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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in 
haar ontwerpresolutie op te nemen: de commissie 

1. toont zich verheugd over het groenboek; verzoekt de Europese Commissie met aandrang 
een duidelijke strategie uit te werken betreffende het gebruik van marktconforme 
instrumenten voor de kostenbepaling van milieuschade en de correctie van het ermee 
gepaard gaande marktfalen, waarin rekening wordt gehouden met het belastingsysteem, de 
herziene Europese regeling inzake emissierechten (ETS) en het handels- en 
technologiebeleid;

2. vraagt dat de Commissie bij het opstellen van haar implementatiestrategie voor 
marktconforme instrumenten nadenkt over en voorbereidend werk levert voor een 
omvattend verslag over de reguleringsinstrumenten op het vlak van milieu die de EU 
momenteel gebruikt, om te kunnen vaststellen op welke gebieden het aangewezen zou zijn 
de bestaande wetgeving te vervangen door marktconforme instrumenten;

3. merkt op dat marktconforme instrumenten een uiterst belangrijke rol zullen spelen bij het 
streven naar de EU-doelstelling om het aandeel van hernieuwbare energie in het totale 
energieverbruik tegen 2020 op te trekken tot 20%;

4. onderstreept dat het gebruik van marktconforme instrumenten moet worden onderworpen 
aan de principes voor betere regelgeving en dat elkaar overlappende en complexe 
instrumenten moeten worden vermeden; steunt de op 27 oktober 2003 goedgekeurde 
wijziging van Richtlijn 2003/96/EG van de Raad tot herstructurering van de 
communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit1 (de 
"richtlijn betreffende de belasting van energieproducten"), die tot gevolg heeft dat
deelnemers aan de Europese ETS niet twee keer - door zowel handel als belasting -
hoeven te betalen voor hun emissies;

5. vraagt dat de inkomsten uit marktconforme instrumenten herbelegd worden in 
programma's die zich inzetten voor milieudoelstellingen en voor een matiging zorgen van 
eventuele sociale gevolgen of gevolgen voor de concurrentiekracht; gelooft dat de 
opbrengst van ETS-veilingen in de toekomst een belangrijke bron van EU-financiering 
zou kunnen vormen;

6. vestigt de aandacht op de voordelen van milieubelastinghervormingen; doet een beroep op 
de lidstaten om dergelijke hervormingen in praktijk te brengen teneinde het gebrek aan
energie te beperken en koolstofarme technologieën, energiebesparing, energie-efficiëntie 
en hernieuwbare technologieën aan te moedigen;

7. merkt op dat meer EU-coördinatie op het vlak van milieubelastingen en de uitwisseling 
van beste praktijken hervormingen zullen vergemakkelijken; steunt in het bijzonder 
voorstellen die de lidstaten in staat stellen de BTW-tarieven voor energie-efficiënte
producten en energiebesparende materialen te verlagen of belastingfaciliteiten te verlenen 
voor dergelijke producten; benadrukt echter dat de lidstaten zelf moeten bepalen wat 

                                               
1 PB L 283 van 31.10.2003, blz. 51.
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geschikt is voor hun belastingsysteem;

8. verzoekt de Commissie nader onderzoek te voeren naar de mogelijkheid van het gebruik 
van grensbelasting om EU-handelspartners ertoe aan te zetten hun emissies te 
verminderen, en een oplossing te vinden voor de impact van eenzijdige EU-actie op de 
competitiviteit; is van mening dat het heffen van grensbelasting ernstig moet worden 
overwogen indien geen uitgebreide internationale overeenkomst wordt bereikt over de 
verandering van het klimaat na 2012.
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