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Inleiding
In 2015 zit het EU ETS (Emissions Trading System) in de derde fase van het project. Deze fase werd
voorafgegaan door fase I (2005-2008) en II (2008-2012). Door het opzetten van een ETS wordt een markt
gecreëerd waarin in uitstootrechten van broeikasgassen wordt gehandeld.
Deze markt is opgesteld door de Europese Unie als beleidsinstrument die de klimaatdoelen van de
Europese Unie voor 2020 moet ondersteunen. Door de opzet van een markmechanisme streeft de EU na
op de meest effectieve wijze, cq. laagste kosten, een zo groot mogelijke reductie in CO2 emissies te
realiseren.
De actueel nagestreefde klimaatdoelen worden ook wel de zgn. ‘202020’ doelen genoemd; 20% minder
CO2 uitstoot, 20% minder energieconsumptie en 20% meer energie uit duurzame bronnen. Met het
oprichten van het emissiehandelssysteem zou de EU een stap dichterbij zijn bij het behalen van deze
doelstellingen.
In de volgende paragrafen wordt uitgelegd welke sectoren worden gedekt door het EU ETS, voor welke
soorten broeikasgassen emissierechten moeten worden aangeschaft, hoe groot de jaarlijkse limiet (‘cap’)
is, en welke soorten eenheden er precies kunnen worden verhandeld.
Het ETS systeem
ETS omvang en betrokken sectoren
De CO2 emissies (en equivalenten) in EU-28 omvatten in totaal 4612 MtCO2e (Megaton CO2 equivalent,
data 2012). Per sector wordt als volgt bijgedragen aan dit emissievolume:






Energie:
Proces industrie:
Landbouw:
Afval:
Solvents & ander:

3645,1 MtCo2
330,6 MtCO2
474,2 MtCO2
142,4 MtCO2
10,2 MtCO2

(79,2%)
(7,2%)1
(10,3%)
(3,1%)
(0,2%)

1

Eerste getal is de limiet die is opgesteld voor de desbetreffende sector, het percentage geeft de bijdrage van de
betreffende sector in verhouding tot de totale omvang van het ETS systeem.
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Zo’n 25% van dit totaal (1120 MtCO2e) wordt opgevuld door de transportsector. In onderstaande figuur
(2012 data) zijn de stationaire emissies gescheiden van de transportsector zodat de separate bijdrage
daarvan zichtbaar wordt.

Figuur 1. Uitstoot broeikasgassen in EU per sector

In totaal wordt 45% (2075 MtCO2e in 2012, exclusief luchtvaart) van alle broeikasgasemissies gedekt door
het EU ETS. De energiesector krijgt vanaf 2013 geen vrije emissierechten meer en is genoodzaakt
emissierechten op te kopen. De luchtvaartsector, met een totale emissie van 221 MtCO2e per jaar wordt
gemaximeerd op 95% (210 MtCO2e/jr) waarvan 85% gratis wordt uitgekeerd. Alle emissierechten zijn
bankable en mogen niet worden uitgeleend.
Soorten broeikasgassen
In fase 3 (2013-2020) worden er drie verschillende broeikasgassen gedekt door het EU ETS; zijnde:




CO2 (Koolstofdioxide)
N2O (Distikstofmonoxide/lachgas)
PFC (Fluorkoolstof)

Daarnaast dienen alle opslag-, transport-, en opnamemogelijkheden van bovenstaande broeikasgassen ook
worden gedekt door het EU ETS. De allowances voor deze broeikasgassen worden gratis beschikbaar
gesteld door de Europese Commissie.
Jaarlijkse Cap
De limiet van de uitstootrechten wordt jaarlijks naar beneden bijgesteld met 1.74%. Dit wordt gedaan
zodat in 2020 een limiet wordt bereikt die in overeenstemming is met de klimaatdoelen van de EU. In 2015
is deze cap 1.901 MtCO2, en deze wordt jaarlijks verlaagd naar 1.720 MtCO2 in 2020.
Dit betekent dat er in vijf jaar tijd 200 megaton CO2 minder moet worden uitgestoten door de betrokken
sectoren.
Een gerelateerde limiet is berekend voor alle lidstaten van de EU, exclusief Noorwegen, IJsland en
Liechtenstein. Er is een opt-out in de berekening meegenomen voor kleinere installaties. En tot slot is de
luchtvaartsector niet meegerekend in deze jaarlijkse limiet.
Verder is het zo dat de belangrijkste deelnemers aan het ETS de industriële installaties en de
elektriciteitscentrales zijn, naast de banken, beurzen, projectontwikkelaars en overheden als regulator en
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als koper. De industriële installaties blijven (net als in fase 2) de emissierechten gratis ontvangen. Dit is
ongeveer 43% van de 2 miljard ton CO2, dus 860 miljoen ton aan emissierechten worden gratis verstrekt.
De andere 1140 miljoen ton per jaar moet door elektriciteitsbedrijven en anderen worden gekocht in de
markt of via veilingen, waar de verschillende nationale overheden hun emissierechten veilen (of worden
gereduceerd natuurlijk).Verder moet worden vermeld dat de fase 2 EUAs (toen alle EUAs nog gratis werden
verstrekt) ook bankable waren naar fase 3. Er was in fase 2 (2008-2012) een cumulatief overschot van zo'n
1.7 miljard ton in totaal. In fase 3 moest dus jaarlijks zo'n 1140 miljoen ton worden gekocht, wat betekent
dat er pas vanaf 2014 (jaar 2) echt substantieel nieuwe EUAs moesten worden gekocht door de installaties
om te voorkomen dat hun buffers leeg zouden lopen.
Soorten Allowances
Momenteel worden er vier verschillende allowances gebruikt in de EU ETS, zijnde:


EUA (European Union Allowance):
Dit is de meest voorkomende allowance, deze worden vrijgegeven of geveild door de EU. Ieder EUA
representeert 1 ton CO2 wat mag worden uitgestoten door de koper.



CER (Certified Emission Reduction):
Deze allowance wordt vrijgegeven door de Verenigde Naties. Bedrijven die actief bezig zijn met het
verlagen van CO2 emissie in ontwikkelingslanden krijgen van de VN deze CER. Deze worden ook als
‘wettelijk betaalmiddel’ gebruikt in het EU ETS.



ERU (Emission Reduction Unit):
Deze rechten worden vrijgegeven als tegenwaarde van daadwerkelijke CO2 emissie reductie door
het succesvol afronden van Joint Implementation projecten met derde landen.



EUAA (European Union Aviation Allowance):
Deze credits worden enkel gebruikt in de luchtvaartsector.

Hoe functioneert het ETS systeem – sterkte-zwakte analyse
Het ETS handelssysteem is het oudste en grootste CO2 emissie handelssysteem ter wereld en is in2005 in
werking getreden. Redenen om voor een handelssysteem te kiezen boven het instellen van bijvoorbeeld
een CO2 belasting waren o.a.:
-

CO2 emissie reductie kan voor een vastgestelde periode worden verzekerd;
er komt een markt gedreven prijs per ton CO2 emissie tot stand;
er wordt een gelijk speelveld tussen bedrijven binnen de EU gecreëerd;
het biedt bedrijven de flexibiliteit zelf emissies te reduceren of compensatie te kopen;
efficiency van kosten per ton CO2 emissie reductie.
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Aannames voor de werking van het systeem waren:
-

-

het daadwerkelijk geëmitteerde niveau van CO2 emissies zou 60% boven de benchmark data
liggen, m.a.w. een ruim volume zou moeten worden ingevuld via verhandeling van emissie
rechten op de markt;
het verwachte prijsniveau per ton CO2 werd gesteld op 30 €/tCO2;
de EU27 werd als referentiegebied beschouwd, m.a.w. voor wat betreft
concurrentievoorwaarden moest gekeken worden naar een grote ‘buitenwereld’.

Kritische punten t.a.v. de werking van het systeem zijn:
-

risico’s van ongelijk speelveld voor internationaal exporterende bedrijven met als risico
verplaatsing van productiecapaciteit (carbon leakage);
vaststelling van referentiewaarden (benchmarks) voor CO2 emissies per sector of type
installatie als norm voor vrij uit te reiken emissierechten per producteenheid;
verrekening van ontwikkeling van niveau van economische activiteit;
risico van ongecontroleerde prijsontwikkeling per ton CO2 emissie t.o.v. gewenst niveau voor
economische sturing;
onvoldoende controle op hardheid CDM/JI emissierechten en inzet daarvan binnen ETS
volume.

Het gemiddelde niveau van feitelijke emissies is nooit hoger geweest dan 20% boven benchmark, waarbij
voor diverse sectoren het benchmark niveau nooit gehaald is. Het gevolg was dat het prijsniveau zich, met
uitzondering van de begin fase, ook nooit richting de verwachte 30 €/tCO2 heeft bewogen, zie figuur 2.
Daarnaast is het referentiegebied de laatste jaren gegroeid middels de allianties met Noorwegen,
Zwitserland, Australië en verdere nieuwkomers.
Deze tekortkomingen hebben geleid tot onevenwichtige marktontwikkelingen resulterend in:
-

surplus aan emissierechten;
extreem lage marktprijs per ton CO2 emissie;
complexiteit en hoge administratieve kosten.
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Figuur 2. Prijsontwikkeling in EU ETS sinds 2008.

Carbon Leakage
Op het punt van Carbon Leakage is in eerste aanleg uitgegaan van de veronderstelling dat een groot aantal
sectoren gevoelig zouden zijn voor ongelijke concurrentie door het instellen van een Europees maximum
niveau voor CO2 emissies. Uitgangspunt daarbij was dat voor de aangemerkte industrie sectoren 100 % van
de benchmark emissierechten vrij beschikbaar zouden worden gesteld. Dit zou moeten voorkomen dat
deze sectoren zich massaal uit ETS gebied terugtrekken omdat productie elders goedkoper is.
In een recent overzicht van CE Delft wordt2 zichtbaar gemaakt dat in 2009 met de toekenning van Carbon
Leakage gevoeligheid aan internationaal opererende bedrijven uiteindelijk 60% van de sectoren zijn
opgenomen als gevoelig voor Carbon Leakage welke 95% van het totaal van CO2 emissies bestrijken in de
industrie sectoren. Een kritische analyse per sector op het daadwerkelijk optreden van effecten van Carbon
Leakage risico’s in de afgelopen twee perioden brengt het deel van sectoren dat onder deze noemer zou
hebben moeten vallen terug naar 33% met een CO2 emissie volume van niet meer dan 10% van het totaal!
M.a.w. hier ligt ruimte voor een kritische analyse en toekenning.
Gevolg van deze overmatige toekenning van het predicaat ‘Carbon Leakage gevoelig’ is een overmaat in
uitreiking van vrije emissierechten, hetgeen een aanzienlijk bijdrage heeft geleverd in het bestaande
surplus aan emissierechten (zie tabel op volgende pagina). Dit surplus houdt de vraag naar en de prijs van
een ETS credit laag, terwijl deze gratis toekenning vaak niet nodig blijkt.

2

CE Delft (2013), Carbon leakage and the future of the EU ETS market, te vinden op
http://www.cedelft.eu/?go=home.downloadPub&id=1361&file=CE_Delft_7917_Carbon_leakage_future_EU_ETS_mar
ket_Final.pdf
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Analyses per sector laten zien dat sectoren als Cement/Plaster, IJzer/Staal, Chemische producten en Glas
weinig gevoelig zijn voor Carbon Leakage. Relocatie effecten voor deze industrieën worden meer gedreven
door marktvraag, grondstof- en transportkosten. Sectoren die wel gevoelig zijn voor Carbon Leakage zijn
Raffinaderijen, Aluminium industrie en Paper/Pulp.
Benchmark data
In de initiële fase van de opbouw van het ETS systeem werden referentie volumes (toe te kennen vrije CO2
emissierechten) gebaseerd op benchmark waarden, welke werden gebaseerd op een industriegemiddelde.
Dit impliceert een ruim gestelde grenswaarde voor een groot deel van de sector. In combinatie met de
royale beschikbaarstelling van vrij uitgereikte emissierechten gaat hier dus een zeer beperkt sturend effect
van uit. Gevolg was dat een ruim volume surplus emissierechten in de markt werd opgebouwd met als
gevolg een sterke prijsdaling per ton CO2.
Als voorbeeld hiervan is in figuur 3 een vergelijking weergegeven van de ontwikkeling van de
elektriciteitsprijs voor industriële consumptie met de koolstofkosten per kWh in de periode 2005-2012.

Figuur 3. Elektriciteitsprijzen in EU27 voor industriële consumptie in vergelijking met de
de kosten van koolstof per kWh productie
(bron: Ecorys 2013, Carbon leakage evidence project).

Ecorys (2013) laat zien dat, met de Free Allowances operationeel, voor de ETS plichtige bedrijven/sectoren
over het algemeen geldt dat gedurende de twee eerste fasen van ETS (2005-2008 en 2008-2012) geen
bewijs kan worden gevonden voor impact van carbon leakage effecten. In die gevallen waarin wel degelijk
veranderingen optreden in investeringslocaties (bijvoorbeeld Azië vs Europa) worden de veranderingen
gedreven door veranderingen in vraagstructuur (opkomst ontwikkelingslanden als India, China) en
kostenstructuur (aanvoer/beschikbaarheid grondstoffen, energiekosten of bereikbaarheid afnemers).
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De CO2 bubble
Als gevolg van bovenstaande systeemfouten heeft zich een groot surplus aan CO2 emissierechten
ontwikkeld in de markt. Actueel bedraagt deze bubbel 2100 MtCO2e vrij in de markt, qua ordegrootte
ongeveer de helft van de jaarlijks toegekende credits. De belangrijkste bijdragen zijn:
- overmatige aanbieding van vrije CO2 emissierechten onder de noemer Carbon Leakage;
- te hoge benchmark waarden per industriesector;
- te weinig of niet rekening gehouden met de jaar tot jaar variatie in het overall niveau van
economische activiteit. M.n. in tijden van crisis (2008-2012) is de toekenning van vrije emissie
rechten doorgelopen op basis van pre-crisis productieniveaus.
Naast het effect van ‘nul’ sturende invloed creëert de CO2 bubble ook ruimte voor het fenomeen van
‘windfall profits’, d.w.z. de opbouw van surplus volume aan vrij verkregen emissierechten
vertegenwoordigen op de markt wel een handelswaarde. Als voorbeeld onderstaande figuur voor de
metaalsector.

Figuur 4. Geverifieerde CO2 emissies versus vrij gealloceerde ETS allowances in de IJzer en Staal sector
(bron: Ecorys 2013).

Zowel op Europees als op nationaal niveau zijn de tekortkomingen van het ETS systeem vastgesteld.
Correctieve maatregelen zijn:
- minder vrije emissierechten (o.a. surplus stallen en beperking Carbon Leakage allowances);
- Carbon Leakage effecten beperken d.m.v. mondiale afspraken per sector;
- instellen van carbon borders (CO2 belasting);
- stringenter ‘cap and trade’ systeem, d.w.z. de maximale cap sneller naar beneden laten lopen.

Daarnaast zijn in fase I (2005-2008) en II (2008-2012) nog niet alle sectoren meegenomen in het ETS
systeem, zoals de luchtvaartsector, de internationale scheepvaart etc. Om een uniforme afdekking van alle
sectoren te realiseren zullen in fase III (2013-2020) ook deze sectoren middels internationale afspraken
moeten worden ingebouwd.
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EU gedreven aanpassingen van het ETS systeem in fase III
1. Vermindering van surplus CO2 emissierechten in de markt – Dynamische allocatie en backloading
Om de effecten van variatie van economische activiteit in de toekenning van vrije CO2 emissierechten mee
te nemen is het systeem van dynamische allocatie uitgewerkt. Door af te stemmen op de economische
activiteit van de afgelopen twee jaar (het zogenaamde historical activity level) wordt op een veel kortere
termijn rekening gehouden met variaties in productieniveau en treedt een aanzienlijke versterking van het
sturend effect op van het volume vrij beschikbaar gestelde emisserechten (de Allocation Supply Reserve).
Naast de beperking van een overmatige uitreiking van vrije emissierechten wordt het bestaande surplus in
de markt aangepakt door een volume van 900 MtCO2e niet te veilen en op een later moment, uitgesteld,
alsnog in de markt te brengen (het zogenaamde Back Loading). Dit resulteert in een tijdelijke vermindering
van vrij beschikbare emissierechten. Daarnaast wordt een Market Stability Reserve ingesteld waarin per
jaar 12% van het vrije volume aan emissierechten wat in circulatie is in reserve wordt gehouden, te
beginnen met een volume van 700 MtCO2e. Dit, samen met het Back Loading volume levert een initiële
opvulling van 1600 MtCO2e op.
2. Een meer directieve benchmark waarde per sector
De nieuwe aanpak, ingevoerd met fase III in de ETS directive, is gebaseerd op een analyse per industrie
sector waarbij alle bedrijven in de vergelijking worden opgenomen. De benchmark wordt vervolgens
vastgesteld op het emissieniveau van de 10% best presterende bedrijven. Daarmee geldt de nieuwe norm
per sector voor 90% van de industrie als een uitdaging. Tevens gaat de benchmark per jaar met een volume
van 1% naar beneden.
Wel blijft de lijst met Carbon Leakage sectoren vooralsnog gehandhaafd zoals deze is, m.a.w. het
bestaande Carbon Leakage systeem wordt grotendeels gehandhaafd. Een nieuwe lijst wordt pas
opgemaakt in 2019 en ingevoerd in fase IV (2021-2030). In de toekomst, pas na 2020, zullen zo’n 100 van
de huidige 150 sectoren voor Carbon Leakage compensatie afvallen. De overblijvende 50 sectoren zijn nog
steeds verantwoordelijk voor 90% van de industriële emissies (exclusief energieopwekking).
57% van de beschikbare rechten worden geveild. D.w.z. dat maximaal 43% van de rechten vrij kunnen
worden uitgegeven. Dit is de basis voor de additionele correctiefactor. Deze correctie kan klein uitvallen
omdat deze overlapt met de bijstelling in benchmarkwaarden.
In de toekomst (wanneer precies is nog onbekend) zullen bedrijven geen internationale emissierechten
(CDM- CER, JI-ERU) meer in kunnen wisselen voor Europese emissierechten, m.a.w. de eigen emissie moet
volledig worden afgedekt met EUA’s.
3. Aanpassing ETS cap
De snelheid waarmee de ETS cap wordt gereduceerd per jaar wordt verhoogd van de huidige 1.74% naar
2.2%, dit in lijn met een 40% GHG emissiereductie voor de EU als geheel in 2030 t.o.v. 1990.
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4. Opname van de luchtvaartsector en internationale scheepvaart
Internationaal transport door de lucht en per schip hebben een belangrijke bijdrage in de wereldwijde CO2
emissies. Voor de luchtvaart ligt de bijdrage rond de 3.1% van de wereldwijde CO2 emissies terwijl dat voor
de internationale scheepvaart rond de 3.3% ligt. Beide sectoren zijn snel groeiend, dit zodanig dat zonder
tegenmaatregelen bijvoorbeeld de internationale scheepvaart rond 2050 op een bijdrage van 5% uit zal
komen (IMO data).
Luchtvaart
Momenteel is er binnen de Europese Unie flinke verdeeldheid over het opnemen van de luchtvaartsector
in het emissiehandelssysteem. De bedoeling was dat deze sector in fase III ook zou worden opgenomen in
het EU ETS. Grootste tegenstanders van de EU ETS handel in deze sector zijn met name buitenlandse
vliegmaatschappijen. Delta, Fly Emirates en Etihad zijn enkele maatschappijen die met regelmaat op
Europese vliegvelden opereren en in opstand zijn gekomen tegen het invoeren van de EU ETS in de
luchtvaarsector.
De huidige situatie is als volgt: er is wel sprake van emissiehandel binnen het Europese luchtruim, maar de
prijs hiervan wordt met name door het invoeren van een nieuw soort credit (EUAA: European Union
Aviation Allowance) en het vrijgeven van ruim 85% van deze emissierechten door de EC, kunstmatig laag
gehouden. In absolute cijfers gaat het om cap van 210 miljoen EUAA’s op jaarbasis, equivalent van 95% van
de historische jaaremissies voor de luchtvaart binnen de ‘European Economic Area’ (2014). Deze cap is
vastgezet voor de handelsperiode 2013-2020. Hierdoor is er wel sprake van emissiehandel binnen de
luchtvaartsector, maar door de lage prijs zijn de effecten nihil. De huidige benchmark is berekend op
0,6422 EUAA per 1000 ton-kilometer. Daarnaast heeft het Europees Hof uitgesproken dat er enkel en
alleen EUAA’s gecovered dienen te worden op 'binnenlandse' (intra-EU) vluchten. Vluchten van buiten zijn
daarom ook, in ieder geval tot 2017, gevrijwaard van deze regeling. Tot slot heeft de Europese Commissie –
weliswaar onder politieke druk – een uitzondering ingesteld voor vliegmaatschappijen die al lage
uitstootniveaus hebben. Er is dus nauwelijks sprake van een werkende markt in de luchtvaartsector.
Om een effectief emissiehandelssysteem op te zetten in de Europese luchtvaartsector, is het belangrijk om
te bepalen welke bedrijven hun emissies moeten verantwoorden met emissierechten. In eerste instantie
spreekt het voor zich dat er gekeken wordt naar de luchtvaartmaatschappijen die in het Europees
luchtruim opereren. Luchtvaartmaatschappijen die zowel binnenlands als internationaal opereren dienen
onderzocht te worden.
Daarnaast heeft de Europese Commissie (DG Environment) in 2005 een openbare raadpleging verricht en
burgers en bedrijven gevraagd welke verschillende actoren er onderhevig zouden moeten zijn aan een
eventueel emissiehandelssysteem in de luchtvaartsector. Daar kwamen de volgende actoren uit:




luchtvaartmaatschappijen en overige luchtvaartgebruikers (Downstream);
luchtvaartproducenten;
brandstofproducenten (Upstream).

Vervolgens was het belangrijk om te analyseren wat het exacte domein van het Europese luchtruim is. Dit
domein is tweeledig: ten eerste moet er gekeken worden naar wat er precies moet worden afgebakend en
dus wat voor type emissies er gedekt moeten worden door het handelssysteem, en ten tweede, welk type
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vluchten er onder het EU ETS moeten opereren. Het minimale (lees: huidige) scenario is dat er enkel op
intra-EU vluchten emissierechten betaald dienen te worden. Het maximale scenario is dat op zowel intraEU als op vluchten van en naar derde landen die het Kyoto Protocol geratificeerd hebben emissierechten
betaald dienen te worden. Daartussen zijn er nog verschillende scenario’s mogelijk m.b.t. restemissies,
vertrekkende en aankomende vluchten en vliegvelden binnen het luchtruim.
Scheepvaart
Voor de internationale scheepvaart staan potentiele maatregelen nog veel meer in de kinderschoenen. Pas
in 2011 heeft de International Marine Organisation (IMO) een Energy Efficiency Design Index (EEDI)
vastgesteld op basis waarvan scheepvaart eigenaren een richtlijn kunnen krijgen met betrekking tot
gewenste energie efficiency van hun schepen. Tegelijkertijd hebben uitgebreide analyses laten zien dat met
een set van maatregelen, variërend van snelheidsbeperking tot trimmen, polishing van propellors en
‘wheather routing’ een besparing tot 55% op energieverbruik kunnen opleveren, een besparing die
bovendien economisch rendabel blijkt.
Op EU niveau gaan de eerste afspraken niet verder dan het opzetten van een verplichting tot Monitoring,
reporting and Verification (MRV), welke ingevoerd zou moeten worden vanaf 2018. Vanaf dat moment, zo
is de verwachting, zal een besparing van 2% per jaar gerealiseerd kunnen worden. Over verdergaande
maatregelen is binnen de IMO en andere overlegstructuren nog geen overeenstemming bereikt.
5. Effectiviteit en robuustheid van het ETS systeem
In Figuur 5 is een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de CO2 emissie in Nederland per sector
(Energie, Industrie/Raffinaderijen, Wegverkeer, Huishoudens, Landbouw) in de jaren 1990, 2013, 2014
(bron: NEA Nieuwsbrief Emissiehandel, sept. 2015).

Figuur 5. CO2 emissies per sector voor Nederland voor de jaren 1990, 2013, 2014 (bron: CBS 2014).
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Hier wordt zichtbaar gemaakt dat na een aanvankelijke stijging van de CO2 emissies, na start van het
handelssysteem in 2005, de laatste jaren een daling te zien is. CBS data uit 2015 laten zien dat voor
Nederland overall in 2014 een 5% reductie t.o.v. 2013 is gerealiseerd (geholpen door een zachte winter).
T.o.v. 1990 lag het totaal van emissies in 2014 15% lager. Dat lijkt succesvol, echter tegelijkertijd blijkt dat
de energiesector in 2014 6% hoger zat dan in 2013 a.g.v. de switch van aardgas en biomassa naar steenkool
als grondstof. Deze, op zichzelf ongewenste, switch is puur economisch gedreven (zie onderstaande CBS
quote) en wordt door de zwakte van het ETS systeem op het punt van prijsvorming niet tegengehouden.
M.a.w. het enorme surplus volume aan emissierechten haalt de effectiviteit van het systeem onderuit. Het
is vooral op dit punt waar het EU ETS systeem kracht en sturend vermogen mist. Aanpassing en versterking
van het systeem is hier nodig.
Begin CBS quote:

Meer steenkool, minder aardgas, voor elektriciteitsproductie
Bij energiebedrijven is in 2014 de CO2-uitstoot met ruim 2 miljard kg toegenomen. Dit komt voor het grootste deel doordat er
meer steenkool is ingezet en minder aardgas bij de productie van elektriciteit. Steenkool is relatief goedkoop. Steenkool zorgt
ook voor een hogere uitstoot van CO2 en vervuilende stoffen dan aardgas. Vanaf 2010 is het aandeel aardgas in de
elektriciteitsproductie gedaald van 62 procent (2010) naar48 procent (2014), het aandeel steenkool nam toe van 19
procent naar 29 procent.

Eind CBS quote.
In Figuur 6 is een overzicht gegeven van de ontwikkeling en implementatie van verschillende ETS systemen
wereldwijd. Het EU systeem is verreweg het eerst ontwikkelde systeem (2008) en is tegelijkertijd ook qua
omvang (volume) een van de grootste CO2 handelssystemen in de wereld. Het is bovendien een systeem
dat zich op punten als kosten efficiency en stabiliteit over de langste periode heeft weten te handhaven.
Het is op grond van deze vergelijking dat we concluderen dat het EU ETS systeem op dit moment het meest
robuuste en kosten efficiënte CO2 handelssysteem ter wereld is dat kan worden ingezet om CO2 emissie
reductie te sturen en te bevorderen. Gezien de noodzaak van snelheid van handelen op het punt van CO2
emissie reductie is het niet opportuun een nieuw systeem te ontwikkelen gericht op dezelfde doelstelling.
Wel is duidelijk dat als gevolg van onevenwichtigheid in toekenning van vrije rechten zich de CO2 bubble
heeft ontwikkeld (zie boven) met als gevolg dat de marktprijzen op een extreem laag niveau zijn beland.
Het resultaat van dit alles is dat het huidige systeem een groot deel van haar potentiele sturende invloed
heeft verloren. Op dit punt is een grote noodzaak tot versterking en optimalisatie van het EU ETS
handelssysteem zichtbaar.
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EU ETS
Iceland
Liechtenstein
Norway

NZ ETS

Tokyo ETS
RGGI
Saitama ETS
9 US states

California ETS
Beijing ETS
Guandong ETS
Kazachstan ETS
Quebec ETS
Shanghai ETS
Shenzen ETS
Switzerland ETS
Tianjin ETS

Korea ETS
China

Figuur 6. Ontwikkeling en implementatie ETS systemen wereldwijd.

Opties voor versterking en optimalisatie van het EU ETS emissie handelssysteem
Daar waar enerzijds het EU ETS systeem zich, wereldwijd, bewezen heeft als meest robuust en efficiënt
systeem om CO2 emissie reductie te stimuleren zijn een aantal tekortkomingen aan te wijzen die er de
oorzaak van zijn dat de systeemprestaties achterblijven bij de doelstellingen:
1. een te groot volume aan vrije emissierechten in de markt (carbon bubble);
2. een te lage prijs per ton CO2 om effectief te sturen;
3. een te kleine omvang van het handelsbereik (geografisch en economisch) om bij beoogde
richtprijzen een ongelijk speelveld te voorkomen;
4. moeilijkheid om internationaal opererende markten met het systeem af te dekken (luchtvaart,
internationale scheepvaart);
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5. te weinig specifiek om gericht hoog ongewenste ontwikkelingen te kunnen blokkeren
(steenkoolcentrales).
Mogelijke maatregelen om op bovengenoemde punten verbetering/versterking te bewerkstelligen zijn:
Ad 1. Opties voor vermindering Carbon Bubble:
- inleveren surplus emissierechten (Mansveld);
- geen buitenlandse emissierechten meer aankopen;
- >12% per jaar in MSR;
- non-ETS target -10% t.o.v. 2005;
- internationale afstemming per sector – versnelde afbouw Carbon leakage;
- Carbon Leakage afschaffen.
Ad 2. Opties voor verhoging prijs per ton CO2-emissie:
- minimum CO2 prijs (Mansveld tegen);
- CO2 belasting (EU grenzen);
- subsidie indirecte emissiekosten meewegen;
- maatregelen energiebelasting.
Ad 3. Opties voor vergroting handelsbereik:
- nauwe samenwerking met opkomende ETS handelsgebieden (EU ETS dominant).
Ad 4. ETS afspraken internationaal opererende markten:
- opnemen luchtvaartsector/internationale scheepvaart;
- nauwe samenwerking met opkomende ETS handelsgebieden.
Ad 5. ETS Impact op specifieke sectoren/industrieën:
- specifieke emissiebronnen aanpakken (zie figuur 5);
- alignment directe/indirecte emissies.

D66 prioriteiten voor versterking van het ETS handelssysteem
Vanuit het sociaal-liberale gedachtengoed van D66 heeft een bijsturing van het EU ETS systeem met
centrale rol voor de werking van de markt de eerste voorkeur. Een systematische aanpak van de Carbon
Bubble (verantwoordelijk voor o.a. onvoldoende prijsvorming en voor windfall profits) door afroming van
de markt en vermindering van toekomstige vrije uitreiking van emissierechten verdient sterk de voorkeur.
Vermindering van de uitreiking van vrije emissierechten, verhoging van de afroming van de markt naar de
MSR en afbouw, c.q. volledige afschaffing, van het Carbon Leakage proces zijn daarom focusgebieden voor
aanpak.
Gezien de snelle groei van de bijdrage van het internationale transport door de lucht en over zee ligt op dit
terrein de tweede prioriteit. Zonder strikte tegenmaatregelen leveren deze sectoren in 2050 10 % van de
wereldwijde CO2 emissies. In de luchtvaart zijn de eerste stappen gezet voor vluchten binnen de EEA.
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Uitbreiding naar internationale verbindingen is van groot belang. Internationale scheepvaart blijkt een nog
veel moeilijker terrein maar moet middels internationale politieke druk in beweging worden gezet.
Als derde gebied voor effectieve aanpak is het vergroten van het handelsbereik van emissiehandel. Dit
heeft tot gevolg dat het gebied wereldwijd (zowel geografisch als economisch) waarin met beprijzing van
CO2 emissies toch een gelijk speelveld kan worden gehandhaafd hetgeen de noodzaak van corrigerende
maatregelen (Carbon Leakage) snel reduceert. D66 streeft naar volledige afschaffing van het Carbon
Leakage mechanisme.
Het instellen van minimum CO2 prijzen is een soort last resort als andere maatregelen niet werken maar
heeft een marktverstorend effect. Liever de marktwerking versterken en deze optie laten rusten.
Naarmate het handelsbereik van emissiehandel vergroot wordt, wordt een afstemming op internationaal
opererende markten beter mogelijk. M.a.w. meer mogelijkheden om afspraken te maken inzake
emissierechten voor de luchtvaartsector en de internationale scheepvaart.
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