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BEKNOPTE MOTIVERING

A. De regeling voor de handel in emissierechten (EU-ETS)

Tot de beleidsterreinen waarop de Europese instellingen met de meeste volharding als 
drijvende kracht fungeren, behoren ongetwijfeld milieubescherming en de strijd tegen de 
klimaatverandering, zowel binnen de EU als internationaal, getuige de vele juridische en 
economische instrumenten die zijn aangenomen, en met name, op het hoogste normatieve 
niveau, artikel 3, lid 2, van het VEU en een volledige titel van het VWEU.

In 2009 nam de EU het klimaat- en energiepakket aan om uitvoering te geven aan de 
doelstellingen die de EU-leiders in 2007 naar voren hadden geschoven, namelijk tegen 2020 
de uitstoot van broeikasgassen met 20% terugdringen ten opzichte van 1990, in de EU 20% 
hernieuwbare energie gebruiken en de energie-efficiëntie met 20% verbeteren.

Uiterst belangrijk in dit verband is Richtlijn 2003/87 (en de latere wijzigingen daarvan), 
waarbij een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten is vastgesteld. Met de 
inwerkingtreding daarvan heeft het beleid op basis van belastingmaatregelen terrein verloren 
– al is dit niet volledig uitgesloten – en is de totstandbrenging van een geëigende markt 
waarop niet tussen landen maar tussen uitstoters van broeikasgassen over emissierechten 
wordt onderhandeld, een geschiktere oplossing bevonden. 

Dankzij de markt kan de toelaatbare totale hoeveelheid uitstoot worden beperkt door het 
aantal uitstootrechten te beperken. De toewijzing van "quota" is een manier om het beginsel 
"de vervuiler betaalt" in de praktijk te brengen. De kosten van vervuiling worden zo gedragen 
door wie ze veroorzaakt en niet door de gemeenschap want de kosten om het bezit van 
emissiequota op de reële uitstoot af te stemmen zijn ten laste van de bedrijven zelf, die ofwel 
rechten op de markt kunnen kopen, ofwel in minder vervuilende technologie kunnen 
investeren, ofwel de productie kunnen terugschroeven om hun uitstoot aan te passen. 

Met deze mechanismen komen de economische voordelen van de emissiehandel uiteraard niet 
ten goede aan de samenleving in haar geheel (m.a.w. de staat, zoals bij belastingen) maar wel 
aan andere, efficiëntere privébedrijven, die door de marktwerking worden beloond.

B. Huidige situatie en oplossingen

Om dit systeem goed te laten functioneren, moeten de vraag naar en het aanbod aan 
emissierechten wel tot op zekere hoogte in evenwicht zijn. Een van de kernelementen hierbij 
is de handhaving van een passende koolstofprijs om de uitstoot terug te dringen en 
investeringen in efficiëntere technologieën aan te moedigen daar die een belangrijke rol 
spelen bij de overgang naar een koolstofarme economie. Dit mechanisme is dan ook van 
fundamenteel belang voor het industrie- en energiebeleid van de EU. 

Door de thans woedende ernstige economische crisis en de ingestorte prijzen is er een 
overschot aan emissierechten en internationale kredieten ontstaan ten opzichte van de uitstoot. 
De Commissie schat dat dit overschot begin 2012 neerkwam op 955 miljoen rechten. Deze 
situatie lijkt nog te verslechteren, rekening houdend met het overschot dat in 2013 wordt 
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verwacht als gevolg van temporele aspecten die rechtstreeks verband houden met de overgang 
naar fase 3 van het stelsel, die op 1 januari 2013 ingaat en het aanbod aan emissierechten en 
internationale kredieten tijdelijk aanzienlijk zal doen toenemen.

Met de herziening van de richtlijn streeft de Commissie ernaar de reikwijdte en de 
werkingssfeer van haar uitvoeringsbevoegdheden inzake de voorwaarden voor de veiling van 
emissierechten te verduidelijken. Het wijzigingsvoorstel strekt ertoe de tijdstippen van de 
veilingen bij wijze van uitzondering aan te passen om ze beter af te stemmen op de 
emissierechtenmarkt. Deze herziening past in de structurele hervormingen die in de toekomst 
nodig zullen zijn om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van het ETS.

Daar het hier een markt betreft, moeten in beginsel en algemeen gesproken de marktregels de 
werking ervan in goede banen leiden. Overheidsingrijpen mag echter niet helemaal worden 
uitgesloten omdat beide – overheidsoptreden en marktregels – elkaar aanvullen. De overheid 
heeft niet tot taak markten op te zetten maar wel ze te reguleren en toezicht uit te oefenen om 
te zorgen voor transparantie en voortdurende herverdeling. Dit is niet eigen aan de 
emissiemarkt maar geldt ook voor andere effectenmarkten.

Net omdat marktregels zijn verkozen boven belastingtechnieken, is het belangrijk dat het 
overheidsoptreden beperkt blijft en onderworpen is aan strikte termijnen en voorwaarden. De 
herziening van de richtlijn mag de Commissie geen vrijgeleide geven om de vrijemarktregels 
wezenlijk te wijzigen, want dat zou de grondslagen van het stelsel ondergraven en het 
omvormen tot iets anders, waarvoor andere procedures en een algehele hervorming nodig 
zouden zijn.

Het voorstel strookt met de toezegging die de Commissie in de recente overeenkomst over de 
richtlijn energie-efficiëntie heeft gedaan om het veilingschema van fase 3 te herzien, iets waar 
het Parlement tijdens de onderhandelingen uitdrukkelijk om had verzocht.

De rapporteur kan derhalve instemmen met het Commissievoorstel.

******

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid voor te stellen dat het 
Europees Parlement zijn standpunt in eerste lezing vaststelt en het voorstel van de Commissie 
overneemt.


