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Cliënten memorandum handel Emissierechten

Op 18 februari jl. zijn door de Minister van VROM
de definitieve rekenregels voor de allocatie van CO2
emissierechten vastgesteld. Publicatie in de Staatscourant wordt verwacht op maandag 23 februari
2004. Daarna heeft u slechts drie weken om gebruik
te maken van de inspraakprocedure. Indien geen
gebruik wordt gemaakt van de inspraakmogelijkheid, verspeelt u in beginsel de mogelijkheid om
bezwaar te maken tegen de definitieve allocatie medio 2004.
Op 11 november 2003 hebben de ministeries van EZ
en VROM inventarisatieformulieren verzonden aan
de ondernemingen die - ingevolge de Europese
Richtlijn 2003/87/EG - waarschijnlijk in aanmerking
komen voor deelname aan Co2-emissiehandel. Voor
zover wij kunnen beoordelen zou ook uw onderneming dit inventarisatieformulier moeten hebben
ontvangen.
Vanaf 1 januari 2005 is het verboden om met bepaalde, in de Richtlijn omschreven, installaties activiteiten verrichten zonder te beschikken over een
vergunning voor het uitstoten van CO2. Om deze
Europese vergunningverplichting te implementeren,
zal Nederland voor 1 januari 2005 de Wet Milieubeheer wijzigen. Een voorstel voor de wijziging van
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Wet Milieubeheer ligt momenteel voor bij de Raad
van State. Publicatie van het wetsvoorstel heeft nog
niet plaatsgevonden, maar wordt verwacht aan het
eind van deze maand.
Een belangrijk onderdeel van de implementatie van
CO2-emissiehandel is het zogenaamde allocatieplan.
Eind vorig jaar is een akkoord bereikt over het nationale emissieplafond, dat is vastgesteld op 115 Mton
CO2 per jaar in de periode 2005-2007. In het akkoord bleef echter onduidelijk hoeveel emissieruimte de overheid zou reserveren voor nieuwe installaties en rechtzaken. Voorts was de omvang van de
zogeheten "kaasschaaf" onbekend.
Emissierechten zullen worden verdeeld op basis van
de volgende formule:
Emissierechten = HE x EffGr x VolGr x C
HE = historische emissies 2001, 2002;
VolGr = verwachte volume groei/krimp;
EffGr = efficiency graad (early action);
C = Kaasschaaf
De "kaasschaaf" is de allocatiefactor (x %) waardoor de
som van alle ge-alloceerde emissies binnen het nationale
emissieplafond blijft.
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Op basis van het allocatieplan worden emissierechten toegewezen aan +/- 350 kwalificerende installaties in Nederland. De rekenregels die de basis vormen voor de verdeling van de emissierechten zijn op
18 februari 2003 definitief vastgesteld. De kaasschaaf bedraagt 0,96 (96%) en de reserve die jaarlijks in mindering wordt gebracht op het nationale
emissieplafond is vastgesteld op 4 Mton.
Wat deze waarden concreet betekenen voor uw onderneming blijft vooralsnog onduidelijk. U kunt
begin volgende week een brief verwachten van NOVEM of van het Verificatiebureau Benchmarking
Energie. Uit deze brief zou moeten blijken of uw
onderneming gedurende 2005-2007 voldoende emissierechten krijgt toegewezen. Of de berekeningen
van voornoemde instanties juist zijn, moet dan door
u worden bezien. Wij begrijpen dat de rekenregels
voor sommige installaties tot onredelijke uitkomsten
zullen leiden. De industrie heeft om die reden succesvol een hardheidsclausule weten te bedingen,
waarop u wellicht een beroep kunt doen indien daarvoor aanleiding bestaat.
Om uw bezwaarmogelijkheden later te waarborgen
is het noodzakelijk dat u namens uw onderneming
thans gebruik maakt van de bestaande inspraakmogelijkheid. De termijn waarbinnen gebruik kan worden gemaakt van de inspraakmogelijkheid is echter
zeer kort. Wij begrijpen dat het allocatieplan op
Maandag 23 februari 2004 in de Staatscourant wordt
gepubliceerd. U heeft vanaf die datum slechts drie
weken om gebruik te maken van de inspraakmogelijkheid. Indien geen gebruik wordt gemaakt van de
inspraakmogelijkheid, verliest u daarmee in beginsel
tevens de mogelijkheid om succesvol bezwaar in te
stellen tegen de definitieve toewijzing van emissierechten medio 2004.
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Wij vertrouwen er op u met dit schrijven van dienst
te zijn. Indien u nadere informatie wenst, aarzel dan
niet om contact op te nemen met Norbert de Munnik
of Harm Kerstholt.
Harm Kerstholt
T: 010 224 0 552
F: 010 224 0 007
harm.kerstholt@nautadutilh.com
Norbert de Munnik
T: 010 224 0 480
F: 010 224 0 009
norbert.demunnik@nautadutilh.com

