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TOELICHTING 

1. Rechtsgrondslag 
 
De onderhavige richtlijn heeft tot doel een markt voor broeikasgasuitstootrechten tot stand te 
brengen die de hele EU bestrijkt. Zij maakt deel uit van het pakket beleidsmaatregelen 
waarmee de EU het probleem van de klimaatverandering tracht aan te pakken. Met dit 
instrument wordt een milieudoelstelling nagestreefd, namelijk vermindering van de 
broeikasgasuitstoot. Voorgesteld wordt om artikel 175, lid 1, van het Verdrag betreffende de 
oprichting van de Europese Gemeenschap als rechtsgrondslag te hanteren. 
 
2. Economische grondslag van het mechanisme voor de handel in uitstootrechten  
 
Zodra het Protocol van Kyoto in werking treedt, zullen de externe kosten van de wereldwijde 
opwarming in alle producten worden verrekend. 
 
Ofschoon het mechanisme voor de handel in uitstootrechten als zodanig geen beperking van 
de uitstoot van broeikasgassen teweegbrengt, leidt het tot emissievermindering in sectoren, 
bedrijven en productieprocessen waar zulks het minste kost, hetgeen een daling van het 
algemene kostenniveau van de naleving van de milieudoelstelling tot gevolg zal hebben. 
Zowel de kopende als de verkopende onderneming heeft baat bij de voorgestelde flexibiliteit, 
zonder dat het milieu daar nadeel van ondervindt. Er zij aan herinnerd dat de handel in 
uitstootrechten een van de drie flexibiliteits- en marktinstrumenten is van het Protocol van 
Kyoto, dat in 2008 van kracht wordt. 
 
3. Richtlijn betreffende de handel in uitstootrechten – samenvatting van het voorstel van 
de Europese Commissie 
 
Het Europese systeem voor de handel in uitstootrechten zal in 2005 in werking treden. Het is 
van toepassing op circa 5.000 Europese bedrijven – grote stationaire bronnen – uit de 
industrie- en de energiesector die samen verantwoordelijk zijn voor meer dan 46% van de 
totale uitstoot van kooldioxide in de EU. Met deze regeling worden de volgende 
doelstellingen beoogd: 
 
- de Europese ondernemingen met dit systeem vertrouwd maken als voorbereiding op de voor 
2008 geplande inwerkingtreding van de internationale handel in uitstootrechten (zoals bepaald 
in het Protocol van Kyoto);  
- met ingang van 2005 paal en perk stellen aan de niet-naleving van de 
lastenverdelingsovereenkomst waaraan het merendeel van de lidstaten zich momenteel 
schuldig maakt; 
- kostenbesparing van vele miljarden euro’s per jaar bij de tenuitvoerlegging van de door de 
Europese Unie in Kyoto aangegane verbintenissen. 
 
Uw rapporteur is voorstander van de invoering van een regeling voor de handel in 
uitstootrechten in de Europese Unie op voorwaarde dat daarbij vooraf de volgende vier 
beginselen in acht worden genomen: 
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- het Europese streven naar een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen dient hoe 
dan ook gebaseerd te worden op een evenwichtige verhouding tussen het systeem voor de 
handel in uitstootrechten en andere beleidsmaatregelen en beleidsacties, zoals de bevordering 
van hernieuwbare energiebronnen, energie-efficiëntie, biolandbouw en openbaar vervoer, de 
invoering van een energie- en kooldioxidebelasting in de vervoersector en de ondersteuning 
van onderzoek naar nieuwe motoren en nieuwe brandstoffen, in overeenstemming met het 
standpunt dat de EU tijdens de onderhandelingen in het kader van het Protocol van Kyoto 
heeft ingenomen; 
 
- de maatregelen voor uitstootvermindering moeten alle economische sectoren bestrijken. 
Daarom moet de in deze richtlijn vervatte regelgeving voor industrie- en energiebedrijven 
worden aangevuld met de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van andere communautaire 
instrumenten die wettelijk bindende verplichtingen opleggen aan de dienstensector, de 
landbouwsector, de huishoudens en met name aan de vervoersector, waar de uitstoot volgens 
recente ramingen de komende tien jaar met meer dan 50% zal toenemen; 
 
- het is van wezenlijk belang dat aan de gemeenschappelijke en gecoördineerde acties en 
maatregelen inzake klimaatverandering kwantificeerbare doelstellingen en een tijdschema 
voor de toepassing van de reducties worden gekoppeld; 
 
- de gemeenschappelijke en gecoördineerde acties en maatregelen inzake klimaatverandering 
moeten een dubbele doelstelling nastreven: zij moeten bijdragen aan de verwezenlijking van 
de milieudoelstellingen en mogen onder geen beding de interne markt verstoren. 
 
4. Bedoelde gassen en sectoren 
 
Zoals blijkt uit Bijlagen I en II bij het onderhavige voorstel voor een richtlijn is de bedoelde 
regeling slechts van toepassing op één broeikasgas, kooldioxide, en op twee sectoren, de 
energiesector (verbrandingsinstallaties, olieraffinaderijen, cokesovens) en de industriesector 
(ferrometalen, papier en delfstoffen). 
 
Uw rapporteur acht het van fundamenteel belang dat het toepassingsgebied van de richtlijn zo 
spoedig mogelijk wordt uitgebreid naar andere broeikasgassen en andere industriële sectoren 
waaronder de chemische sector, non-ferrometalen en halfgeleiders. 
 
Hiertoe moeten evenwel twee voorwaarden worden vervuld: ten eerste mag de toename van 
het aantal installaties ten gevolge van de uitbreiding van de richtlijn de overzichtelijkheid van 
het systeem niet in gevaar brengen, en ten tweede moet de opname van nieuwe gassen aan 
dezelfde transparantiecriteria voldoen als die welke voor kooldioxide gelden inzake meting, 
bewaking, overdracht en verificatie van de gegevens (zoals bedoeld in Bijlagen IV en V). 
 
Aangezien deze voorwaarden vooralsnog niet vervuld zijn, verzoeken wij de Europese 
Commissie de nodige stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat bij de herziening van de 
richtlijn in 2004 andere gassen en andere sectoren kunnen worden opgenomen. 
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5. Toewijzing van uitstootrechten 
 
a) Methode 
Voorgesteld wordt om de lidstaten tijdens de periode van 2005 tot en met 2007 gratis  
uitstootrechten aan de exploitanten te laten verlenen (“grandfathering”) op grond van een door 
elke lidstaat zelf te bepalen emissieniveau. De Commissie is evenwel voornemens om voor de 
tweede periode (2008-2012) een nog nader te preciseren geharmoniseerde methode vast te 
stellen. 
 
Het voordeel van deze kosteloze methode is dat aan de exploitanten in de aanvangsfase geen 
verplichting wordt opgelegd die zij, gelet op het uitblijven van andere beleidsmaatregelen, 
wellicht als een nieuwe belasting zouden ervaren. Desalniettemin vertoont het voorstel een 
aantal tekortkomingen die moeten worden weggenomen: a) er wordt geen rekening gehouden 
met het beginsel dat de vervuiler betaalt; b) het gaat ten koste van de exploitanten die reeds 
eerder reducties hebben doorgevoerd; c) het bemoeilijkt de toegang van nieuwe 
ondernemingen tot de markt; d) het versterkt de concurrentieverstoring op de interne markt 
aangezien de lidstaten verschillende referentiejaren hanteren; e) het vormt een beletsel voor 
de onmiddellijke vaststelling van de prijs van een uitstootrecht op de markt. 
 
Teneinde deze tekortkomingen uit de wereld te helpen stelt de rapporteur voor om tijdens de 
eerste periode (2005-2007) voor toewijzing van uitstootrechten een hybride methode toe te 
passen: de lidstaten zijn vrij om 70% van de uitstootrechten kosteloos toe te wijzen op grond 
van de emissieniveaus van 1990 - referentiejaar van het Protocol van Kyoto - en de resterende 
30% wordt geveild. De rapporteur pleit voor veiling van de totale hoeveelheid uitstootrechten 
tijdens de tweede toepassingsperiode. 
 
Tijdens zowel de eerste als de tweede periode van toewijzing is begrotingsneutraliteit een 
must. De lidstaten moeten de winst van de verkoop bij opbod herverdelen over de 
deelnemende bedrijven met inachtneming van de geldende milieucriteria. 
 
b) Totale hoeveelheid uitstootrechten 
In artikel 9 van de richtlijn wordt bepaald dat de lidstaten zelf moeten uitmaken hoeveel 
uitstootrechten zij op de markt wensen te brengen en in Bijlage III worden de criteria 
genoemd die bij de toewijzing van de totale hoeveelheid uitstootrechten aan de exploitanten 
moeten worden geëerbiedigd. 
 
Aan het Commissievoorstel zijn twee problemen verbonden: a) in de richtlijn wordt geen 
gewag gemaakt van jaarlijkse streefcijfers voor de vermindering van broeikasgassen die met 
behulp van de regeling voor de handel in uitstootrechten in de Gemeenschap en de lidstaten 
moeten worden gehaald; b) het feit dat de hoeveelheid verhandelde uitstootrechten vrijelijk 
door de lidstaten kan worden bepaald, verhoogt het risico op concurrentieverstoring in het 
kader van de interne markt aangezien de kans bestaat dat sommige lidstaten meer 
uitstootrechten toewijzen (“overallocation”) aan bepaalde sectoren en exploitanten dan strikt 
noodzakelijk is. 
 
Om aan deze wantoestand een einde te maken heeft de rapporteur artikel 9 en Bijlage III 
zodanig gewijzigd dat een plafond wordt vastgesteld voor de hoeveelheid uitstootrechten die 
door elke lidstaat mag worden toegewezen. De voorgeschreven bovengrens is gelijk aan 50% 
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van de jaarlijks verwachte uitstoot in elk van de lidstaten, waarbij lineaire convergentie met 
de in Kyoto aangegane verplichtingen moet worden nagestreefd. 
 
 
6. Verenigbaarheid met andere nationale beleidsmaatregelen voor vermindering van de 
broeikasgasuitstoot 
 
Ofschoon wij begrijpen dat het voor sommige lidstaten moeilijk is om hun nationaal beleid op 
de onderhavige richtlijn af te stemmen, pleit uw rapporteur samen met de Europese 
Commissie voor een wettelijk bindende regeling voor de handel in uitstootrechten. Het is niet 
wenselijk dat het huidige voorstel wordt omgevormd tot een systeem dat op vrijwillige 
deelneming berust (middels een opt-out-clausule), aangezien een dergelijke flexibiliteit 
onvermijdelijk leidt tot: 
 
- verstoring van de interne markt;  
- minder ervaring van de Europese ondernemingen met het oog op de inwerkingtreding van 
het internationale systeem voor de handel in uitstootrechten;  
- beperking van de aan het systeem verbonden schaalvoordelen en bijbehorende toename van 
de kosten voor de naleving van het Protocol van Kyoto in de EU (er zij aan herinnerd dat in 
een onlangs door de Europese Commissie gepubliceerde studie1 gesteld wordt dat de 
tenuitvoerlegging van de onderhavige richtlijn deze kosten met de helft zal verminderen);  
- beperking van de milieueffecten van het systeem;  
- noodzakelijke ontwikkeling van alternatieve instrumenten voor de vermindering van de 
uitstoot van broeikasgassen die vanuit economisch oogpunt minder flexibel zijn dan de handel 
in uitstootrechten, zoals de invoering van een energie- en kooldioxidebelasting. 
 
7. Interactie met de flexibiliteitsinstrumenten van het Protocol van Kyoto 
 
In de richtlijn wordt niet nader ingegaan op het mogelijke gebruik van uitstootrechtkredieten 
die door de exploitanten verkregen zijn op basis van in het kader van de 
flexibiliteitsinstrumenten van het Protocol van Kyoto ten uitvoer gelegde projecten, met name 
op het gebied van het mechanisme voor schone ontwikkeling (CDM) – toewijzing van 
uitstootrechtkredieten aan exploitanten die schone projecten in ontwikkelingslanden ten 
uitvoer leggen - en de gezamenlijke uitvoering (JI) – toewijzing van uitstootrechtkredieten op 
basis van gezamenlijke projecten van ontwikkelde landen. 
 
Uw rapporteur acht het van wezenlijk belang dat deze situatie wordt opgehelderd. Tijdens de 
eerste toepassingsperiode (2005-2007) - voordat het internationale systeem voor de handel in 
uitstootrechten in werking treedt (2008) - dient in de onderhavige richtlijn een absoluut 
verbod op het gebruik van de voornoemde kredieten te rusten, daar een vermindering van de 
uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie wordt nagestreefd. 
 
 
Met ingang van de tweede periode (die samenvalt met de inwerkingtreding van het in het 
Protocol van Kyoto bedoelde internationale systeem voor de handel in uitstootrechten) moet 

                                                           
1Kornelis Block, David de Jager and Chris Hendriks, 2001. Economic Evaluation of Sectoral Emission 
Reduction objectives for Climate Change. 
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het gebruik van op basis van CDM- en JI-projecten verkregen kredieten in de context van de 
richtlijn worden toegestaan, op voorwaarde dat bij deze projecten geen koolstofreservoirs of 
installaties voor energiewinning uit fossiele brandstoffen of kernenergie betrokken zijn. 
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