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Resolutie van het Europees Parlement over het ontwerpbesluit van de Commissie tot 
vaststelling van overgangsbepalingen voor de hele Unie inzake de geharmoniseerde 
toewijzing van kosteloze emissierechten overeenkomstig artikel 10 bis van 
richtlijn 2003/87/EG,

Het Europees Parlement,

– gezien Richtlijn 2003/87/EG van 13 oktober 2003, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2009/29/EG 
van het Europees Parlement en de Raad, tot vaststelling van een regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap en tot wijziging van Richtlijn 96/61/EG 
van de Raad1, en met name van artikel 1, lid 1, daarvan,

– gezien Beschikking 2010/02/EU van de Commissie van 24 december 2009 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-weglekrisico2,

– gezien het ontwerpbesluit van de Commissie tot vaststelling van overgangsbepalingen voor 
de hele Unie inzake de geharmoniseerde toewijzing van kosteloze emissierechten 
overeenkomstig artikel 10 bis van Richtlijn 2003/87/EG (hierna genoemd "ontwerpbesluit 
van de Commissie), 

– gelet op artikel 5 bis, lid 3, onder b, van het besluit 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, onder b, van zijn Reglement,

A. overwegende dat het Parlement de doelstellingen begroet en ondersteunt van het "klimaat- en 
energiepakket" dat in 2008 werd ondersteund door het Franse Raadsvoorzitterschap, en met 
name van Richtlijn 2009/29/EG, die als aanvankelijke doelstelling had een vermindering van 
de emissies van broeikasgassen met 21% tussen 2005 en 2020, die op geleidelijke wijze moet 
worden gerealiseerd ten einde het concurrentievermogen van de Europese industrie niet in 
gevaar te brengen,

B. overwegende dat artikel 5, lid 4, van het Verdrag inzake de Europese Unie bepaalt dat "uit 
hoofde van het proportionaliteitsbeginsel" de instellingen van de Europese Unie, en in het 
bijzonder de Commissie" wat betreft "de inhoud en vorm" van hun activiteiten niet verder 
moeten gaan dan "wat noodzakelijk is om de doelstellingen van de Verdragen te realiseren",

C. overwegende dat de economische en financiële crisis een negatief effect heeft gehad op het 
concurrentievermogen van industrieën en dat het daarom noodzakelijk is dat de EU de 
industrieën beschermt en vermijdt om hun extra lasten op te leggen die hun 

                                               
1 PB L 275 van 25.10.2003, blz. 32.
2 PB L 1 van 5.1.2010, blz. 10.
3 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
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concurrentievermogen zouden aantasten,

D. overwegende dat het doel van de regeling voor de handel in emissierechten (ETS), zoals 
verklaard wordt in artikel 1 van Richtlijn 2003/87/EG zoals gewijzigd bij Richtlijn 
2009/29/EG, is om "de vermindering van de emissies van broeikasgassen op een 
kosteneffectieve en economisch doelmatige wijze" op een geleidelijke en voorspelbare wijze 
tot en met 2020 te bevorderen, ten einde het concurrentievermogen van de industrieën te 
behouden, en overwegende dat de ETS van de Europese Unie moet worden uitgevoerd met 
de hoogste mate van economische doelmatigheid (overwegingen 13 en 15 in de preambule 
van Richtlijn 2009/29/EG) en onder vermijding van concurrentiedistorsies binnen de 
Gemeenschap (overweging 17 van Richtlijn 2009/29/EG);

E. overwegende dat de aardolieraffinage, de petrochemische industrie, de kunstmestindustrie en 
de sectoren kalk, ijzer en staal, naast andere sectoren, door de Commissie worden beschouwd 
als sectoren en subsectoren die een belangrijk risico van kooldioxidelekken vertonen, zoals 
dat wordt gedefinieerd in Besluit 2010/2/EG, -{}-

F. overwegende dat het Parlement, overeenkomstig artikel 88 van zijn Reglement, zich tegen 
het ontwerpbesluit van de Commissie verzet, om de reden dat dit niet voldoet aan het 
criterium van compatibiliteit met het doel of de inhoud van het fundamentele instrument en 
dat het een inbreuk maakt op het evenredigheidsbeginsel,

G. overwegende dat het ontwerpvoorstel van de Commissie moet worden gewijzigd door 
opneming van een geleidelijke tenuitvoerlegging in de zin van Richtlijn 2009/29/EG voor 
wat betreft de benchmarks voor de aardolieraffinage, de petrochemische sector en de 
kunstmestindustrie en door rekening te houden met geografische kwesties en de specifieke 
brandstofsituatie van de sectoren kalk, dolomitische kalk en steenkool;

Aardolieraffinage, de petrochemische sector en de kunstmestindustrie: consequenties van een 
niet-geleidelijke toepassing van de benchmarks

H. overwegende dat in de EU werkzame fabrieken voor de productie van salpeterzuur en 
ammoniak, die nog gebruikmaken van verouderde technieken, wellicht zullen moeten sluiten 
omdat het economisch niet haalbaar zou zijn om een modernisering ervan binnen de vereiste 
tijdruimte door te voeren om de in het ontwerpbesluit voorgestelde benchmark streefcijfers te 
realiseren,

I. overwegende dat het ontwerpbesluit van de Commissie voorziet in een onmiddellijke 
toepassing van de benchmarks, die gebaseerd is op een rekenkundig gemiddelde van de 
verbeteringen die ten aanzien van broeikasgassen zijn gerealiseerd,

J. overwegende dat de onmiddellijke toepassing van de benchmarks zal leiden tot een tekort 
aan toe te wijzen kosteloze-emissierechten van 25% (30% wanneer ook rekening wordt 
gehouden met de emissies van de elektriciteitsopwerking) en een verhoging van de 
exploitatiekosten met 10%; overwegende dat een geleidelijke invoering ervan de sectoren 
aardolieraffinage en petrochemische industrie de mogelijkheid zou geven de jaarlijkse 
financiële lasten in de periode 2013-2016 met 60% te verminderen; en overwegende dat de 
onmiddellijke, niet-geleidelijke toepassing van de twee benchmarks en referentiebeginselen 
op de kunstmestindustrie zou leiden tot totale overheadkosten van 360 miljoen euro voor de 
Europese bedrijven in deze sector, 
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K. overwegende dat de onmiddellijke toepassing van de benchmarks vanaf 2013 een 
aanzienlijke sociaaleconomische impact zou hebben op de aardolieraffinage, de 
petrochemische industrie en de kunstmestindustrie; overwegende dat vestigingen van deze 
industrieën met sluiting zouden worden bedreigd omdat er niet voldoende 
investeringskapitaal beschikbaar is, waardoor het concurrentievermogen in gevaar zou 
komen, hetgeen gepaard zou gaan met verplaatsing van de industrie naar derde landen en een 
toegenomen invoer van geraffineerde producten uit landen waar de milieunormen minder 
streng zijn dan in Europa; overwegende dat de Europese Unie hiermee haar oorspronkelijke 
doelstellingen in gevaar zou brengen, te weten een vermindering van de emissie van 
broeikasgassen teneinde de klimaatverandering in toom te houden en bescherming van de 
industrieën en hun concurrentievermogen; overwegende dat de Commissie bij de berekening 
van haar benchmarkniveaus ervoor moet zorgen gebruik te maken van de meest recente 
wetenschappelijke gegevens over de potentiële wereldwijde opwarming, zoals dit ook in de 
richtlijn zelf wordt onderstreept,

L. overwegende dat er ter wille van deze sectoren en subsectoren, die geacht worden het sterkst 
blootgesteld te staan aan een belangrijk weglekrisico van kooldioxide, een herziening moet 
worden uitgevoerd van de in Besluit 2010/2/EU van de Commissie vastgestelde lijst,

De sectoren kalk en dolomitische kalk

M. overwegende dat kalk en dolomitische kalk in Griekenland zeer belangrijke sectoren zijn;
overwegende dat 80% van de productie van kalk en dolomitische kalk gebruikt wordt als een 
efficiënt materiaal voor aardbevingsresistente constructies, die absoluut noodzakelijk zijn in 
lidstaten met een hoge seismische activiteit, zoals Griekenland en Zuid-Italië,

N. overwegende dat het ontwerpvoorstel van de Commissie voor de sectoren kalk en 
dolomitische kalk voorziet in een benchmark die gebaseerd is op het gebruik van aardgas; en 
overwegende dat deze technologie restrictief en inadequaat is, aangezien aardgas geen 
geschikte brandstof is voor de productie van kalk bestemd voor de constructie van 
aardbevingrbestendige gebouwen,

O. overwegende dat 95% van de kalk producerende installaties geen aansluiting op het 
aardgasnet heeft en dat, als er geen rekening wordt gehouden met het geografische criterium, 
niet alleen de bedrijven in de sector kalk en dolomitische kalk geconfronteerd zullen worden 
met hoge overhead kosten, maar dat dit ook zal leiden tot een verhoogde emissie van 
broeikasgassen aangezien de kalk dan zal moeten worden geïmporteerd uit derde landen met 
minder strenge milieunormen,

Afvalgassen 

P. overwegende dat artikel 10 bis van Richtlijn 2003/87/EG voorziet in de vrije allocatie van 
emissierechten voor elektriciteit die met afvalgassen wordt opgewekt,

Q. overwegende dat deze toezegging in het ontwerpbesluit van de Commissie niet wordt 
nagekomen, aangezien deze bepaalt dat slechts voor een deel van de met afvalgas 
geproduceerde elektriciteit kosteloze emissierechten worden toegewezen,

Incompatibiliteit met het doel en de inhoud van Richtlijn 2009/29/EG

R. overwegende dat de Commissie doordat zij in haar ontwerpvoorstel nalaat de nodige 
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geleidelijkheid te betrachten bij de toepassing van de benchmarks voor de sectoren 
aardolieraffinage, petrochemie en kunstmest in strijd handelt met het doel of de inhoud van 
het fundamentele wetgevende instrument, aangezien Richtlijn 2009/29/EG voorziet in een 
geleidelijke tenuitvoerlegging van de benchmarks; overwegende dat de Commissie 
technische en economische evaluaties zou moeten uitvoeren van de gevolgen van een 
onmiddellijke toepassing van de benchmarks op sectoren en subsectoren die met een 
belangrijk risico van CO2-lekken geconfronteerd worden en dat zij haar ontwerpvoorstel 
moet wijzigen door daarin het beginsel van een geleidelijke invoering voor deze sectoren op 
te nemen,

Schending van het evenredigheidsbeginsel 

S. overwegende dat in het ontwerpbesluit van de Commissie geen rekening is gehouden met 
kwesties als toegang tot brandstof, specifieke geografische omstandigheden en efficiënt 
brandstofgebruik voor de betrokken sectoren, hetgeen een inbreuk betekent op het 
evenredigheidsbeginsel,

T. overwegende dat de Commissie in haar ontwerpvoorstel; door verder te gaan dan wat vereist 
is voor het bereiken van haar doelstelling van vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen in de sectoren kalk en dolomitische kalk, zich niet aan het 
evenredigheidsbeginsel heeft gehouden,

U. overwegende dat bij het vaststellen van de benchmarks bij het proces van de staalproductie 
rekening had moeten worden gehouden met de volledige CO2-cyclus in afvalgassen en dat 
het ontwerpbesluit van de Commissie daarom niet in overeenstemming is met het doel en de 
inhoud van artikel 10 bis van Richtlijn 2003/87/EG en ook niet in overeenstemming met het 
evenredigheidsbeginsel,

1. maakt bezwaar tegen de aanneming van het ontwerpbesluit van de Commissie tot vaststelling 
van overgangsbepalingen voor de hele Unie inzake de geharmoniseerde toewijzing van 
kosteloze emissierechten overeenkomstig artikel 10 bis van Richtlijn 2003/87/EG;

2. is van mening dat dit ontwerpbesluit van de Commissie niet in overeenstemming is met het 
doel en de inhoud van Richtlijn 2003/87/EG, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2009/29/EG, noch 
met het evenredigheidsbeginsel;

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


