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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

inzake het groenboek over marktconforme instrumenten voor milieu- en gerelateerde 
beleidsdoelstellingen
(2007/2203(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het groenboek over marktconforme instrumenten voor milieu- en gerelateerde 
beleidsdoelstellingen (COM(2007)0140),

– gezien de conclusies van het voorzitterschap van de Europese Raad in Brussel (8/9 maart 
2007), waaronder het Energiebeleid voor Europa in Bijlage I,

– gezien het rapport van het Europees Milieuagentschap Using the market for cost-effective 
environmental policy (Nr. 1/2006),

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gelet op het rapport van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid en de adviezen van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de 
Commissie economische en monetaire zaken (A6-0000/2007),

Milieu- en gerelateerde doelstellingen van de Unie

A. overwegende dat de informatie inzake de klimaatverandering doortastend handelen vereist 
om de effecten van dit verschijnsel te beperken, dat de Europese Raad zich als minimaal 
doel heeft gesteld de CO2-uitstoot met 20% terug te dringen voor 2020 en met 60% voor 
2050, dat de Europese Raad zich de doelen heeft gesteld dat tussen nu en 2020 20% van 
het energieverbruik zal bestaan uit duurzame energie en de energie-efficiëntie met 20% 
verbeterd wordt,

B. in overweging van de verschillende soorten milieuverontreiniging en het risico van 
uitputting van de natuurlijke hulpbronnen,

C. in overweging van de verhoogde risico’s op verdwijning van een groot aantal dier- of 
plantsoorten en het door de Unie vastgestelde doel het verlies aan biodiversiteit een halt 
toe te roepen voor 2010,

D. in overweging van de toenemende groei in de Unie van het verkeer met betrekking tot het 
transportwezen, met name het goederenvervoer, en van het energieverbruik dat daaruit 
voortvloeit.

E. overwegende dat er enorme discrepanties tussen de lidstaten bestaan, zowel op het gebied 
van milieubelastingen (tussen de 2 en 5% van BBP van de lidstaten), als op het gebied van 
het gebruik van marktconforme instrumenten en dat het aandeel van de milieubelastingen 
in het BBP van de lidstaten de laatste vijf jaar is afgenomen,

F. overwegende dat de belastingen op energie gemiddeld 76% van de milieubelasting 
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uitmaken en de belastingen op het vervoer 21%,

G. overwegende dat de particuliere huishoudens het leeuwendeel van de milieubelasting 
dragen, terwijl de andere economische sectoren de grootste verbruikers zijn van energie en 
vervoer,

H. overwegende dat de vooruitzichten wat betreft de wereldwijde gevolgen van de 
klimaatverandering niet alleen moeten leiden tot het loskoppelen van groei en 
productie- en consumptieprocessen, maar ook tot een verandering van ons 
ontwikkelingsmodel.

Kritiek op het groenboek

1. verheugt zich over de verwijzing naar het principe van “de vervuiler betaalt”, maar 
betreurt het dat het verband tussen dit principe en de marktconforme instrumenten ten 
gunste van het milieu slechts zwak is;

2. betreurt het dat het groenboek zich met name concentreert op de luchtverontreiniging en 
de opwarming van het klimaat, en de gevolgen voor het milieu van het geheel van 
productie- en distributieprocessen en consumptiepatronen negeert;

3. betreurt het dat de grensoverschrijdende dimensie te snel ter sprake wordt gebracht;

Principes

4. erkent dat de marktconforme instrumenten voor het milieu één van de mogelijke middelen 
vormen om de milieudoelstellingen tegen redelijke kosten te bereiken; onderstreept dat ze 
de milieuwetgeving die vastlegt welke doelstellingen er gehaald moeten worden en aan 
welke normen men zich moet houden, niet mogen vervangen en dat hun doeltreffendheid 
afhangt van hun samenhang en complementariteit met andere instrumenten;

5. onderstreept dat de marktconforme instrumenten economisch en sociaal aanvaardbaar 
moeten zijn, in het bijzonder voor mensen met lagere inkomens (beneden modaal) in 
iedere lidstaat;

6. is van mening dat het progressieve karakter van de tarieven en de geleidelijke verhoging 
in de tijd één van de principes moet zijn bij de invoering;

7. benadrukt de belangrijke rol van het milieubelastingstelsel om de milieudoelstellingen te 
bereiken en de onontbeerlijke harmonisatie van bepaalde maatregelen op Europees niveau 
om economische verstoringen tussen bedrijven en tussen landen te vermijden;

8. is van mening dat de Europese fiscale maatregelen zich niet kunnen beperken tot stelsels 
van verhandelbare vergunningen of rechten, aangezien die stelsels niet het best zijn 
toegerust om de doelstellingen om bepaalde emissies te verminderen, te bereiken;

9. wijst er nogmaals op dat, ondanks de unanimiteit op fiscaal gebied, de verdragen de 
mogelijkheid van nauwere samenwerking bieden en dat er een open coördinatiemethode 
bestaat; nodigt de lidstaten derhalve uit het milieubelastingstelsel verder te ontwikkelen 
om fiscale dumping te verhinderen;
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10. steunt de verlaging van de loonbelasting, maar onderstreept dat deze verlaging niet alleen 
in verband staat met de hervorming van het milieubelastingstelsel; is van mening dat deze 
verlaging in de lijn ligt van een volledige hervorming van het belastingstelsel die tot doel 
heeft tot een meer gelijke verdeling te komen tussen de werknemers, de consumenten, de 
bedrijven, de kapitaalopbrengsten en de financiële diensten, om zowel de 
milieudoelstellingen te halen als sociale gelijkheid te bewerkstelligen;

11. is van mening dat prijsstijgingen een middel kunnen zijn om de productie- en 
consumptieprocessen en de gebruikswijze van bepaalde transportmiddelen te beïnvloeden; 
onderstreept echter dat de gevolgen van een dergelijke maatregel beperkt kunnen zijn 
vanwege de matige elasticiteit van bepaalde sectoren;

12. is van mening dat het invoeren van marktconforme instrumenten die een stijging van de 
prijzen tot gevolg hebben, niet mag leiden tot het uitsluiten van mensen met een lager 
inkomen (beneden modaal) tot de betreffende markt en dat het derhalve noodzakelijk is 
tegelijkertijd compenserende maatregelen te nemen voor deze groepen. 

13. onderstreept de noodzaak zich op de hoogte te stellen van exacte informatie over de 
gevolgen die de maatregelen zullen hebben voor de levenscyclus van producten en de 
leefwijzen, teneinde voorrang te kunnen geven aan de meest doeltreffende maatregelen.

Welke instrumenten voor welke sector?

14. betreurt de aangekondigde vertraging van de herziening van de wet- en regelgeving inzake 
het stelsel van verhandelbare CO2-emissierechten; is van mening dat in het kader van deze 
herziening het aandeel CO2-uitstootrechten dat gratis wordt toegekend, sterk moet 
verminderen;

15. wijst er nogmaals op dat de transport- en bouwsector een groot deel van de vraag naar 
energie en CO2-uitstootrechten vertegenwoordigen die niet gedekt worden door het stelsel 
van verhandelbare CO2-emissierechten;

16. is van mening dat de herzieningen in de communautaire wet- en regelgevingen inzake de 
belastingheffing op energieproducten en zware motorrijtuigen (Eurovignet) gezamenlijk 
ten uitvoer gebracht zouden moeten worden, opdat het milieubelastingstelsel het gedrag 
van de verschillende economische sectoren snel een andere richting op zal buigen.

17. acht het noodzakelijk de toepassing van de Eurovignetrichtlijn1 in alle lidstaten verplicht 
te stellen om een betere internationalisatie van de externe kosten te realiseren; is van 
mening dat, om te voorkomen dat het verkeer zich verplaatst naar de wegen die buiten de 
Eurovignetrichtlijn vallen, het Eurovignet zou moeten worden uitgebreid naar het gehele 
wegennet;

18. is van mening dat, in het kader van de herziening van de wet- en regelgeving inzake de 

                                               
1 Richtlijn 93/89/EEG van de Raad, van 25 oktober 1993, betreffende de toepassing door de lidstaten van de 
belastingen op sommige voor het goederenvervoer over de weg gebruikte voertuigen en van de voor het 
gebruik van sommige infrastructuurvoorzieningen geheven tolgelden en gebruiksrechten (PB L 279, 
12.11.1993, blz. 32).
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belastingheffing op energieproducten, het minimum belastingtarief voor het industriële en 
commerciële vervoer van goederen zou moeten worden verhoogd; steunt de differentiatie 
in belastingheffing voor de componenten energie en milieu, op basis van de CO2-
uitstootniveaus; onderstreept dat er, om scheve verhoudingen tussen de lidstaten te 
voorkomen, een fluctuatiemarge van de tarieven zou moeten worden aangenomen, met 
daarin een verhoogd minimum tarief;

19. roept de Commissie en de lidstaten op de uitzonderingen en vrijstellingen die zijn 
opgenomen in de richtlijn tot regeling voor de belasting van energieproducten1 te 
schrappen en te overwegen geen enkele energievorm in de toekomst vrij te stellen van 
belasting. 

20. is van mening dat de bouwsector goede vooruitzichten biedt en nodigt de lidstaten uit hun 
stimulerende beleidsmaatregelen uit te breiden om de vraag naar energie en de uitstoot 
van CO2 te verminderen en de doelstellingen aldus te realiseren; onderstreept het belang 
de ontwikkeling van passiefhuizen en energievriendelijke woonvormen te ondersteunen.

21. stelt voor dat de compenserende maatregelen, die geïnspireerd zijn op de mechanismen 
van het Kyoto-protocol, open moeten staan voor de financiering van de verbeteringen van 
de energie-efficiëntie in de sector van de sociale huisvesting;

Instrumenten en particuliere sectoren

22. is van mening dat de hervorming van subsidies die schadelijk zijn voor het milieu, zich 
niet mag beperken tot het GLB;

23. verwacht van de Commissie dat bij de herziening van de communautaire kaderregeling 
inzake overheidssteun ten behoeve van het milieu, ook daadwerkelijk de noodzaak in 
aanmerking wordt genomen om de productieprocessen, het verkeer, het vervoer en de 
consumptie een andere richting op te buigen;

24. is van mening dat de invoering van een verlaagd BTW-tarief voor milieuvriendelijke 
producten strikt moet worden ingekaderd, zodat het ook daadwerkelijk ten goede komt 
aan de consumenten, en de invoering moet vergezeld gaan van aanvullende maatregelen 
zoals het Ecolabel, en van een systeem dat het makkelijker maakt producten te 
vergelijken;

25. is geen voorstander van de invoering van stelsels van verhandelbare vergunningen op het 
gebied van biodiversiteit en betreffende NOx en SO2;

26. vraagt de Commissie in zijn initiatieven te voorzien in de handhaving van de huidige, door 
de lidstaten gevolgde mechanismen om de ontwikkeling van duurzame energie te 
ondersteunen; is van mening dat er aanvullende analyses nodig zijn, met name wat betreft 
de levenscycli van biobrandstoffen;

                                               
1 Richtlijn 2003/96/EG van de Raad van 27 oktober 2003 tot herstructurering van de communautaire regeling 
voor de belasting van energieproducten en elektriciteit (PB L 283 van 31.10.2003, blz. 51).
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De grensoverschrijdende dimensie

27. steunt de invoering van een correctie-instrument aan de grenzen om de doelstellingen te 
halen om de CO2-uitstoot te verminderen en de economische concurrentiepositie van de 
Unie te behouden; nodigt de Commissie uit zich te baseren op de studies die in sommige 
lidstaten zijn uitgevoerd om verslag uit te brengen over de invoering van dat instrument en 
een wetsvoorstel voor te bereiden;

28. is van mening dat, om redenen van acceptatie op internationaal niveau, dit instrument de 
best beschikbare technieken in aanmerking zou moeten nemen en gunstig zou moeten 
blijven voor derde landen, met name ontwikkelingslanden;

o

o        o

29. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.
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BEKNOPTE MOTIVERING

De Europese Unie is bijzonder actief op het gebied van het milieu en heeft het initiatief 
genomen tot een groot aantal reflecties en acties die ze zowel op haar eigen terrein als op 
internationaal niveau heeft uitgevoerd, zoals het Kyoto-protocol. Haar geschiedenis en haar 
industriële en economische ontwikkeling verlenen haar die verantwoordelijkheid en nodigen 
uit tot het vervullen van een voorbeeldfunctie en pioniersrol op het gebied van het 
milieubeleid. 
Zo kunnen we de oprichting van de tijdelijke Commissie klimaatverandering van het 
Europees Parlement begroeten.
Vandaag de dag zijn de eisen op milieugebied toegenomen. Zo vraagt de strijd tegen de 
klimaatverandering veel steviger maatregelen dan die we tot nu toe voor ogen hadden.
Om die reden moeten we begrijpen dat de economische en sociale vooruitgang van onze 
maatschappijen steunt op het scheppen van rijkdommen. Deze verrijking is altijd afhankelijk 
geweest van de groeiende stromen grondstoffen en energie.

Het is gebleken dat deze vergelijking niet langer opgaat: het zeldzamer worden van een groot 
aantal natuurlijke hulpbronnen op korte, middellange en lange termijn, zal leiden tot een 
constante stijging van de aankoop- en exploitatiekosten en een toegenomen vraag op 
internationaal niveau.

We moeten ook vechten voor het herstel van de biodiversiteit, niet om een levend museum in 
stand te houden, maar om de vitale “diensten” die de ecosystemen ons bieden te behouden en 
te herstellen. Wat op het spel staat, zijn het niveau en de kwaliteit van de landbouwoogsten, 
de kwaliteit van de lucht, het water, de bodem enzovoorts.

Op dit moment worden de milieukosten van de menselijke activiteiten, met name de 
industriële en economische activiteiten of, technischer gezegd, de externe kosten, slechts 
gedeeltelijk in aanmerking genomen. 
De Europese Unie, vastbesloten om de gevolgen van de menselijke activiteiten op het milieu 
beter te beheersen, heeft goed begrepen dat het noodzakelijk is om verscheidenheid in haar 
actiemiddelen aan te brengen om de doelstellingen die ze zich heeft gesteld te bereiken. 

Om die reden heeft de Europese Unie, parallel aan de grote hoeveelheid wetteksten waar ze 
zich mee heeft uitgerust en aan de doelstellingen en normen die ze zich heeft gesteld, andere 
middelen in stelling gebracht die in staat zijn om bij te dragen aan de verbetering van het 
milieu. Voorbeelden van die extra instrumenten zijn onder andere financiële steun in de vorm 
van subsidies, het deel van de begroting van het zevende OTO-kaderprogramma dat bedoeld 
is ter ondersteuning van onderzoek en eco-technologieën ten gunste van de duurzame 
ontwikkeling, alsmede communicatiecampagnes en preventieprogramma’s.
Bovendien vormen de marktinstrumenten, die vandaag de dag het onderwerp van bijzondere 
aandacht en nieuwe voorstellen zijn, een weg die voor de EU niet nieuw meer is.
De EU, ook steunend op de ervaringen die zijn opgedaan in sommige lidstaten, is nu 
inderdaad zelf in staat een communautaire ontwikkelingsstap op dat gebied voor te stellen: ze 
initieert nieuwe maatregelen en begunstigt het handelsverkeer tussen de lidstaten dat volgens 
de praktijkrichtlijnen verloopt. Deze communautaire politiek zal natuurlijk de goedkeuring 
van alle lidstaten moeten krijgen en de terughoudendheid van sommigen op het gebied van de 
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belastingharmonisatie moeten overwinnen, of, bij gebrek daaraan, uitgevoerd moeten kunnen 
worden dankzij nauwere samenwerkingsverbanden tussen lidstaten.

De belangrijkste instrumenten die we aan zullen spreken, afhankelijk van de bedrijfstakken 
die ze dekken, zijn de financiële stimulansen en de belastingen.  De rapporteur is zich sterk 
bewust van de noodzaak zaken als afval, het beleid omtrent water, bodem enzovoort 
grondiger te behandelen, maar zij heeft er de voorkeur aan gegeven zich te richten op de 
sectoren die nu voorrang hebben en er de principes uit te halen die betrekking hebben op de 
marktinstrumenten voor milieu- en gerelateerde politiek.

Vandaag de dag is het stelsel van verhandelbare CO2-emissierechten, op 
gemeenschapsniveau, een van de weinige marktinstrumenten; dit systeem moet binnenkort 
herzien worden om de doeltreffendheid ervan te verbeteren.
In de lidstaten kunnen we constateren dat het milieubelastingstelsel zeer heterogeen is en dat 
het stelsel neigt af te brokkelen. In 2004 stegen de inkomsten uit milieubelastingopbrengsten 
gemiddeld tot 2,9% van het BBP in het Europa van de 15 en dat percentage, dat al zwak is, is 
tussen 1999 en 2004 met 6,5% afgenomen. Het is dus noodzakelijk om dat gemiddelde 
percentage omhoog te brengen en de verschillen tussen de lidstaten te verkleinen.

De rapporteur is zich ervan bewust dat op fiscaal gebied de stem van de unanimiteit 
doorslaggevend is, maar wenst te onderstrepen dat er een zekere paradox bestaat tussen de 
erkenning van het transnationale karakter van de bedreigingen die hun schaduw werpen over 
het milieu en de status quo van de milieubelasting op gemeenschapsniveau.

Deze situatie bevoorrecht nationale oplossingen en brengt het risico met zich mee dat de 
concurrentie tussen bedrijven van de lidstaten verstoord raakt. Vanwege de 
concurrentiepositie, heeft deze situatie ook valse fiscale concurrentie en een constant naar 
beneden drukken van de belastingheffingen tot gevolg, wat op termijn het risico met zich 
meebrengt dat de houdbaarheid van de overheidsfinanciën en de steun van het 
overheidsbeleid, waaronder het milieubeleid, onder druk komen te staan.

Bij gebrek aan vooruitgang op fiscaal gebied, zijn de verhandelbare vergunningen of rechten 
de enige beschikbare communautaire instrumenten. Als het stelsel van verhandelbare CO2-
rechten er al voor zorgt dat de doelstellingen wat betreft de vermindering van de CO2-uitstoot 
gehaald worden, valt het nog te betwijfelen of het ook toegepast kan worden en doeltreffend 
is in andere sectoren. De uitstoot van bepaalde broeikasgassen en andere verontreinigende 
gassen zoals NOx en SO2 zijn namelijk het gevolg van lokale omstandigheden. Wat de 
biodiversiteit betreft, lijkt het systeem waarin de biodiversiteit gecompenseerd wordt, niet 
aanvaardbaar. Het berust op de schepping ex nihilo van een speciale natuurlijke zone als 
compensatie voor de vernietiging of beschadiging van een ander gebied vanwege de realisatie 
van een economisch project of woningbouwproject. Deze compensatie is bedrieglijk, want de 
twee gebieden zijn niet vergelijkbaar.
Als we de marktinstrumenten doeltreffend willen gebruiken, moeten we ervoor zorgen dat ze 
complementair zijn, zowel onder elkaar als met andere instrumenten, en dat hun reikwijdte 
begrepen wordt en dat ze aanvaard worden door de burgers; dergelijke instrumenten moeten 
niet enkel aanvoelen als weer een onnatuurlijke verplichting die wordt opgelegd door de EU.
Om de Europeanen aan te sporen een levenswijze en consumptiepatroon aan te nemen met 
respect voor het milieu en de gevolgen van menselijk handelen op de ecosystemen te
verminderen, moeten we er altijd nog voor zorgen dat burgers die keuze kunnen maken. We 
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kunnen een werknemer bijvoorbeeld niet straffen omdat hij met de auto naar zijn werk gaat, 
als er geen openbaar vervoer beschikbaar is.

Bovendien moeten de inspanningen, om sociaal aanvaard te worden, progressief zijn en niet 
de huishoudens straffen die het financieel al zwaar hebben. Hoewel de belastingen op 
producten en diensten dus met een zekere behoedzaamheid behandeld moeten worden, zijn er 
wel andere oplossingen mogelijk, zoals het herstel van het evenwicht van de totale 
belastingwetgeving, op basis van de principes van solidariteit en sociale rechtvaardigheid 
teneinde de milieudoelstellingen van de Unie te bereiken. We kunnen namelijk constateren 
dat een groot deel van de fiscale lasten van bedrijven en kapitaalopbrengsten wordt 
overgeheveld naar de particuliere huishoudens en dat deze het zwaarst op de salarissen van de 
laagst betaalden drukken.
De marktinstrumenten beperken zich echter niet tot de belastingen. De lidstaten hebben 
andere instrumenten ingevoerd zoals certificaten voor energiebesparing of certificaten voor 
groene stroom. Er openbaren zich nieuwe paden die dus onderzocht zullen moeten worden op 
hun gevolgen zowel op milieu- en sociaal gebied, maar ook op economisch gebied.
Uit het oogpunt van de concurrentiepositie van de EU en van haar lidstaten, kan geconstateerd 
worden dat bepaalde beleidsmaatregelen, met name op het gebied van het vrachtvervoer, 
doeltreffender zullen zijn als ze op Europees niveau ten uitvoer zullen worden gebracht. We 
zien inderdaad dat door de opgelegde belasting op het wegverkeer in sommige lidstaten, het 
aantal goederenbewegingen op Europees niveau niet afneemt, maar er een verplaatsing van 
het verkeer plaatsvindt naar de niet-belaste wegen. In het kader van de interne markt, moet de 
EU haar benadering van het begrip van de vrije markt heroverwegen en ruimte maken voor 
het milieu op de markt.
De EU is voldoende gealarmeerd en zich in voldoende mate bewust van de uitdaging waar ze 
voor staat wat betreft de kwestie van de klimaatverandering, om eventuele tegenslagen in haar 
huidige beleid te zien aankomen en hierop te anticiperen. Er is zojuist een studie uitgevoerd 
door Amerikaanse wetenschappers die melding maakt van een stijging van 35% van de CO2-
uitstoot in vergelijking met 1990; als deze cijfers bevestigd worden, zou dat een heel slecht 
teken zijn in verband met de doelstelling de CO2-uitstoot met 5% te verminderen voor 2012 in 
het kader van het Kyoto-protocol.

De rapporteur is zich terdege bewust van de moeilijkheden om op internationaal niveau tot 
oplossingen te komen om doeltreffend de strijd aan te gaan tegen de klimaatverandering. De 
Unie is het aan zichzelf verplicht het vervolg van haar inspanningen de CO2-uitstoot te 
verminderen, de verlaging van de uitstoot op internationaal niveau en de regels van het 
internationale handelsverkeer, met name de regel betreffende de non-discriminatie van 
handelspartners, met elkaar in overeenstemming te brengen. De grensheffing die door enkele 
lidstaten wordt overwogen en als zodanig wordt gesteund in het rapport, lijkt een 
aanvaardbare oplossing te bieden en moet dus door alle lidstaten en de Commissie gesteund 
worden. Deze belasting kan verschillen vertonen met bepaalde bepalingen in de Algemene 
Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel, maar het is aan de Commissie de statuten van 
de WTO te doen gelden.  Deze bepalen dat partijen binnen de WTO maatregelen kunnen 
nemen, waaronder protectionistische, die nodig zijn voor de bescherming van de gezondheid 
en het leven van mensen en dieren of het behoud van vegetatie, of die betrekking hebben op 
het behoud van niet-duurzame natuurlijke hulpbronnen.

De vooruitzichten wat betreft de wereldwijde gevolgen van de klimaatverandering en meer in 



PR\691625NL.doc 11/11 PE 396.669v01-00

NL

het algemeen van de menselijke activiteiten op de staat van de natuur, wat weer consequenties 
heeft voor de volksgezondheid, moeten niet alleen leiden tot het loskoppelen van groei en 
productie- en consumptieprocessen, maar ook tot een verandering van ons 
ontwikkelingsmodel. Deze constatering moet ons ertoe brengen de overgang te maken naar 
een ander bestaansmodel van onze westerse maatschappijen. 
De vragen die we ons aldus moeten stellen zijn de volgende: welk ander scenario, welke 
andere beleidslijnen moeten we opzetten om onze doelstellingen te bereiken? Is het mogelijk 
onze bestaanswijze niet te veranderen, de productie en de consumptie niet te verminderen en 
de uitdagingen waar we op milieugebied mee te maken krijgen, toch het hoofd te bieden? 
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