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Resolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit 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,

– gelet op richtlijn 2003/87/EG tot vaststelling van een regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap, zoals gewijzigd bij 
richtlijn 2009/29/EG teneinde de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten 
van de Gemeenschap te verbeteren en uit te breiden, en in het bijzonder artikel 10 bis,

– gezien het voorstel voor een besluit 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,

– gelet op artikel 5 bis, lid 3, onder b), van 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 uitvoeringsbevoegdheden1,

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

A.  overwegende dat de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten, 
overeenkomstig artikel 1 van richtlijn 2003/87/EG zoals gewijzigd bij 
richtlijn 2009/29/EG, tot doel heeft de emissies van broeikasgassen op een 
kosteneffectieve en economisch efficiënte wijze te verminderen,

B. overwegende dat de uitvoering van deze regeling gekenmerkt moet worden door een zo 
hoog mogelijke economische efficiëntie (overwegingen 13 en 15 in de preambule bij 
richtlijn 2009/29/EG) en dat de regeling verstoringen van de mededinging binnen de 
Gemeenschap moet elimineren (overweging 17 van richtlijn 2009/29/EG),

C. overwegende dat deze beginselen uitdrukkelijk benadrukt zijn door de jurisprudentie van 
het Europees Hof van Justitie en dat het Hof van Justitie in zaak T-374/04 Duitsland tegen 
de Commissie stelt dat "de werking [van de regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten] is bepaald door enkele subdoelen, te weten de handhaving van 
kosteneffectieve en economisch efficiënte voorwaarden, het behoud van economische 
ontwikkeling en de werkgelegenheid, alsmede het bewaren van de eenheid van de interne 
markt en van de mededingingsvoorwaarden" (punt 124),

D. overwegende dat er volgens de jurisprudentie van het Hof van Justitie niet alleen sprake is 
van discriminatie als vergelijkbare situaties verschillend behandeld worden maar ook als 
niet-vergelijkbare situaties op dezelfde manier behandeld worden (zie zaak 1253/79 
Battaglia, punt 37: "als discriminatie rechtens is te beschouwen het gelijk behandelen van 
ongelijke situaties of het verschillend behandelen van gelijke situaties"), en overwegende 

                                               
1 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
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dat het feit dat er objectieve verschillen bestaan in de situatie van entiteiten waarop een 
bepaalde regeling betrekking heeft, tot gevolg moet hebben dat deze entiteiten 
verschillende voorwaarden opgelegd krijgen (zie het arrest van het Hof van Justitie in 
zaak 152/73 Sotgiu),

E.  overwegende dat de invoering van het beginsel "één product – één maatstaf" in het 
voorstel voor een besluit niet voorgeschreven wordt in de richtlijn, en dat het voorstel 
voor een besluit geen rekening houdt met de specifieke verschillen betreffende de aard 
van de productieprocessen in de door de regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten betroffen sectoren, en overwegende dat dit voorstel daarom 
een schending inhoudt van een van de algemene beginselen van de EU-wetgeving, 
namelijk het principe van gelijkheid en niet-discriminatie, 

F. overwegende dat aardgas in het voorstel voor een besluit als referentiebrandstof genomen 
wordt, en dat dit tot gevolg heeft dat in het geval van twee identieke productieprocessen 
waarbij enerzijds aardgas en anderzijds andere brandstoffen met hogere emissieniveaus 
worden gebruikt, de producent die aardgas gebruikt zich in een voordeliger positie zal 
bevinden dan de producent die bijvoorbeeld steenkool gebruikt, ook al beschikt deze 
laatste over de allermodernste technologieën, en overwegende dat dit in strijd is met de zin 
van de richtlijn en bovendien tot een verstoring van de mededinging binnen de interne 
markt leidt,

G. overwegende dat de invoering van te strenge maatstaven, zonder rekening te houden met 
onder meer het type brandstof en de geografische specificiteit, tot een schending van het 
proportionaliteitsbeginsel kan leiden, aangezien de betrokken installaties minder 
emissierechten toegewezen zouden krijgen dan nodig is om de door de richtlijn 
vooropgestelde doelstellingen inzake emissies te bereiken,

H. overwegende dat het feit dat aardgas als referentiebrandstof beschouwd wordt, tot een 
verstoring van de mededinging op de interne markt zou leiden in het nadeel van lidstaten 
waar hoofdzakelijk steenkool gebruikt wordt en zou neerkomen op een loochening van de 
specifieke geopolitieke context waarin de energiemarkt van elke lidstaat functioneert, 

I. overwegende dat het Hof van Justitie in zijn uitspraken in zaken T-183/07 Polen tegen de 
Commissie (punt 88), T-263/07 Estland tegen de Commissie (punt 53) en T-374/04 
Duitsland tegen de Commissie stelde dat zowel de Commissie als de lidstaten bij de 
uitvoering van hun bevoegdheden rekening moeten houden met de specifieke context van 
de nationale energiemarkt van de lidstaten wanneer ze beslissen welke maatregelen het 
meest geschikt zijn om de doelstellingen uit hoofde van richtlijn 2003/87/EG te bereiken,

J. overwegende dat het voorstel voor een besluit, doordat het bij de bepaling van maatstaven 
geen rekening houdt met brandstof en geografische factoren, niet alleen economische druk 
veroorzaakt en het CO2-weglekrisico doet toenemen maar ook aanleiding geeft tot 
bijkomende CO2-emissies aangezien de import van producten vanuit een derde land naar 
de lidstaten eveneens een negatieve impact zal hebben op het milieu, hetgeen tegen de zin 
van de richtlijn indruist, 

K. overwegende dat de manier waarop de Commissie de regels voor een geharmoniseerde 
toewijzing van kosteloze emissierechten bepaalt, niet tot politieke resultaten moet leiden 
maar de technische aard van het probleem moet weerspiegelen,
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1. is van mening dat dit voorstel voor een besluit 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 proportionaliteitsbeginsel; 

2. maakt bezwaar tegen de aanneming van het voorstel voor een besluit 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;

3. pleit voor het schrappen van factoren waarmee geprobeerd wordt de op de gemiddelde 
prestaties van de 10% efficiëntste installaties gebaseerde maatstaven nog te verlagen, en 
voor de opname in het voorstel voor een besluit van de Commissie van een 
'brandstofcorrectiefactor', in overeenstemming met de bovenvermelde arresten van het 
Hof van Justitie; 

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


