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VERORDENING (EU) Nr. 1123/2013 VAN DE COMMISSIE
van 8 november 2013
tot vaststelling van rechten op het gebruik van internationale kredieten overeenkomstig Richtlijn
2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad
(Voor de EER relevante tekst)

rechten voor het gebruik van internationale kredieten
worden vastgesteld op de minimumpercentages die zijn
vastgesteld in artikel 11 bis, lid 8, eerste en derde alinea.
Daarom wordt de in artikel 11 bis, lid 8, vijfde alinea,
van Richtlijn 2003/87/EG vastgestelde algemene grens
waarde voor het gebruik van internationale kredieten ge
respecteerd en zijn de tweede alinea en de tweede zin van
de vierde alinea van artikel 11 bis, lid 8, van Richtlijn
2003/87/EG niet van toepassing. Elk resterend recht voor
2012 van vliegtuigexploitanten wordt gehandhaafd over
eenkomstig artikel 11 bis, leden 2, 3, en 4, van Richtlijn
2003/87/EG.

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,
Gezien Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 13 oktober 2003 tot vaststelling van een regeling
voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Ge
meenschap en tot wijziging van Richtlijn 96/61/EG van de
Raad (1), en met name artikel 11 bis, lid 8,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Het protocol bij het Raamverdrag van de Verenigde Na
ties inzake klimaatverandering (het Protocol van Kyoto)
stelt twee mechanismen vast voor de totstandbrenging
van internationale kredieten waarvan partijen gebruik
kunnen maken om de eigen emissies te compenseren.
Gezamenlijke uitvoering (Joint Implementation — JI) le
vert emissiereductie-eenheden (Emission Reduction Units
— ERU’s) op, terwijl het mechanisme voor schone ont
wikkeling (Clean Development Mechanism — CDM) re
sulteert in gecertificeerde emissiereducties (Certified Emis
sion Reductions — CER’s).

(2)

De nationale toewijzingsplannen van de lidstaten, goed
gekeurd op grond van artikel 9 van Richtlijn
2003/87/EG, voorzien in het gebruik door de exploitan
ten van bepaalde hoeveelheden CER’s en ERU’s om te
voldoen aan hun verplichtingen om emissierechten in
te leveren in de zin van artikel 12 van Richtlijn
2003/87/EG voor de periode 2008 tot en met 2012.

(3)

Artikel 11 bis van Richtlijn 2003/87/EG voorziet in de
voortzetting van het gebruik van CER’s en ERU’s die in
het kader van het Protocol van Kyoto in de bij Richtlijn
2003/87/EG ingevoerde regeling voor de handel in emis
sierechten zijn verleend in de periode van 2013 tot en
met 2020 en in de bepalingen over de toegestane mate
van gebruik per categorie exploitant en vliegtuigexploi
tant om te voldoen aan hun verplichtingen om emissie
rechten in te leveren overeenkomstig artikel 12 van
Richtlijn 2003/87/EG. Artikel 11 bis, lid 8, stelt een aan
tal minimumrechten vast, uitgedrukt in percentages, van
het gebruik van internationale kredieten door de exploi
tanten en vliegtuigexploitanten in de periode van 2008
tot en met 2020, en voorziet in maatregelen om de
precieze maximumpercentages vast te stellen.

(4)

Richtlijn 2003/87/EG voorziet in de koppeling tussen de
mechanismen die zijn gebaseerd op het Protocol van
Kyoto en de regeling voor de handel in emissierechten
met het oog op de verhoging van de kosteneffectiviteit
van het realiseren van een vermindering van de wereld
wijde emissie van broeikasgassen. Gezien het aantal emis
sierechten voor de periode van 2013 tot en met 2020
die zijn afgegeven overeenkomstig artikel 13, lid 2,
tweede alinea, van Richtlijn 2003/87/EG, moeten de

(1) PB L 275 van 25.10.2003, blz. 32.

(5)

Exploitanten van vaste installaties met een aanzienlijke
capaciteitsuitbreiding overeenkomstig artikel 20 van Be
sluit 2011/278/EU van de Commissie van 27 april 2011
tot vaststelling van een voor de hele Unie geldende over
gangsregeling voor de geharmoniseerde kosteloze toewij
zing van emissierechten overeenkomstig artikel 10 bis
van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement
en de Raad (2), moeten het recht hebben om hetzij als
bestaande exploitanten, hetzij als nieuwkomers te worden
behandeld.

(6)

De artikelen 58 tot en met 61 van Verordening (EU) nr.
389/2013 van de Commissie van 2 mei 2013 tot instel
ling van een EU-register overeenkomstig Richtlijn
2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad,
en de Besluiten nr. 280/2004/EG en nr. 406/2009/EG
van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking
van de Verordeningen (EU) nr. 920/2010 en nr.
1193/2011 van de Commissie (3) geven nadere bepalin
gen voor de praktische uitvoering van de grenswaarden
van de rechten die hierin zijn vastgesteld.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in over
eenstemming met het advies van het Comité klimaatver
andering,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
Elke exploitant van een vaste installatie waarvoor een ko
steloze toewijzing of een recht op het gebruik van internatio
nale kredieten in de periode van 2008 tot en met 2012 is
verleend, is gerechtigd om in de periode van 2008 tot en met
2020 internationale kredieten te gebruiken tot de hoeveelheid
die hem voor de periode van 2008 tot en met 2012 voor die
installatie is toegekend, of tot een hoeveelheid die overeenkomt
met maximaal 11 % van zijn toewijzing in de periode van 2008
tot en met 2012, naargelang welke hoeveelheid het grootst is.
2.
Elke exploitant van een vaste installatie waarvoor noch
een kosteloze toewijzing, noch een recht op het gebruik van
internationale kredieten in de periode van 2008 tot en met
(2) PB L 130 van 17.5.2011, blz. 1.
(3) PB L 122 van 3.5.2013, blz. 1.
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2012 is verleend en, in afwijking van lid 1, elke exploitant van
een vaste installatie in de zin van de eerste twee streepjes van
artikel 3, onder h), van Richtlijn 2003/87/EG wordt het recht
toegewezen op het gebruik van internationale kredieten in de
periode van 2008 tot en met 2020 tot een maximum van
4,5 % van hun geverifieerde emissies in de periode van 2013
tot en met 2020.
3.
Elke exploitant van een vaste installatie met een aanzien
lijke capaciteitsuitbreiding overeenkomstig artikel 20 van Besluit
2011/278/EU, is gerechtigd om in de periode van 2008 tot en
met 2020 internationale kredieten te gebruiken tot de hoeveel
heid die hem voor de periode van 2008 tot en met 2012 is
toegekend, of tot een hoeveelheid die overeenkomt met maxi
maal 11 % van hun toewijzing in de periode van 2008 tot en
met 2012, of tot een maximum van 4,5 % van hun geverifi
eerde emissies in de periode van 2013 tot en met 2020, naarge
lang welke hoeveelheid het hoogst is.
4.
Elke exploitant van een vaste installatie waarvoor een ko
steloze toewijzing voor de periode van 2008 tot en met 2012 is
verleend en die activiteiten uitoefent die niet voorkomen op de
lijst van bijlage I bij Richtlijn 2003/87/EG, zoals gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 219/2009 van het Europees Parlement en
de Raad (1), maar wel voorkomen op de lijst van bijlage I bij
Richtlijn 2003/87/EG, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2009/29/EG
van het Europees Parlement en de Raad (2), is gerechtigd om in
de periode van 2008 tot en met 2020 internationale kredieten
te gebruiken tot de hoeveelheid die hem voor de periode van
2008 tot en met 2012 voor die installatie is toegekend, of tot
een hoeveelheid die overeenkomt met maximaal 11 % van zijn
toewijzing in de periode van 2008 tot en met 2012, of tot een
maximum van 4,5 % van hun geverifieerde emissies in de peri
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ode van 2013 tot en met 2020, naargelang welke hoeveelheid
het hoogst is.
5.
Elke vliegtuigexploitant is gerechtigd om internationale
kredieten te gebruiken tot een maximum van 1,5 % van zijn
geverifieerde emissies in de periode van 2013 tot en met 2020,
onverminderd elk resterend recht vanaf 2012.
Artikel 2
1.
De lidstaten berekenen en publiceren de rechten op het
gebruik van internationale kredieten voor al hun exploitanten
overeenkomstig artikel 1, lid 1, en brengen de Commissie over
eenkomstig artikel 59 van Verordening (EU) nr. 389/2013 één
maand na de datum van de inwerkingtreding van deze verorde
ning op de hoogte.
2.
Voor elke van de in artikel 1, lid 2, genoemde exploitan
ten en de in artikel 1, lid 5, genoemde vliegtuigexploitanten
wordt het recht op het gebruik van internationale kredieten
op basis van geverifieerde emissies berekend en jaarlijks geactua
liseerd. Voor de in artikel 1, leden 3 en 4, genoemde exploi
tanten wordt een geactualiseerd recht op het gebruik van inter
nationale kredieten berekend overeenkomstig het in artikel 1, lid
1, berekende recht of vastgesteld op 4,5 % van de geverifieerde
emissies voor de periode van 2013 tot en met 2020 als dit
hoger is. Zodra de geverifieerde emissies goedgekeurd zijn, bren
gen de lidstaten de Commissie op de hoogte van de wijzigingen
in het recht op het gebruik van internationale kredieten over
eenkomstig artikel 59 van Verordening (EU) nr. 389/2013.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de
bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.

Gedaan te Brussel, 8 november 2013.
Voor de Commissie
De voorzitter
José Manuel BARROSO
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