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*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
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Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. Bij  wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het 
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven : [...]. 
De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten 
en betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld 
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correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad inzake 
de inspanningen van de lidstaten om hun broeikasgasemissies terug te dringen om aan 
de verbintenissen van de Gemeenschap op het gebied van het terugdringen van 
broeikasgassen tot 2020 te voldoen
(COM(2008)0017 – C6-0041/2008 – 2008/0014(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2008)0017),

– gelet op artikel 251, lid 2, en artikel 175, lid 1, van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0041/2008),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en de adviezen van de Commissie industrie, onderzoek en energie, de Commissie 
economische en monetaire zaken, de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de 
Commissie regionale ontwikkeling (A6-0000/2008),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Amendement 1

Voorstel voor een beschikking
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Naar de mening van de Gemeenschap, 
recentelijk tot uitdrukking gebracht door de 
Raad Milieu in zijn bijeenkomst van 5 
november 2007 in Brussel, zou de 
gemiddelde temperatuur aan het 
aardoppervlak, om deze doelstelling te 

(2) Naar de mening van de Gemeenschap, 
recentelijk tot uitdrukking gebracht door de 
Raad Milieu in zijn bijeenkomst van 5 
november 2007 in Brussel, zou de 
gemiddelde temperatuur aan het 
aardoppervlak, om deze doelstelling te 
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halen, wereldwijd niet meer dan 2°C boven 
de pre-industriële niveaus mogen 
uitstijgen, wat erop neerkomt dat de 
broeikasgasemissies tegen 2050 ten minste 
tot 50% onder het niveau van 1990 
teruggedrongen zouden moeten zijn. Alle 
sectoren van de economie moeten ertoe 
bijdragen deze emissiereducties te 
bereiken. De ontwikkelde landen moeten 
de leiding blijven nemen door zich ertoe te 
verbinden hun broeikasgasemissies tegen 
2020 collectief met 30% te verminderen 
ten opzichte van 1990.

halen, wereldwijd niet meer dan 2°C boven 
de pre-industriële niveaus mogen 
uitstijgen, wat erop neerkomt dat de 
broeikasgasemissies tegen 2050 ten minste 
tot 50% onder het niveau van 1990 
teruggedrongen zouden moeten zijn. Alle 
sectoren van de economie moeten ertoe 
bijdragen deze emissiereducties te 
bereiken. De ontwikkelde landen moeten 
de leiding blijven nemen door zich ertoe te 
verbinden hun broeikasgasemissies tegen 
2020 collectief te verminderen met 30% 
ten opzichte van 1990, en tegen 2050 met 
circa 80%.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een beschikking
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Bij Richtlijn 2003/87/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 13 
oktober 2003 tot vaststelling van een 
regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten binnen de 
Gemeenschap en tot wijziging van 
Richtlijn 96/61/EG van de Raad is een 
regeling vastgesteld voor de handel in 
broeikasgasemissierechten binnen de 
Gemeenschap, die bepaalde sectoren in de 
economie bestrijkt. Om tegen 2020 de 
doelstelling van 20% vermindering van de 
uitstoot van broeikasgassen ten opzichte 
van het niveau van 1990 op 
kosteneffectieve wijze te halen, moeten 
alle sectoren van de economie aan de 
emissiereductie bijdragen. De lidstaten 
moeten derhalve aanvullende 
beleidsinitiatieven en maatregelen invoeren 
om te trachten de uitstoot van 
broeikasgassen door bronnen die niet onder 
Richtlijn 2003/87/EG vallen, verder terug 

(5) Bij Richtlijn 2003/87/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 13 
oktober 2003 tot vaststelling van een 
regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten binnen de 
Gemeenschap en tot wijziging van 
Richtlijn 96/61/EG van de Raad is een 
regeling vastgesteld voor de handel in 
broeikasgasemissierechten binnen de 
Gemeenschap, die bepaalde sectoren in de 
economie bestrijkt. Om tegen 2020 de 
doelstelling van 30% vermindering van de 
uitstoot van broeikasgassen ten opzichte 
van het niveau van 1990 op 
kosteneffectieve wijze te halen, of van 
20% indien de omvattende overeenkomst 
voor de periode na 2012 vertraging 
oploopt, moeten alle sectoren van de 
economie, met inbegrip van het 
internationale maritieme vervoer, aan de 
emissiereductie bijdragen. De lidstaten 
moeten derhalve aanvullende 
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te dringen. beleidsinitiatieven en maatregelen invoeren 
om te trachten de uitstoot van 
broeikasgassen door bronnen die niet onder 
Richtlijn 2003/87/EG vallen, verder terug 
te dringen.

Or. en

Motivering

Het vierde evaluatieverslag van de Intergouvernementele Werkgroep inzake 
klimaatverandering (IPCC) concludeert dat om de opwarming van de aarde met 50% 
waarschijnlijkheid te beperken tot minder dan 2 o C ten opzichte van de 
temperatuurgemiddelden van vóór de industrialisatie, de geïndustrialiseerde landen hun 
emissies met 25-40% ten opzichte van 1990 moeten verminderen. De -30% doelstelling is bij 
herhaling door de staatshoofden bevestigd en moet het uitgangspunt zijn voor de planning 
van maatregelen in de lidstaten om de Europese doelstellingen inzake het klimaat te bereiken. 

Amendement 3

Voorstel voor een beschikking
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) De uitstoot van broeikasgassen van 
sectoren die niet onder Richtlijn 
2003/87/EG vallen moeten jaarlijks op 
lineaire wijze verder dalen, zodat in 2050 
een vermindering van deze uitstoot met 
80% ten opzichte van de uitstoot van 1990 
wordt bereikt, met als uiteindelijke 
doelstelling de eliminering van de uitstoot 
van broeikasgassen afkomstig van het 
gebruik van fossiele brandstoffen in de 
Europese Unie. De Commissie moet voor 
2012 onderzoeken in hoeverre deze 
doelstelling adequaat is, op basis van de 
internationale verbintenissen van de EU 
en van de laatste wetenschappelijke 
bevindingen over de gevoeligheid van het 
klimaat en de mogelijkheden voor 
reductie van broeikasgasemissies, die 
nodig is om gevaarlijke, door menselijke 
activiteiten veroorzaakte invloeden op het 
klimaat te vermijden, en eventueel 
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voorstellen indienen om de doelstelling te 
differentiëren tussen de lidstaten. 

Or. en

Motivering
De Europese Raad in maart 2007 heeft aangegeven dat in de geïndustrialiseerde landen de 
uitstoot voor 2050 met circa 60-80% moet worden gereduceerd. Om dit te bereiken moeten de 
lidstaten een beleid voor de lange termijn opzetten in verschillende sectoren, zoals 
huisvesting, grondgebruik en vervoer, zodat verdere investeringen in de infrastructuur die 
haaks staan op de doelstellingen inzake klimaatbescherming kunnen worden vermeden. Dit 
strookt ook met het ETS-voorstel, waarin ook een reductiekoers is uitgezet voor de periode na 
2020. 

Amendement 4

Voorstel voor een beschikking
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De lidstaten moeten derhalve gebruik 
kunnen maken van broeikasgascredits voor 
reducties die worden behaald in de periode 
2008-2012 en die voortkomen uit soorten 
projecten die in die periode door alle 
lidstaten worden aanvaard. De lidstaten 
moeten ook gebruik kunnen maken van 
broeikasgascredits voor reducties die na de 
periode 2008-2012 worden behaald en die 
voortkomen uit projecten die in de periode 
2008-2012 zijn geregistreerd en 
uitgevoerd, van de soorten 
("projectcategorieën") die in die periode 
door alle lidstaten werden aanvaard.

(10) De lidstaten moeten derhalve gebruik 
kunnen maken van broeikasgascredits voor 
reducties die worden behaald in de periode 
2008-2012 en die voortkomen uit soorten 
projecten met betrekking tot hernieuwbare 
energie en efficiency van de vraagzijde 
(met uitsluiting van grote 
waterkrachtcentrales), die in die periode 
door alle lidstaten worden aanvaard. De 
lidstaten moeten ook gebruik kunnen 
maken van broeikasgascredits voor 
reducties die na de periode 2008-2012 
worden behaald en die voortkomen uit 
projecten die in de periode 2008-2012 zijn 
geregistreerd en uitgevoerd, van de soorten 
("projectcategorieën") met betrekking tot 
hernieuwbare energie en efficiency van de 
vraagzijde (met uitsluiting van grote 
waterkrachtcentrales), die in die periode 
door alle lidstaten werden aanvaard.

Or. en
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Motivering

Het zou van inconsistentie getuigen om compensaties toe te staan in industriële sectoren die 
gevoelig zijn voor koolstoflekken, wanneer er in het kader van de ETS speciale maatregelen 
zijn gepland om dezelfde sectoren te beschermen. Het toekennen van credits op basis van 
investeringen in mechanismen voor schone ontwikkeling in deze sectoren zou de facto 
neerkomen op het creëren van financiële stimulansen voor koolstoflekken.

Amendement 5

Voorstel voor een beschikking
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) In de minst ontwikkelde landen 
(MOL's) zijn maar zeer weinig projecten in 
het kader van het mechanisme voor schone 
ontwikkeling (CDM-projecten) uitgevoerd. 
Aangezien de Gemeenschap de eerlijke 
verdeling van CDM-projecten steunt, onder 
meer door het wereldwijde 
bondgenootschap tegen klimaatverandering 
van de Commissie, is het passend om, ten 
aanzien van soorten projecten die in de 
periode 2008-2012 door alle lidstaten 
worden aanvaard, ook zekerheid te 
verschaffen over de aanvaarding van 
credits van projecten die na de periode 
2008-2012 in de MOL's van start gaan. Tot 
2020 of, als dat eerder is, totdat een 
overeenkomst is gesloten met de 
Gemeenschap, moeten deze credits worden 
aanvaard.

(11) In de minst ontwikkelde landen 
(MOL's) zijn maar zeer weinig projecten in 
het kader van het mechanisme voor schone 
ontwikkeling (CDM-projecten) uitgevoerd. 
Aangezien de Gemeenschap de eerlijke 
verdeling van CDM-projecten steunt, onder 
meer door het wereldwijde 
bondgenootschap tegen klimaatverandering 
van de Commissie, is het passend om, ten 
aanzien van soorten projecten met 
betrekking tot hernieuwbare energie en 
efficiency van de vraagzijde (met 
uitsluiting van grote 
waterkrachtcentrales) die in de periode 
2008-2012 door alle lidstaten worden 
aanvaard, ook zekerheid te verschaffen 
over de aanvaarding van credits van 
projecten die na de periode 2008-2012 in 
de MOL's van start gaan. Tot 2020 of, als 
dat eerder is, totdat een overeenkomst is 
gesloten met de Gemeenschap, moeten 
deze credits worden aanvaard.

Or. en

Motivering

Het zou van inconsistentie getuigen om compensaties toe te staan in industriële sectoren die 
gevoelig zijn voor koolstoflekken, wanneer er in het kader van de ETS speciale maatregelen 
zijn gepland om dezelfde sectoren te beschermen. Recognising credits from CDM investments 
in these sectors could de facto mean financial incentives promoting carbon leakage.
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Amendement 6

Voorstel voor een beschikking
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om de flexibiliteit nog verder te 
vergroten en om de duurzame 
ontwikkeling in ontwikkelingslanden te 
bevorderen, moeten de lidstaten gebruik 
kunnen maken van extra credits uit 
projecten door middel van 
overeenkomsten die door de 
Gemeenschap worden gesloten met derde 
landen. Zonder een toekomstige 
internationale overeenkomst inzake 
klimaatverandering waarbij de 
toegewezen hoeveelheid voor ontwikkelde 
landen wordt vastgesteld, kunnen de 
projecten in het kader van de 
gemeenschappelijke uitvoering (JI-
projecten) na 2012 niet worden 
voortgezet. Broeikasgascredits die uit 
dergelijke projecten voortkomen, moeten 
echter blijvend worden erkend door 
middel van overeenkomsten met derde 
landen.

Schrappen.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een beschikking
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het is van belang dat de lidstaten de 
CDM-credits kunnen blijven gebruiken, 
zodat er na 2012 een markt voor die credits 
blijft bestaan. Om ervoor te zorgen dat er 
een dergelijke markt blijft bestaan en dat er 
meer emissiereducties in de Gemeenschap 

(13) Het is van belang dat de lidstaten de 
CDM-credits kunnen blijven gebruiken, 
zodat er na 2012 een markt voor die credits 
blijft bestaan. Om ervoor te zorgen dat er 
een dergelijke markt blijft bestaan en dat er 
meer emissiereducties in de Gemeenschap 
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zelf plaatsvinden, waardoor de uitvoering 
van de doelstellingen van de Gemeenschap 
op het gebied van hernieuwbare energie, 
energiezekerheid, innovatie en 
concurrentievermogen wordt bevorderd, 
moet het jaarlijkse gebruik door de 
lidstaten van credits die voortvloeien uit 
broeikasgasemissiereductieprojecten in 
derde landen slechts worden toegestaan tot 
een hoeveelheid die 3% vertegenwoordigt 
van de emissies van elke lidstaat die in 
2005 niet onder Richtlijn 2003/87/EG 
vielen, totdat er overeenstemming is 
bereikt over een toekomstige internationale 
overeenkomst inzake klimaatverandering. 
Dit komt neer op een derde van de 
reductie-inspanning in 2020. De lidstaten 
moet worden toegestaan het ongebruikte 
deel van deze hoeveelheid over te dragen 
aan andere lidstaten.

zelf plaatsvinden, waardoor de uitvoering 
van de doelstellingen van de Gemeenschap 
op het gebied van hernieuwbare energie, 
energiezekerheid, innovatie en 
concurrentievermogen wordt bevorderd, 
moet het jaarlijkse gebruik door de 
lidstaten van credits die voortvloeien uit 
broeikasgasemissiereductieprojecten in 
derde landen slechts worden toegestaan tot 
een hoeveelheid die 1% vertegenwoordigt 
van de emissies van elke lidstaat die in 
2005 niet onder Richtlijn 2003/87/EG 
vielen, totdat er overeenstemming is 
bereikt over een toekomstige internationale 
overeenkomst inzake klimaatverandering. 
In afwachting van de sluiting van deze 
overeenkomst moet de waarde van CDM-
credits die worden gebruikt voor naleving 
na 2012, worden gehalveerd.

Or. en

Motivering

De totale reductie van 2005 tot 2020 in het -20% scenario in de sectoren die niet onder de 
emissiehandel vallen, bedraagt 1200 MT. Het voorstel van de Commissie kan leiden tot wel 
700 Mt aan potentiële compensaties in het kader van  JI/CDM-projecten, hetgeen meer dan  
50% van de vereiste reducties in deze sectoren vertegenwoordigt. Het voorstel om voortgezet 
gebruik van deze compensaties in zekere mate ook zonder een overeenkomst voor de periode 
na 2012 toe te laten, kan in beperktere mate worden gesteund, maar gezien de gegronde zorg 
over de kwaliteit en het aanvullende karakter van deze credits wordt voorgesteld dat voor elke 
ton compensatie voor emissies in de EU twee gecertificeerde emissiereducties (CER's) vereist 
zijn.

Amendement 8

Voorstel voor een beschikking
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) De Gemeenschap moet een 
significante bijdrage leveren aan de 
reductie van de broeikasgasemissies in 
landen die partij zijn bij het Raamverdrag 
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van de Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering, maar niet zijn 
opgenomen in bijlage I van dit verdrag 
(niet-bijlage I-partijen). Deze bijdrage aan 
de reductie van de broeikasgasemissies bij 
niet-bijlage I-partijen moet gebaseerd zijn 
op een mondiaal emissiereductieplan dat 
de doelstelling om de klimaatverandering 
te beperken tot een stijging van 2 °C ten 
opzichte van de temperatuurgemiddelden 
in het pre-industriële tijdperk binnen 
bereik brengt, en moet afhankelijk 
worden gesteld van een omvattende 
internationale overeenkomst voor de 
periode na 2012. Deze verbintenis van de 
Gemeenschap inzake de externe reductie 
van broeikasgasemissies moet worden 
verdeeld tussen de lidstaten, waarbij 
rekening wordt gehouden met het BBP 
per hoofd van de bevolking van elke 
lidstaat. De lidstaten moeten adequate 
middelen inzetten om hun verbintenis 
inzake externe reductie van 
broeikasgasemissies na te komen, onder 
meer door een substantieel deel van de 
inkomsten uit de veiling van rechten 
krachtens Richtlijn 2003/87/EG hiervoor 
te reserveren. 

Or. en

Motivering
Het vierde evaluatieverslag van de Intergouvernementele Werkgroep inzake 
klimaatverandering (IPCC) concludeert dat om de opwarming van de aarde onder de 2 o C te 
houden er ook een significante koerswijziging in de ontwikkelingslanden nodig is. De 
geïndustrialiseerde landen hebben de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de vereiste 
reductie van de emissies in ontwikkelingslanden naast hun verplichte reducties in eigen land, 
mits er een omvattende internationale overeenkomst is gesloten.
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Amendement 9

Voorstel voor een beschikking
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De voortgang bij de uitvoering van de 
verbintenissen in het kader van deze 
beschikking moet jaarlijks worden 
beoordeeld op basis van verslagen die 
worden ingediend in het kader van 
Beschikking nr. 280/2004/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 
februari 2004 betreffende een 
bewakingssysteem voor de uitstoot van 
broeikasgassen in de Gemeenschap en de 
uitvoering van het Protocol van Kyoto. 
Eens in de twee jaar moeten de geraamde 
vorderingen worden beoordeeld en in 2016 
moet een volledige evaluatie worden 
opgesteld over de tenuitvoerlegging van 
deze beschikking.

(15) De voortgang bij de uitvoering van de 
verbintenissen in het kader van deze 
beschikking moet jaarlijks worden 
beoordeeld op basis van verslagen die 
worden ingediend in het kader van 
Beschikking nr. 280/2004/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 
februari 2004 betreffende een 
bewakingssysteem voor de uitstoot van 
broeikasgassen in de Gemeenschap en de 
uitvoering van het Protocol van Kyoto. 
Deze verslagen moeten prognoses 
inhouden van de reductie van 
broeikasgasemissies als gevolg van de 
maatregelen die in alle belangrijke 
sectoren zijn gepland met het oog op de 
verwezenlijking van de 
reductiedoelstellingen van 2050. Eens in 
de twee jaar moeten de geraamde 
vorderingen worden beoordeeld en in 2016 
moet een volledige evaluatie worden 
opgesteld over de tenuitvoerlegging van 
deze beschikking. Als onderdeel van de 
tweejaarlijkse beoordeling moet de 
Commissie een evaluatie uitvoeren van en 
verslag uitbrengen over de vorderingen 
die zijn gemaakt wat betreft de bijdrage op 
verschillende communautaire 
beleidsterreinen (bijvoorbeeld de 
landbouw, productvereisten, 
structuurbeleid, onderzoek) aan de 
inspanningen inzake de reductie van 
broeikasgasemissies.

Or. en
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Amendement 10

Voorstel voor een beschikking
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Zodra de Gemeenschap een 
internationale overeenkomst sluit over 
klimaatverandering, moeten de 
emissiesplafonds voor de lidstaten worden 
aangepast om de verbintenis van de 
Gemeenschap op het gebied van 
broeikasgasemissiereductie te bereiken die 
in die overeenkomst wordt vastgesteld, 
rekening houdend met het beginsel van 
solidariteit tussen de lidstaten en de 
noodzaak van duurzame economische 
groei in de hele Gemeenschap. De 
hoeveelheid credits uit 
broeikasgasemissiereductieprojecten in 
derde landen die elke lidstaat mag 
gebruiken, moet worden verhoogd met ten 
hoogste 50% van de extra reductie-
inspanning uit bronnen die niet onder 
Richtlijn 2003/87/EG vallen.

(17) Zodra de Gemeenschap een 
internationale overeenkomst sluit over 
klimaatverandering, moeten de 
emissiesplafonds voor de lidstaten worden 
aangepast om de verbintenis van de 
Gemeenschap op het gebied van 
broeikasgasemissiereductie te bereiken die 
in die overeenkomst wordt vastgesteld, 
rekening houdend met het beginsel van 
solidariteit tussen de lidstaten en de 
noodzaak van duurzame economische 
groei in de hele Gemeenschap. 

Or. en

Motivering

Het vierde evaluatieverslag van de Intergouvernementele Werkgroep inzake 
klimaatverandering (IPCC) concludeert dat om de opwarming van de aarde met 50% 
waarschijnlijkheid te beperken tot minder dan 2 o C ten opzichte van de 
temperatuurgemiddelden van het tijdperk vóór de industrialisatie, de geïndustrialiseerde 
landen hun emissies met 25-40% ten opzichte van 1990 moeten verminderen. Daarnaast is 
een significante koerswijziging in de ontwikkelingslanden nodig. De geïndustrialiseerde 
landen hebben de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de vereiste reductie van de 
emissies in ontwikkelingslanden, naast en niet als compensatie van hun reductiedoelstellingen 
in eigen land.  
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Amendement 11

Voorstel voor een beschikking
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Met het oog op een doeltreffende 
uitvoering moet deze beschikking voorzien 
in een mechanisme dat bepaalt dat een 
lidstaat die zijn jaarlijkse doelstelling 
inzake broeikasgasemissie overschrijdt, 
een boete krijgt opgelegd die overeenkomt 
met de boetes die gelden voor installaties 
krachtens Richtlijn 2003/87/EG en dat 
een dienovereenkomstige hoeveelheid 
CO2- equivalent van de daaropvolgende 
veiling van rechten krachtens die richtlijn 
wordt afgetrokken. Inkomsten uit deze 
boetes moeten worden gestort in een 
Gemeenschapsfonds voor de financiering 
van maatregelen ter beperking van de 
klimaatverandering.

Or. en

Motivering

Om de globale EU-doelstelling te bereiken is het belangrijk dat de lidstaten de beschikking 
naleven. Een doeltreffend nalevingsmechanisme naar het voorbeeld van het mechanisme dat 
van toepassing is op installaties in het kader van de ETS is noodzakelijk.

Amendement 12

Voorstel voor een beschikking
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 

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 vanaf 2013 om 
broeikasgasemissiereducties te realiseren 
uit niet onder Richtlijn 2003/87/EG 
vallende bronnen, en voor de evaluatie 
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evaluatie daarvan. daarvan. Emissies van het internationale 
maritieme vervoer vallen onder deze 
beschikking tenzij en totdat deze binnen 
het toepassingsgebied zijn gebracht van 
Richtlijn 2003/87/EG of een ander 
communautair wetsinstrument voor 
reductie van de broeikasgasemissies van 
het internationale maritieme vervoer.

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. De Gemeenschap beperkt voor 2020 
haar broeikasgasemissies die niet onder 
Richtlijn 2003/87/EG vallen met een 
hoeveelheid die overeenkomt met een 
derde van de Gemeenschapsdoelstelling 
van een totale reductie van 
broeikasgasemissies met 30% voor 2020 
ten opzichte van de uitstoot van 1990.*
_________
* De overeenkomstige grenswaarden van 
broeikasgasemissies en hoeveelheden in 
ton CO2-equivalent per lidstaat worden 
berekend door de Commissie.

Or. en

Motivering

Het vierde evaluatieverslag van de Intergouvernementele Werkgroep inzake 
klimaatverandering (IPCC) concludeert dat om de opwarming van de aarde met 50% 
waarschijnlijkheid te beperken tot minder dan 2 o C ten opzichte van de 
temperatuurgemiddelden van het tijdperk vóór de industrialisatie, de geïndustrialiseerde 
landen hun emissies met 25-40% ten opzichte van 1990 moeten verminderen. De -30% 
doelstelling is bij herhaling door de staatshoofden bevestigd en moet het uitgangspunt zijn 
voor de planning van maatregelen in de lidstaten om de Europese doelstellingen inzake het 
klimaat te bereiken. 
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Amendement 14

Voorstel voor een beschikking
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 voor die lidstaat in de 
bijlage bij deze beschikking is vastgesteld 
ten opzichte van de emissies van die 
lidstaat in 2005.

1. Iedere lidstaat beperkt tegen 2020 zijn 
broeikasgasemissies uit bronnen die niet 
onder Richtlijn 2003/87/EG vallen, ten 
minste met het percentage dat voor die 
lidstaat in bijlage -1 bij deze beschikking is 
vastgesteld ten opzichte van de emissies 
van die lidstaat in 2005.*

_______
* De overeenkomstige grenswaarden van 
broeikasgasemissies en hoeveelheden in ton CO2-
equivalent per lidstaat worden berekend door de 
Commissie.

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd lid 3 en artikel 4, moet elke 
lidstaat die broeikasgasemissies jaarlijks 
lineair beperken om ervoor te zorgen dat 
die emissies het plafond voor die lidstaat in 
2020, zoals in de bijlage aangegeven, niet 
overschrijdt.

Onverminderd lid 3 en artikel 4, moet elke 
lidstaat die broeikasgasemissies jaarlijks 
lineair beperken om ervoor te zorgen dat 
die emissies het plafond voor die lidstaat in 
2020, zoals in bijlage -1 aangegeven, niet 
overschrijdt. 

_______
* De overeenkomstige grenswaarden van 
broeikasgasemissies en hoeveelheden in ton CO2-
equivalent per lidstaat worden berekend door de 
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Commissie.

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Gedurende de jaren 2013 tot en met 
2019 mag elke lidstaat een hoeveelheid van 
2% van de in lid 2 bedoelde 
broeikasgasemissieplafonds van die lidstaat 
van het volgende jaar eerder gebruiken. Als 
de uitstoot van een lidstaat lager is dan het 
in lid 2 bedoelde plafond, mag hij zijn 
overschot aan emissiereductie overdragen 
naar het volgende jaar.

3. Gedurende de jaren 2013 tot en met 
2019 mag elke lidstaat een hoeveelheid van 
2% van de in lid 2 bedoelde 
broeikasgasemissieplafonds van die lidstaat 
van het volgende jaar eerder gebruiken. Als 
de binnenlandse uitstoot van een lidstaat 
lager is dan het in lid 2 bedoelde plafond, 
mag deze het verschil tussen de 
binnenlandse uitstoot en dat plafond
overdragen naar het volgende jaar.

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Indien de sluiting van een 
internationale overeenkomst inzake 
klimaatverandering vertraging oploopt, 
daalt de broeikasuitstoot jaarlijks op 
lineaire wijze naar de maximum waarden 
die zijn opgenomen in de bijlage bij deze 
beschikking, en die overeenkomen met 
een derde van de 
Gemeenschapsdoelstelling van een totale 
reductie van broeikasgasemissies met 20% 
ten opzichte van de uitstoot van 1990.

Or. en
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Motivering

De reductiedoelstelling van 30%, die overeenkomt met het advies van de IPCC, wordt als 
uitgangspunt van deze beschikking genomen, en de reductie van 20% wordt achter de hand 
gehouden voor het geval dat een internationale overeenkomst uitblijft.

Amendement 18

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Indien de broeikasgasemissies van 
het internationale maritieme vervoer niet 
binnen het toepassingsgebied zijn 
gebracht van Richtlijn 2003/87/EG of een 
ander communautair wetsinstrument voor 
reductie van deze emissies en opname 
ervan in de communautaire 
verbintenissen inzake emissiereductie 
voor 2014, neemt de Commissie 
maatregelen ter vaststelling van nationale 
reductieverplichtingen voor deze emissies 
voor 2015. Deze maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze 
beschikking beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 9, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
Emissieniveaus voor de periode 2020 tot 

en met 2050
De uitstoot van broeikasgassen van 
bedrijfstakken die niet onder Richtlijn 
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2003/87/EG vallen dalen jaarlijks op 
lineaire wijze verder, zodat in 2050 een 
vermindering van deze uitstoot met 80% 
ten opzichte van de uitstoot van 1990 
wordt bereikt, met als uiteindelijke 
doelstelling de eliminering van de uitstoot 
van broeikasgassen afkomstig van het 
gebruik van fossiele brandstoffen in de 
Europese Unie. De Commissie onderzoekt 
voor 2012 of het gewenst is de 
communautaire reductiedoelstellingen 
voor een verdere periode te differentiëren 
tussen de lidstaten; zo niet, dan zorgen de 
lidstaten voor jaarlijkse reducties van de 
emissies die onder deze beschikking vallen 
met een uniforme reductiefactor.

Or. en

Motivering

De Europese Raad in maart 2007 heeft aangegeven dat in de geïndustrialiseerde landen de 
uitstoot voor 2050 met circa 60-80% moet worden gereduceerd. Om dit te bereiken moeten de 
lidstaten een beleid voor de lange termijn opzetten in verschillende sectoren, zoals 
huisvesting, grondgebruik en vervoer, zodat verdere investeringen in de infrastructuur die 
haaks staan op de doelstellingen inzake klimaatbescherming kunnen worden vermeden. Dit 
strookt ook met het ETS-voorstel, waarin ook een reductiekoers is uitgezet voor na 2020. 

Amendement 20

Voorstel voor een beschikking
Artikel 4 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) gecertificeerde emissiereducties
("Certified Emission Reductions", CER's) 
en emissiereductie-eenheden ("Emission 
Reduction Units", ERUs) die tot en met 31 
december 2012 worden afgegeven voor 
emissiereducties uit soorten projecten die 
gedurende de periode 2008 tot en met 2012 
door alle lidstaten worden aanvaard 
overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG;

(a) gecertificeerde emissiereducties 
("Certified Emission Reductions", CER's) 
en emissiereductie-eenheden ("Emission 
Reduction Units", ERUs) die tot en met 31 
december 2012 worden afgegeven voor 
emissiereducties uit soorten projecten met 
betrekking tot hernieuwbare energie en 
efficiency van de vraagzijde die gedurende 
de periode 2008 tot en met 2012 door alle 
lidstaten worden aanvaard overeenkomstig 
Richtlijn 2003/87/EG, waarbij CER's uit 
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grote waterkrachtcentrales zijn 
uitgesloten;

Or. en

Motivering

Het zou van inconsistentie getuigen Om compensaties toe te staan in industriële sectoren die 
gevoelig zijn voor koolstoflekken, wanneer er in het kader van de ETS speciale maatregelen 
zijn gepland om dezelfde sectoren te beschermen. Het toekennen van credits op basis van 
investeringen in mechanismen voor schone ontwikkeling in deze sectoren zou de facto 
neerkomen op het creëren van financiële stimulansen voor koolstoflekken.

Amendement 21

Voorstel voor een beschikking
Artikel 4 – letter b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) CER's die met ingang van 1 januari 
2013 worden afgegeven voor 
emissiereducties uit projecten die in de 
periode 2008 tot en met 2012 waren 
geregistreerd en waarvan het soort project 
gedurende de periode 2008 tot en met 2012 
door alle lidstaten was aanvaard 
overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG;

(b) CER's die met ingang van 1 januari 
2013 worden afgegeven voor 
emissiereducties uit projecten met 
betrekking tot hernieuwbare energie en 
efficiency van de vraagzijde die in de 
periode 2008 tot en met 2012 waren 
geregistreerd en waarvan het soort project 
gedurende de periode 2008 tot en met 2012 
door alle lidstaten was aanvaard 
overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG, 
waarbij CER's uit grote 
waterkrachtcentrales zijn uitgesloten;

Or. en

Motivering

Het zou van inconsistentie getuigen om compensaties toe te staan in industriële sectoren die 
gevoelig zijn voor koolstoflekken, wanneer er in het kader van de ETS speciale maatregelen 
zijn gepland om dezelfde sectoren te beschermen. Het toekennen van credits op basis van 
investeringen in mechanismen voor schone ontwikkeling in deze sectoren zou de facto 
neerkomen op het creëren van financiële stimulansen voor koolstoflekken.
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Amendement 22

Voorstel voor een beschikking
Artikel 4 – letter c)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) CER's die worden afgegeven voor 
emissiereducties die zijn behaald uit in de 
minst ontwikkelde landen uitgevoerde 
projecten waarvan het soort project 
gedurende de periode 2008 tot en met 2012 
door alle lidstaten was aanvaard 
overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG, 
totdat die landen een overeenkomst met de 
Gemeenschap hebben geratificeerd, of tot 
2020, als dat eerder is.

(c) CER's die worden afgegeven voor 
emissiereducties die zijn behaald uit in de 
minst ontwikkelde landen uitgevoerde 
projecten met betrekking tot hernieuwbare 
energie en efficiency van de vraagzijde 
waarvan het soort project gedurende de 
periode 2008 tot en met 2012 door alle 
lidstaten was aanvaard overeenkomstig 
Richtlijn 2003/87/EG, waarbij CER's uit 
grote waterkrachtcentrales zijn 
uitgesloten, totdat die landen een 
overeenkomst met de Gemeenschap 
hebben geratificeerd, of tot 2020, als dat 
eerder is.

Or. en

Motivering

Het zou van inconsistentie getuigen om compensaties toe te staan in industriële sectoren die 
gevoelig zijn voor koolstoflekken, wanneer er in het kader van de ETS speciale maatregelen 
zijn gepland om dezelfde sectoren te beschermen. Het toekennen van credits op basis van 
investeringen in mechanismen voor schone ontwikkeling in deze sectoren zou de facto 
neerkomen op het creëren van financiële stimulansen voor koolstoflekken.

Amendement 23

Voorstel voor een beschikking
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten mogen, onverminderd lid 
1, in het geval dat de sluiting van een
internationale overeenkomst inzake 
klimaatverandering vertraging oploopt, 
aanvullende broeikasgascredits gebruiken 
die behaald zijn uit projecten of andere 
emissiereducerende activiteiten 
overeenkomstig de in artikel 11bis, lid 5, 

2. In afwachting van de sluiting van een 
internationale overeenkomst wordt de 
waarde van CER's die worden gebruikt 
voor naleving van de verplichtingen 
krachtens artikel 3 gehalveerd.
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van Richtlijn 2003/87/EG bedoelde 
overeenkomsten.

Or. en

Motivering
In recente onderzoeken komen serieuze twijfels naar voren over de zuiverheid en het 
toevoegende karakter van emissiereducties uit JI/CDM-projecten. In het geval dat 
compensaties geen reductie toevoegen en niet "echt" zijn, zal het gebruik hiervan voor de 
naleving van de doelstellingen netto een negatief effect op het klimaat hebben in plaats van 
nationale emissiereducties te bewerkstelligen.  In afwachting van een nieuwe overeenkomst 
wordt voorgesteld de waarde van dergelijke credits die worden gebruikt voor naleving na 
2012, te halveren.

Amendement 24

Voorstel voor een beschikking
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Zodra overeenstemming is bereikt over 
een internationale overeenkomst inzake 
klimaatverandering, mogen de lidstaten 
alleen CER's van derde landen gebruiken 
die die overeenkomst hebben geratificeerd.

3. Zodra overeenstemming is bereikt over 
een internationale overeenkomst inzake 
klimaatverandering, kunnen CER's alleen 
door de lidstaten worden gebruikt voor 
hun verbintenis krachtens artikel 4 bis. 
Deze CER's kunnen alleen van derde 
landen komen die die overeenkomst 
hebben geratificeerd.

Or. en

Amendement 25

Voorstel voor een beschikking
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het jaarlijkse gebruik van credits door 
elke lidstaat overeenkomstig de leden 1, 2 
en 3, mag niet meer bedragen dan 3% van 
de broeikasgasemissies van die lidstaat die 
in 2005 niet onder Richtlijn 2003/87/EG 

4. Het jaarlijkse gebruik van credits door 
elke lidstaat overeenkomstig lid 1 mag niet 
meer bedragen dan 1% van de 
broeikasgasemissies van die lidstaat die in 
2005 niet onder Richtlijn 2003/87/EG 
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vielen. vielen.
Elke lidstaat mag het ongebruikte deel 
van die hoeveelheid aan een andere 
lidstaat overdragen.

Or. en

Motivering

Het vierde evaluatieverslag van de Intergouvernementele Werkgroep inzake 
klimaatverandering (IPCC) concludeert dat om met 50% waarschijnlijkheid de opwarming 
van de aarde te beperken tot minder dan 2 o C ten opzichte van de temperatuurgemiddelden 
van het tijdperk vóór de industrialisatie, de geïndustrialiseerde landen hun emissies met 25-
40% ten opzichte van 1990 moeten verminderen. Daarnaast is een significante koerswijziging 
in de ontwikkelingslanden nodig. De geïndustrialiseerde landen hebben de 
verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de vereiste reductie van de emissies in 
ontwikkelingslanden, naast en niet als compensatie van hun reductiedoelstellingen in eigen 
land. 

Amendement 26

Voorstel voor een beschikking
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis
Verbintenis van de Gemeenschap inzake 

externe emissiereductie 
1. Zodra een omvattende internationale 
overeenkomst over klimaatverandering is 
gesloten, financieren de Gemeenschap en 
de lidstaten vanaf begin 2013 meetbare, 
rapporteerbare, verifieerbare en bindende 
reducties van broeikasgasemissies in 
landen die partij zijn bij het Raamverdrag 
van de Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering (UNFCCC), maar 
niet opgenomen zijn in bijlage I van dit
verdrag (niet-bijlage I-partijen). 
2. De verbintenis van de Gemeenschap 
inzake externe reductie van 
broeikasgasemissies omvat 250 miljoen 
ton CO2-equivalent in 2013 en loopt 
lineair op naar 850 miljoen ton in 2020.
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3. De Commissie neemt maatregelen om 
de verbintenis van de Gemeenschap 
inzake externe reductie van 
broeikasgasemissies te verdelen tussen de 
lidstaten, rekening houdend met het BBP 
per hoofd van de bevolking van elke 
lidstaat. Deze maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze 
beschikking beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 9, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.
4. De lidstaten kunnen hun individuele 
verbintenis inzake externe emissiereductie 
krachtens lid 3 uitvoeren door middel 
van:
a) rechtstreekse financiering van of 
deelname in een of meer bilaterale en/of 
multilaterale fondsen die uitsluitend 
bestemd zijn voor de financiering van 
beleid en maatregelen voor de reductie 
van broeikasgasemissies in niet-bijlage I-
partijen. 
b) bijdragen aan gereduceerde 
broeikasgasemissies ten gevolge van 
ontbossing en aantasting van de bossen, 
zoals gedefinieerd in een internationale 
overeenkomst inzake klimaatverandering 
in het kader van het UNFCCC.
c) de aankoop van koolstofcredits zoals 
die welke gegenereerd worden door 
mechanismen voor schone ontwikkeling 
(CDM) of andere mechanismen die 
worden uitgevoerd binnen een 
internationale overeenkomst inzake 
klimaatverandering in het kader van het 
UNFCCC, zoals bepaald in artikel 6, lid 5.
Projecten, programma's en/of beleid die 
worden aangewend voor naleving 
krachtens lid 3 en gebruikt in het 
Gemeenschapsfonds als bepaald in artikel 
5 bis, behelzen geen projecten voor grote 
waterkrachtcentrales en kerncentrales; zij 
hebben een toevoegende waarde en leiden 
tot emissiereducties die meetbaar, 
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rapporteerbaar en verifieerbaar zijn.  
Koolstofcredits die zijn gegenereerd 
volgens punt b) of c) worden slechts 
meegeteld voor de naleving van de 
verbintenis van lid 3 nadat zij 
overgeheveld zijn naar een 
annuleringsrekening.
5. De lidstaten zorgen ervoor dat hun 
beleid ter financiering van de 
emissiereducties bij niet-bijlage I-partijen 
een gelijkwaardige geografische verdeling 
van de projecten bevordert.

Or. en

Motivering

Het vierde evaluatieverslag van de Intergouvernementele Werkgroep inzake 
klimaatverandering (IPCC) concludeert dat om de opwarming van de aarde onder de 2 o C te 
houden er ook een significante koerswijziging in de ontwikkelingslanden nodig is.  De 
geïndustrialiseerde landen hebben de verantwoordelijkheid om bij de dragen aan de vereiste 
reductie van de emissies in ontwikkelingslanden naast hun verplichte reducties in eigen land, 
mits er een omvattende internationale overeenkomst is gesloten.

Amendement 27

Voorstel voor een beschikking
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten moeten in hun jaarverslagen 
die op grond van artikel 3 van Beschikking 
nr. 280/2004/EG worden ingediend, hun 
jaarlijkse emissies rapporteren die 
voortvloeien uit de uitvoering van artikel 3 
en uit het gebruik van credits 
overeenkomstig artikel 4.

1. De lidstaten rapporteren in hun 
jaarverslagen die op grond van artikel 3 
van Beschikking nr. 280/2004/EG worden 
ingediend, hun jaarlijkse emissies die 
voortvloeien uit de uitvoering van artikel 3, 
het gebruik en de geografische spreiding 
van credits overeenkomstig artikel 4, 
alsmede de uitvoering en geografische 
spreiding van externe reducties van 
broeikasgasemissies krachtens artikel 4 
bis..
Deze verslagen bevatten ook de prognoses 
van de emissiereducties ten gevolge van 
de maatregelen die voor alle belangrijke 
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sectoren zijn gepland om de 
reductiedoelstellingen van 2020 en 2050 
te bereiken.

Or. en

Amendement 28

Voorstel voor een beschikking
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie evalueert de effecten van 
de sectorale beleidsmaatregelen van de 
EU op de broeikasgasemissies in de 
Gemeenschap en de potentiële 
emissiereducties ten gevolge van deze 
beleidsmaatregelen. De Commissie dient 
zo nodig voorstellen in om ervoor te 
zorgen dat dit beleid een adequate 
bijdrage levert aan het bereiken van de 
reductiedoelstellingen van 21020 en 2050.

Or. en

Amendement 29

Voorstel voor een beschikking
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Nalevingsmechanisme

1. Indien de broeikasgasemissies van een 
lidstaat uit bronnen die niet onder 
Richtlijn 2003/87/EG vallen, de jaarlijkse  
emissiegrenswaarde krachtens artikel 3 
van deze beschikking overschrijden, 
betaalt die lidstaat een boete voor te hoge 
uitstoot die equivalent is aan het bedrag 
als vastgesteld in artikel 16 van Richtlijn 
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2003/87/EG. De boete voor te hoge 
uitstoot wordt uitbetaald aan het 
Gemeenschapsfonds dat is bestemd voor 
de financiering van maatregelen ter 
beperking van de klimaatverandering.
2. De Commissie neemt maatregelen om 
het in lid 1 genoemde fonds op te richten. 
Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze beschikking beogen 
te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in artikel 9, 
lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.
3. Het totaal waarmee de grenswaarde in 
ton CO2-equivalent is overschreden 
wordt, onverminderd lid 1, in mindering 
gebracht op de vervolgens berekende 
hoeveelheid rechten die door de lidstaat 
worden geveild krachtens artikel 10, lid 2 
van Richtlijn 2003/87/EG.

Or. en

Amendement 30

Voorstel voor een beschikking
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Vanaf het jaar dat volgt op de sluiting 
van de in lid 1 bedoelde overeenkomst, 
moeten de broeikasgasemissies van de 
Gemeenschap uit bronnen die in 2020 
overeenkomstig artikel 3, lid 1, niet onder 
Richtlijn 2003/87/EG vallen, verder 
worden verlaagd met een even grote 
hoeveelheid als de totale extra reductie van 
broeikasgasemissies door de Gemeenschap 
uit alle bronnen waartoe de internationale 
overeenkomst de Gemeenschap verplicht, 
vermenigvuldigd met het aandeel van de 
totale broeikasgasemissiereducties van de 
Gemeenschap voor het jaar 2020 waaraan 
de lidstaten bijdragen door de reducties van 

2. Vanaf het jaar dat volgt op de sluiting 
van de in lid 1 bedoelde overeenkomst, 
moeten de broeikasgasemissies van de 
Gemeenschap uit bronnen die in 2020 
overeenkomstig artikel 3, lid 1, niet onder 
Richtlijn 2003/87/EG vallen, verder 
worden verlaagd met een even grote 
hoeveelheid als de totale extra reductie van 
broeikasgasemissies door de Gemeenschap 
uit alle bronnen waartoe de internationale 
overeenkomst de Gemeenschap verplicht 
indien deze verbintenis verder gaat dan de 
doelstelling van de Gemeenschap van een 
reductie van 30% van broeikasgasemissies 
voor 2020 ten opzichte van 1990, 
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broeikasgasemissies uit bronnen die 
overeenkomstig artikel 3 niet onder 
Richtlijn 2003/87/EG vallen.

vermenigvuldigd met het aandeel van de 
totale broeikasgasemissiereducties van de 
Gemeenschap voor het jaar 2020 waaraan 
de lidstaten bijdragen door de reducties van 
broeikasgasemissies uit bronnen die 
overeenkomstig artikel 3 niet onder 
Richtlijn 2003/87/EG vallen.

Or. en

Amendement 31

Voorstel voor een beschikking
Artikel 6 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie wijzigt de bijlage om de 
emissieplafonds aan te passen 
overeenkomstig het bepaalde in de eerste 
alinea. Die maatregel, die niet-essentiële 
onderdelen van deze beschikking beoogt te 
wijzigen, wordt vastgesteld volgens de in 
artikel 9, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

De Commissie wijzigt Bijlage -I om de 
emissieplafonds aan te passen 
overeenkomstig het bepaalde in de eerste 
alinea. Die maatregel, die niet-essentiële 
onderdelen van deze beschikking beoogt te 
wijzigen, wordt vastgesteld volgens de in 
artikel 9, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Amendement 32

Voorstel voor een beschikking
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten mogen het gebruik van de 
in artikel 4, lid 4, bedoelde 
broeikasgascredits van derde landen die 
de in lid 1 van dit artikel bedoelde 
overeenkomst hebben geratificeerd, in 
overeenstemming met lid 5, verhogen met 
ten hoogste 50% van de extra reductie die 
overeenkomstig lid 2 plaatsvindt.

Schrappen.
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Elke lidstaat mag het ongebruikte deel 
van die hoeveelheid aan een andere 
lidstaat overdragen.

Or. en

Amendement 33

Voorstel voor een beschikking
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie keurt maatregelen goed 
om te voorzien in het gebruik door de 
lidstaten van aanvullende soorten 
projectcredits of, eventueel, in het gebruik 
door de lidstaten van andere mechanismen 
die in het kader van de internationale 
overeenkomst zijn ingesteld. 

5. De Commissie legt voorstellen voor aan 
het Europees Parlement en de Raad die
voorzien in het gebruik door de lidstaten 
van aanvullende soorten projectcredits of, 
eventueel, in het gebruik door de lidstaten 
van andere mechanismen die in het kader 
van de internationale overeenkomst zijn 
ingesteld voor naleving krachtens artikel 4 
bis. 

Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze beschikking beogen 
te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in artikel 9, 
lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. en

Amendement 34

Voorstel voor een beschikking
Bijlage – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BROEIKASGASEMISSIES VAN DE 
LIDSTATEN ALS BEDOELD IN 

ARTIKEL 3

BROEIKASGASEMISSIES VAN DE 
LIDSTATEN ALS BEDOELD IN 

ARTIKEL 3 - bij het uitblijven van een 
internationale overeenkomst

Or. en
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Motivering

Het vierde evaluatieverslag van de Intergouvernementele Werkgroep inzake 
klimaatverandering (IPCC) concludeert dat om de opwarming van de aarde met 50% 
waarschijnlijkheid te beperken tot minder dan 2 o C ten opzichte van de 
temperatuurgemiddelden van het tijdperk vóór de industrialisatie, de geïndustrialiseerde 
landen hun emissies met 25-40% ten opzichte van 1990 moeten verminderen. De -30% 
doelstelling is bij herhaling door de staatshoofden bevestigd en moet het uitgangspunt zijn 
voor de planning van maatregelen in de lidstaten om de Europese doelstellingen inzake het 
klimaat te bereiken.
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TOELICHTING

Achtergrond

In maart 2007 is de Europese Raad het eens geworden over doelstellingen voor de Europese 
Unie met betrekking tot de klimaatsverandering. De EU verbindt zich in het kader van een 
internationale overeenkomst tot een reductie van 30% van de broeikasgasemissies ten 
opzichte van de uitstoot in 1990. Zelfs als een internationale overeenkomst uitblijft zal de EU 
op eigen initiatief naar een reductie van minimaal 20% streven. Dit voorstel maakt deel uit 
van het zogenaamde klimaatpakket van de EU, dat is voorgesteld door de Commissie om 
uitvoering te geven aan deze besluiten. Het emissiehandelssysteem van de EU dekt ongeveer 
de helft van alle emissies van de EU van 2013 tot 2020. Het voorstel voor de beschikking 
inzake de verdeling van de inspanningen dekt de overige sectoren (zoals vervoer, gebouwen, 
diensten, kleinere bedrijfsinstallaties, landbouw en afvalbeheer) en gezamenlijk geven beide 
instrumenten het plafond aan voor de emissies in de EU. 

Reductiedoelstelling

Het voorstel van de Commissie gaat uit van een reductiedoelstelling voor de totale 
broeikasgasemissies van 20% in 2020, die zal worden aangescherpt tot 30% als er een 
internationaal klimaatverdrag wordt gesloten voor de periode na 2012. 

Het vierde evaluatieverslag van de Intergouvernementele Werkgroep inzake 
klimaatverandering (IPCC) concludeert dat om de opwarming van de aarde met 50% 
waarschijnlijkheid te beperken tot minder dan 2 o C ten opzichte van de 
temperatuurgemiddelden van het tijdperk vóór de industrialisatie, de geïndustrialiseerde 
landen hun emissies met 25-40% ten opzichte van 1990 moeten verminderen. Deze cijfers 
zijn expliciet erkend door alle geïndustrialiseerde landen behalve de VS op de VN 
klimaatconferentie van Bali in december 2007. De reductiedoelstelling van 20% ligt duidelijk 
onder deze noodzakelijke streefcijfers Bovendien heeft het Europees Parlement al eerder 
(bijv. op 26.10.2006) erop aangedrongen dat het intern beleid van de EU uitgaat van een 
reductiedoelstelling van 30%. 

Daarom stelt de rapporteur voor dat de reductiedoelstelling van 30%, die overeenkomt met 
het advies van de IPCC, als uitgangspunt van de beschikking wordt genomen, en dat de 
reductie van 20% achter de hand wordt gehouden voor het geval dat een internationale 
overeenkomst uitblijft. Op die manier word de reductie van 30% van meet af aan als leidraad 
genomen bij de planning en de uitvoeringsmaatregelen in de EU-lidstaten.  Het is niet 
moeilijk om die doelstelling later te versoepelen als het klimaatverdrag voor de periode na 
2012 niet op tijd wordt gesloten. Maar als de lidstaten zelf maatregelen voorbereiden en
plannen op basis van een totale reductie van 20% is het veel moeilijker die later aan te 
scherpen. 

Gebruikmaking van het mechanisme voor schone ontwikkeling (CDM) 
/Gemeenschappelijke uitvoering (JI) 
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Het voorstel van de Commissie laat een behoorlijk ruime marge open voor de compensatie 
van binnenlandse emissies door het gebruik van emissiereducties buiten de EU - 3% van de 
emissies van de sectoren die niet onder het ETS vallen in 2005, zelfs in het scenario dat er 
geen internationale overeenkomst is en de reductiedoelstelling 20% bedraagt.

De totale reductie van 2005 tot 2020 in het -20% scenario in de sectoren die niet onder de 
emissiehandel vallen, bedraagt 1200 MT. Het voorstel van de Commissie kan leiden tot wel 
700 Mt aan potentiële compensaties in het kader van  JI/CDM-projecten, hetgeen meer dan  
50% van de vereiste reducties in deze sectoren vertegenwoordigt. 

Dit ruimhartige gebruik van JI/CDM-credits strookt niet met de koers die is uitgezet in het 
vierde IPCC evaluatieverslag voor de geïndustrialiseerde landen, met het oog op de 
doelstelling van < 2 o C. Er is een reductie van 25-40% ten opzichte van de uitstoot van 1990 
nodig. Dit is bevestigd tijdens een workshop die de rapporteur op 3 juni 2008 heeft 
georganiseerd over de rol van CDM in het klimaatpakket. Een van de belangrijkste conclusies 
was dat de geïndustrialiseerde landen hun broeikasgasuitstoot met 25-40% moeten 
verminderen ten opzichte van 1990 en dat tegelijkertijd de ontwikkelingslanden hun emissies 
met 15-30% moeten verminderen ten opzichte van het gangbare scenario. Compensatie van 
emissies in de geïndustrialiseerde landen door het gebruik van CDM-credits zou betekenen 
dat ontwikkelingslanden een reductie van 15-30% moeten behalen naast de emissiereducties 
uit de CDM-projecten.

Bovendien verhindert een dergelijk gebruik van JI/CDM-credits dat de EU kan profiteren van 
een reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen, en dus van een verbetering van de 
energievoorzieningszekerheid en de luchtkwaliteit. De reducties van emissies binnen de EU 
geven een veel sterkere stimulans tot innovatie. Deze bijkomende voordelen leveren nog meer 
op bij stijging van de olieprijs. De berekening van de Commissie dat er in 2020 50 miljard € 
op onze energierekening van fossiele brandstoffen zou kunnen worden bespaard, was 
gebaseerd op een olieprijs van 60 $/vat. De prijs per vat is nu al gestegen boven de 120 $ en 
volgens prognoses kan deze in de komende jaren oplopen tot 200 $/vat. 

Om aan te sluiten bij het advies van de IPCC en een sterke stimulans tot innovaties te 
verzekeren stelt de rapporteur voor de compensatiemarge te verlagen van 3% naar 1% ten 
opzichte van de emissies van 2005 in de sectoren die niet onder et ETS vallen. 

In recente onderzoeken komen serieuze twijfels naar voren over de zuiverheid en het 
aanvullende karakter van emissiereducties uit JI/CDM-projecten. In het geval dat 
compensaties geen reductie toevoegen en niet "echt" zijn, zal het gebruik hiervan voor de 
naleving van de doelstellingen netto een negatief effect op het klimaat hebben in plaats van 
nationale emissiereducties te bewerkstelligen.  

In afwachting van een nieuwe overeenkomst stelt de rapporteur voor de waarde van dergelijke 
credits die worden gebruikt voor naleving na 2012, te halveren. Na de totstandkoming van een 
internationaal klimaatverdrag voor de periode na 2012 wordt een verbintenis inzake extra 
externe reducties voorgesteld  als vervanging van CDM/IJ compensaties, als instrument om 
inspanningen ter beperking van de klimaatverandering in ontwikkelingslanden te financieren. 
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Bovendien meent de rapporteur dat het van inconsistentie zou getuigen om compensaties toe 
te staan in industriële sectoren die gevoelig zijn voor koolstoflekken, wanneer er in het kader 
van de ETS speciale maatregelen zijn gepland om dezelfde sectoren te beschermen. Het 
toekennen van credits op basis van CDM-investeringen in deze sectoren zou de facto 
neerkomen op het creëren van financiële stimulansen voor koolstoflekken. 

Daarom stelt de rapporteur voor niet alleen de kwantiteit maar ook het soort CDM/IJ 
compensaties te beperken. Zolang er geen internationale overeenkomst voor de periode na 
2012 is gesloten, is het onbekend welke CDM-compensaties na 2012 zijn toegestaan en 
beschikbaar zijn, daar deze deel uitmaken van de onderhandelingen.  De rapporteur stelt voor 
dat alleen projecten met betrekking tot hernieuwbare energie en efficiency van de vraagzijde 
worden geaccepteerd.
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Aanvullende verplichting inzake externe emissiereductie

De rapporteur stelt  een afzonderlijke verplichting inzake externe emissiereducties voor, die 
pas van kracht wordt als er een internationaal klimaatverdrag voor de periode na 2012 tot 
stand is gekomen. Het vierde IPCC evaluatieverslag concludeert dat om de opwarming van de 
aarde onder de 2 o C te houden er ook een significante koerswijziging in de 
ontwikkelingslanden nodig is.  De rapporteur is van mening dat de ontwikkelde landen de 
verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de vereiste reductie van de emissies in 
ontwikkelingslanden. Een bijdrage van de ontwikkelde landen aan de financiering van 
investeringen voor klimaatbescherming in ontwikkelingslanden moet worden geleverd naast 
de verplichte reducties in eigen land en mag niet worden gebruikt voor het compenseren van 
de eigen uitstoot. Daarom moet er een nieuwe verbintenis voor een bijdrage van de EU aan de 
financiering van de reductie van broeikasgasemissies in ontwikkelingslanden worden 
geïntroduceerd wanneer er eenmaal een internationale overeenkomst is bereikt. Deze 
verbintenis inzake externe emissiereducties moet worden verdeeld onder de lidstaten op basis 
van het BBP per hoofd van de bevolking, en moet bindend zijn.

De omvang van de externe verbintenis inzake reductie van broeikasgasemissies, die van 250 
miljoen ton CO2-equivalent in 2013 oploopt naar 850 miljoen ton in 2020, is gebaseerd op 
een onderzoek van het Wuppertal instituut en Ecofys. Hieruit komt naar voren dat behalve de 
emissiereductie van 30% in de landen van Bijlage I naar schatting een reductie van ongeveer 
5,7 Gt ten opzichte van de status quo nodig is in landen die niet in Bijlage I zijn opgenomen. 
Als de helft van deze inspanning wordt gefinancierd door de landen van Bijlage I en deze 
inspanning wordt verdeeld volgens de emissies van 1990, bedraagt het aandeel van de EU 
circa 880 Gt CO2-equivalent . 

Reductietraject na 2020 

De Europese Raad van maart 2007 heeft aangegeven dat er reducties van 60-80% moeten zijn 
gerealiseerd in 2050. Om dit te bereiken moeten de lidstaten een beleid voor de lange termijn 
opzetten in verschillende sectoren, zoals huisvesting, grondgebruik en vervoer, zodat verdere 
investeringen in de infrastructuur die haaks staan op de doelstellingen inzake 
klimaatbescherming kunnen worden vermeden. Ook het ETS-voorstel bevat een 
reductietraject voor de periode na 2020. Om te verzekeren dat de emissie van de EU ook na 
2020 blijven dalen moet er een reductietraject voor de periode na dat jaar worden opgenomen, 
dat voorziet in een reductie van de jaarlijkse emissies met 80% in 2050, ten opzichte van 
1990.

Tenuitvoerlegging

Volgens het voorstel van de Commissie passen de lidstaten tot 2020 een jaarlijkse lineaire 
reductie toe op hun emissies uit niet-ETS-sectoren. In een jaar kunnen zij een hoeveelheid ter 
hoogte van 2% van hun emissieplafond lenen van het daaropvolgende jaar, of dezelfde 
hoeveelheid overdragen naar het jaar daarop.

Om de globale EU-doelstelling te bereiken is het belangrijk dat de lidstaten hun wettelijk 
bindende emissieplafonds naleven. Maar om naleving te verzekeren bestaat er slechts de 
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normale inbreukprocedure, die veel te traag en omslachtig is voor dat doel. 

Er zijn snellere sanctieprocedures nodig. De rapporteur stelt een zelfde soort systeem van 
boetes voor als de bestaande boeteregeling voor installaties binnen het ETS.  Daarnaast wordt 
voorgesteld, naar het voorbeeld van de regeling voor installaties die onder het ETS vallen, 
hetzelfde aantal ton in mindering te brengen op de hoeveelheid rechten die door dezelfde 
lidstaat binnen het ETS worden geveild. Zo blijft het totale emissieplafond van de EU intact. 

Toepassingsgebied

Alle sectoren die niet worden gedekt door het ETS moeten onder de beschikking inzake de 
verdeling van de inspanningen vallen. De luchtvaartsector zal in de nabije toekomst deel gaan 
uitmaken van het ETS. De emissies van de internationale zeevaart vallen onder geen enkel 
Commissievoorstel ondanks evidente bewijzen van hun aanzienlijke bijdrage aan de uitstoot 
en ondanks het herhaaldelijk aandringen van het Europees Parlement op maatregelen om deze 
emissies aan te pakken. De rapporteur stelt voor dat emissies uit het internationale zeevervoer 
onder deze beschikking vallen, tenzij en totdat zij worden opgenomen in het ETS of een ander 
communautair wetsinstrument. 

BIJLAGE

List of related stakeholder meetings on Effort Sharing decision with 
Rapporteur Satu Hassi

Governments and Permanent Representations:

Belgian Permanent Representation

Czech Environment Minister Martin Bursik

Danish Permanent Representation

Finnish Environment Minister Kimmo Tiilikainen

Finnish Permanent Representation and other Finnish Government representatives (3 times)

French Ecology, Energy and Sustainable Development Minister Jean-Louis Borloo

French Permanent Representation

Netherlands Permanent Representation

Slovenian Environment Minister Janez Podobnik (2 times)
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Slovenian Permanent Representation

Swedish Environment Minister Andreas Carlgren

Swedish Permanent Representation

United Kingdom Permanent Representation (2 times)

European Commission:

Commissioners Barroso, Dimas, Verheugen & Piebalgs

DG Environment, civil servants responsible for Effort sharing decision (several times)

Industries and Non-Governmental Organisations

Amerikaanse kamer van koophandel

Austrian Economic Chamber

Association of Finnish Steel and Metal Producers (2 times)

BASF Chemicals

Carbon Markets Association (CMA)

Climate Action Network (2 times)

Confederation of British Industry's (CBI)

Confederation of Danish Industries & BUSINESSEUROPE

Confederation of Finnish Industries (EK) (2 times)

EURELECTRIC

European Federation of Intelligent Energy Efficiency Services (EFIEES)

European Forum for Renewable Energy Sources (EUFORES) (2 times)

European Lime Association

European Peat and Growing Media Association (EPAGMA) & Vapo (2 times)

Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV)
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Finnish Energy Industries

Finnish Forest Industries Federation (2 times)

French and German Chambers of Commerce and Industry

Friends of the Earth (2 times)

Greenpeace 

International Emissions Trading Association (IETA)

Overige:

The Grand Committee of the Finnish Parliament

European Economic and Social Committee (ECOSOC) Effort Sharing Rapporteur Mr Morkis
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