amendement 802
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I - punt 3 - punt (c) - punt (ii)
Richtlijn 2003/87/EG
Bijlage I - tabel - categorie 3 - alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) in de derde alinea wordt de volgende 
tekst geschrapt

ii) in de derde alinea wordt de volgende 
tekst geschrapt

“,en/of met een ovencapaciteit van meer 
dan 4 m3 en met een zetdichtheid per oven 
van meer dan 300 kg/m³;” 

“,en/of met een ovencapaciteit van meer 
dan 4 m3” 

Or. en
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Amendement 803
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I - punt 3 - punt (c) - punt (iii) 
Richtlijn 2003/87/EG
Bijlage I - tabel - categorie 3 - nieuwe alinea 2 - kolom 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Installaties voor het drogen of calcineren 
van gips of voor de productie van 
gipsplaten en andere gipsproducten, 
waarbij stookinstallaties met een nominaal 
thermisch ingangsvermogen van meer dan 
20 MW worden gebruikt.

Installaties voor het drogen of calcineren 
van gips of voor de productie van 
gipsplaten en andere gipsproducten en alle 
vervangende bouwproducten, waarbij 
stookinstallaties met een nominaal 
thermisch ingangsvermogen van meer dan 
20 MW worden gebruikt.

Or. en

Motivering

Problemen inzake oneerlijke concurrentie tussen gipsvervangende bouwproducten worden 
vermeden door ze onder de ETS te laten vallen. 

Amendement 804
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I - punt 4 - kolom 1 
Richtlijn 2003/87/EG
Bijlage I - tabel - nieuwe categorie 1 - rij 6 - kolom 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Productie van organische bulkchemicaliën 
door kraken, reforming, gedeeltelijke of 
volledig oxidatie of vergelijkbare 
processen, met een productiecapaciteit van 
meer dan 100 ton per dag.

Productie van etheen en propeen door 
kraken of reforming met een 
productiecapaciteit van meer dan 100 ton 
per dag.

Or. de

Motivering

De definities moeten zo eenduidig mogelijk worden geformuleerd om te voorkomen dat deze in 
de lidstaten op uiteenlopende manieren worden geïnterpreteerd.
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Amendement 805
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I - punt 4 - kolom 1 
Richtlijn 2003/87/EG
Bijlage I - tabel - nieuwe categorie 1 - rij 7 - kolom 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Productie van waterstof (H2) en 
synthesegas door reforming of 
gedeeltelijke oxidatie met een 
productiecapaciteit van meer dan 25 ton 
per dag.

Productie van waterstof (H2) en 
synthesegas door reforming met een 
productiecapaciteit van meer dan 25 ton 
per dag.

Or. de

Motivering

De definities moeten zo eenduidig mogelijk worden geformuleerd om te voorkomen dat deze in 
de lidstaten op uiteenlopende manieren worden geïnterpreteerd.

Amendement 806
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I - punt 4  
Richtlijn 2003/87/EG
Bijlage I - tabel - nieuwe categorie 1 - rij 7 - kolom 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Productie van waterstof (H2) en 
synthesegas door reforming of 
gedeeltelijke oxidatie met een 
productiecapaciteit van meer dan 25 ton 
per dag

Productie van waterstof (H2) en 
synthesegas door reforming of 
gedeeltelijke oxidatie van methaan met 
een productiecapaciteit van meer dan 25 
ton per dag

Or. en

Motivering

Om redenen van technische verduidelijking.
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Amendement 807
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I - punt 4 
Richtlijn 2003/87/EG
Bijlage I - tabel - nieuwe categorie 1 - rij 8 bis (nieuw )

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Methaan (CH4), dat voorkomt in actieve 
steenkoolmijnen – geadsorbeerd op de 
interne structuur van de steenkool, als vrij 
gas binnen het poriënvolume van de 
steenkool, of als vrij gas in de aan de 
kolenlagen grenzende rotslagen – en dat 
in de eerste plaats ten gevolge van de
steenkoolwinning vrijkomt.

Or. en

Motivering

Emissies uit deze sector zijn goed voor 7.9% van de methaanemissies van de EU-25, hetgeen 
overeenkomt met 0.7% van de BKG-emissies van de EU-25.

Amendement 808
Caroline Lucas

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I - punt 4 
Richtlijn 2003/87/EG
Bijlage I - tabel - nieuwe categorie 2 - kolom 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Afvangen, vervoer en geologische opslag 
van broeikasgasemissies

Afvangen, vervoer en geologische opslag 
van broeikasgasemissies

Installaties voor het afvangen van 
broeikasgassen met het oog op vervoer en 
geologische opslag op een opslaglocatie 
waarvoor krachtens Richtlijn 
xxxx/xx/EG[24] een vergunning is 
verleend

Installaties voor het afvangen van 
broeikasgassen met het oog op vervoer en 
geologische opslag op een opslaglocatie 
waarvoor krachtens Richtlijn 
xxxx/xx/EG[24] een vergunning is 
verleend met uitsluiting van verbeterde 
koolwaterstofwinning

Pijpleidingen voor het vervoer van 
broeikasgassen met het oog op geologische 
opslag op een opslaglocatie waarvoor 
krachtens Richtlijn xxxx/xx/EG een 

Pijpleidingen voor het vervoer van 
broeikasgassen met het oog op geologische 
opslag op een opslaglocatie waarvoor 
krachtens Richtlijn xxxx/xx/EG een 
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vergunning is verleend vergunning is verleend met uitsluiting van 
verbeterde koolwaterstofwinning

Opslaglocaties voor de geologische opslag 
van broeikasgassen waarvoor krachtens 
Richtlijn xxxx/xx/EG een vergunning is 
verleend

Opslaglocaties voor de geologische opslag 
van broeikasgassen waarvoor krachtens 
Richtlijn xxxx/xx/EG een vergunning is 
verleend met uitsluiting van verbeterde 
koolwaterstofwinning

Or. en

Amendement 809
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I - punt 4 
Richtlijn 2003/87/EG
Bijlage I - tabel - nieuwe categorie 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Afvangen, vervoer en geologische opslag 
van broeikasgasemissies
Installaties voor het afvangen van 
broeikasgassen met het oog op vervoer en 
geologische opslag op een opslaglocatie 
waarvoor krachtens Richtlijn 
xxxx/xx/EG[24] een vergunning is 
verleend

Alle in Bijlage II vermelde broeikasgassen

Pijpleidingen voor het vervoer van 
broeikasgassen met het oog op 
geologische opslag op een opslaglocatie 
waarvoor krachtens Richtlijn xxxx/xx/EG 
een vergunning is verleend

Alle in Bijlage II vermelde broeikasgassen

Opslaglocaties voor de geologische opslag 
van broeikasgassen waarvoor krachtens 
Richtlijn xxxx/xx/EG een vergunning is 
verleend

Alle in Bijlage II vermelde broeikasgassen

Amendement

Afvangen, vervoer en geologische opslag 
van kooldioxide
Installaties voor het afvangen van 
kooldioxide met het oog op vervoer en 
geologische opslag op een opslaglocatie 
waarvoor krachtens Richtlijn 
xxxx/xx/EG[24] een vergunning is 

Kooldioxide
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verleend
Pijpleidingen voor het vervoer van 
kooldioxide met het oog op geologische 
opslag op een opslaglocatie waarvoor 
krachtens Richtlijn xxxx/xx/EG een 
vergunning is verleend

Kooldioxide

Opslaglocaties voor de geologische opslag 
van kooldioxide waarvoor krachtens 
Richtlijn xxxx/xx/EG een vergunning is 
verleend

Kooldioxide

Or. en

Motivering

The IPCC Special Report on Capture and Storage and most of the pilot experiences done until 
now refer exclusively to CO2. This is the only gas for which it can be considered scientifically 
proven that does not adversely affect the integrity of the storage site and does not pose a 
significant risk to the environment. For this reason, we believe that the capture and storage 
activities should be restricted to CO2. Furthermore, we believe that language here should be 
fully consistent with that of the proposal for a Directive on carbon capture and storage. That 
proposal only makes reference to storage of CO2. 

Amendement 810
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I - punt 4 
Richtlijn 2003/87/EG
Bijlage I - tabel - nieuwe categorie 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Afvangen, vervoer en geologische opslag 
van broeikasgasemissies
Installaties voor het afvangen van 
broeikasgassen met het oog op vervoer en 
geologische opslag op een opslaglocatie 
waarvoor krachtens Richtlijn 
xxxx/xx/EG[24] een vergunning is 
verleend

Alle in Bijlage II vermelde broeikasgassen

Pijpleidingen voor het vervoer van 
broeikasgassen met het oog op 
geologische opslag op een opslaglocatie 
waarvoor krachtens Richtlijn xxxx/xx/EG 
een vergunning is verleend

Alle in Bijlage II vermelde broeikasgassen

Opslaglocaties voor de geologische opslag 
van broeikasgassen waarvoor krachtens 
Richtlijn xxxx/xx/EG een vergunning is 

Alle in Bijlage II vermelde broeikasgassen
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verleend

Amendement

Afvangen, vervoer en geologische opslag 
van kooldioxide
Installaties voor het afvangen van 
kooldioxide met het oog op vervoer en 
geologische opslag op een opslaglocatie 
waarvoor krachtens Richtlijn 
xxxx/xx/EG[24] een vergunning is 
verleend

Kooldioxide

Pijpleidingen voor het vervoer van 
kooldioxide met het oog op geologische 
opslag op een opslaglocatie waarvoor 
krachtens Richtlijn xxxx/xx/EG een 
vergunning is verleend

Kooldioxide

Opslaglocaties voor de geologische opslag 
van kooldioxide waarvoor krachtens 
Richtlijn xxxx/xx/EG een vergunning is 
verleend

Kooldioxide

Or. en

Motivering

CCS-installaties stoten gewoonlijk CO2 uit. De controle moet niet onnodig worden uitgebreid. 

Amendement 811
Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Jerzy Buzek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I - punt 4 bis (nieuw) 
Richtlijn 2003/87/EG
Bijlage I - tabel - Categorie 4 ("Overige activiteiten") - kolom 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) "Overige activiteiten" wordt 
vervangen door het volgende:
Industriële installaties voor de productie 
van

a) pulp uit hout of andere 
vezelhoudende materialen inclusief 
stookinstallaties met een nominaal 
thermisch ingangsvermogen van 
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meer dan 20 MW
b) papier en karton met een 
productiecapaciteit van meer dan 20 
ton per dag waarbij stookinstallaties 
met een nominaal thermisch 
ingangsvermogen van meer dan 
20 MW worden gebruikt

Or. en

Motivering

Gelijke behandeling van installaties in alle sectoren in Bijlage I. De Commissie heeft slechts 
wijzigingen aangebracht in de nieuw toegevoegde categorieën, maar is vergeten dit te doen voor 
de bestaande, al in Bijlage I aangewezen sectoren. Dit sluit veel beter aan bij de definitie van 
elektriciteitsgeneratoren en zorgt voor een duidelijke harmonisering van de huidige 
benaderingen die onder de lidstaten bestaan.

Amendement 812
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I - punt 4 bis (nieuw) - kolom 1
Richtlijn 2003/87/EG
Bijlage I - tabel – Nieuwe categorie 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De volgende activiteitscategorieën 
worden toegevoegd:
"Energie-intensieve productieprocessen
Productie van chloor, natronloog, 
kaliloog en alcoholaten door elektrolyse
Productie van waterstoffluoride door 
elektrolyse
Productie van gassen door luchtscheiding
Productie van carbidverbindingen in 
elektro-ovens
Productie van waterstofperoxide 
Productie van polikristallijn silicium
Productie van poligranulaire koolstof en 
grafiet"

Or. de
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Amendement 813
Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I bis (nieuw)
Richtlijn 2003/87/EG
Bijlage I bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE I bis
De volgende bijlage I a wordt aan 
Richtlijn 2003/87/EG toegevoegd:

“BIJLAGE I bis
Lijst van energie-intensieve bedrijfstakken 

waarvoor het weglekeffect een 
significante risicofactor vormt

Ongebluste kalk
Cement
IJzer en staal
Keramiek
Chemicaliën
Klei
Glas
Pulp en papier”*

* sectoren die vóór aanneming van deze 
richtlijn moeten worden gespecificeerd 
door het Parlement en de Raad.

Or. en

Motivering

Het moet duidelijk worden gemaakt dat tal van sectoren in de energie-intensieve industrie 
blootstaan aan koolstoflekkage. Er moet echter ook duidelijk worden bepaald welke sectoren niet 
blootstaan aan koolstoflekkage en kosten mogelijk kunnen doorberekenen. Dit geldt bijvoorbeeld 
voor raffinaderijen.

Amendement 814
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I bis (nieuw)
Richtlijn 2003/87/EG
Bijlage I bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE I bis
De volgende bijlage I a wordt aan 
Richtlijn 2003/87/EG toegevoegd:

“BIJLAGE I bis
Lijst van energie-intensieve bedrijfstakken 

waarvoor het weglekeffect een 
significante risicofactor vormt

Cement
Keramiek
Chemicaliën
Klei
Glas
IJzer en staal
Ongebluste kalk
Pulp en papier”*

* sectoren die vóór aanneming van deze 
richtlijn moeten worden gespecificeerd 
door het Parlement en de Raad.

Or. en

Motivering

Bijlage als geïntroduceerd met artikel 3 v (nieuw) om de sectoren op te noemen waarvoor het 
risico op weglekken van CO2 aanzienlijk is.

Amendement 815
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I bis (nieuw)
Richtlijn 2003/87/EG
Bijlage I bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De volgende bijlage I bis wordt aan 
Richtlijn 2003/87/EG toegevoegd:

“BIJLAGE I bis
Lijst van energie-intensieve bedrijfstakken 
waarvoor het weglekeffect een 
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significante risicofactor vormt
IJzer- en staalindustrie
Gieterijsector
Cementproductie
Papierindustrie
Kunstmestindustrie
Chemische synthese en petrochemie
…*”

* sectoren die vóór aanneming van deze 
richtlijn moeten worden gespecificeerd 
door het Parlement en de Raad.

Or. pl

Motivering

Bijlage als geïntroduceerd met artikel 3 w (nieuw) om de sectoren op te noemen waarvoor het 
risico op weglekken van CO2 aanzienlijk is.

Amendement 816
Irena Belohorská

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I bis (nieuw)
Richtlijn 2003/87/EG
Bijlage I bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE I bis
De volgende bijlage I a wordt aan 
Richtlijn 2003/87/EG toegevoegd:

“BIJLAGE I bis
Lijst van energie-intensieve bedrijfstakken 

waarvoor het weglekeffect een 
significante risicofactor vormt

Cement
Keramiek
Chemicaliën
Klei
Glas
IJzer en staal
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Ongebluste kalk
Pulp en papier”*

* sectoren die vóór aanneming van deze 
richtlijn moeten worden gespecificeerd 
door het Parlement en de Raad.

Or. en

Motivering

Bijlage als geïntroduceerd met artikel 3 w (nieuw) om de sectoren op te noemen waarvoor het 
risico op weglekken van CO2 aanzienlijk is.

Amendement 817
Péter Olajos

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I bis (nieuw)
Richtlijn 2003/87/EG
Bijlage I bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE I bis
De volgende bijlage I a wordt aan 
Richtlijn 2003/87/EG toegevoegd:

"Bijlage I bis
Minimale eisen aan een internationale 

overeenkomst
Een internationale overeenkomst die zich 
uitstrekt tot de energie-intensieve 
bedrijfstakken waarvoor het weglekeffect 
een significante risicofactor vormt, of een 
specifieke internationale sectorgebonden 
overeenkomst inzake deze industrieën 
dient, om te garanderen dat er sprake is 
van eerlijke mededingingsvoorwaarden 
voor de installaties in deze industrieën,
ten minste te voldoen aan de volgende 
criteria:
(i) de deelname van landen die een 
kritieke massa van ten minste 85% van de 
productie vertegenwoordigen,
(ii) gelijkwaardige doelstellingen voor 
CO2 emissie,
(iii) vergelijkbare systemen voor 
emissievermindering met een 
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gelijkwaardige werking die worden 
opgelegd door alle deelnemende landen of 
afkomstig uit landen met niet-equivalente 
doelstellingen voor CO2 emissie in 
sectoren die onder de 
Gemeenschapsregeling vallen,
(iv) voor concurrerende materialen 
dienen gelijkwaardige beperkingen te 
gelden met het oog op de levenscyclus 
betreffende aspecten,
(v) een doeltreffend internationaal 
bewakings- en controlesysteem."

Or. en

Motivering

Deze bijlage moet geconcentreerd zijn op het bepalen van geschikte maatregelen in de strijd 
tegen koolstoflekkage, die in bepaalde sectoren kan voorkomen, zelfs indien er een 
internationale overeenkomst bestaat die voldoet aan de criteria die zijn vastgelegd in Bijlage 1 
ter nieuw.

Amendement 818
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I bis (nieuw)
Richtlijn 2003/87/EG
Bijlage I bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE I bis
De volgende bijlage I a wordt aan 
Richtlijn 2003/87/EG toegevoegd:

"Bijlage I bis
Minimale eisen aan een internationale 

overeenkomst
Een internationale overeenkomst die zich 
uitstrekt tot de energie-intensieve 
industrieën, of een specifieke 
internationale sectorgebonden 
overeenkomst inzake deze industrieën 
voldoet, om te garanderen dat er sprake is 
van eerlijke mededingingsvoorwaarden 
voor de installaties in deze industrieën, 
ten minste aan de volgende criteria:
a) de deelname van landen die een 
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kritieke massa van de productie 
vertegenwoordigen,
b) gelijkwaardige doelstellingen voor 
CO2- emissies met uiterlijk in 2020 
gelijkwaardige effecten die gelden voor 
alle deelnemende landen, en
c) een doeltreffend internationaal 
bewakings- en controlesysteem. 
Bovendien:
(a) in de landen waarvoor niet dezelfde 
doelstellingen voor CO2 emissies gelden, 
worden uiterlijk in 2020 maatregelen 
opgelegd die gelijkwaardige gevolgen 
hebben in de sectoren die binnen de 
Europese Unie onder de regeling voor de 
handel in emissierechten vallen, en
(b) worden door de Europese Unie 
maatregelen ingesteld, zodat de regeling 
zich uitstrekt tot importeurs van 
producten uit landen die niet onder de 
internationale overeenkomst vallen, en
(c) materialen die concurreren met 
degene die worden geproduceerd in de 
energie- intensieve industrie worden 
onderworpen aan gelijkwaardige 
beperkingen waarbij rekening wordt 
gehouden met de levenscyclus."

Or. fr

Motivering

Gezien de belangrijke gevolgen waartoe een internationale overeenkomst en de uitvoering ervan 
zullen leiden, is het om de economische en rechtszekerheid te waarborgen van groot belang om 
de voorwaarden aan te geven waar een dergelijke internationale overeenkomst aan moet 
voldoen, om ervoor te zorgen dat er voorwaarden voor eerlijke mededinging bestaan met de 
sectoren die onder de gemeenschapsregeling voor emissiehandel vallen.

Amendement 819
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I bis (nieuw)
Richtlijn 2003/87/EG
Bijlage I bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE I bis
De volgende bijlage I a wordt aan 
Richtlijn 2003/87/EG toegevoegd:

"Bijlage I bis
Minimale eisen aan een internationale 

overeenkomst ter beperking van 
koolstoflekkage

a) Een internationale overeenkomst die 
zich uitstrekt tot de energie-intensieve 
bedrijfstakken waarvoor het weglekeffect 
een significante risicofactor vormt, of een 
specifieke internationale sectorgebonden 
overeenkomst inzake deze industrieën 
dient, om te garanderen dat er sprake is 
van eerlijke mededingingsvoorwaarden 
voor de installaties in deze industrieën, 
ten minste te voldoen aan de volgende 
criteria:
(i) de deelname van landen die een 
kritieke massa van de productie 
vertegenwoordigen,
(ii) gelijkwaardige doelstellingen voor 
CO2 emissies met uiterlijk in 2020 
gelijkwaardige effecten die gelden voor 
alle deelnemende landen, en
(iii) een doeltreffend internationaal 
bewakings- en controlesysteem. 
b) Bovendien: 
(i) in de landen waarvoor niet dezelfde 
doelstellingen voor CO2 emissies gelden, 
worden uiterlijk in 2020 maatregelen 
opgelegd die gelijkwaardige gevolgen 
hebben in de sectoren die binnen de 
Europese Unie onder de 
gemeenschapsregeling voor de handel in 
emissierechten vallen, en;
(ii) worden door de Europese Unie 
maatregelen ingesteld, zodat de regeling 
zich uitstrekt tot importeurs van producten 
uit landen die niet onder de internationale 
overeenkomst vallen."

Or. en
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Motivering

Gezien de belangrijke gevolgen waartoe een internationale overeenkomst en de uitvoering ervan 
zullen leiden, is het om de economische en rechtszekerheid te waarborgen van groot belang om 
de voorwaarden aan te geven waar een dergelijke internationale overeenkomst aan moet 
voldoen om ervoor te zorgen dat er voorwaarden voor eerlijke mededinging bestaan met de 
sectoren die onder de gemeenschapsregeling voor emissiehandel vallen.

Amendement 820
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I bis (nieuw)
Richtlijn 2003/87/EG
Bijlage I bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE I bis
De volgende bijlage I a wordt aan 
Richtlijn 2003/87/EG toegevoegd:

"Bijlage I bis
Minimale eisen aan een internationale 

overeenkomst ter beperking van 
koolstoflekkage

a) Een internationale overeenkomst die 
zich uitstrekt tot de energie-intensieve 
bedrijfstakken waarvoor het weglekeffect 
een significante risicofactor vormt, of een 
specifieke internationale sectorgebonden 
overeenkomst inzake deze industrieën 
dient, om te garanderen dat er sprake is 
van eerlijke mededingingsvoorwaarden 
voor de installaties in deze industrieën, 
ten minste te voldoen aan de volgende 
criteria:
(i) de deelname van landen die een 
kritieke massa van de productie 
vertegenwoordigen,
(ii) gelijkwaardige doelstellingen voor 
CO2 emissies met uiterlijk in 2020 
gelijkwaardige effecten die gelden voor 
alle deelnemende landen, en
(iii) een doeltreffend internationaal 
bewakings- en controlesysteem. 
b) Bovendien: 
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(i) in de landen waarvoor niet dezelfde 
doelstellingen voor CO2 emissies gelden, 
worden uiterlijk in 2020 maatregelen 
opgelegd die gelijkwaardige gevolgen 
hebben in de sectoren die binnen de 
Europese Unie onder de 
gemeenschapsregeling voor de handel in 
emissierechten vallen, en;
(ii) worden door de Europese Unie 
maatregelen ingesteld, zodat de regeling 
zich uitstrekt tot importeurs van producten 
uit landen die niet onder de internationale 
overeenkomst vallen."

Or. en

Motivering

Gezien de belangrijke gevolgen waartoe een internationale overeenkomst en de uitvoering ervan 
zullen leiden, is het om de economische en rechtszekerheid te waarborgen van groot belang om 
de voorwaarden aan te geven waar een dergelijke internationale overeenkomst aan moet 
voldoen, om ervoor te zorgen dat er voorwaarden voor eerlijke mededinging bestaan met de 
sectoren die onder de gemeenschapsregeling voor emissiehandel vallen.

Amendement 821
Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage II
Richtlijn 2003/87/EG
Bijlage II bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De volgende bijlage II bis wordt aan 
Richtlijn 2003/87/EG toegevoegd:

schrappen

"BIJLAGE II bis
Verhoging van het percentage 
emissierechten dat krachtens artikel 10 
lid 2 onder a) door de lidstaten wordt 
geveild, met het oog op solidariteit en 
groei in de Gemeenschap, gericht op 
beperking van emissie en aanpassing aan 
de effecten van klimaatverandering

Aandeel van de 
lidstaat

België 10%
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Bulgarije 53%

Tsjechië 31%

Estland 42%

Griekenland 17%

Spanje 13%

Italië 2%

Cyprus 20%

Letland 56%

Litouwen 46%

Luxemburg 10%

Hongarije 28%

Malta 23%

Polen 39%

Portugal 16%

Roemenië 53%

Slovenië 20%

Slowakije 41%

Zweden 10%

Or. de

Motivering

Het is niet zinvol om in het kader van het klimaatbeleid solidariteit tussen de lidstaten te 
introduceren. Solidariteit wordt in de Europese Unie uitgeoefend middels de bestaande 
financiële instrumenten, zoals het structuurfonds of de bijdrage aan de communautaire 
begroting. Bovendien onderschrijft de indiener de doelstelling van de rapporteur dat een 
substantieel gedeelte van de middelen die bij de veiling worden geïncasseerd, moet worden 
uitgegeven in derde landen, vooral in ontwikkelingslanden. Ook daarom lijkt te kunnen worden 
afgezien van de regeling.
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Amendement 822
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage II
Richtlijn 2003/87/EG
Bijlage II bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE II bis Schrappen
De volgende bijlage II bis wordt aan 
Richtlijn 2003/87/EG toegevoegd:

BIJLAGE II bis
Verhoging van het percentage 
emissierechten dat krachtens artikel 10, 
lid 2, onder a), door de lidstaten wordt 
geveild, met het oog op solidariteit en 
groei in de Gemeenschap, gericht op 
beperking van de emissie en aanpassing 
aan de effecten van klimaatverandering
België                    10%
Bulgarije               53%
Tsjechië                 31%
Estland                  42%
Griekenland          17%
Spanje                   13%
Italië                       2%
Cyprus                  20%
Letland                 56%
Litouwen              46%
Luxemburg          10%
Hongarije            28%
Malta                   23%
Polen                   39%
Portugal              16%
Roemenië            53%
Slovenië              20%
Slowakije            41%
Zweden               10%

Or. en

(In samenhang met amendement 9 bij artikel 10)

Motivering

We zien geen motivering om onderwerpen die cohesiebeleid betreffen op te nemen in de EU ETS.
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Amendement 823
Jerzy Buzek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage II ter (nieuw)
Richtlijn 2003/87/EG
Bijlage II ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE II ter
De volgende bijlage II a wordt aan 
Richtlijn 2003/87/EG toegevoegd:

"Bijlage II ter
Veilingbeginselen

Beginsel 1
Rationele vaststelling van emissie 
/energieprijzen
Beginsel 2
Spreiding van lasten over een bepaalde 
periode
Beginsel 3
Het weglekeffect bestrijden
Beginsel 4
Warmtekrachtkoppeling ondersteunen
Beginsel 5
Bescherming tegen een vlucht naar “lage 
emissie” 
Beginsel 6
Ieder recht moet samengaan met een 
bepaalde verplichting, het recht op 
emissierechten zou dus moeten 
samengaan met een verplichte 
energieopwekking 
Beginsel 7
Eerlijke mededinging, hetgeen inhoud dat 
de entiteiten die mogen deelnemen aan de 
veiling, beperkt worden tot exploitanten 
die zijn gevestigd in een bepaald land 
(binnenlandse veilingen) of ten minste in 
een groep landen met gelijkwaardige 
carbonisatie
Beginsel 8
Een minimale, maar stapsgewijs stijgende 
prijs voor emissierechten creëren als 
biedkoers (grensprijs) bij veilingen, te 
beginnen bij 20 €/tCO2 in 2013 en stijgend 
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met 5 € per jaar tot 55 €/tCO2 in 2020.
Beginsel 9
Het creëren van een maximale maar
stapsgewijs stijgende prijs voor 
emissierechten als geleidelijk stijgende 
boete, te beginnen bij 30 €/tCO2 in 2013 
en stijgend met 10 € per jaar tot 
100 €/tCO2 in 2020."

Or. en

Motivering

De huidige ervaring van de handel in ETS emissierechten laat zien dat de prijzen onderhevig zijn 
geweest aan vrij sterke fluctuaties. Een dergelijke sterke volatiliteit brengt verhoogde 
investeringsrisico’s met zich mee en vormt dus een duidelijke beperking bij besluiten tot 
investeringen. Dit kan bijzonder schadelijk zijn voor de energiesector, aangezien hierin veel 
behoefte bestaat aan technologische vooruitgang om de emissiedoelen te halen. Er is dringend 
behoefte aan een systeem dat de potentiële reikwijdte van prijsfluctuaties binnen de ETS inperkt, 
in het bijzonder in een vroeg veilingstadium.
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