
Herziening Europees emissiehandelssysteem: VLEVA-leden aan
het woord

Op 14 juli vorig jaar keurde de Europese Commissie heeft een pakket aan maatregelen goed die
betrekking hebben op het klimaat-, energie-, grondgebruik-, vervoers- en belastingbeleid van de EU.
Met dit ‘fit for 55’-pakket wil de Commissie haar beleid doen rijmen met de ambitie om de
netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 55% te verminderen ten opzichte van
1990. Deze wetgevingsinstrumenten moeten er dus voor zorgen dat de, in de Europese klimaatwet
overeengekomen streefcijfers, bereikt worden.

Eén van de voorstellen is de herziening van het Europees emissiehandelssysteem. Het huidige
systeem zal enerzijds worden hervormd en anderzijds worden uitgebreid naar extra sectoren. Met oog
op de nakende trialogen over dit dossier, organiseerde VLEVA een bevraging. Hieronder vindt u een
samenvatting van de standpunten van enkele VLEVA-leden.

WAT VINDT UW ORGANISATIE POSITIEF AAN HET VOORSTEL?

Verschillende VLEVA-leden zijn tevreden dat het voorstel minder emissies en zo een positieve impact
op het klimaat ambieert. Bovendien zien ze in ETS een effectief systeem om emissies terug te
schroeven. Over het algemeen zijn de VLEVA-leden dus tevreden dat het systeem wordt uitgerold
naar nieuwe sectoren.

Onder meer Brussels Airport Company is tevreden dat de scope wordt uitgebreid naar andere
sectoren. Ze vinden ETS een effectiever systeem dan bijvoorbeeld een CO2-taks.

Ook Unizo vindt het marktgebaseerd ETS een effectiever systeem dan een gewone taks of heffing.
Mits een goede aanpak en uitwerking kan het systeem volgens hen leveranciers stimuleren meer
koolstofarme brandstoffen op de markt te brengen. Ze zien bovendien een opportuniteit in de
veilingopbrengsten, waarvan een deel zou kunnen terugvloeien naar kmo’s om klimaatvriendelijke
investeringen te ondersteunen.

Gezinsbond ziet in ETS een effectieve manier om broeikasgasuitstoot terug te dringen, ook zij zijn
dus tevreden dat de scope wordt uitgebreid naar andere sectoren. Het invoeren van een Carbon
Border Adjustment Mechanism vermijdt volgens hen koolstoflekkage naar andere landen.

De Haven van Zeebrugge verwacht dat het voorstel zal bijdragen aan een vergroening van de
scheepvaart. Bovendien is het volgens hen positief dat er een financiële stroom wordt ontwikkeld. Die
stroom moet dan wel voorbehouden worden tot de ondersteuning van de Europese
scheepvaartsector terzake.

Transport en Logistiek Vlaanderen is tevreden dat de regels in alle EU lidstaten van toepassing
zullen zijn, en dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen personen-, bestel- en vrachtwagens.
Fevia voegt eraan toe dat de schrapping van de definitie van een elektriciteitsgenerator een goede
zaak is.

Essenscia Vlaanderen & Voka ondersteunen emissiehandel als beleidsinstrument om op duurzame
wijze bepaalde reducties te bereiken. Ze vinden het belangrijk dat maatregelen en
investeringsbeslissingen genomen worden op basis van hun economische, ecologische en sociale
haalbaarheid. Ook het verhoogde innovatiefonds is een positief element.

https://www.vleva.eu/nl/energie-en-klimaat/eu-nieuws/fit-for-55-eu-emissions-trading-system


WAT ZIJN DE AANDACHTSPUNTEN VOOR DIT VOORSTEL?

Voor verschillende VLEVA-leden is de herziening van het emissiehandelssysteem een belangrijk
dossier. Zij stippen daarbij een aantal aandachtspunten aan die invloed hebben op hun sector. Vooral
de stijgende kosten van emissierechten baart hen zorgen. Bovendien vragen enkele leden om de
opbrengsten te oormerken.

Zo vreest Unizo dat brandstofleveranciers geconfronteerd zullen worden met extra procedures,
administratieve rompslomp en kosten, die zij op hun beurt zullen doorrekenen aan kmo's. Dit zal
leiden tot een extra stijging van brandstofkosten, ook voor kmo's, met risico op ongewenste
economische gevolgen. De impact zal volgens hen het grootst zijn op bedrijven in de diensten- en
transportsector, bij uitstek kmo-sectoren. Bovendien verwijst Unizo naar een studie die een beperkte
emissiereductie verwacht, tenzij de koolstofprijs wordt toegelaten tot een hoog prijsniveau te laten
stijgen.

Daarnaast wijst Unizo op het gevaar dat dit voorstel om de emissies van de huidige EU-ETS-sectoren
tegen 2030 met 61% te verminderen (ten opzichte van de niveaus van 2005) de prijs van
emissierechten nog sterker zal doen toenemen. De energieproducenten zullen de kosten voor
emissierechten doorrekenen, ook in de elektriciteitsprijs. Een verder stijging van elektriciteitsprijzen
zal de verdere elektrificatie van wegverkeer en gebouwen hypothekeren, hoewel dit één de
basisdoelstellingen van Fit for 55 en het Europees klimaatbeleid is.

Ook Gezinsbond haalt de prijsstijgingen aan. De uitbreiding van het ETS-systeem naar
woningverwarming en wegverkeer veroorzaakt volgens hen een grote kans op Mattheüs-effecten bij
gezinnen, dit zonder voldoende aandacht om die adequaat aan te pakken.

Volgens Transport en Logistiek Vlaanderen creëert het feit dat binnenvaart en goederenvervoer per
spoor met diesellocomotieven niet onder dit voorstel vallen, een nieuw competitief voordeel zonder
objectieve grond. Ook de onduidelijkheid van het aanwenden van de opbrengsten van dit
mechanisme is een probleem. TLV is van oordeel dat deze inkomsten geoormerkt moeten worden.

De Haven van Zeebrugge wil meer garanties dat de opbrengsten vanuit de scheepvaart ook
aangewend zullen worden voor de transitie van de Europese scheepvaart. Bovendien heeft het
voorstel slechts een effect op een beperkt deel van de wereld, terwijl er net een wereldwijde aanpak
nodig is. Het beperkte geografisch bereik kan een aanleiding zijn tot herschikking van
scheepvaartroutes om zo het systeem te ontwijken. Dit heeft negatieve gevolgen op zowel Europese
havens als CO2-emissies.

Fevia haalt de versterking van de jaarlijkse emissiereductie naar 4,2% aan als aandachtspunt, net als
de eenmalige verlaging van het totale emissieplafond met 117 miljoen emissierechten. Ook het
aanscherpen van de fall back benchmarks is problematisch voor de voedingssector. Tot slot heeft de
voedingsindustrie geen recht op het systeem van de indirect carbon leakage.

Essenscia Vlaanderen & Voka geven aan dat er nood is aan een robuust en zeker kader inzake
carbon leakage voor de directe en indirecte emissiekosten om het concurrentievermogen van de
industrie te vrijwaren en verdere investeringen in nieuwe technologieën in Europa te faciliteren.
Daarom wijzen ze erop dat de vrije allocatie niet mag worden beperkt door correctiefactoren.
Benchmarks moeten gebaseerd zijn op een representatief deel van de productieactiviteit en de
economische en technische realiteit weerspiegelen.

https://www.energiesparen.be/studie-over-de-uitbreiding-van-emissiehandel-naar-gebouwen-en-transport
https://www.energiesparen.be/studie-over-de-uitbreiding-van-emissiehandel-naar-gebouwen-en-transport


Verder zijn Essenscia Vlaanderen en Voka gekant tegen het effect van de ‘rebasing’ van het plafond
van de vrije allocatie en de verscherping van de MSR gezien deze de capaciteit en concurrentiekracht
van ETS-sectoren kunstmatig verminderen.

WAT IS ER NOG ONDUIDELIJK AAN DIT VOORSTEL?

De grootste onduidelijkheden bevinden zich vandaag in de concrete uitwerking van de sectoren die
binnen de uitbreiding vallen. Daarnaast vragen verschillende VLEVA-leden zich af hoe de inkomsten
zullen aangewend worden en naar welke sectoren deze zullen terugvloeien.

TLV wijst op te weinig voorspelbaarheid voor ondernemers op langere termijn, voor investeringen en
en contractonderhandelingen is dit van cruciaal belang. Deze voorspelbaarheid ontbreekt vandaag
volledig.

Volgens Unizo zijn er nog veel onduidelijkheden over de concrete uitwerking van het
EU-emissiehandelssysteem voor gebouwen en transport. Er is nog bitter weinig geweten over de
gevolgen voor het bedrijfsleven en brandstofprijzen. Het is daarnaast vandaag nog onduidelijk voor
Unizo welk deel van de veilingopbrengsten zal terugvloeien naar de kmo's? En op welke manier dat
zal gebeuren. Ook Brussels Airport Company vraagt zich af wat precies zal gebeuren met het geld
en hoe zal het systeem concreet uitgerold worden? Het blijft ook onduidelijk of de bijdragen die
betaald worden dienen geïnvesteerd te worden in decarbonisatie investeringen.

Eveneens voor De Haven Van Zeebrugge is er onduidelijkheid over de financiële middelen die
vanuit de activiteiten in de scheepvaartsector gegenereerd worden. Deze zouden in principe exclusief
aangewend moeten worden om de gewenste transitie van de scheepvaart te bewerkstelligen. De
wijze waarop dit gebeurt moet eenvoudig toe te passen zijn in een mogelijk toekomstig wereldwijd
systeem.

Essenscia Vlaanderen & Voka stellen zich vragen bij het gebrek aan bescherming voor
exporterende sectoren bij een steeds strenger klimaatbeleid in Europa, ook bij introductie van een
CBAM die louter op productie voor de Europese markt een beschermende impact kan hebben.

Gezinsbond vreest voor de toegang tot een betaalbare basishoeveelheid energie voor elke burger.
Energie is een basisrecht om menswaardig te kunnen leven in onze moderne maatschappij. In het
huidig voorstel is niet duidelijk hoe die garantie verzekerd wordt bij de uitbreiding van het ETS naar
woningverwarming en wegverkeer. Zeker voor gezinnen die niet over de financiële draagkracht
beschikken om te investeren in koolstofarme of energiezuinige technologie bestaat het risico dat zij er
sterk op achteruitgaan. Het is ook onduidelijk welke prijsstijgingen het voorstel zou teweegbrengen
voor de diverse energiebronnen.

VLIZ haalt aan dat de essentie van al deze Europese maatregelen het ecosysteem-functioneren is. Er
ontbreekt hierover nog heel wat kennis en het potentieel om een bijdrage te leveren aan natuurherstel
van kust/marien/estuariene ecosystemen en natuurgebaseerde oplossingen zijn nog sterk
onderbelicht.

Fevia wijst op de onduidelijke invulling van het CBAM-systeem.


