
 

RR\529274NL.doc  PE 340.779 

NL NL 

EUROPEES PARLEMENT 
1999 2004 

Zittingsdocument 

DEFINITIEVE VERSIE 
A5-0154/2004 

 

17 maart 2004 

***I 
VERSLAG 
over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 
houdende wijziging van de richtlijn tot vaststelling van een regeling voor de 
handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap, met betrekking 
tot de projectmechanismen van het Protocol van Kyoto 
(COM(2003) 403 – C5-0355/2003 – 2003/0173(COD)) 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid 

Rapporteur: Alexander de Roo 



 

PE 340.779 2/6 RR\529274NL.doc 

NL 

 



 

RR\529274NL.doc 3/6 PE 340.779 

 NL 

TOELICHTING 
 

Mondiale insteek bij emissiehandel in EU 
 
Net voor de zomer van 2003 heeft het Europees Parlement onder de bezielende leiding van 
onze voormalige collega Jorge Moreira da Silva de richtlijn emissiehandel goedgekeurd, 
nadat in tweede lezing een akkoord met de Raad was bereikt. 
 
Nu staan wij voor de uitdaging om in eerste lezing overeenstemming te vinden over de 
zogeheten "koppelingsrichtlijn", waarmee de richtlijn emissiehandel wordt gewijzigd. Dit 
biedt bedrijven in de EU de mogelijkheid de inspanningen in mindering te brengen die zij via 
het Clean Development Mechanism (CDM) en Joint Implementation (JI) leveren om de 
uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Een akkoord in eerste lezing zou ideaal zijn om 
ons bedrijfsleven een goede start te geven en de rest van de wereld te laten zien dat wij Kyoto 
belangrijk vinden en handelen alsof  het protocol al van kracht was. 
 
Wij hebben de taak het in één keer goed te doen, want er zal in de eerste verplichtingsperiode 
een markt van ruwweg 1 miljard euro ontstaan. Als de EU zich verplicht tot een verlaging van 
de broeikasgasemissies met 30% tegen 2020, zoals de Duitse en de Britse regering 
voorstellen, zal deze markt nog vele malen groter worden! 
 
De rapporteur stelt twee amendementen voor die het bedrijfsleven in de EU zullen bevallen: 
 
• Schrapping van de voorwaarde dat deze "koppelingsrichtlijn" pas in werking treedt 

wanneer het protocol van Kyoto is geratificeerd. Anders maken wij onszelf afhankelijk 
van de Russische president Poetin (waardoor de prijs alleen maar hoger wordt ...). Ook 
betekent dit onzekerheid voor het bedrijfsleven in de EU. De richtlijn emissiehandel is 
niet afhankelijk van de inwerkingtreding van het protocol van Kyoto, zodat het voor onze 
bedrijven moeilijker zou worden om aan de verplichtingen van de richtlijn te voldoen. 
Delen van de milieubeweging zouden dit toejuichen, maar sommige bedrijven, vooral in 
Spanje, zouden nog sterker lobbyen en een beroep doen op de overmachtsbepaling om van 
de richtlijn emissiehandel af te komen. 

 
• Maak al in 2005 een begin met kredieten voor CDM-projecten en niet pas in 2008, zoals 

de Commissie voorstelt. Op de COP 9-bijeenkomst in Milaan is duidelijk geworden dat de 
VN gewoon willen handelen alsof het protocol van Kyoto al van kracht was. Wij dienen 
ons daarbij aan te sluiten. 

 
De rapporteur stelt ook een amendement voor dat goed zal vallen bij de milieubeweging: 
 
• Grote stuwdammen met waterkrachtcentrales mogen nu van de Commissie, maar er zitten 

sociale en milieuproblemen aan vast. Mensen en dorpen moeten voor de aanleg van zulke 
dammen worden verplaatst en bij dammen in het oerwoud komt de gehele vegetatie onder 
water te staan en begint te rotten, waarbij methaan vrijkomt (een zeer krachtig 
broeikasgas, 32 maal zo sterk als CO2). Daarom stelt de rapporteur voor terug te grijpen 
naar een tekst die de Commissie in een eerder ontwerp van de "koppelingsrichtlijn" heeft 
voorgesteld; daarin staat dat er kredieten kunnen worden verdiend met grote 
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waterkrachtprojecten, mits de aanbevelingen van de Wereldcommissie van de VN voor 
dammen worden gevolgd. 

 
Koolstofputten 
 
De Commissie stelt voor het gebruik van putten in de Gemeenschapsregeling voor de 
emissiehandel te verbieden. Regeringen kunnen nog via CDM-overheidsprojecten van deze 
mogelijkheid gebruikmaken. Putten zijn moeilijk meetbaar en ook in Milaan zijn niet alle 
technische details geregeld. Putten zijn geen permanente oplossing. Wat gebeurt er als een 
woudplantage afbrandt: worden de koolstofkredieten dan teruggegeven? De verificatie zal 
grote moeilijkheden opleveren. De Nieuw-Zeelandse minister van Milieubeheer heeft op de 
COP 9-bijeenkomst in Milaan gezegd dat de berekeningen ten aanzien van putten een 
afwijking van 40% vertonen ... Naast de ecologische argumenten, namelijk dat de ecologische 
integriteit van het protocol van Kyoto verloren zou gaan, zijn er ook economische 
argumenten. Er zouden (na 2012) putten op zo'n grote schaal kunnen voorkomen dat de 
koolstofprijs niet bij 10 euro per ton zou liggen, maar bij slechts 2 of 3 euro. Daarmee zou de 
financiële prikkel om onze industrie te moderniseren en milieuvriendelijk te maken, 
wegvallen. We moeten beseffen dat het min 8-doel van Kyoto slechts het begin is en dat er 
veel grotere ingrepen nodig zijn. 
 
Beoordelingsmechanisme en mogelijk plafond 
 
Het meest omstreden is het voorstel van de Commissie om bij 6% tot een beoordeling over te 
gaan en het plafond eventueel vast te stellen op 8%. In dit verslag wordt voorgesteld dat de 
markt voor JI- en CDM-projecten van bedrijven jaarlijks wordt bekeken en niet alleen 
wanneer het cijfer van 6% wordt bereikt. De werkgroep van de Raad denkt in dezelfde 
richting. Over het daadwerkelijke maximum is de Raad verdeeld. Onder leiding van Jorge 
Moreira da Silva (PPE-DE) heeft het Parlement bereikt dat in de richtlijn emissiehandel de 
"EU-wet" is opgenomen dat de Kyoto-mechanismen alleen een aanvulling kunnen vormen op 
de binnenlandse inspanningen, de zogenoemde 50-50-regel. Om effect te sorteren, moet deze 
regel beter toepasbaar worden gemaakt. 
 
Koppeling tussen regionale regelingen en de Europese regeling voor emissiehandel 
 
In Milaan heeft de EP-delegatie contact gehad met Amerikanen die Kyoto gunstig gezind zijn. 
Zij vertelden dat het wetsvoorstel-McCain-Lieberman inzake invoering van emissiehandel in 
de Amerikaanse Senaat met 43 tegen 55 stemmen was weggestemd, maar dat zes 
Republikeinse senatoren ervoor hadden gestemd. Dit voorjaar willen zij het opnieuw proberen 
en zij hopen op een evenwichtiger uitslag. Ook vertelden zij dat 10 tot 12 staten rond New 
York en drie staten aan de westkust (Californië, Washington en Oregon) serieuze plannen 
hebben voor de invoering van een absoluut maximum en een handelsregeling. Vier provincies 
in Australië willen hetzelfde doen tegen de zin van de nationale regering. Er wordt een 
amendement voorgesteld dat het mogelijk maakt deze regionale handelsregelingen te 
koppelen aan de Gemeenschapsregeling voor emissiehandel. Zo worden deze regio's politiek, 
en op een dag ook economisch, ondersteund om op de meest doeltreffende wijze een 
vermindering van hun broeikasgasuitstoot te realiseren. 
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Niet-Kyoto-projecten, ook wel nationale JI-projecten genoemd 
 
Bepaalde sectoren van het bedrijfsleven willen zogenoemde nationale JI-projecten binnen de 
Europese Unie uitvoeren en de mogelijkheid krijgen hun koolstofkredieten te verkopen. Dat is 
om de volgende redenen geen goed idee: 
 
a) niet-Kyoto-projecten zullen leiden tot een verzwakking van het protocol van Kyoto; 
 
b) het EP wil dat de regeling voor emissiehandel wordt uitgebreid met bijv. het vervoer, 

maar dat moet op een behoorlijke manier gebeuren voor de hele sector (eerst het 
luchtverkeer binnen de EU en dan de rest van de vervoerssector), en niet via enkele 
projecten hier en daar in de EU. Ook zou er extra bureaucratie ontstaan voor de 
controle op deze nationale JI-projecten. 

 
Welk soort projecten wordt uitgevoerd in het kader van JI en CDM? 
 
Bedrijven uit de EU zullen bijvoorbeeld helpen bij de modernisering van de Chinese 
steenkoolsector. Daar is het rendement nu slechts 23%, terwijl het in Denemarken bij 46% 
ligt. Verhoging van het rendement bij het gebruik van steenkolen levert koolstofkredieten op. 
Dat geldt ook voor het overschakelen van steenkool op gas en uiteraard voor het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen. Uit open stortplaatsen komt veel methaan, een sterk 
broeikasgas, vrij. Ook maatregelen gericht op een nuttig gebruik van dit methaangas, leveren 
koolstofkredieten op. 
 



 

PE 340.779 6/6 RR\529274NL.doc 

NL 

 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

