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Excellentie,

Bij schrijven van 23 januari 2003, dat op 27 januari 2003 door de Commissie werd
geregistreerd, hebben de Nederlandse autoriteiten bij de Commissie aanmelding gedaan
van een maatregel "Systeem van verhandelbare emissierechten voor NOx" genaamd. Bij
schrijven van 28 maart 2003 verzocht de Commissie om aanvullende informatie. Bij
schrijven van 29 april 2003 verzochten de Nederlandse autoriteiten om verlenging van de
termijn voor het beantwoorden van de vragen, verzoek waarin de Commissie bij
schrijven van 7 mei 2003 heeft bewilligd. Bij schrijven van 21 mei 2003, dat op 23 mei
2003 door de Commissie werd geregistreerd, hebben de Nederlandse autoriteiten deze
aanvullende informatie gezonden.

1. BESCHRIJVING VAN DE STEUNMAATREGEL

1.1. Regelgeving en beleidsachtergrond
In richtlijn 2001/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2001
inzake nationale emissieplafonds voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen1 (hierna:
"richtlijn nationale emissieplafonds") is voor Nederland het tegen 2010 te bereiken
nationale emissieplafond voor stikstofoxiden (hierna: "NOx") op 260 kiloton vastgesteld.
De lidstaten moeten de Europese Commissie informeren over de nodige wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen om aan deze richtlijn nationale emissieplafonds te
voldoen. 

                                                

1 PB L 309 van 27.11.2001, blz. 22.



55 kiloton NOx  (absoluut NOx-doel)

Op basis van hun nationale doelstelling voor 2010 hebben de Nederlandse autoriteiten
voor grote industriële installaties een doelstelling van 55 kiloton NOx-emissie tegen
2010 vastgesteld. Volgens de Nederlandse autoriteiten zijn de huidige instrumenten,
zoals vereisten inzake emissievergunning en nationale wetgeving waarin voor
stookinstallaties emissiegrenswaarden worden vastgesteld, ontoereikend om deze
doelstellingen voor 2010 te halen of zouden zij buitensporige uitvoeringskosten met zich
meebrengen. Daarom hebben de Nederlandse autoriteiten een voorstel uitgewerkt voor
een nationale regeling voor NOx-emissiehandel voor grote industriële installaties, die in
2004 van kracht zou moeten worden. Aan deze regeling zullen zo'n 250 grote industriële
ondernemingen deelnemen. 

Deze regeling wordt voorgesteld om de doelstelling te halen op een kosteneffectieve
wijze. Volgens de Nederlandse autoriteiten is een belangrijke onderliggende overweging
dat alle vervuilers - via emissiehandel en emissienormen - onder één enkele financieel
mechaniek komen te staan om het totale volume NOx-emissies te reduceren en zo te
voldoen aan de richtlijn nationale emissieplafonds. 

1.2. Hoe werkt de regeling voor NOx-emissiehandel?
Deze Nederlandse regeling zal worden vastgelegd in nationale wetgeving, die een
uniforme NOx-emissienorm zal omvatten voor elke industriële installatie. De NOx-
emissienorm voor 2010 wordt voor grote industriële installaties bepaald door hun
absolute emissiedoelstelling van 55 kiloton in 2010, te delen door hun totale geraamde
absolute energieverbruik in 2010:
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De totale NOx-jaaremissie van een installatie, gecorrigeerd voor eventuele ge- of
verkochte NOx-credits, moet in overeenstemming zijn met de voor die installatie
toegestane emissie, die gebaseerd is op de uniforme emissienorm voor het betrokken jaar
en voor de door die installatie gebruikte hoeveelheid energie. Zodoende wordt de
absolute toegestane jaaremissie berekend met gebruikmaking van de relatieve
emissienorm en de hoeveelheid door de installatie gebruikte energie.

De Nederlandse autoriteiten gaan op het eind van elk jaar na of de installatie de
voorgeschreven absolute emissie heeft nageleefd. In de loop van elk jaar kunnen NOx-
credits wordt gekocht, verkocht, gespaard of uitgeleend voor toekomstige perioden2. Elke
installatie beslist voor zichzelf of, en in welke mate, het lonend is emissiereducties te
ruilen voor het betrokken jaar of voor komende jaren. 

Overschrijdt een installatie haar voormelde voorgeschreven emissienorm, dan moet zij
dat overschot in het volgende jaar compenseren. Bovendien moet het compenserende
overschot verhoogd worden met maximaal 25% om ondernemingen te ontmoedigen hun
jaarlijkse verplichting te overschrijden. De onderneming kan haar overschot
compenseren door voor haar eigen installatie emissiemaatregelen te nemen of door
emissiecredits op de markt te kopen. In ieder geval moet de onderneming steeds haar
voorgeschreven emissienorm halen. Wanneer een installatie er niet in slaagt haar
toegestane emissienorm te halen, zullen de Nederlandse autoriteiten de installatie een
financiële boete opleggen. Volgens de Nederlandse autoriteiten zal de boete doeltreffend,
evenredig en ontradend zijn. De boetes zullen rechtstreeks gekoppeld zijn aan de
hoeveelheid waarmee de emissienorm is overschreden.

NOx-emissies moeten door onderneming naar behoren worden gemeten. De metingen
zullen worden geverifieerd door onafhankelijke (externe) specialisten. Deze
onafhankelijke verificatie komt ten laste van de onderneming. De autoriteiten zullen het
onafhankelijk geverifieerde meetresultaat controleren. Voldoet een onderneming niet aan
de wettelijke verplichtingen inzake toezicht en toezending van haar emissieverslagen,
dan kunnen de autoriteiten een passende geldboete opleggen aan de onderneming voor
elke dag dat de onderneming haar verplichtingen niet nakomt.

Tenslotte hoeven in het aangemelde systeem ondernemingen om te kunnen produceren
geen emissierechten te verwerven (rechten of vergunningen); zij dienen enkel te voldoen
aan de emissienorm. Dit element garandeert dat nieuwe ondernemingen, waaronder ook
niet-Nederlandse ondernemingen die binnen de geografische grenzen van Nederland
actief zijn, aan de regeling kunnen deelnemen.

                                                

2 Het gebruik van NOx-credits uit andere jaren is voor een individuele installatie (interne flexibiliteit)
als volgt beperkt:
- plus max. 5% ontleend op het budget van het volgende jaar;
- plus max. 5% gespaard van het budget van het voorgaande jaar;
- min max. 5% gespaard voor het budget van het volgende jaar, en
- min max. 5% ontleend van het budget van het voorgaande jaar.



1.3. Berekeningswijze van de emissienorm
De emissienorm uit de regeling is gekoppeld aan het energieverbruik of de productie. Hij
wordt uitgedrukt als massa NOx per eenheid energieverbruik of per eenheid productie
(gram NOx per gigajoule/eenheid product). De emissienorm heet de Performance
Standard Rate (hierna: "PSR"). 

In onderstaand model wordt een voorbeeld gegeven van de berekening van de NOx-
allocatie:
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In onderstaand model wordt een voorbeeld gegeven van de toepassing van een PSR in de
praktijk:
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broeikasgasuitstootrechten binnen de Gemeenschap en tot wijziging van Richtlijn 96/61
van de Raad3 (hierna: "ontwerprichtlijn emissiehandel"). 

In een cap-and-trade systeem werden emissievergunningen verdeeld over installaties
(bijvoorbeeld via een veiling of grandfathering) overeenkomstig de nationale
doelstelling. De emissies van een onderneming mogen de door de overheid toegekende
emissierechten niet overschrijden, tenzij de onderneming rechten van een andere
onderneming verwerft. In een cap-and-trade systeem, waarin het vooraf toegewezen
emissieplafond het toegestane emissieniveau bepaalt, moeten nieuwe ondernemingen of
bestaande ondernemingen die hun activiteiten uitbreiden, steeds eerst de nodige
hoeveelheid rechten verwerven. 

In het aangemelde Nederlandse systeem voor NOx-emissiehandel hoeven nieuwe
ondernemingen of ondernemingen die willen uitbreiden, niet eerst de nodige rechten te
verwerven. Zij moeten enkel voldoen aan de emissienorm omdat de "groei" van deze
PSR gelijke tred houdt met de stijging in energieverbruik of productie. De Nederlandse
autoriteiten noemen hun systeem daarom een dynamic-cap systeem, in plaats van een
cap-and-trade systeem.

In onderstaand, vereenvoudigd model wordt het verschil duidelijk gemaakt tussen een
cap-and-trade systeem (zoals in de ontwerp-richtlijn emissiehandel) en het aangemelde
dynamic-cap systeem met PSR.

Het voordeel van een cap-and-trade systeem is dat er
milieuresultaat. Hieraan gekoppeld is het opzet van het tra

                                                

3 COM (2001) 581 definitief van 23.10.2001; de Raad (Milieu) heeft hie
akkoord bereikt, 2001/0245 (COD).
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eenvoudig en zorgt het voor lage administratieve kosten voor de overheid en lage
transactiekosten voor de deelnemers aan het trading systeem. In een systeem op basis van
credits is het milieuresultaat onzekerder en kan het trading systeem vrij ingewikkeld zijn.
Zodoende kunnen de administratieve kosten voor de toezichthouder hoger liggen,
evenals de transactiekosten voor de deelnemers. Om die redenen is de regeling voor
verhandelbare emissierechten binnen de Gemeenschap gebaseerd op een cap-and-trade
systeem. 

In het Nederlandse systeem voor NOx-emissiehandel wordt getracht de onzekerheid van
het milieuresultaat te verzachten door de PSR aan te passen. Wordt hierdoor weliswaar
de onzekerheid verzacht, toch wordt ze er niet mee weggenomen, en wordt een nieuw
element van onzekerheid voor de deelnemers ingevoerd omdat zij moeten gissen wat de
PSR in de toekomst zal zijn. Bovendien kan het zo zijn dat de administratieve kosten van
de PSR niet te verwaarlozen zijn.

Niettemin staat het, bij gebreke van communautaire bepalingen op het gebied van NOx-
emissiehandel, en onverminderd het recht van initiatief van de Commissie om dergelijke
bepalingen voor te stellen, aan elke lidstaat het beleid, de maatregelen en de instrumenten
te definiëren wat betreft de reductie van NOx-emissies.

1.5. Toepassingsbereik van de regeling voor NOx-emissiehandel
Het systeem zal gelden voor alle industriële installaties met een geïnstalleerde totale
thermische capaciteit van meer dan 20 MWth. Het gaat hierbij met name om de volgende
NOx-bronnen: grote stookinstallaties (energiecentrales, raffinaderijen, chemische
installaties), grote afvalverbrandingsinstallaties en specifieke grote verwerkings-
installaties (voor ijzer- en staalproductie, staalproductie in vlamboogovens,
aluminiumproductie, anodeproductie, zinkproductie, cementproductie, glasproductie,
salpeterzuurproductie, caprolactamproductie, magnesiumoxideproductie, koolstof-
productie, actieve-koolstofproductie, email/glasfrit, fosfaatproductie en zinkoxide-
productie). 

In 2000 emitteerden deze industriële installaties 90 kiloton NOx. Wanneer voldoende
ervaring is opgedaan, zijn de Nederlandse autoriteiten in de toekomst voornemens om het
toepassingsbereik van de regeling voor NOx-emissiehandel te verruimen, om ook
kleinere installaties mee in te sluiten.

Handel via de beurs zal transparant en anoniem verlopen, om te beletten dat
ondernemingen zoveel mogelijk onderling regelingen treffen. Tenslotte is bilaterale en
multilaterale handel in dit systeem toegestaan, mits elke overdracht van credits wordt
geaccepteerd.

1.6. Aanverwante communautaire richtlijnen
De Nederlandse emissiehandel regeling zal, in de thans beoogde vorm, niet de bestaande
installatiespecifieke emissiegrenswaarden opheffen. Installaties die onder de regeling
vallen, zullen nog steeds de minimale emissiegrenswaarde voor elke installatie moeten
naleven. De Nederlandse autoriteiten zullen de emissiegrenswaarden blijven toepassen
die zijn vastgesteld in of op grond van:

� Richtlijn 2001/80/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2001
inzake de beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht
door grote stookinstallaties4;

                                                

4 PB L 309 van 27.11.2001, blz. 1.



� Richtlijn 2000/76/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 december 2000
betreffende de verbranding van afval5, en

� Richtlijn 96/61/EG van de Raad van 24 september 1996 inzake geïntegreerde
preventie en bestrijding van verontreiniging6. 

Installaties zullen geen NOx-credits mogen gebruiken om aan deze communautaire
normen te voldoen. De emissiehandel regeling zal dus parallel functioneren aan het
regelgevingkader dat volgens het Gemeenschapsrecht vereist is. Emissiehandel zal enkel
mogelijk zijn om verder te gaan dan de minimale emissienormen welke zijn vastgesteld
om die regelgeving ten uitvoer te leggen7. Zodoende zal de emissienorm per installatie,
wat NOx-emissiehandel betreft, minstens gelijk zijn aan de emissienorm voor elke
installatie in de communautaire richtlijnen. 

2. STANDPUNT VAN DE NEDERLANDSE AUTORITEITEN

De Nederlandse autoriteiten zijn van mening dat de voorgenomen regeling geen
staatssteun bevat in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag. Daartoe hebben de
Nederlandse autoriteiten het volgende aangevoerd.

1. Het systeem is in overeenstemming met het leidende beginsel "de vervuiler
betaalt". Ondernemingen waarvoor NOx-reductie te duur is, moeten NOx-credits
kopen van een onderneming die NOx-reducerende maatregelen heeft genomen.
Er is geen sprake van een selectief voordeel, omdat de onderneming die de
maatregelen niet neemt, de kosten draagt. Zodoende zijn ondernemingen
verplicht hun milieukosten te internaliseren.

2. Er is geen sprake van bekostiging met staatsmiddelen. De Nederlandse
autoriteiten kennen geen middelen toe aan installaties, noch rechtstreeks noch
indirect via een organisatie of fonds.

3. NOx-credits zijn geen verplichte bijdrage met de kenmerken van een parafiscale
heffing. De ondernemingen hebben de keuze: maatregelen nemen of NOx-credits
verwerven.

4. De Nederlandse autoriteiten faciliteren niet de totstandkoming van een markt.
Hun invloed blijft beperkt tot de volgende regels voor transacties met NOx-
credits:

� een transactie is alleen geldig wanneer zij bij de overheid is geregistreerd;

� een "verkoopplafond" wordt vastgesteld om speculatie te voorkomen. Dit
betekent dat het aantal NOx-credits dat een installatie verkoopt, niet hoger
kan liggen dan de maximale reductie die zij kan verwezenlijken gelet op
de emissienorm;

� enkel ondernemingen die verplicht zijn te voldoen aan de in het NOx-
besluit vastgestelde emissienorm, mogen handelen;

                                                

5 PB L 332 van 28.12.2000, blz. 91.
6 PB L 257 van 10.10.1996, blz. 26.
7 De Nederlandse autoriteiten zullen blijven eisen dat installaties voldoen aan de emissiegrenswaarden

die zijn vastgesteld in de vergunningen voor procesemissies, alsmede aan de normen van het huidige
nationale besluit emissie-eisen grote stookinstallaties en het nationale besluit luchtemissies
afvalverbranding.



� indien er initiatieven zijn om een beurs op te zetten, vereist zulks formele
erkenning van de overheid. Minimumvoorwaarden zullen worden
vastgesteld om ervoor te zorgen dat transacties naar behoren worden
geregistreerd.

5. Voor emissiehandel gelden geen verdere eisen. Dit wordt aan de markt
overgelaten.

6. Er is geen risico op overcompensatie omdat de prijs van NOx-credits wordt
bepaald door de markt, niet de overheid.

7. In het voorgenomen Nederlandse systeem voor emissiehandel zullen de
Nederlandse autoriteiten geen NOx-emissierechten toekennen. 

3. BEOORDELING

De Commissie heeft de aangemelde regeling getoetst aan artikel 87, lid 1, van het EG-
Verdrag. Allereerst heeft de Commissie onderzocht of de aangemelde maatregel kan
worden aangemerkt als staatssteun in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag. 

Om te kunnen besluiten dat de aangemelde regeling staatssteun bevat in de zin van
artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag, dient te Commissie eerst na te gaan of er
staatsmiddelen mee gemoeid zijn. 

3.1. Eerdere besluiten van de Commissie betreffende regelingen voor
emissiehandel

De Commissie heeft diverse besluiten genomen inzake regelingen voor het verhandelen
van emissie- of vervuilingsrechten, die lijken op de aangemelde regeling. In deze
systemen wordt gewerkt met uiteenlopende vormen van verhandelbare emissie- of
vervuilingdocumenten, zoals quota, vergunningen, certificaten en credits. In al deze
systemen beschouwt de Commissie de verhandelbare emissiedocumenten als immateriële
activa die door de overheid aan de ontvangers ervan worden toegekend.

Wat betreft de beoordeling uit oogpunt van staatssteun, zijn er in beginsel twee soorten
handelsystemen:

(1) systemen waarbij verhandelbare emissie- of vervuilingdocumenten worden
beschouwd als immateriële activa die een marktwaarde vertegenwoordigen die de
overheid ook had kunnen verkopen of veilen, hetgeen resulteert in gederfde
inkomsten (of een verlies aan staatsmiddelen), zodat er sprake is van staatssteun in
de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag8; 

(2) systemen waarbij verhandelbare emissie- of vervuilingdocumenten worden
beschouwd als een geautoriseerd bewijs dat een bepaalde productie niet aan de
ontvanger ervan kan worden verkocht of bij veiling toegewezen, zodat er geen
sprake is van gederfde inkomsten - en dus ook geen staatsmiddelen - hetgeen dan
weer inhoudt dat er geen sprake is van staatssteun in de zin van artikel 87, lid 1, van
het EG-Verdrag9;

                                                

8 Zie bv. het besluit van de Commissie van 29 maart 2000 betreffende Steunmaatregel N 653/1999,
Denemarken - CO2-quota (PB C 322 van 11.11.2000, blz. 9) en het besluit van de Commissie van 28
november 2001 betreffende Steunmaatregel N 416/2001, Verenigd Koninkrijk - Regeling voor de
handel in emissierechten (PB C 88 of 12.4.2002, blz. 16).

9 Zie bv. het besluit van de Commissie van 25 juli 2001 betreffende Steunmaatregel N 550/2000, België
- Groenestroomcertificaten (PB C 330 of 24.11.2001, blz. 3).



Een fundamenteel verschil tussen deze beide soorten systemen is de vraag of overheden
het alternatief hebben om de immateriële activa te verkopen of te veilen aan de ontvanger
ervan. Heeft de staat dergelijke optie, dan zal hij inkomsten derven wanneer hij deze
immateriële activa om niet ter beschikking stelt. Daartoe moeten de immateriële activa
op zich een waarde hebben voor de ontvanger ervan in relatie met de staat, bijvoorbeeld
een al dan niet direct emissierecht. 

In het eerste soort systeem hebben overheden een motief om emissie- of
vervuilingdocumenten te verkopen of te veilen aan de veroorzaker van die emissie of
vervuiling, aangezien het verhandelbare emissie- of vervuilingdocument hem het recht
verleent te emitteren of te vervuilen (al dan niet rechtstreeks). In het tweede soort
systeem heeft het verhandelbare emissie- of vervuilingdocument geen waarde voor de
ontvanger ervan in relatie met de staat en zal het enkel dienen als een erkend document
van een bepaalde productie of emissie. Daardoor hebben overheden dan ook geen
redenen om dat emissie- of vervuilingdocument te verkopen of te veilen aan de
producent10. 

In eerdere besluiten over het eerste soort systemen heeft de Commissie nog het volgende
vastgesteld. Het feit dat er een markt zal zijn voor de handel in emissie- of
vervuilingdocumenten, is een teken van de waarde van de toegewezen activa. Bovendien
is de waarde van de verhandelbare emissie- of vervuilingdocumenten - weliswaar beperkt
door het bedrag van de boete voor het overschrijden van de emissiedoelstellingen -
volgens prognoses aanzienlijk. Het feit dat ondernemingen uitgaven moeten doen om de
waarde van de verhandelbare emissie- of vervuilingdocumenten te gelde te maken, doet
niets af aan het bestaan van een voordeel, maar kan worden beschouwd als een positief
element bij de beoordeling van de verenigbaarheid van de betrokken regeling.

3.2. De vraag of bij de aangemelde regeling sprake is van staatssteun
De door de Nederlandse autoriteiten aangemelde emissieregeling is gebaseerd op
verhandelbare emissiecredits. Deze credits vormen geen rechtstreeks vergunningen (of
rechten) zoals bij andere emissieregelingen, noch zijn zij uitsluitend een geautoriseerd
bewijs. 

Volgens de Nederlandse autoriteiten zullen geen rechtstreekse NOx-emissierechten
worden toegekend in het kader van het aangemelde systeem voor NOx-emissiehandel.
Integendeel, de aangemelde Performance Standard Rate (PSR) is een relatieve emissie
prestatieindicator. Daarom geeft de PSR niet een totale toegestane emissie weer, maar
moet hij, volgens de Nederlandse autoriteiten, als een geautoriseerd bewijs van prestatie
worden beschouwd, dat geen verband houdt met de daadwerkelijke emissie van een
installatie. 

In dit verband heeft de Commissie het volgende geconstateerd. De per installatie
toegestane absolute jaaremissie zal worden berekend op basis van de algemene PSR en
het energiegebruik van die installatie in het betrokken jaar. Overschrijdt de producent dit
absolute emissieplafond, dan moet hij NOx-credits kopen, credits ontlenen van zijn
verplichting voor het volgende jaar, of krijgt hij uiteindelijk een boete opgelegd. De
verhandelbare NOx-credits dragen dus rechtstreeks bij tot de door de staat opgelegde
absolute emissienorm. Daarom valt volgens de Commissie het aangemelde systeem voor
NOx-emissiehandel te vergelijken met een rechtstreekse toewijzing van NOx-
emissierechten.
                                                

10 Het feit dat een verhandelbaar emissie- of vervuilingsdocument een waarde heeft voor de ontvanger
ervan in relatie met derden (zoals distributeurs of consumenten in groene-stroomcertificaten) is in dit
opzicht van ander belang.



Ten tweede is het de producent zelf die zijn emissienorm moet halen. De producent krijgt
een prikkel om te betalen voor verhandelbare emissiedocumenten zolang de prijs van die
verhandelbare emissiedocumenten lager ligt dan de kosten voor het verlagen van zijn
eigen emissie of wanneer de prijs van die verhandelbare emissiedocumenten lager ligt
dan de boete. In de aangemelde regeling wordt de NOx-emitterende producent gestraft
wanneer hij zijn emissienorm niet haalt met een compenserende maatregel en mogelijk
een financiële boete. Deze boete zal doeltreffend, evenredig en ontradend zijn. Dezelfde
producent zal ook verhandelbare emissiedocumenten ontvangen (NOx-credits). De aan
de ontvanger uitgegeven verhandelbare emissiedocumenten vertegenwoordigen dus een
waarde wat betreft de hem door de staat opgelegde verplichting om zijn absolute
emissieplafond na te leven.

Ten derde hebben de Nederlandse autoriteiten daadwerkelijk de optie om de emissie-
rechten te verkopen of te veilen. Aangezien NOx-emissie een voor het milieu schadelijke
activiteit is (vervuiling), zou het voor de staat mogelijk zijn om inkomsten te ontvangen
via een vergunningenstelsel of bijvoorbeeld een veiling van emissierechten. In de
aangemelde zaak heeft de staat besloten een systeem voor emissiehandel tussen private
partijen op te zetten en de NOx-credits als immateriële activa om niet ter beschikking te
stellen. De staat zou dus inkomsten derven. Bijgevolg is de Commissie tot de conclusie
gekomen dat deze systemen staatsmiddelen bevatten in de zin van artikel 87, lid 1, van
het EG-Verdrag.

De begunstigden van de regeling zijn de ontvangers van de NOx-credits, die grote
industriële ondernemingen zijn. Als gevolg van de aangemelde emissiehandel regeling
zullen deze ondernemingen over additionele inkomsten beschikken om een deel van hun
productiekosten te dekken. Derhalve wordt deze ondernemingen een voordeel toegekend.
Deze ondernemingen zijn een specifieke groep van grote industriële ondernemingen, die
actief zijn in het handelsverkeer tussen lidstaten. De positie van deze ondernemingen zal
dankzij deze regeling worden versterkt, hetgeen kan leiden tot een verandering van de
marktvoorwaarden voor hun concurrenten. Deze versterking van hun positie moet
worden aangemerkt als een ongunstige beïnvloeding van dat handelsverkeer. 

Bijgevolg is de Commissie tot de conclusie gekomen dat de aangemelde regeling
staatssteun bevat in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag.

3.3. Verenigbaarheid van de aangemelde regeling met de
gemeenschappelijke markt

De Nederlandse autoriteiten hebben voldaan aan hun verplichting uit hoofde van artikel
88, lid 3, van het EG-Verdrag door de steunmaatregel aan te melden vóór de
tenuitvoerlegging ervan.

De Commissie heeft de aangemelde regeling voor NOx-emissienorm getoetst aan artikel
87, lid 3, van het EG-Verdrag. De Commissie heeft in dit verband het volgende
geconstateerd:

� NOx is een luchtverontreinigende stof;

� de reductie van emissies van luchtverontreinigende stoffen is een prioriteit van het
communautaire milieubeleid; 

� bij gebreke van communautaire bepalingen op het gebied van NOx-emissiehandel, en
onverminderd het recht van initiatief van de Commissie met betrekking tot dergelijke
bepalingen, staat het aan elke lidstaat het beleid, de maatregelen en de instrumenten te
definiëren die hij wenst te gebruiken om zich te richten naar de doelstellingen van



richtlijn 2001/81/EG inzake nationale emissieplafonds voor bepaalde
luchtverontreinigende stoffen;

� het Nederlandse initiatief is een additionele inspanning vooraleer op
Gemeenschapsniveau regels worden vastgesteld;

� emissiehandel is een essentieel, concurrentiegericht instrument om
emissiedoelstellingen te bereiken;

� de regeling is de eerste multisectorale regeling voor emissiehandel binnen de
Gemeenschap in verband met conventionele luchtvervuiling;

� de Nederlandse regeling zal kostbare inzichten verschaffen in de werking van een
markt voor NOx-emissiehandel - in het voordeel van eventuele latere initiatieven op
Gemeenschaps- of nationaal niveau;

� de aangemelde regeling is gericht op een uiteenlopende groep grote industriële
ondernemingen. Zij bevat dus een multisectorale aanpak; 

� laatkomers en nieuwkomers kunnen op objectieve en niet-discriminatoire basis aan de
regeling deelnemen;

� de aangemelde regeling beloont ondernemingen die verder gaan dan bestaande
normen, en levert netto milieuwinst op;

� om te kunnen profiteren van de potentiële steun resulterend uit de
terbeschikkingstelling van NOx-credits om niet, dienen de betrokken ondernemingen
hun emissies verder te verlagen dan de door hen te behalen doelstellingen. Dit kan, in
de geest van de communautaire kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het
milieu11, worden beschouwd als een tegenprestatie;

� de regeling is in de tijd beperkt. De Nederlandse autoriteiten hebben toegezegd de
toepasselijke communautaire milieuregels na te leven, alsmede alle communautaire
instrumenten inzake NOx-emissiehandel wanneer deze van kracht worden, en deze
regeling zover aan te passen als nodig is om aan een dergelijke richtlijn te voldoen; 

� de Nederlandse autoriteiten hebben toegezegd jaarlijks een gedetailleerd verslag in te
dienen over de tenuitvoerlegging van de regeling, hetgeen de Commissie in staat moet
stellen om de efficiency van de regeling op te volgen; 

� in die geest heeft de Commissie al haar goedkeuring verleend aan voormelde Deense
regeling inzake CO2-quota en de regeling van het Verenigd Koninkrijk voor de handel
in emissierechten.

4. CONCLUSIE

Mitsdien heeft de Commissie besloten dat de aangemelde regeling voor NOx-
emissiehandel staatssteun bevat in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag.
Daarenboven komt de Commissie tot de conclusie dat deze steun verenigbaar is met de
gemeenschappelijke markt overeenkomstig artikel 87, lid 3, van het EG-Verdrag en
artikel 61, lid 3, onder c), van de EER-Overeenkomst. 

Door dit besluit te nemen is de Commissie van oordeel dat de regeling een waardevolle
bijdrage levert aan het communautaire milieubeleid zonder dat de voorwaarden
waaronder het handelsverkeer plaatsvindt daardoor zodanig worden veranderd dat het

                                                

11 PB C 37 van 3.2.2001, blz. 3.



gemeenschappelijk belang wordt geschaad. Toch blijft het zo dat de regeling niet de
voorkeur van de Commissie wegdraagt, met name wat betreft de dynamic cap waarbij het
milieuresultaat onzekerder is en de administratie- en nalevingskosten hoger liggen dan in
een cap-and-trade-systeem. 

De Nederlandse autoriteiten wordt verzocht de Commissie jaarlijks een verslag te
bezorgen over de tenuitvoerlegging van de steunregeling. Elke aanpassing van de
voorwaarden waarop steun wordt toegekend, moet vooraf worden aangemeld.

Ingeval deze brief vertrouwelijke gegevens mocht bevatten die niet mogen worden
bekendgemaakt, wordt u verzocht de Commissie daarvan binnen vijftien werkdagen
vanaf de ontvangst van dit schrijven in kennis te stellen. Ontvangt de Commissie binnen
de vastgestelde termijn geen met redenen omkleed verzoek, dan neemt zij aan dat u
instemt met mededeling aan derden en bekendmaking van de volledige tekst van dit
schrijven in de authentieke taal op Internet:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids.

Dit verzoek dient bij aangetekend schrijven of bij faxbericht te worden gericht aan:

Europese Commissie
Directoraat-generaal Concurrentie
Griffie Staatssteun 
B-1049 Brussel

Faxnummer: (+32) 2 296 12 42

Met bijzondere hoogachting,

Voor de Commissie

Mario MONTI
Lid van de Commissie

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

	beschrijving van de steunmaatregel
	Regelgeving en beleidsachtergrond
	Hoe werkt de regeling voor NOx-emissiehandel?
	Berekeningswijze van de emissienorm
	Verschillen tussen cap-and-trade en dynamic-cap systemen
	Toepassingsbereik van de regeling voor NOx-emissiehandel
	Aanverwante communautaire richtlijnen

	Standpunt van de Nederlandse autoriteiten
	Beoordeling
	Eerdere besluiten van de Commissie betreffende regelingen voor emissiehandel
	De vraag of bij de aangemelde regeling sprake is van staatssteun
	Verenigbaarheid van de aangemelde regeling met de gemeenschappelijke markt

	Conclusie

