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Onderwerp: Het ´recht´ op ‘vermeden emissies’ voor niet-ETS bedrijfstakken.
Terwijl voor iedereen vanaf 2013, de Europese verplichtingen voor reductie van emissies zichtbaar
worden, blijven de ETS bedrijven miljarden euro´s aan ´vermeden emissies´ afkomstig van
de niet-ETS sectoren, ‘mis’bruiken voor eigen winst ophoging.
Ondanks positieve geluiden uit Den Haag (Nederland vermindert CO2 – uitstoot) kunnen alle
niet-ETS bedrijfstakken hun winstaandeel uit deze CO2 – vermeden emissie besparingen niet zelf
benutten. Deze ca. > 6,5 – 8,5 miljard euro’s aan winsten (afgelopen 3 jaren) door verminderde
uitstoot, kan enkel en alleen worden benut door ETS bedrijven en die doen dat sinds 2005 over de
rug van niet-ETS bedrijfstakken en burgers.
Deze emissiereductie is erg gunstig voor de ‘emissie cap’ van de Nederlandse overheid en de
positieve effecten voor de financiële situatie voor ETS (energie) bedrijven.
Maar gaat nog steeds ten koste van bedrijfstakken die de helft van de totale Nederlandse
CO2 – reductie voor haar rekening moet nemen en slechts alléén daarvan de kosten mag dragen.
Slechts een klein deel gecompenseerd door SDE subsidie of Certificaat van Oorsprong of een
minimale energieprijs voor geleverde stroom.
“Schetsen we (Stichting Emissie Informatie Centrum) nu een gefrustreerd beeld of is er wel
degelijk meer aan de hand en wat is de werkelijkheid?”
Sinds 2005 worden óók ‘vermeden emissies’ afkomstig van niet-ETS bedrijfstakken uit
hernieuwbare bronnen meegeteld als emissiereductie voor Nederland.
Deze miljarden aan euro’s verdwijnen in de Nationale ‘emissie cap’ en in het ETS circuit van
energiebedrijven en oliemaatschappijen die deze emissierechten wél kunnen verhandelen.
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De EU-Commissie heeft o.a. geconstateerd dat ca. 71 miljard euro van 5 EU-landen in drie jaar tijd
op deze wijze wordt onthouden aan de niet-ETS bedrijfstakken. (zie bijlage 2)
Vanaf 2013 zouden deze emissiewinsten tot de verleden tijd behoren.
Echter, heeft de EU-Commissie de prioriteit voor de EU emissiereductie doelstellingen neergelegd
bij hernieuwbare energie bronnen uit regionale energie opwekking, waardoor ca. 50% uit
‘vermeden emissies’ zal moeten komen uit de hoek van regionale en niet-ETS bedrijven.
Het is dus de hoogste tijd om de politiek ter verantwoording te roepen voor het ‘mis’ bruik van de
eigendommen van veelal ondeskundige rechtmatige emissie eigenaren uit de niet-ETS sectoren.
Vele miljarden besparingen kunnen voor het grootste gedeelte terug worden gehaald van de
energiebedrijven en oliemaatschappijen die burgers en bedrijfsleven hebben (misbruikt) voor hun
eigen winsten.
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