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BEKNOPTE MOTIVERING

De Europese Unie heeft er zich in 2007 toe verbonden om tegen 2020 haar uitstoot van 
broeikasgassen met 20% te verminderen in vergelijking met het jaar 1990. 

Aangezien dat een doelstelling is die de economische en sociale samenhang van bepaalde regio's 
fundamenteel beïnvloedt, kan een energie-efficiënte Europese economie met bescheiden uitstoot 
van broeikasgassen enkel als onderdeel van een cohesiebeleid verwezenlijkt worden. De beide 
beleidsdoelstellingen moeten dus onderling verbonden worden, en het is raadzaam om bepaalde 
aspecten van de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in het geheel van voorwaarden 
voor de fondsen voor cohesie en structurele ontwikkeling op te nemen.

De economische verschillen tussen de afzonderlijke streken maken dat vermindering van de 
uitstoot van broeikasgassen voor achtergestelde regio's een aanzienlijke last vertegenwoordigt ; 
ze zouden daarom op speciale middelen moeten kunnen rekenen zodat de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Europese Unie geen onredelijk groot nadeel met zich meebrengt. 

De Europese Unie verplicht de regeringen van de lidstaten om de verbintenis op zich te nemen, 
maar legt daarmee een aanzienlijke last op hun plaatselijke en regionale overheden en andere 
instanties en diensten die het plaatselijk en regionaal niveau vertegenwoordigen. De ambitieuze 
doelstelling is alleen maar te bereiken als er bij de coördinatie en uitvoering van de taken
aanhoudend verticale samenwerking tussen centrale regering en plaatselijke en regionale 
instanties is, en horizontale samenwerking tussen de verschillende plaatselijke en regionale 
instanties.

Maar een groot aandeel in de uitstoot van broeikasgassen is aan marktdeelnemers van de privé-
sector en individuele verbruikers toe te schrijven, zodat de medewerking van afzonderlijke 
industriële bedrijven en huishoudens bij de uitvoering van het programma levensbelangrijk is, 
zowel op het niveau van de lidstaten als van de regio's. De belangstelling van de 
marktdeelnemers voor ruimere opwekking van energie uit hernieuwbare bronnen moet met 
economische middelen gewekt worden, en daarmee op een betekenisvolle manier de 
verbintenissen van de lidstaten helpen nakomen. 

De uitstoot van broeikasgassen heeft sinds 1990 in een aantal lidstaten een betekenisvolle 
vermindering te zien gegeven, maar door 2005 als referentiejaar voor haar voorstel te nemen 
houdt de Commissie geen rekening met de inspanningen die totnogtoe geleverd zijn. De 
resultaten die een aantal lidstaten al behaald hebben, moeten in aanmerking genomen worden, en 
ik stel daarom voor om het jaar 1990 als referentiejaar te gebruiken.

AMENDEMENTEN

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de Commissie milieubeheer, volksgezondheid 
en voedselveiligheid om de volgende amendementen in haar verslag op te nemen:
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Amendement 1

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De reductie-inspanningen van de 
lidstaten moeten gebaseerd zijn op het 
beginsel van solidariteit tussen de lidstaten 
en de noodzaak van duurzame 
economische groei in de hele 
Gemeenschap, rekening houdend met het 
relatieve BBP per hoofd van de bevolking 
van de lidstaten. De lidstaten die op dit 
moment een relatief laag BBP per hoofd 
van de bevolking hebben en dus hoge 
groeiverwachtingen ten aanzien van hun 
BBP koesteren, moet worden toegestaan 
ten opzichte van 2005 meer broeikasgassen 
uit te stoten, maar zij moeten de toename 
van broeikasgasemissies wel beperken om 
bij te dragen aan de algehele verbintenis 
van de Gemeenschap om de emissies terug 
te dringen. De lidstaten die momenteel een 
relatief hoog BBP per hoofd van de 
bevolking hebben, moeten hun 
broeikasgasemissies ten opzichte van 2005
verlagen.

(7) De reductie-inspanningen van de 
lidstaten moeten gebaseerd zijn op het 
beginsel van solidariteit tussen de lidstaten 
en de noodzaak van duurzame 
economische groei in de hele 
Gemeenschap, rekening houdend met het 
relatieve BBP per hoofd van de bevolking 
van de lidstaten. De lidstaten die op dit 
moment een relatief laag BBP per hoofd 
van de bevolking hebben en dus hoge 
groeiverwachtingen ten aanzien van hun 
BBP koesteren, moet worden toegestaan 
ten opzichte van 1990 meer broeikasgassen 
uit te stoten, maar zij moeten de toename 
van broeikasgasemissies wel beperken om 
bij te dragen aan de algehele verbintenis 
van de Gemeenschap om de emissies terug 
te dringen. De lidstaten die momenteel een 
relatief hoog BBP per hoofd van de 
bevolking hebben, moeten hun 
broeikasgasemissies ten opzichte van 1990
verlagen.

Or. hu

Amendement 2

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Om verder te zorgen voor een eerlijke 
verdeling tussen de lidstaten van de 
inspanningen om een bijdrage te leveren 
aan de uitvoering van de zelfstandige 
verbintenis van de Gemeenschap, mag 
geen enkele lidstaat worden verplicht zijn 
broeikasgasemissies tegen 2020 tot meer 
dan 20% onder het niveau van 2005 te 
verlagen en mag geen enkele lidstaat 
worden toegestaan zijn 
broeikasgasemissies in 2020 tot meer dan 

Om verder te zorgen voor een eerlijke 
verdeling tussen de lidstaten van de 
inspanningen om een bijdrage te leveren 
aan de uitvoering van de zelfstandige 
verbintenis van de Gemeenschap, mag 
geen enkele lidstaat worden verplicht zijn 
broeikasgasemissies tegen 2020 tot meer 
dan 20% onder het niveau van 1990 te 
verlagen en mag geen enkele lidstaat 
worden toegestaan zijn 
broeikasgasemissies in 2020 tot meer dan 
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20% boven het niveau van 2005 te 
verhogen. De broeikasgasemissiereducties 
moeten plaatsvinden tussen 2013 en 2020, 
waarbij het elke lidstaat wordt toegestaan 
een hoeveelheid van 2% van de 
broeikasgasemissieplafonds van die lidstaat 
van het volgende jaar eerder te gebruiken 
en waarbij het een lidstaat waarvan de 
emissies lager waren dan zijn 
emissieplafond wordt toegestaan zijn extra 
tot stand gebrachte emissiereducties naar 
het volgende jaar over te dragen.

20% boven het niveau van 1990 te 
verhogen. De broeikasgasemissiereducties 
moeten plaatsvinden tussen 2013 en 2020,  
waarbij het elke lidstaat wordt toegestaan 
een hoeveelheid van 2% van de 
broeikasgasemissieplafonds van die lidstaat 
van het volgende jaar eerder te gebruiken 
en waarbij het een lidstaat waarvan de 
emissies lager waren dan zijn 
emissieplafond wordt toegestaan zijn extra 
tot stand gebrachte emissiereducties naar 
het volgende jaar over te dragen.

Or. hu

Amendement 3

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deze beschikking worden regels 
vastgesteld voor de bepaling van de 
bijdrage die de lidstaten moeten leveren 
aan de verbintenis van de Gemeenschap 
voor de periode van 2013 tot en met 2020 
om broeikasgasemissiereducties te 
realiseren uit niet onder Richtlijn 
2003/87/EG vallende bronnen, en voor de 
evaluatie daarvan.

In deze beschikking worden regels 
vastgesteld voor de bepaling van de 
bijdrage die de lidstaten moeten leveren 
aan de verbintenis van de Gemeenschap 
voor de periode van 2013 tot en met 2020 
om broeikasgasemissiereducties te 
realiseren en voor de evaluatie daarvan.

Or. hu

Amendement 4

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Totdat de Gemeenschap een 
internationale overeenkomst inzake 
klimaatverandering heeft gesloten die tot 
grotere reducties leidt dan op grond van dit 
artikel is vereist, moet iedere lidstaat tegen 
2020 zijn broeikasgasemissies uit bronnen 
die niet onder Richtlijn 2003/87/EG 
vallen, beperken met het percentage dat 

1. Totdat de Gemeenschap een 
internationale overeenkomst inzake 
klimaatverandering heeft gesloten die tot 
grotere reducties leidt dan op grond van dit 
artikel is vereist, moet iedere lidstaat tegen 
2020 zijn broeikasgasemissies beperken 
met het percentage dat voor die lidstaat in 
de bijlage bij deze beschikking is 
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voor die lidstaat in de bijlage bij deze 
beschikking is vastgesteld ten opzichte van 
de emissies van die lidstaat in 2005.

vastgesteld ten opzichte van de emissies 
van die lidstaat in 1990.

Or. hu

Amendement 5

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onverminderd lid 3 en artikel 4, moet 
elke lidstaat ervoor zorgen dat zijn totale 
broeikasgasemissies in 2013 uit bronnen 
die niet onder Richtlijn 2003/87/EG vallen
niet meer bedragen dan de gemiddelde 
jaarlijkse broeikasgasemissie van die 
lidstaat uit die bronnen gedurende de 
jaren 2008, 2009 en 2010, zoals 
gerapporteerd en gecontroleerd 
overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG en 
Beschikking nr. 280/2004/EG.

2. Onverminderd lid 3 en artikel 4, moet 
elke lidstaat ervoor zorgen dat zijn totale 
broeikasgasemissies in 2013 niet meer 
bedragen dan de bovengrens in 2020 die 
voor elke lidstaat in de bijlage vastgelegd 
is. Om duidelijk de grens te trekken kan 
elke lidstaat één van de twee volgende 
opties kiezen:
i) ofwel van de streefwaarden uitgaan die 
voor elke lidstaat in het Protocol van 
Kyoto vastgelegd zijn, 
ii) ofwel van de gemiddelde jaarlijkse 
broeikasgasemissie van die lidstaat in de 
jaren 2008, 2009 en 2010 samen uitgaan,
zoals gerapporteerd en gecontroleerd 
overeenkomstig Beschikking nr. 
280/2004/EG.

Or. hu

Amendement 6

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
De Commissie ziet erop toe dat de 
verbintenis van de Europese Unie om 
haar uitstoot van broeikasgassen te 
verminderen, in overeenstemming met 
haar cohesiebeleid uitgevoerd wordt, met 
inachtneming van het feit dat de 
economische en sociale samenhang van 
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de verschillende lidstaten en regio's 
gehandhaafd en versterkt moet worden.

Or. hu

Amendement 7

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Artikel 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 ter
Aangezien de verbintenis die de Europese 
Unie aangegaan is niet alleen opdrachten 
voor de centrale regering van de lidstaten 
inhoudt maar ook voor hun plaatselijke 
en regionale overheden en andere 
instanties en diensten die de plaatselijke 
en regionale belangen behartigen, 
behoort het tot de taak van de lidstaten om 
voor samenwerking tussen de centrale en 
plaatselijke overheden op verschillende 
niveaus te zorgen, omdat de ambitieuze 
doelstellingen zonder hun medewerking 
niet verwezenlijkt kunnen worden.

Or. hu

Amendement 8

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Artikel 5 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 quater
Naast de verschillende lidstaten, de
centrale regeringen en plaatselijke en 
regionale overheden en instanties 
verlenen ook de marktdeelnemers - samen 
met de huishoudens en individuele 
verbruikers - hun medewerking aan de 
uitvoering van het programma, ongeacht 
de omvang van de uitstoot aan 
broeikasgassen die hun toe te schrijven is.

Or. hu
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Amendement 9

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Artikel 5 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 quinquies
De uiterste datum om de verbintenissen 
na te komen is 2020. In de tussentijdse 
periode worden er een aantal projecten uit 
de structuurfondsen en het Cohesiefonds 
van de Europese Unie gefinancierd; de 
Commissie heeft tot taak om voor de 
onderlinge verbinding tussen de beide 
beleidsterreinen te zorgen en een aantal 
aspecten van de vermindering van de 
uitstoot van broeikasgassen in het geheel 
van voorwaarden voor de besteding van 
de middelen voor cohesie en structurele 
ontwikkeling op te nemen.

Or. hu

Amendement 10

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Artikel 5 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 sexies
Aangezien hogere energieproductie uit 
hernieuwbare bronnen van het grootste 
belang is om de uitstoot van 
broeikasgassen te verminderen, behoort 
het tot de taken van de lidstaten om 
energieproductie uit hernieuwbare 
bronnen met fiscale maatregelen en 
andere stimulansen economisch 
aantrekkelijker te maken voor de 
krachtcentrales en stroomleveranciers die 
de markt beheersen, zodat de 
marktdeelnemers aangemoedigd worden 
om een betekenisvolle bijdrage tot de 
nakoming van de verbintenissen van de 
lidstaten te leveren door de 
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energieproductie uit hernieuwbare 
bronnen uit te breiden.

Or. hu

Amendement 11

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Artikel 5 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 septies
De lidstaten zorgen voor financiering van 
nieuwe en vernieuwende technieken om 
het bedrijfsleven in staat te stellen om 
nieuwe arbeidsplaatsen op te richten, en 
tegelijk het concurrentievermogen te 
verbeteren en de doelstellingen van de 
strategie van Lissabon te helpen 
verwezenlijken.

Or. hu

Amendement 12

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Artikel 5 octies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 octies
Gezamenlijke uitvoering en het 
mechanisme voor milieuvriendelijke 
ontwikkeling zijn flexibele
beleidsinstrumenten die de Europese Unie 
haar verbintenissen kunnen helpen 
nakomen; de Commissie moet hun 
aanwending in de toekomst dan ook 
uitbreiden en niet inperken, aangezien de 
lidstaten - en de verschillende regio's 
binnen de lidstaten - uiteenlopende 
sociaal-economische en milieutechnische 
kenmerken vertonen, zodat de middelen 
om de doelstellingen te bereiken 
verschillend kunnen zijn voor de lidstaten 
en de regio's binnen de lidstaten.
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Or. hu

Amendement 13

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Artikel 5 nonies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 nonies
Aangezien het voor de Europese Unie van 
het grootste belang is dat er een 
internationale overeenkomst tot 
vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen bereikt wordt, stelt de 
Commissie in het belang van de 
economische samenhang alles in het werk 
om te zorgen dat er een nieuwe 
wereldwijde overeenkomst over de 
vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen voorligt wanneer de 
overeenkomst van Kyoto afloopt.

Or. hu

Amendement 14

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Artikel 5 decies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 decies
Aangezien de ambitieuze verbintenissen 
van de Europese Unie de achtergestelde 
regio's een aanzienlijke last op de 
schouders leggen, zorgt de Commissie 
voor steunverlening zodat ze naarmate de 
doelstellingen verwezenlijkt worden, niet 
ernstig benadeeld worden door financiële 
problemen op korte termijn.  

Or. hu
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Amendement 15

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 bis
Binnen de 6 maanden na de 
ondertekening van de internationale 
overeenkomst over de 
klimaatverandering, die een bindende 
vermindering van de uitstoot oplegt, die de 
bepalingen van artikel 3 van deze 
beschikking overschrijdt, legt de 
Commissie een wetgevend voorstel voor de 
bijdragen van de lidstaten tot verdere 
verbintenissen van de Gemeenschap voor, 
dat volgens artikel 251 van het Verdrag 
tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap aangenomen wordt.

Or. hu

Amendement 16

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De emissieplafonds op grond van artikel 3 
van deze beschikking worden aangepast 
volgens de hoeveelheid overeenkomstig 
artikel 11 van Richtlijn 2003/87/EG 
afgegeven broeikasgasemissierechten die 
het resultaat is van een wijziging van het 
toepassingsgebied van die richtlijn ten 
aanzien van de bronnen die eronder 
vallen, na uiteindelijke goedkeuring door 
de Commissie van de nationale 
toewijzingsplannen voor de periode 2008 
tot en met 2012 overeenkomstig die 
richtlijn.
De Commissie maakt de cijfers die het 
resultaat zijn van die aanpassing bekend.

Schrappen

Or. hu
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Amendement 17

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Bijlage, opschrift van de 1e kolom : Broeikasgasemissies van de lidstaten als bedoeld in 
artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Broeikasgasemissieplafonds per lidstaat 
tegen 2020 in vergelijking met de 
broeikasgasemissies in 2005 voor bronnen 
die niet onder Richtlijn 2003/87/EG vallen

Broeikasgasemissieplafonds per lidstaat 
tegen 2020 in vergelijking met de 
broeikasgasemissies in 1990 voor bronnen 
die niet onder Richtlijn 2003/87/EG vallen

Or. hu
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