
Goedkeuring herziene richtsnoeren staatssteun  
in het kader van het EU-ETS 

 
 
Wat is de context? 
 
De Commissie heeft de herziene richtsnoeren staatssteun in het kader van het EU-
emissiehandelssysteem (ETS) goedgekeurd. Deze zijn van toepassing op de regeling voor de 
handel in emissierechten in de periode na 2021 en zullen per 1 januari 2021 van kracht 
worden. 
 
Het EU-ETS is een hoeksteen van het EU-beleid in de strijd tegen klimaatverandering. Het is 
een van de belangrijkste instrumenten om de uitstoot van broeikasgassen kosteneffectief te 
verminderen. Het ETC zorgt voor een CO2-prijsprikkel om bedrijven aan te zetten hun 
emissies te reduceren. 
 
Wat is de doelstelling van de richtsnoeren? 
 
De ETS-richtsnoeren willen het risico verminderen op zgn. “koolstoflekkage”, waarbij 
ondernemingen hun productie verhuizen naar landen buiten de EU met een minder 
ambitieus klimaatbeleid — met als resultaat minder economische activiteiten in de EU en de 
emissies van broeikasgassen die wereldwijd niet dalen. 
 
De richtsnoeren bieden de lidstaten de mogelijkheid om bedrijven in bedreigde sectoren te 
compenseren voor het deel van de hogere stroomprijzen dat valt toe te schrijven aan de 
CO2-prijsprikkels die door het EU-ETS ontstaan (de zgn. “indirecte emissiekosten”). Tegelijk 
willen zij overcompensatie tegengaan — en zo buitensporige verstoring van de interne 
markt.  
 
“De Europese Green Deal is onze blauwdruk voor een groene transformatie. Centraal staat 
onze missie om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te worden.” 
Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie 
 
“Om klimaatverandering duurzaam aan te pakken en de doelstellingen van onze Green Deal 
waar te maken, moeten we een prijskaartje hangen aan CO2-emissies, zonder dat dit tot 
koolstoflekkage leidt. De vandaag goedgekeurde herziene richtsnoeren voor staatssteun in 
het kader van het EU-emissiehandelssysteem zijn een belangrijk onderdeel van dit project.” 
Margrethe Vestager, uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie 
 

Wat zijn de kernonderdelen van de richtsnoeren? 
 
Om het risico op koolstoflekkage te verminderen, zijn de richtsnoeren opgebouwd rond drie 
centrale pijlers: 
 



SECTOREN 
 
De richtsnoeren focussen op de 10 sectoren en 20 subsectoren waar het risico op 
koolstoflekkage het grootst is: 

• sectoren die sterk aan internationale handel zijn blootgesteld; 
• sectoren waar energiekosten een grote rol spelen en die hogere stroomkosten 
maar moeilijk kunnen doorberekenen; 
• sectoren waar de winstmarges internationaal onder druk staan; 
• sectoren met een beperkt potentieel om hun energie-efficiëntie te verbeteren. 

 
DE HOOGTE VAN DE COMPENSATIE 

De herziene richtsnoeren leggen een stabiel compensatiepercentage van 75 % vast (een 
verlaging ten opzichte van de 85 % bij aanvang van de vorige ETS-handelsperiode), en sluiten 
compensatie uit voor niet-efficiënte technologieën, om zo bedrijven te blijven aanzetten tot 
energie-efficiëntie. 
 

VOORWAARDEN 

De compensatie is afhankelijk van de decarbonisatie-inspanningen van ondernemingen 
zoals: 

• het uitvoeren van energie-audits; 
• de omzetting van de aanbevelingen uit de energie-audits; 
• het stimuleren van een toename van duurzame en particuliere investeringen; 
• het verminderen van de CO2-voetafdruk van hun stroomverbruik. 

 
In 2050 zal de EU klimaatneutraal zijn. Om deze doelstelling te halen, moeten we de 
industrie steunen bij innovaties, zodat EU-bedrijven wereldwijde koplopers worden in de 
groene economie. 
 
De herziene richtsnoeren worden per 1 januari 2021 van kracht en zijn van toepassing voor 
de periode 2021–2030. Lidstaten die ervoor kiezen om staatssteun toe te kennen in de vorm 
van een compensatie van de indirecte ETS-kosten, zullen de betrokken regelingen op grond 
van deze richtsnoeren bij de Commissie moeten aanmelden. 
 


