
 
EP: Zet een koolstofprijs op bepaalde EU-import
om klimaatambities te verhogen
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• Het moet alle producten onder het EU-emissiehandelssysteem omvatten

• Inkomsten gebruiken om EU-steun voor de doelen van de Green Deal te verhogen

• Het mechanisme moet niet misbruikt worden voor handelsprotectionisme

: Parlement wil de uitstoot van broeikasgassen door EU-import terugdringen ©AFP/GREG BAKER
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De EU moet een prijs zetten op koolstof bij import uit landen met lagere klimaatdoelen.
Zo worden klimaatambities verhoogd en ‘koolstoflekkage’ voorkomen.
 
Op  woensdag  nam  het  Europees  Parlement  een  resolutie  aan  voor  een  met  de
Wereldhandelsorganisatie (WTO) verenigbaar EU-mechanisme voor koolstofcorrectie aan de
grens. Dit ging met 444 stemmen voor, 70 tegen en 181 onthoudingen.
 
De resolutie  onderstreept  dat  de hogere klimaatdoelen van de EU niet  moeten leiden tot
‘koolstoflekkage’. De wereldwijde inzet voor het klimaat is er niet bij gebaat als EU-productie
verschuift naar niet-EU-landen met lagere uitstootregels.
 
De  Europarlementariërs  steunen  daarom  een  koolstofprijs  op  bepaalde  geïmporteerde
goederen van buiten de EU, wanneer deze landen niet ambitieus genoeg zijn in de aanpak van
klimaatverandering. Hiermee wordt een wereldwijd gelijk speelveld gecreëerd en worden EU-
en  niet-EU-industrieën  gestimuleerd  om  decarbonisatie  te  bevorderen  in  lijn  met  het
Parijsakkoord.
 
De leden benadrukken dat het gaat om een systeem dat verenigbaar is met de WTO en niet
misbruikt mag worden om protectionisme in de hand te werken. Het moet daarom ontworpen
worden om specifiek de klimaatdoelen te halen. Inkomsten moeten gebruikt worden als deel
van de eigen middelen om de doelen van de Green Deal te steunen met de EU-begroting.
 
Mechanisme koppelen aan hervormd emissiehandelssysteem
 
Het nieuwe systeem moet onderdeel zijn van een bredere EU-industriestrategie en moet de
import  van  al le  producten  onder  het  EU-emissiehandelssysteem  omvatten.  De
Europarlementariërs  voegen  hieraan  toe  dat  het  systeem  al  vanaf  2023,  en  na  een
effectbeoordeling,  de elektriciteitssector  en energie-intensieve industriële  sectoren zoals
cement, staal, aluminium, olieraffinage, papier, glas, chemische stoffen en meststoffen moet
omvatten. Deze sectoren blijven aanzienlijke gratis emissierechten krijgen en zijn nog steeds
goed voor 94 % van de industriële emissies van de EU. 
 
De leden voegen eraan toe dat het koppelen van de koolstofprijs in het EU-mechanisme voor
koolstofcorrectie  aan  de  grens  aan  de  pri js  van  EU-emissierechten  onder  het
emissiehandelssysteem (16) beter werkt tegen koolstoflekkage. Zij onderstrepen echter dat het
nieuwe mechanisme niet mag leiden tot dubbele bescherming voor EU-installaties.
 
Het plenaire debat is hier terug te kijken.
 
Quote
 
Rapporteur Yannick Jadot (Groenen/VEA, FR) zei na de stemming:
 
“Het EU-mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens is een grote kans om problemen rond
klimaat,  industrie,  werkgelegenheid,  veerkracht,  soevereiniteit  en  verhuizingen  te
vereenzelvigen. We moeten stoppen naïef te zijn en een gelijke koolstofprijs op producten in te
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https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_nl
https://www.europarl.europa.eu/plenary/nl/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=NL&vodId=d75bbaf6-a24c-34f1-73b0-c687bb036f34&date=20210308
https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/96740/YANNICK_JADOT/home


stellen, of deze nou gemaakt worden binnen of buiten de EU. Zo verzekeren we dat vervuilende
sectoren  ook  deelnemen in  de  aanpak van klimaatverandering  en  innoveren richting  nul
uitstoot.  Dit  is  onze beste kans om onder de 1.5°C opwarming te blijven,  terwijl  we onze
handelspartners richting ambitieuze klimaatdoelen sturen, om zo toegang te krijgen tot de EU-
markt.
 
Vervolgstappen
 
Naar verwachting presenteert de Europese Commissie in het tweede kwartaal van 2021 een
wetgevend  voorstel  voor  het  EU-mechanisme  voor  koolstofcorrectie  aan  de  grens,  als
onderdeel van de Europese Green Deal. Daarnaast komt er ook een voorstel over hoe de
gegenereerde inkomsten onderdeel worden van de EU-begroting.
 
Achtergrond
 
Het Europees Parlement speelt een belangrijke rol in het aandringen op ambitieuzere EU-
klimaatwetgeving. Het riep de klimaatnoodtoestand uit op 28 november 2019 en wil dat de EU
en de lidstaten klimaatneutraal zijn in 2050. De uitstoot van broeikasgassen moet met 30%
verminderd zijn in 2030.
 

Contact 
 
 

Meer informatie
Aangenomen tekst is hier beschikbaar (10.03.2021)
Overzicht van de procedure
Video: Verklaring van rapporteur Yannick Jadot (Greens/EFA, FR) en fragmenten uit het debat
(10.03.2021)
Europese Commissie effectbeoordeling voor een EU-mechanisme voor koolstofcorrectie aan
de grens
EP-Onderzoek: Climate change and climate action
Gratis foto’s, audio- en videomateriaal

Thomas HAAHR
Press Officer

(+32) 2 28 42976 (BXL)
(+33) 3 881 72033 (STR)
(+32) 470 88 09 87
thomas.haahr@europarl.europa.eu

Persbericht

NL Persdienst, Directoraat-generaal Communicatie
Europees Parlement - Woordvoerder: Jaume Duch Guillot
Nummer centrale persdienst (32-2) 28 33000

3 I 4

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12228-Carbon-Border-Adjustment-Mechanism
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-european-green-deal
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20191121IPR67110/europees-parlement-roept-klimaatnoodtoestand-uit
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20201002IPR88431/eu-klimaatwet-ep-leden-willen-60-minder-uitstoot-in-2030
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20201002IPR88431/eu-klimaatwet-ep-leden-willen-60-minder-uitstoot-in-2030
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20201002IPR88431/eu-klimaatwet-ep-leden-willen-60-minder-uitstoot-in-2030
http://www.europarl.europa.eu/plenary/nl/texts-adopted.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2043(INI)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/wto-compatible-eu-carbon-border-adjustment-mechanism-extracts-from-the-debate-0803-the-vote-and-statement-by-yannick-jadot-greensefa-fr_I202967-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/wto-compatible-eu-carbon-border-adjustment-mechanism-extracts-from-the-debate-0803-the-vote-and-statement-by-yannick-jadot-greensefa-fr_I202967-V_v
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12228-Carbon-Border-Adjustment-Mechanism
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12228-Carbon-Border-Adjustment-Mechanism
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652032/EPRS_BRI(2020)652032_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/european-green-deal_17506_pk
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