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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening 

 

 

 Datum 6 januari 2012 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

32667 

Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten ten behoeve van 

de implementatie van richtlijn nr. 2009/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 

de Europese Unie van 23 april 2009 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde de 

regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap te 

verbeteren en uit te breiden (PbEU L 140) en de uitvoering van verordening (EU) nr. 

1031/2010 van de Commissie van 12 november 2010 inzake de tijdstippen, het beheer en 

andere aspecten van de veiling van broeikasgasemissierechten overeenkomstig Richtlijn 

2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een regeling voor 

de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap (PbEU L 302) en 

verordening (EU) nr. 920/2010 van de Commissie van 7 oktober 2010 inzake een 

gestandaardiseerd en beveiligd registersysteem overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van 

het Europees Parlement en de Raad en Beschikking nr. 280/2004/EG van het Europees 

Parlement en de Raad (PbEU L 270) (herziening EG-richtlijn handel in 

broeikasgasemissierechten) 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 22 december 2011 aangenomen door de Tweede Kamer. 

SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie en CDA stemden voor. 

 

 

 
 
 



 

 Datum 6 januari 2012 
 

Aangenomen en overgenomen amendementen 
 

Artikel I, onderdeel B 

15 (Van der Werf/Leegte)  

Met dit amendement wordt artikel 24bis van Richtlijn 2003/87/EG geïmplementeerd. 

Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, VVD, SGP, ChristenUnie en CDA. 

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

Artikel 16.23a, eerste lid 

12  16 Subamendement nr. 16 op het amendement nr. 12 (Van Veldhoven)    

De emissierechten vormen voor bedrijven die onder het systeem vallen een 

kostenverhogende factor. Een groot aantal van deze bedrijven opereert op de mondiale 

markt, concurreert met bedrijven die niet onder het Europese emissiehandelssysteem 

vallen. Zonder flankerend beleid (bv. cross border tax adjustment) kleeft er aan het 

afromen van (een groot deel van) de opbrengsten van de veilingen naar de algemene 

middelen het risico dat in Nederland gevestigde bedrijven, met een strategisch belang voor 

onze economie, worden weggeconcurreerd. 

Het subamendement regelt dat minstens 90% van de opbrengsten van het veilingsysteem 

wordt besteed aan de doelen als omschreven in de richtlijn.  

 

Bij motie zal de indiener voorstellen om dit deel van de opbrengsten te besteden aan 

genoemde doelen in de vorm van geoormerkte middelen voor investeringen in energie-

efficience, duurzame energieproductie e.d. voor de bedrijfstakken die vallen onder het ETS. 

Daarmee ontstaat een vliegwieleffect dat enerzijds de realisatie van het maatschappelijke 

doel – minder CO2-emissies – dichterbij brengt, anderzijds de concurrentiepositie van de 

energie-intensieve bedrijven versterkt, omdat zij minder afhankelijk worden van de inzet 

van dure fossiele energiebronnen. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, GroenLinks en ChristenUnie. 

 

Artikel I, onderdeel B, onderdeel 26 

10  12 (Van Veldhoven) 

Indiener beoogt met dit amendement te voorzien in de directe imple-mentatie van de door 

artikel 1, onderdeel 11, van Richtlijn 2009/29/EG bewerkstelligde wijziging van artikel 10, 

derde lid, van de EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten (2003/87/EG) in het 

voorliggende wetsvoorstel. Indiener is van mening dat ten minste 50% van de opbrengst 

van de veiling van emissierechten moet worden gebruikt voor de doelstellingen, opgesomd 

in het gewijzigde artikel 10, derde lid, van de EG-richtlijn handel in 

broeikasgasemissierechten, waaronder bijvoorbeeld de reductie van de emissie van 

broeikasgassen (zie onderdeel a) en de ontwikkeling van duurzame energie (zie onderdeel 

b). Dit sluit beter aan bij de door de Europese wetgever beoogde bestemming van deze 

opbrengsten van de veiling van emissierechten. Met de invoeging van een nieuw artikel 

16.23a wordt Onze Minister verplicht hiervoor zorg te dragen. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie. 

 



 

 Datum 6 januari 2012 
 

Artikel I, onderdeel B 

13  14 (Van Veldhoven) 

Met dit amendement wordt, conform de Europese richtlijn, in Neder-landse wetgeving de 

mogelijkheid opgenomen om, als de Europese Commissie uitvoeringsmaatregelen opstelt, 

domestic-JI projecten in Nederland uit te voeren. 

 

Daarmee kunnen Nederlandse ondernemers en instellingen die (buiten het ETS) investeren 

in het besparen van CO2, geld verdienen met die besparing, waardoor non-ETS projecten 

eerder rendabel worden. Door niet de volledige CO2 reductie om te zetten in kredieten, 

wordt ook voortgang geboekt ten aanzien van de non ETS sector. Bij ministeriele regeling 

kan hierop effectief gestuurd worden (bijvoorbeeld door een plafond per project in te 

stellen).  

 

Doel van het amendement is, om de binnen de ETS richtlijn bestaande ruimte voor het 

gebruik van kredieten ook in te kunnen laten vullen met besparingen afkomstig van non-

ETS projecten in Nederland. Door gebruik te maken van de bestaande ruimte voor het 

gebruik van kredieten binnen het ETS wordt extra verruiming van het ETS (met een 

verlagend effect op de CO2 prijs) voorkomen. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie. 

 

 
Moties 
 

24 (Leegte/Van der Werf) over een primaire focus op verbetering van het ETS 

Verworpen. Voor: VVD, SGP, ChristenUnie en CDA. 

 

23 (Paulus Jansen) over stevige Europese reductiemaatregel 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie. 

 

22 (Paulus Jansen) over het aanjagen van investeringen 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie. 

 

21 (Van der Werf/Leegte) over een verkenning naar een set-aside van emissierechten 

Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie en 

CDA. 

 

20 (Van der Werf) over onderzoek naar toekenning van emissierechten 

Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie en 

CDA. 

 

19 (Van Veldhoven) over de brief van de EU corporate leaders group on climate change 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, SGP en ChristenUnie. 

 

18 (Van Veldhoven) over afspraken over CO2-beperking buiten de emissiehandel 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie. 


