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B7-0000/2013

Resolutie van het Europees Parlement over de stand van zaken op de Europese 
koolstofmarkt in 2012
(2012/2900(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien de vraag aan de Commissie over de stand van zaken op de Europese koolstofmarkt 
in 2012 (O-0000/2013 - B7-0000/2013),

– gezien het verslag van de Commissie "De toestand van de koolstofmarkt in 2012"1,

– gezien 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 Raad2,

– gezien de mededeling van de Commissie COM(2010)265 "Analyse van de opties voor een 
broeikasgasemissiereductie van meer dan 20% en beoordeling van het risico van 
koolstoflekkage",

– gezien de vijftiende Conferentie van de partijen (COP15) bij het UNFCCC en de vijfde 
Conferentie van de partijen waarin de partijen bij het Kyoto-protocol bijeenkomen 
(COP/MOP5), die van 7 t/m 18 december in Kopenhagen (Denemarken) hebben 
plaatsgevonden, alsmede het Akkoord van Kopenhagen,

– gezien Richtlijn 2004/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 
2004 houdende wijziging van Richtlijn 2003/87/EG tot vaststelling van een regeling voor 
de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap, met betrekking tot de 
projectgebonden mechanismen van het Protocol van Kyoto3,

– gezien 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 breiden,4

– gezien Richtlijn 2008/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 
2008 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG ten einde ook luchtvaartactiviteiten op te 
nemen in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de 
Gemeenschap5,

– gezien het besluit van het Europees Parlement en de Raad inzake de tijdelijke afwijking 
van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een 

                                               
1 COM(2012)652.
2 PB L 275 van 25.10.2003, blz. 32.
3 PB L 338 van 13.11.2004, blz. 18.
4 PB L 140 van 5.6.2009, blz. 63.
5 PB L 8 van 13.1.2009, blz. 3.
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regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap1,

– gezien het van december 2008 daterende klimaat- en energiepakket van de EU, 

– gezien zijn resolutie van 15 maart 2012 over een routekaart naar een concurrerende 
koolstofarme economie in 20502,

– gezien zijn resolutie van 14 maart 2013 over het Stappenplan Energie 2050 - een toekomst 
met energie3

– gezien artikel 115, lid 5, en artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad een 
regeling vaststelt voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Europese Unie 
teneinde de emissies van broeikasgassen op een kosteneffectieve en economisch efficiënte 
wijze te verminderen,

B. overwegende dat de Commissie overeenkomstig de artikelen 10, lid 5, en 29 van Richtlijn 
2003/87/EG toezicht houdt op de werking van de Europese koolstofmarkt en elk jaar een 
verslag indient bij het Europees Parlement en bij de Raad over de werking van de 
koolstofmarkt, met inbegrip van de tenuitvoerlegging van de veilingen, liquiditeit en 
verhandelde hoeveelheden, 

C. overwegende dat het zowel voor de lidstaten, de energiesector, de industrie als de burgers 
duidelijk moet zijn welke kant het klimaat- en het energiebeleid van de EU opgaan, 
inclusief de mijlpalen en de doelstellingen voor 2030, om de zekerheid en stabiliteit in de 
planning van de langetermijninvesteringen te verbeteren, 

D. overwegende dat er structurele maatregelen nodig zijn om de huidige verstoringen van het 
marktevenwicht in de EU ETS te corrigeren,

1. neemt kennis van het verslag van de Commissie over de toestand van de koolstofmarkt in 
2012, waarin opties worden gepresenteerd voor structurele maatregelen om de EU ETS te 
versterken en doelmatiger te maken;

2. dringt er bij de Commissie op aan, zo spoedig mogelijk wetgevingsvoorstellen in te 
dienen om de ETS te versterken; 

3. dringt er bij de Commissie op aan, zo spoedig mogelijk, wetgevingsvoorstellen in te 
dienen voor een klimaat- en energiebeleidskader van de Unie tot 2030; is van mening dat 
deze wetgevingsvoorstellen consistent moeten zijn met een kosteneffectieve routekaart 
naar CO2-vermindering tegen 2050; 

Stand van zaken op de koolstofmarkt

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA-PROV(2013)0113.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0086.
3 Aangenomen teksten, P7_TA-PROV(2013)0088.
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4. merkt op dat fase 3 van de ETS per 1 januari 2013 in een nieuwe opzet heeft 
gefunctioneerd, met inbegrip van de toepassing van een EU-breed maximum voor 
emissierechten, veiling als standaardsysteem voor toewijzing van de emissierechten, 
geharmoniseerde regels voor vrije toewijzing, strengere regels met betrekking tot het soort 
internationale kredieten dat wordt toegestaan voor gebruik en één enkel Europees 
registratiesysteem; 

5. merkt op dat de ETS een liquide markt is met een functionerende infrastructuur en 
derhalve technisch zo functioneert als de bedoeling was; merkt op dat de 
broeikasgasemissiereductie van 20% tegen 2020 zal worden gehaald;

6. wijst erop dat de buitensporige toewijzing van emissierechten door sommige lidstaten aan 
sommige sectoren, een vermindering van de industriële productie tengevolge van de 
economische crisis, in combinatie met tijdelijke maatregelen met betrekking tot de 
overgang naar fase 3 van de ETS en de instroom van internationale kredieten hebben 
geleid tot het ontstaan van een overschot van emissierechten op de markt; merkt op dat 
fase 2 en fase 3 van de ETS op elkaar aansluiten, met als gevolg dat het overschot aan 
emissierechten de ETS jarenlang zal beïnvloeden;

7. herinnert eraan dat er eind 2012 een overschot van bijna twee miljard emissierechten was 
ontstaan in de ETS en dat dit overschot nog zal toenemen als er geen structurele 
maatregelen worden getroffen;

8. wijst erop dat een dergelijk aanzienlijk overschot aan emissierechten leidt tot een lagere 
koolstofprijs dan die welke oorspronkelijk werd beoogd, waardoor stimulansen om in 
koolstofarme technologieën te investeren geringer worden en het gevaar dat de Unie aan 
koolstofintensieve infrastructuren komt vast te zitten, groter wordt; erkent dat een 
overgang naar een koolstofarme economie een grote uitdaging vormt, met name voor 
energie-intensieve industrieën, maar dat er door de lage prijs van koolstofrijke energie 
geen innovatie plaatsvindt;

Structurele maatregelen 

9. erkent dat de ETS momenteel het belangrijkste, maar niet het enige, instrument voor het 
verminderen van de industriële uitstoot van broeikasgassen en het stimuleren van 
investeringen in veilige en duurzame koolstofarme technologieën is; 

10. merkt op dat een structurele verbetering van de ETS nodig is opdat de regeling beter op 
een economische baisse of opleving kan inspelen, investeerders weer zekerheid kan geven 
en op de markt gebaseerde stimulansen kan versterken voor investeringen in en de 
toepassing van koolstofarme technologieën; herinnert eraan dat er op de lange termijn een 
voorspelbaar en betrouwbaar systeem moet komen;

11. erkent dat de ETS met onverwachte problemen te maken heeft en dat het groeiende 
overschot aan emissierechten nog vele jaren afbreuk zal doen aan de stimulans om 
koolstofarme investeringen te doen; wijst erop dat dit ten koste gaat van de 
doeltreffendheid van de ETS als belangrijkste mechanisme van de EU ter vermindering 
van uitstoot waarbij gelijke voorwaarden gelden voor concurrerende technologieën, 
ondernemingen de mogelijkheid krijgen om hun eigen mitigatiestrategie te ontwikkelen en 
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specifieke maatregelen worden genomen om koolstoflekkage te voorkomen;

12. vraagt de Commissie maatregelen te nemen om de tekortkomingen van de ETS te 
verhelpen en de ETS te doen functioneren zoals oorspronkelijk was gepland; stelt voor dat 
deze maatregelen het volgende omvatten:

(a) zo spoedig mogelijk een verslag voorleggen aan het Parlement en de Raad, waarin 
onder meer wordt onderzocht wat de gevolgen zijn voor stimulansen voor 
investeringen in koolstofarme technologieën en het risico van koolstoflekkage;

(b) zo spoedig mogelijk een wetgevingsvoorstel indienen om de vereiste lineaire jaarlijkse 
vermindering met 1,74% te wijzigen om aan de vereisten voor de CO2-
reductiedoelstelling voor 2050 te voldoen;

(c) het gebruik van compensatiemechanismen verder verbeteren door bijvoorbeeld de 
toegang te beperken tot de compensatiemaatregelen waarmee de concurrenten van de 
Europese industrie worden gesubsidieerd, zoals op het gebied van HFC's;

(d) een beoordeling maken en publiceren van het nut van het vaststellen van een grensprijs 
voor de veiling van emissierechten; 

(e) stappen ondernemen om de input van relevante informatie in en de transparantie van 
het ETS-register te verhogen ten einde een effectievere monitoring en evaluatie 
mogelijk te maken;

Internationale dimensie

13. wijst erop dat structurele hervormingen om een goed functionerende EU ETS op te zetten 
van cruciaal belang zijn om de leidinggevende positie van de EU op het gebied van 
klimaatverandering te handhaven en dat verschillende landen zoals China en Australië 
bezig zijn met het ontwikkelen en uitvoeren van wetgeving om hun eigen regeling voor 
emissiehandel in te voeren naar het voorbeeld van de EU ETS; herinnert er in dit verband 
aan dat zonder een stabiele en voorspelbare emissiehandelsregeling de geloofwaardigheid 
van het klimaatbeleid van de EU  op het spel staat; 

14. dringt er bij de EU en haar partners op aan zo snel mogelijk op zoek te gaan naar de 
effectiefste manier om de banden tussen het emissiehandelssysteem van de EU en de 
overige emissiehandelssystemen nauwer aan te halen met het oog op de totstandbrenging 
van een mondiale koolstofmarkt, de reductiemogelijkheden breder te diversifiëren, 
marktomvang en –liquiditeit te verruimen, te zorgen voor meer transparantie en 
uiteindelijk te komen tot een efficiëntere toewijzing van hulpbronnen;

Koolstoflekkage

15. merkt op dat de beste bescherming tegen het risico van koolstoflekkage een doelmatige 
mondiale aanpak zou zijn en dat we ervoor moeten zorgen dat de sterke industriële basis 
in Europa behouden blijft;

16. wijst erop dat structurele veranderingen in de ETS een zorgvuldige beoordeling vergen 
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van de ecologische, economische en maatschappelijke gevolgen alsook van het effect op 
koolstofarme investeringen, op de elektriciteitsprijzen en op het concurrentievermogen 
van energie-intensieve industrieën, met name wat het risico van koolstoflekkage betreft;

17. onderstreept dat om het potentiële risico van koolstoflekkage te matigen de ETS-
veilingopbrengsten opzij gezet zouden kunnen worden voor kapitaalintensieve 
investeringen in de allernieuwste technologieën in energie-intensieve sectoren of om 
overige werkgelegenheidscheppende maatregelen te bevorderen;

°

°         °

18. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


