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BEKNOPTE MOTIVERING

De EU-regeling voor de handel in emissierechten (EU-ETS) trad op 1 januari 2005 in werking 
en is één van de belangrijkste instrumenten van het klimaatbeleid van de EU omdat de 
regeling de mogelijkheid biedt om op economisch efficiënte wijze absolute vermindering van 
de emissie te realiseren. De gewijzigde richtlijn is op verzoek van de Europese Raad 
opgesteld door de Commissie teneinde de zekerheid en voorspelbaarheid van de regeling voor 
de handel in emissierechten te versterken. De richtlijn heeft als belangrijkste doel de 
interpretatie van het begrip "stookinstallatie" te codificeren om een eind te maken aan de 
inconsequente toepassing van de werkingssfeer van de richtlijn, die voor de periode na 2013 
moet worden uitgebreid naar nieuwe sectoren en gassoorten. De handel in broeikasgassen is 
nu voornamelijk een zaak voor nationale overheden en regionale samenwerkingsverbanden 
tussen landen. Op het eerste gezicht hebben regionale overheidsinstanties er niet direct mee te 
maken. Dit is echter een zeer beperkte kijk op de zaak, aangezien de stookinstallaties die op 
de markt komen zich logischerwijze in een bepaalde regio van een lidstaat bevinden. De 
efficiëntie van deze installaties wat betreft hun vermogen zich aan te passen aan de 
veranderende energiebronnen en wat betreft hun afhankelijkheid van de markt van 
broeikasgassen en de voortzetting van de handel in broeikasgassen zal direct van invloed zijn 
op het lokale milieu, de economische ontwikkeling evenals de sociale cohesie en het 
werkloosheidsniveau in de regio.

Het voorstel van de Commissie is een zeer technisch en exact document, dat een 
samenhangend geheel vormt van internationale overeenkomsten.

Zoals de commissie Hübner herhaaldelijk heeft benadrukt speelt het Europees regionaal 
ontwikkelingsbeleid met de nieuwe regelgeving en de plannen voor de periode 2007-2013 een 
belangrijke rol in de financiering en ondersteuning van duurzame, competitieve en zekere 
energie. Het cohesiebeleid is er op voorbereid om in de periode 2007-2013 een nog grotere 
bijdrage te leveren aan de uitdaging om in meer zekere en duurzame energiebronnen te 
kunnen voorzien dan nu al het geval is.  In concrete financiële termen is er voor deze periode 
15.2 miljard euro van de begroting voor het cohesiebeleid uitgetrokken voor investeringen in 
duurzame en efficiënte energie.

De rapporteur van advies stelt voor om, gezien deze grote investeringen en om ervoor te 
zorgen dat er op regionaal niveau toezicht kan worden gehouden op het effect van de 
investeringen uit Europese structuurfondsen op het functioneren van de stookinstallaties in de 
betrokken regio's, regionale autoriteiten en plaatselijke overheidsfunctionarissen op de hoogte 
te stellen:

 van de handelsactiviteiten van de exploitanten van de stookinstallaties; de lokale 
autoriteiten tevens in staat te stellen de effectiviteit te beoordelen van de middelen uit 
regionale fondsen die zijn aangewend ter ondersteuning van de exploitanten van de 
installaties bij de overgang van de gebruikte technologie naar schone en hernieuwbare 
energiebronnen.

Het Parlement heeft er tevens op gewezen 1, dat veel regio's in de EU, met name de regio's 
                                               
1 Zie het verslag over de ontwikkelingsstrategie voor de ultraperifere gebieden van mevr. Sudre.
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waar toerisme de belangrijkste bron van inkomsten is, sterk afhankelijk zijn van de 
beschikbaarheid van goedkoop luchttransport om een blijvend succes van de zo belangrijke 
toeristische sector te kunnen garanderen. Landen zoals Cyprus, Griekenland, Malta en de 
ultraperifere gebieden in de EU hebben dus belang bij het vinden van een redelijk evenwicht 
tussen de noodzaak om effectieve maatregelen te treffen om de gevolgen van 
klimaatverandering te beperken en tegelijk het luchtvervoer goedkoop te houden. 

Tot slot hebben de ervaringen in de eerste handelsperiode geleerd dat de prijs van 
vergunningen enorm kan variëren, waardoor onzekerheid ontstaat voor degenen die 
investeringen in energiebesparing of hernieuwbare energieprojecten overwegen en zo 
dergelijke investeringen minder aantrekkelijk worden.  Het nieuwe systeem moet voorzien in 
maatregelen die een ontmoedigend effect hebben op speculatie, die - zoals we kunnen 
constateren bij andere markten variërend van voedsel tot olie - zeer nadelige gevolgen kan 
hebben.

AMENDEMENTEN

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen in haar 
verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) [Wat de benadering van toewijzing 
betreft, dient de luchtvaart gelijk te worden 
behandeld als andere bedrijfstakken die 
gratis overgangstoewijzingen krijgen en 
niet als de elektriciteitsopwekkers. Dit 
betekent dat 80% van de emissierechten in 
2013 gratis dient te worden toegewezen en 
dat de gratis toewijzing aan de luchtvaart 
vervolgens elk jaar met gelijke 
hoeveelheden dient te dalen, zodat er in 
2020 geen sprake meer is van gratis 
toewijzing. De Gemeenschap en haar 
lidstaten dienen te blijven werken aan een 
overeenkomst over mondiale maatregelen 
om de emissie van broeikasgassen door de 
luchtvaart terug te dringen en de situatie 

(33) Wat de benadering van toewijzing 
betreft, dient de luchtvaart te worden 
behandeld op een wijze die overeenkomt 
met haar vermogen om op middellange 
tot lange termijn vervangende 
brandstoffen te vinden. Dit betekent dat 
80% van de emissierechten in 2013 gratis 
dient te worden toegewezen en dat de 
gratis toewijzing aan de luchtvaart 
vervolgens elk jaar met gelijke 
hoeveelheden dient te dalen, zodat er in 
2020 geen sprake meer is van gratis 
toewijzing. De Gemeenschap en haar 
lidstaten dienen te blijven werken aan een 
overeenkomst over mondiale maatregelen 
om de emissie van broeikasgassen door de 



PA\722739NL.doc 5/6 PE406.005v01-00

NL

van deze bedrijfstak als onderdeel van de 
eerstvolgende toetsing van de 
Gemeenschapsregeling te evalueren.]

luchtvaart terug te dringen en de situatie 
van deze bedrijfstak als onderdeel van de 
eerstvolgende toetsing van de 
Gemeenschapsregeling te evalueren. Over 
de toepassing van deze verordening voor 
de ultraperifere gebieden van de Europese 
Unie en de eilanden, inclusief de kleine 
insulaire lidstaten moet worden beslist na 
een beoordeling van de effecten. Indien 
deze effectbeoordeling aantoont dat de 
toepassing van deze richtlijn negatieve 
sociale en economische gevolgen heeft, 
zal de Commissie maatregelen treffen om 
deze gevolgen te beperken.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Hoewel uit de ervaring gedurende de 
eerste handelsperiode blijkt welke 
mogelijkheden de Gemeenschapsregeling 
biedt en de afronding van de nationale 
toewijzingsplannen voor de tweede 
handelsperiode tegen 2012 voor 
significante emissiebeperkingen zal 
zorgen, heeft de evaluatie bevestigd dat het 
absoluut nodig is de regeling voor de 
handel in emissierechten verder te 
harmoniseren teneinde de baten van de 
handel in emissierechten beter te benutten, 
verstoringen op de interne markt te 
voorkomen en de koppeling van regelingen 
voor de handel in emissierechten te 
vergemakkelijken. Daarnaast moet er voor 
meer voorspelbaarheid worden gezorgd en 
moet de werkingssfeer van de regeling tot 
nieuwe bedrijfstakken en gassen worden 
uitgebreid teneinde zowel een krachtiger 
koolstofprijs-signaal te geven, dat nodig is 
om de nodige investeringen op gang te 

(7) Hoewel uit de ervaring gedurende de 
eerste handelsperiode blijkt welke 
mogelijkheden de Gemeenschapsregeling 
biedt en de afronding van de nationale 
toewijzingsplannen voor de tweede 
handelsperiode tegen 2012 voor 
significante emissiebeperkingen zal 
zorgen, heeft de evaluatie bevestigd dat het 
absoluut nodig is de regeling voor de 
handel in emissierechten verder te 
harmoniseren teneinde de baten van de 
handel in emissierechten beter te benutten, 
de ruimte voor speculatie te beperken, 
verstoringen op de interne markt te 
voorkomen en de koppeling van regelingen 
voor de handel in emissierechten te 
vergemakkelijken. Daarnaast moet er voor 
meer voorspelbaarheid worden gezorgd en 
moet de werkingssfeer van de regeling tot 
nieuwe bedrijfstakken en gassen worden 
uitgebreid teneinde zowel een krachtiger 
koolstofprijs-signaal te geven, dat nodig is 
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brengen, als nieuwe reductiemogelijkheden 
te bieden, die voor lagere algehele 
reductiekosten en een grotere efficiëntie 
van de regeling zullen zorgen.

om de nodige investeringen op gang te 
brengen, als nieuwe reductiemogelijkheden 
te bieden, die voor lagere algehele 
reductiekosten en een grotere efficiëntie 
van de regeling zullen zorgen.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1 a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1a.. De lidstaten en de Commissie moeten 
ervoor zorgen dat de regionale autoriteiten 
beschikken over relevante informatie over 
de installaties in hun regio, zodat zij in 
staat zullen zijn de effecten te beoordelen 
van de aanwending van middelen uit het 
Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling of het Cohesiefonds voor de 
ondersteuning van exploitanten van de 
installaties bij de overgang van de door hen 
gebruikte technologie naar schone en 
hernieuwbare energiebronnen.

Or. en
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