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Resolutie van het Europees Parlement over de ontwerpbeschikking van de Commissie 
van … tot vaststelling, overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad, van een lijst van bedrijfstakken en deeltakken die worden geacht 
te zijn blootgesteld aan een significant CO2-weglekrisico

Het Europees Parlement,

– gelet op 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 Gemeenschap1,

– gelet op Richtlijn 2009/29/EC van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 
tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde de regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten van de Gemeenschap te verbeteren en uit te breiden2,

– gelet op de ontwerpbeschikking van de Commissie van … tot vaststelling, 
overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad, van een 
lijst van bedrijfstakken en deeltakken die worden geacht te zijn blootgesteld aan een 
significant CO2-weglekrisico,

– gelet op Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de 
voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden3,

– gelet op artikel 88, lid 2 en lid 4, letter b), van zijn Reglement,

A. overwegende dat het doel van de geldende regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten, zoals vastgesteld in artikel 1 van Richtlijn 2003/87/EG, erin 
bestaat de emissies van broeikasgassen op een kosteneffectieve en economisch efficiënte 
wijze te bevorderen,

B. overwegende dat Richtlijn 2009/29/EG bepaalt dat veiling het basisbeginsel voor de 
toewijzing van broeikasgasemissierechten dient te zijn omdat dit het eenvoudigste
systeem is, dat algemeen als het economisch meest efficiënte wordt beschouwd,

C. overwegende dat artikel 10 bis, lid 12, van Richtlijn 2003/87/EG bepaalt dat voor
installaties in bedrijfstakken of deeltakken die zijn blootgesteld aan een significant CO2-
weglekrisico kosteloze emissierechten moeten worden toegewezen voor de totale via
daartoe van tevoren te bepalen benchmarks vast te stellen hoeveelheid,

D. overwegende dat onder CO2-weglekeffect wordt verstaan dat activiteiten waarbij 
broeikasgassen worden uitgestoten van de EU worden overgeplaatst naar derde landen, 

                                               
1 PB L 275 van 25.10.2003, blz. 32.
2 PB L 140 van 5.6.2009, blz. 63.
3 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
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waardoor de wereldwijde broeikasgasemissies toenemen1,

E. overwegende dat artikel 10 bis, lid 14, van Richtlijn 2003/87/EG voorschrijft dat de 
Commissie, om te bepalen welke bedrijfstakken of deeltakken een aanzienlijk risico op 
CO2-lekkage lopen, moet nagaan in hoeverre de respectieve sectoren de directe en 
indirecte kosten die voortvloeien uit de toepassing van de richtlijn kunnen doorberekenen
zonder een aanzienlijk marktaandeel kwijt te raken aan minder koolstofefficiënte 
installaties buiten de Gemeenschap,

F. overwegende dat de criteria ter bepaling van de bedrijfstakken of deeltakken die een 
aanzienlijk CO2-weglekrisico lopen in de zin van artikel 10 bis, leden 15 en 16 van 
Richtlijn 2003/87/EG niet alleen voorschrijven dat rekening moet worden gehouden met 
de hogere productiekosten als gevolg van de directe en indirecte bijkomende kosten die 
samenhangen met de toepassing van die richtlijn, maar ook met de intensiteit van de 
handel met derde landen,

G. overwegende dat artikel 10 bis, lid 18, van Richtlijn 2003/87/EG voorschrijft dat er bij de 
vaststelling van de lijst van bedrijfstakken of deeltakken die een significant CO2-
weglekrisico lopen – voor zover daarover relevante gegevens beschikbaar zijn – rekening 
dient te worden gehouden met de mate waarin derde landen, die een belangrijk aandeel 
vertegenwoordigen in de mondiale productie van producten in bedrijfstakken of 
deeltakken waarvan wordt aangenomen dat zij een CO2-weglekrisico met zich 
meebrengen, zich er effectief toe verbinden de broeikasgasemissies in de betrokken 
bedrijfstakken of deeltakken te verminderen in een mate die vergelijkbaar is met die van 
de Gemeenschap en binnen dezelfde tijdspanne, alsook met de mate waarin de 
koolstofefficiëntie van de installaties in die landen te vergelijken is met die van de 
Gemeenschap,

H. overwegende dat volgens de ontwerpbeschikking van de Commissie ongeveer 77% van de 
niet aan de energiesector toe te schrijven emissies die onder de communautaire regeling 
vallen zouden kunnen worden beschouwd als afkomstig van bedrijfstakken die een 
aanzienlijk CO2-weglekrisico met zich meebrengen en derhalve in aanmerking komen 
voor 100% kosteloze toewijzing tot de plafonds die via daartoe van tevoren bepaalde 
benchmarks zijn vastgesteld; voorts overwegende dat de Commissie heeft aangegeven dat 
zij voornemens is de lijst van betrokken bedrijfstakken of deeltakken in de loop van 2010
nog verder uit te breiden, zodat deze een belangrijk percentage zou vertegenwoordigen 
van de resterende, niet aan de energiesector toe te schrijven emissies die onder de 
communautaire regeling vallen,

I. overwegende dat de vaststelling van een lijst van bedrijfstakken die in aanmerking komen 
voor 100% kosteloze toewijzing en die bijna 80% van de emissies van de industriële 
sector zouden vertegenwoordigen, ten koste zou gaan van de efficiëntie van het
koolstofemissiehandelssysteem en niet kosteneffectief zou zijn,

                                               
1 Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG 

teneinde de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten van de Gemeenschap te verbeteren en uit 
te breiden (COM(2008)0016), blz. 7.
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J. overwegende dat de ontwerpbeschikking van de Commissie geen rekening houdt met de 
in het kader van de mondiale onderhandelingen over een internationale 
klimaatovereenkomst gedane toezeggingen, en dat de Commissie met name geen 
evaluatie heeft opgemaakt van de koolstofefficiëntie van de bedrijfstakken of deeltakken
in de betrokken derde landen, 

K. overwegende dat door derde landen aangegane verbintenissen en de efficiëntie van in 
derde landen gevestigde installaties hadden kunnen worden meegenomen bij de 
beoordeling van de handelsintensiteit van bepaalde bedrijfstakken of deeltakken,

1. verzet zich tegen de goedkeuring van de ontwerpbeschikking van de Commissie van ... tot 
vaststelling, overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de 
Raad, van een lijst van bedrijfstakken en deeltakken die worden geacht te zijn blootgesteld 
aan een significant CO2-weglekrisico;

2. is van mening dat de ontwerpbeschikking van de Commissie niet verenigbaar is met de 
strekking en de inhoud van Richtlijn 2003/87/EG;

3. verzoekt de Commissie het Parlement een gewijzigde ontwerpbeschikking voor te leggen, 
waarin rekening wordt gehouden met door derde landen aangegane verbintenissen en met 
de efficiëntie van in derde landen gevestigde installaties, bijvoorbeeld bij de berekening 
van de handelsintensiteit;

4. verzoekt de Commissie haar ontwerplijst aan te passen aan een internationaal te sluiten 
overeenkomst inzake klimaatverandering, waarbij rekening moet worden gehouden met 
door derde landen aangegane verbintenissen en de efficiëntie van in derde landen 
gevestigde installaties, en dit uiterlijk zes maanden na de sluiting van deze dergelijke 
internationale overeenkomst; 

5. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.


