Voortgang Emissiehandel 2019

Feiten en cijfers over emissiehandel
in Europa en Nederland

Samenvatting
Hieronder leest u de belangrijkste conclusies uit het rapport Voortgang Emissiehandel 2019.
Daling CO2-uitstoot Nederlandse deelnemers EU ETS
De CO2-uitstoot van de Nederlandse deelnemers aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS)
is in 2018 met 4,4 % gedaald ten opzichte van 2017. Ook de totale CO2-uitstoot voor Nederland (EU
ETS en overige emissies) daalt.
Europese doelstelling lijkt al gehaald te zijn
In Europa daalt de CO2-uitstoot in het EU ETS ook. De doelstelling voor het EU ETS in Europa is een
reductie van de CO2-uitstoot van 21% in 2020 ten opzichte van 2005. Op dit moment hebben de
Europese deelnemers aan het EU ETS een reductie bereikt van -29 %. De doelstelling van het EU
ETS in 2020 lijkt hiermee al gehaald te zijn.
Uitstoot sector luchtvaart stijgt
De CO2-uitstoot van de sector luchtvaart daalt in 2018 niet. Tegen de trend in stijgt de uitstoot van
de luchtvaartmaatschappijen die vallen onder het EU ETS weer sterk in 2018. Jaarlijks stijgt deze
uitstoot met gemiddeld 4,6% sinds 2013. Hierdoor gaat luchtvaart een steeds groter deel uitmaken
van de totale EU ETS uitstoot.
Daling CO2-uitstoot energiesector
De uitstoot door de energiesector in Nederland, verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de
uitstoot in het EU ETS, is in 2018 gedaald met 6,6 %. De uitstoot van de sector daalt sinds een paar
jaar doordat er steeds minder steenkool wordt ingezet, wat grotendeels het gevolg is van het sluiten
van kolencentrales. De inzet van aardgas is gestabiliseerd ten opzichte van 2017, terwijl de CO2uitstoot als gevolg van het verbranden van steenkool verder is gedaald. De verminderde
elektriciteitsproductie uit kolen is opgevangen door een grotere import van elektriciteit en door een
iets groter aandeel duurzame elektriciteit.
CO2-uitstoot industriële sectoren daalt licht
De drie grootste industriële sectoren binnen het EU-ETS - chemie, aardolieproducten en metalen laten samen voor het eerst sinds 2015 een lichte daling van de emissies zien in 2018 (-1,4 %).
Omdat de economie in deze periode wel is gegroeid, kan dit wijzen op het begin van een
ontkoppeling tussen de economische groei en de CO2-uitstoot in deze sectoren. Echter zijn de
emissies van de industrie ten opzichte van het begin van de derde handelsperiode in 2013 niet
gedaald. De komende jaren is dan ook een scherpere daling nodig om het besparingsdoel voor de
Nederlandse industrie in 2030 te halen.
Prijs emissierecht in 2018 meer dan verdubbeld
Na jaren van een relatief stabiele prijs is de prijs van geveilde emissierechten in 2018 sterk
gestegen. De gemiddelde prijs in 2018 kwam uit op ruim 15 euro en eindigde 2018 rond de 23 euro.
In vergelijking met 2017 zijn de veilingkomsten voor Nederland daardoor meer dan verdubbeld tot
ruim een half miljard.
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Inleiding
Voor u ligt het rapport ‘Voortgang Emissiehandel 2019’. Dit jaarlijkse rapport geeft inzicht in de CO2uitstootgegevens 1 van de bedrijven die in de periode 2005 t/m 2018 aan het Europese
emissiehandelssysteem (EU ETS) hebben deelgenomen. In dit rapport wordt aandacht besteed aan
zowel de uitstootgegevens van alle Europese bedrijven als de uitstootgegevens van de Nederlandse
bedrijven. Naast bedrijven doen ook luchtvaartmaatschappijen mee aan het EU ETS. Voor deze
deelnemers zijn de uitstootgegevens in de periode 2013 t/m 2018 2 in dit rapport opgenomen.
De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) publiceert dit rapport elk jaar nadat de bedrijven en
luchtvaartmaatschappijen hun emissiecijfers hebben gerapporteerd en emissierechten hebben
ingeleverd. Met dit rapport geeft de NEa inzage in de feitelijke uitstootgegevens. Daarnaast geeft dit
rapport duiding aan de cijfers en plaatst deze in een chronologisch kader.
Naast de uitstootgegevens van de deelnemers aan het EU ETS bevat het rapport ook informatie over
de toewijzing van gratis emissierechten, de inzet van brandstoffen, de inzet van biomassa en de
veiling van emissierechten.
De figuren in dit rapport zijn gemaakt op basis van gegevens van de NEa, het National Inventory
Report, de European Environment Agency en het European Union registry 3. In de bijlage van dit
rapport zijn tabellen met deze gegevens opgenomen.
Klimaatakkoord
De aandacht voor en inspanningen op het gebied van klimaatbeleid in Nederland zijn in 2018 enorm
toegenomen.
Er is inmiddels een Klimaatwet die vaststelt met hoeveel procent Nederland de CO2-uitstoot moet
terugdringen. Deze wet bevat een streefdoel van 49% minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van
1990, en een einddoel van 95% minder CO2-uitstoot in 2050 4. In hoofdstuk 1.1 wordt verder
ingegaan op nationale doelstellingen in verhouding tot de huidige uitstoot van CO2 in Nederland.
Om het streefdoel van 2030 concreet te maken, zijn er in het Klimaatakkoord maatregelen per
sector voorgesteld. Maatregelen in de sectoren ‘industrie’ en ‘elektriciteit’ zijn van belang voor de
emissies van bedrijven die deelnemen aan het EU ETS. 5

1
Naast CO2 vallen ook de broeikasgassen N2O en PFK onder het EU ETS. De uitstoot van deze twee broeikasgassen is
echter zeer beperkt. Bedrijven rapporteren hun N2O- en PFK-uitstoot in CO2-equivalenten.
2
Luchtvaartmaatschappijen zijn sinds 2013 verplicht om hun intra-Europese CO2-uitstoot te rapporten. Dit is de CO2
uitstoot van vluchten tussen luchthavens binnen de Europese Economische Ruimte (EU-28 plus IJsland, Liechtenstein en
Noorwegen). Voor meer informatie, zie: https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/algemeen-etsluchtvaart/aanpassing-ets-luchtvaart
3
In het EU-register worden alle emissierechten die worden uitgegeven in het kader van het EU-ETS gehouden,
verhandeld en ingeleverd: https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/registry_en
4
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/klimaatverandering/klimaatbeleid
5
Zie bijlage 1 voor een toelichting over het gebruik van de begrippen elektriciteit en industrie in deze rapportage.
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Wat is het EU ETS?
Als er te veel broeikasgassen (zoals CO2 en methaangas) in de lucht komen, stijgt de temperatuur
op aarde. Hierdoor verandert het klimaat, stijgt de zeespiegel en kunnen planten of dieren
verdwijnen. De Europese Unie heeft verschillende instrumenten ontwikkeld om de uitstoot van
broeikasgassen te verminderen. De belangrijkste hiervan is het Europese emissiehandelssysteem
(EU ETS).
Marktinstrument
Het EU ETS is een marktinstrument waarmee de EU de uitstoot van broeikasgassen kosteneffectief
wil verminderen om zo haar klimaatdoelstellingen te realiseren. Emissiehandel is de handel in
emissierechten, die het recht geven om een bepaalde hoeveelheid broeikasgassen uit
te stoten. Vragers en aanbieders handelen in emissierechten en zo komt een CO2-prijs tot stand.
‘Cap and trade’
Emissiehandel werkt volgens het ’cap and trade’ principe. Binnen het EU ETS is een plafond van
emissierechten beschikbaar dat gelijkstaat aan de totale toelaatbare CO2-uitstoot, de ‘cap’. Het
emissieplafond is afgeleid van de reductiedoelstellingen die de EU wil bereiken en gaat geleidelijk
omlaag, waardoor de totale uitstoot daalt. In 2020 moet de uitstoot van de sectoren die onder het
EU ETS vallen, 21% lager zijn dan in 2005. De Europese Unie heeft vastgesteld dat de uitstoot in
2030 met 43% gedaald moet zijn.
De 'trade'
De ‘trade’ vindt plaats door transacties van emissierechten. De meeste bedrijven in de sector
industrie die deelnemen aan EU ETS krijgen jaarlijks een hoeveelheid emissierechten gratis
toegewezen. Ieder jaar moet elk bedrijf evenveel emissierechten inleveren als het aan tonnen
broeikasgas heeft uitgestoten. Wanneer een bedrijf meer uitstoot dan het aan rechten heeft, dan
moet het extra rechten bijkopen via veilingen of handel. De uitstoot kan ook lager uitvallen dan de
hoeveelheid gratis verkregen rechten. Dit kan zo zijn als het bedrijf bijvoorbeeld heeft geïnvesteerd
in maatregelen om de uitstoot te verminderen. Het bedrijf houdt dan rechten over en kan deze
verhandelen. Bedrijven kunnen dus zelf een afweging maken wat het meest kosteneffectief is:
investeren in schonere technologie of emissierechten bijkopen. Zo wordt binnen Europa de
emissiereductie op de meest kosteneffectieve wijze gerealiseerd.
Deelnemers
In totaal nemen zo’n 11.000 Europese bedrijven deel aan het EU ETS. Deze bedrijven zijn
gezamenlijk verantwoordelijk voor ongeveer 45% van de Europese CO2-uitstoot. De bedrijven die
verplicht aan het EU ETS deelnemen, zijn afkomstig uit de energie-intensieve sectoren, zoals de
energiesector, chemische industrie, aardolieraffinage en de metaalsector. In Nederland doen
ongeveer 430 bedrijven mee aan het EU ETS.
Luchtvaart
Naast 11.000 bedrijven nemen sinds 2013 ook ongeveer 650 luchtvaartmaatschappijen deel aan het
EU ETS. De ‘cap’ voor luchtvaart is apart vastgesteld. Voor de luchtvaartmaatschappijen geldt dat zij
jaarlijks de CO2-uitstoot van hun vluchten binnen Europa, intra-Europese vluchten, moeten
rapporteren. Vervolgens moeten ze net zoveel emissierechten inleveren als hun intra-Europese CO2uitstoot groot was.
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1.

CO2-uitstoot onder het EU ETS

1.1

Nederlandse CO2-uitstoot onder het EU ETS

De CO2-uitstoot in het EU ETS in Nederland daalt voor het derde jaar op een rij. Dit is een
daling van 4,4 % ten opzichte van 2017.

•

De bovenstaande figuur laat de totale uitstoot van broeikasgassen (in CO2-equivalenten) van
stationaire installaties in Nederland zien binnen het EU ETS 6. Onder het EU ETS valt de uitstoot
van circa 430 bedrijven uit de energiesector, verschillende industriesectoren en een
restcategorie, waaronder bijvoorbeeld ziekenhuizen en tuinbouwbedrijven vallen.

•

De uitstoot van broeikasgassen van stationaire installaties in het EU ETS in Nederland bedroeg
87,4 Mton in 2018. De uitstoot is ten opzichte van het voorgaande jaar sterk gedaald met 4,4%.
Het jaar 2018 was daarmee het derde jaar op een rij waarin de uitstoot van broeikasgassen in
het ETS in Nederland daalde.

•

De totale Nederlandse uitstoot7 van broeikasgassen (ETS + overige emissies) is ook gedaald in
20188. In 2017 was de totale uitstoot van broeikasgassen in Nederland nog 193,7 Mton en in
2018 is deze gedaald tot 189,2 Mton. Het aandeel broeikasgassen in het EU-ETS op het totaal
bedraagt 46%.

Dit is exclusief de EU-ETS luchtvaart emissies. Zie hoofdstuk 2 voor luchtvaart.
Het ETS, de scope correctie en overige emissies vormen samen het totaal van emissies in Nederland.
Onder overige emissies vallen onder andere de emissies veroorzaakt door verkeer en vervoer, landbouw en gebouwde
omgeving in Nederland. Dit is exclusief internationale luchtvaart, scheepvaart en de emissies van landgebruik en bossen
(LULUCF).
6
7
8

6

ETS-scope correctie
•
In de bovenstaande figuur is in het grijs de ETS-scope correctie weergegeven. De scope
correctie is een hulpmiddel om de emissies in het EU ETS over de jaren heen te vergelijken.
Sinds de Europese Unie in 2005 het EU ETS heeft ingevoerd, is de reikwijdte van het systeem
tweemaal uitgebreid. Bij elke uitbreiding zijn meer sectoren en bedrijven onder het EU ETS
komen te vallen. Voor een correcte analyse is een consistente tijdreeks nodig, die wordt
verkregen door de scope-correctie. De scope correctie geeft de uitstoot die in het verleden
onder het ETS zou vallen indien de huidige EU ETS-reikwijdte (die geldt vanaf 2013) ook toen
van toepassing zou zijn geweest. Rekening houdend met deze correctie is de CO2-uitstoot van
de Nederlandse deelnemers aan het EU ETS in 2018 met 10 % gedaald ten opzichte van de start
van het EU ETS in 2005.

Achtergrondinformatie
Nationale reductiedoelstellingen
•

Omdat het EU ETS een Europees systeem is, zijn er geen specifieke Nederlandse
reductiedoelstellingen. De Europese reductiedoelstellingen van het EU ETS worden in het
volgende hoofdstuk behandeld.

•

Op nationaal niveau zijn reductiedoelstellingen vastgesteld voor de totale Nederlandse uitstoot
van broeikasgassen. In het Klimaatakkoord is voor heel Nederland een reductiedoel opgenomen
van -49% in 2030 ten opzichte van de uitstoot in 1990 (het zogeheten Kyoto-basisjaar). De
uitstoot in 1990 bedroeg 221,7 Mton CO2-equivalenten 9. Dit betekent dat de totale uitstoot in
Nederland in 2018 t.o.v. 1990 verminderd is met ongeveer 14,6 %.

•

De sector industrie heeft een reductie-opgave van 14,3 Mton bovenop bestaand beleid (van 5,1
Mton) in 2030, wat samen neerkomt op ca. 59% reductie ten opzichte van 1990 10. De sector
industrie in het Klimaatakkoord komt voor een groot deel, maar niet geheel, overeen met de
industriële bedrijven binnen EU-ETS (zie bijlage 1).

•

De sector elektriciteit heeft een reductie-opgave van ten minste 20,2 Mton in 2030 t.o.v.
1990 11.

RIVM. National Inventory Report 2019
Klimaatakkoord, juni 2019
Het kabinetsvoornemen om gebruik van kolen voor de opwekking van elektriciteit te verbieden, maakt geen onderdeel
uit van de bijdrage van de Sectortafel Elektriciteit, maar telt wel mee voor het doelbereik van 20,2 Mton. Klimaatakkoord,
juni 2019
9

10
11
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1.2

Europese CO2-uitstoot ETS en overige emissies 2005-2018

Uitstoot broeikasgassen EU ETS in Europa met 4,2 % gedaald sinds 2017. Sinds 2014 is EU
ETS uitstoot al lager dan EU-doelstelling voor 2020.

•

In Europa is de uitstoot van broeikasgassen van de stationaire installaties in het EU ETS in 2018
gedaald tot 1682 Mton CO2-equivalenten 12. Dit betreft een daling van 4,2% in vergelijking met
het voorgaande jaar. Sinds 2013, de start van de derde handelsperiode in het EU ETS, is deze
daling 11,8%.

•

Op Europees niveau is een reductiedoel afgesproken voor de uitstoot in het EU ETS in 2020.
Deze doelstelling, in de bovenstaande figuur aangeven als de zwarte stippellijn lijn, bedraagt 21% in 2020 ten opzichte van de uitstoot in 2005. Als gevolg van deze doelstelling neemt het
totaal aantal beschikbare emissierechten tot en met 2020 jaarlijks af met 1,74%.

•

De figuur hierboven laat zien dat de uitstoot in het EU ETS sinds 2014 onder deze lijn zit. Ten
aanzien van het jaar 2005 is de uitstoot in het EU ETS (inclusief scope wijziging) zelfs met 29%
afgenomen in 2018. De Europese Unie is dus goed op weg om de doelstelling van 2020 te gaan
halen.

•

De grijze lijn laat de daling zien van de uitstoot van broeikasgassen van de Europese Unie in zijn
geheel (EU totaal), berekend als ETS + overige emissies. Het uitstootcijfer EU totaal is nog niet

12
De uitstoot van vliegbewegingen binnen de EU, die valt onder EU ETS luchtvaart, is niet meegenomen in dit cijfer.
Luchtvaart wordt behandeld in hoofdstuk 2.

8

bekend voor 2018. In 2017 was uitstoot van broeikasgassen in EU-totaal (ETS + overige
sectoren) met 17% afgenomen ten opzichte van 2005.

Voor meer achtergronden en prognoses, zie verder:
https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2018-climate-and-energy

Achtergrondinformatie
Europese doelstellingen na 2020
•

De doelstelling voor de uitstoot van alle broeikasgassen in de EU (EU-totaal: ETS + overige
emissies) is nu vastgesteld op 49% reductie in 2030 t.o.v. 1990.

•

Voor de vierde handelsperiode van het EU ETS, van 2021 tot eind 2030, is een nieuw
reductiedoel vastgesteld. Het reductiedoel voor de EU voor de emissies die onder het EU ETS
vallen is vastgesteld op -43 % ten opzichte van het jaar 2005. Als gevolg hiervan neemt de
hoeveelheid beschikbare emissierechten van 2021 tot 2030 jaarlijks af met 2,2%.

•

Het is mogelijk dat dit doel voor alle broeikasgassen in de EU nog naar beneden wordt
bijgesteld, naar -55%. Dit is afhankelijk van een Europees besluit dat in 2020 wordt verwacht.
Het huidige Kabinet is voorstander van een verhoging van de Europese doelstelling naar –55%.
Een aanscherping van de algehele doelstelling zal waarschijnlijk doorwerken in het reductiedoel
voor het EU ETS. 13 De Europese 2030 reductiedoelstelling voor ETS kan dan mogelijk naar
boven worden bijgesteld.

13

Klimaatakkoord juni 2019
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1.3

Verhouding gratis toewijzing versus CO2-uitstoot

Nederlandse deelnemers EU ETS compenseren naar verhouding iets groter deel van uitstoot
met gratis emissierechten dan buitenlandse deelnemers.

•

In de bovenstaande figuur is voor zowel de Nederlandse als de Europese bedrijven die aan het
EU ETS deelnemen, weergegeven wat in de periode 2005-2018 de verhouding was tussen de
gratis toewijzing en de CO2-uitstoot 14.

•

In de periode 2005-2012 kregen zowel de Nederlandse als de Europese bedrijven over het
algemeen meer gratis emissierechten toegewezen dan hun CO2-uitstoot groot was. Wel is het
zo dat het percentage gratis emissierechten is gedaald in de loop van de jaren als gevolg van de
aanscherping van het emissieplafond. Zo kreeg de Nederlandse industrie in 2013 nog ruim 49
miljoen gratis rechten toegewezen en in 2018 nog ongeveer 43 miljoen rechten.

•

Met ingang van de derde handelsperiode in 2013 zijn de regels voor de toewijzing van gratis
emissierechten gewijzigd. Voor de opwekking van elektriciteit worden geen gratis
emissierechten meer verstrekt. Alleen bedrijven uit industriële sectoren die moeten concurreren
met landen buiten Europa ontvangen nog een gratis toewijzing. Dit gebeurt voor een groot deel
op basis van productbenchmarks. Deze benchmarks zijn vastgesteld op basis van de 10% meest
efficiënte bedrijven binnen een bedrijfstak. Hoe verder bedrijven afstaan van deze 10 % meest
efficiënte bedrijven, hoe lager hun gratis toewijzing is.

•

De wijziging van de toewijzingsregels heeft als gevolg dat bedrijven met gratis toewijzing sinds
2013 gemiddeld ongeveer 50% van hun CO2-uitstoot kunnen compenseren met emissierechten
die zij gratis toegewezen hebben gekregen. Het overige deel van de benodigde emissierechten

Een percentage boven de 100% houdt in dat de totale gratis toewijzing hoger was dan de totale CO2-uitstoot; onder de
100% betekent dat de gratis toewijzing lager was dan de CO2-uitstoot.

14
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zullen ze moeten kopen op de veiling of de secundaire markt, zie verder hoofdstuk 5. De
komende jaren zal het aantal gratis toegewezen emissierechten nog verder dalen, zoals
vastgelegd in het Nationaal Toewijzingsbesluit.
•

Vergeleken met de rest van Europa hebben de Nederlandse deelnemers aan het EU ETS over
het algemeen een hoger percentage van hun CO2-uitstoot aan gratis emissierechten ontvangen.
Factoren die hierbij een rol kunnen spelen zijn ontwikkelingen gerelateerd aan het
productieniveau van individuele Nederlandse bedrijven, de efficiency van de Nederlandse
bedrijven en het aandeel van emissies als gevolg van elektriciteitsopwekking in het EU-ETS in
Nederland.
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1.4

Spreiding CO2-uitstoot over Nederlandse ETS-bedrijven

Klein percentage bedrijven produceert groot deel CO2-uitstoot in het EU ETS

•

De bovenstaande figuur toont de spreiding van de CO2-uitstoot over de Nederlandse bedrijven
die in 2018 aan het EU ETS hebben deelgenomen. De figuur laat zien dat de CO2-uitstoot zeer
ongelijkmatig over de deelnemende bedrijven verdeeld is.

•

De figuur laat zien dat 10% van de Nederlandse deelnemers aan het EU ETS bijna 81% van de
uitstoot produceert. Deze bedrijven zijn vooral afkomstig uit de energiesector en de chemische
sector. Daarnaast komen enkele bedrijven ook uit andere sectoren zoals de raffinagesector en
de sector metalen. De overige 90 procent, o.a. afkomstig uit de asfaltsector, steenindustrie en
voedingsindustrie, produceert dus 19% van de emissies. Deze verhoudingen zijn vergelijkbaar
aan voorgaande jaren.

12

1.5

ETS-installaties met hoogste CO2-uitstoot in Nederland

De 10 grootste industriële installaties nemen 35% van de totale emissie binnen het EU ETS
voor hun rekening. De 10 grootste energiebedrijven 37%.
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•

In bovenstaande figuren zijn van de tien grootste industriële installaties en de tien grootste
energiebedrijven in Nederland de uitstoot van 2018 opgenomen. De hier gekozen scheiding is
gebaseerd op de hoofdactiviteit van het bedrijf. Er is dus geen rekening gehouden met
combinatie van industriële activiteiten en elektriciteitsopwekking.

•

De grootste 10 industriële installaties nemen 35% van de totale uitstoot van het EU ETS in
Nederland in 2018 voor hun rekening. De tien grootste energiebedrijven, allemaal
elektriciteitscentrales, nemen 37% voor hun rekening.

•

Van de industriële installaties is Tata Steel IJmuiden bv (BKG1 en 2 bij elkaar) de grootste
emittent, met 6,6 miljoen ton CO2. De restgassen die Tata Steel IJmuiden bv produceert worden
naar naburige elektriciteitscentrales overgebracht voor de productie van elektriciteit. De CO2uitstoot die daarmee gepaard gaat komen dus voor rekening van deze elektriciteitscentrales
(Vattenfall Power Velsen en Vattenfall Power IJmond). De op één na grootste industriële
emittent is Chemelot.

•

De RWE Eemshaven Centrale is met een CO2-uitstoot van 8 Mton de installatie met de hoogste
CO2-uitstoot van Nederland. Deze elektriciteitscentrale, met een opgesteld vermogen van 1.560
MW is in 2015 in gebruik genomen en gebruikt steenkool als brandstof. Ten opzichte van 2017
heeft deze centrale 0,4 Mton meer uitgestoten.

•

De op één na grootste emittent onder de elektriciteitscentrales is Uniper Centrale Maasvlakte
met een CO2-uitstoot van 4,9 Mton. Dit is een daling van 2,4 Mton ten opzichte van 2017 en
vertegenwoordigt bijna twee derde van de totale daling van de uitstoot onder het EU ETS in
Nederland. Medio 2017 zijn er twee oudere kolengestookte eenheden gesloten. 2018 is dus het
eerste jaar waarin alleen de nieuwere kolencentrale van 1.070 MW en een gascentrale van 70
MW aan de uitstoot bijdragen.

•

De Vattenfall Centrale Hemweg wordt op 1 januari 2020 gesloten. De Amercentrale mag na
2024 geen steenkool meer verstoken.
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1.6

Grootste emittenten in Europa

De installatie met de hoogste CO2-uitstoot verstookt voornamelijk bruinkool.

•

De bovenstaande figuur geeft de CO2-uitstoot van de grootste emittenten in Europa weer. Al
jaren staat de Poolse elektriciteitscentrale Belchatów bovenaan. De uitstoot steeg met 0,7 Mton
ten opzichte van 2017. In de centrale wordt voornamelijk bruinkool verstookt.

•

De andere uitstoters in de top 5 zijn elektriciteitscentrales in Duitsland.
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2.

Intra-Europese CO2-uitstoot luchtvaart

2.1

Gratis toewijzing versus CO2-uitstoot luchtvaart 2013-2018

Omgekeerde trend in luchtvaart: emissies luchtvaart nemen jaarlijks met ruim 4,5 % toe

•

Bovenstaande figuur laat zien dat de uitstoot door intra-Europese vluchten in het EU ETS al
jaren toeneemt. 15 In 2018 is de uitstoot van luchtvaart in het EU ETS met 4% toegenomen ten
opzichte van het jaar ervoor. Gemiddeld is de uitstoot sinds 2013 jaarlijks met ongeveer 4,6%
toegenomen. De trend in de luchtvaartsector gaat daarmee tegen de trend in van de stationaire
installaties in het EU ETS waar de uitstoot in de meeste sectoren wel daalt.

•

De belangrijkste verklaring voor de toename is de groei van de sector. Het aantal Europese
passagierskilometers blijft toenemen en efficiëntieverbeteringen in de sector kunnen deze groei
niet bijhouden. Wegens de relatief lange levensduur van een vliegtuig (25 jaar) kan het ook
langer duren dan in andere sectoren om emissiereducties te bereiken door verbeteringen in de
technologie. 16 Zonder een vermindering van het aantal kilometers is naast efficiëntieverbetering
de inzet van biobrandstoffen het belangrijkste middel binnen EU ETS luchtvaart om CO2 te
reduceren.

•

In het EU ETS is luchtvaart een relatief kleine sector en omvat op dit moment alleen de vluchten
tussen de landen binnen de Europese Economische Ruimte. De uitstoot ervan beslaat nu 4%
van het deel van de CO2-uitstoot die in Europa onder het EU ETS wordt geregistreerd. Maar als

15
Intra-Europese vluchten zijn vluchten binnen de Europese Economische Ruimte (EU-28 plus IJsland, Liechtenstein en
Noorwegen). Er zijn een paar uitzonderingen, o.a. specifieke intra-Europese vluchten zoals militaire vluchten,
reddingsvluchten en testvluchten en zeer kleine vliegtuigen vallen niet onder EU ETS. Voor meer informatie:
https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/algemeen-ets-luchtvaart/aanpassing-ets-luchtvaart
16
Milieurapport over de Europese Luchtvaart 2019. P.22
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de groei van deze sector doorzet en andere sectoren verder reduceren stijgt het aandeel
luchtvaart emissies ten opzichte van het totaal steeds verder.
•

In 2018 zijn 32,1 miljoen gratis emissierechten verleend aan luchtvaartmaatschappijen. Dit is
nagenoeg hetzelfde als in 2017.

Achtergrondinformatie
Emissierechten luchtvaartsector
•
Sinds luchtvaart in fase 3 onder het EU ETS viel is het aantal beschikbare emissierechten voor
de luchtvaart vastgesteld, oftewel de luchtvaart cap of het emissieplafond. Nadien is de cap nog
naar beneden aangepast voor gereduceerde scope (zie hieronder).
•

Sinds 2013, het eerste jaar dat intra-Europese luchtvaart onder het EU ETS viel, is het aantal
gratis toegewezen rechten vrijwel niet gewijzigd. Dit komt doordat voor de hele periode 20132020 emissierechte zijn toegewezen op basis van het referentiejaar 2010. Na 2013 zijn er nog
maar beperkte mogelijkheden om gratis emissierechten aan te vragen voor nieuwe
maatschappijen en uitbreiding van het aantal vliegbewegingen.

•

Door de stijgende emissies en de stabiele gratis toewijzing voor luchtvaartmaatschappijen,
moeten zij jaarlijks een groter deel van hun emissierechten aankopen op de markt.

•

Omdat het aantal beschikbare emissierechten voor de luchtvaart lager is dan de huidige uitstoot
in die sector, gebruiken zij ook rechten die van oorsprong voor EU ETS-bedrijven zijn
uitgegeven.

Reikwijdte luchtvaart in EU ETS
•
Bij de introductie van luchtvaart in het EU ETS in 2010 vielen alle vluchten van of naar een
Europese luchthaven onder het EU ETS. Om de internationale luchtvaartorganisatie ICAO de
ruimte te bieden een markgericht systeem op te zetten met wereldwijde scope, is de reikwijdte
van het EU ETS tijdelijk beperkt (“reduced scope”).
•

Dat betekent dat op dit moment alleen vluchten die plaatsvinden binnen de Europese
Economische Ruimte (EER) onder het EU ETS vallen. De emissies van vluchten van en naar
lidstaten buiten de EER hoeven dus niet te worden afgerekend in het EU ETS. Deze tijdelijke
aanpassing van de reikwijdte is van toepassing tot en met 2023.

CORSIA
•
In 2016 is er door ICAO een akkoord gesloten over een wereldwijde systeem genaamd CORSIA
(Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation). Dit systeem moet in 2021
van start gaan met een vrijwillige fase en vanaf 2023 met de eerste fase voor partijen die
vrijwillig deelnemen 17. Met dit systeem moet de groei van de emissies van internationale
vluchten ten opzichte van de gemiddelde emissies in basisjaren 2019-2020 gecompenseerd
worden.
•

17

Tot en met 2023 bestaat CORSIA dus naast het EU ETS voor de luchtvaart. De EU zal zich vanaf
2020 opnieuw buigen over de vraag van de reikwijdte van de luchtvaart in het ETS, waarbij de
internationale ontwikkelingen rondom CORSIA van belang zullen zijn.

Zie website ICAO: https://www.icao.int/environmental-protection/Pages/A39_CORSIA_FAQ2.aspx
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2.2

Luchtvaartmaatschappijen met hoogste intra-Europese CO2uitstoot in 2018

Ryanair heeft met afstand de hoogste uitstoot.

De positie van luchtvaartmaatschappijen zegt niets over de CO2-efficiency van de
desbetreffende luchtvaartmaatschappijen.
•

In bovenstaand figuur zijn de tien luchtvaartmaatschappijen met de hoogste intra-Europese
CO2-uitstoot in 2018 opgenomen, en hun uitstoot in 2013. De figuur laat zien dat in de
afgelopen 5 jaar de uitstoot is gestegen bij de meeste maatschappijen. Voor Eurowings en
Norwegian Air zijn geen gegevens beschikbaar voor het jaar 2013 omdat zij pas sinds 2015
onder het ETS vallen en hun emissies rapporteren.

•

Ryanair stootte in zowel 2018 als in 2013 de meeste boeikasgassen uit met intra-Europese
vluchten. In de afgelopen vijf jaar in de uitstoot van Ryanair wel flink toegenomen van 6,6 tot
9,9 Mton.

•

De uitstoot van KLM onder het EU ETS is in 2018 ook toegenomen met 3,2 % ten opzichte van
vorig jaar.

18

3.

CO2-uitstoot Nederlandse bedrijfssectoren

CO2-uitstoot van vier grootste Nederlandse bedrijfssectoren binnen
EU ETS
CO2-uitstoot energiesector afgelopen jaren gedaald door sluiten van oude kolencentrales.
Grootste drie industriesectoren samen dalen licht.

•

In bovenstaand figuur is voor de vier grootste Nederlandse bedrijfssectoren binnen het EU ETS
energie, chemie, aardolieproducten en metalen) weergegeven hoeveel Mton CO2 zij hebben
uitgestoten in de periode 2013-2018.

•

De sector energie is al jaren de sector waarin de meeste CO2 wordt uitgestoten. De uitstoot in
de sector energie was 44,4 Mton in 2018. De uitstoot in deze sector bedroeg 50,8% van de
totale uitstoot in het ETS in Nederland in 2018.

•

Opvallend is dat de uitstoot in deze sector sinds 2016 is gedaald. Ook in 2018 was dit het geval.
In 2015 werd de hoogste uitstoot (51,4 Mton) gemeten binnen deze sector. Sinds 2015 daalde
de uitstoot in deze sector met 13,6%. De uitstoot is daarmee weer bijna op het niveau van 2013
(43,4 Mton.) Meer hierover wordt besproken in paragraaf 4.1.

•

De daling van de uitstoot in de sector energie tussen 2015 en eind 2018 is met 13,6 % dus
sterker dan de daling van alle uitstoot van stationaire installaties van de Nederlandse
deelnemers aan het EU ETS 18 in deze periode (7,1 %). In deze periode zijn er twee oude
kolencentrales gesloten. Voor meer informatie zie paragraaf 1.5.
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Exclusief emissies van ETS luchtvaart
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•

De uitstoot van de sector metalen in het ETS (9 bedrijven in Nederland) is na jaren van stijging
vorig jaar voor het eerst licht gedaald van 7,3 Mton in 2017 naar 7 Mton (4,1%). De uitstoot in
de sector chemie daalde tevens heel licht (1%).

•

De drie industriële sectoren samen (chemie, aardolieproducten, metalen) stootten 35,8 Mton uit
in 2018. Dit is 41% van de totale uitstoot in van het EU ETS in Nederland en omvat de grootste
tien industriële emittenten besproken in paragraaf 1.5.

•

In 2018 was voor het eerst sinds 2015 weer een zeer lichte daling zien in de drie sectoren
samen (daling van 1,4 % t.o.v. 2017.) Echter laat de figuur zien dat de uitstoot van de drie
sectoren sinds het begin van de derde handelsperiode in 2013 niet is gedaald.

•

Tegelijk is in deze periode sprake van een groei van de economische bedrijvigheid in Nederland,
die geen stijging van de emissies in de drie grootste industriële sectoren in Nederland tot gevolg
heeft gehad. Dit kan duiden op het begin van een ontkoppeling tussen de economische groei en
uitstoot van de industrie in Nederland.

•

Anderzijds zijn dit de sectoren waar een substantieel deel van de beoogde CO2-reductie uit het
Klimaatakkoord van 14,3 Mton voor de industrie in 2030 vandaan moet komen. Om de gestelde
reductiedoelen voor de industrie in het Klimaatakkoord te gaan halen, ziet het ziet er dus naar
uit dat er de komende jaren een scherpere daling van de uitstoot nodig zal zijn.
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4.

Nederlandse CO2-uitstoot uit brandstoffen

4.1

CO2-uitstoot door gebruik van brandstoffen

CO2-uitstoot uit steenkool verder afgenomen, uitstoot uit aardgas nagenoeg gelijk.

•

In bovenstaand figuur is de CO2-uitstoot als gevolg van het verbranden van brandstoffen binnen
het EU ETS voor Nederland weergegeven.

•

In 2018 is als gevolg van het verbranden van brandstoffen 70,6 Mton CO2 uitgestoten. Dit is
81% van de totale Nederlandse uitstoot onder het EU ETS 19. Hiervan is 30,2 Mton veroorzaakt
door het verbranden van aardgas en 20,4 Mton door het verbranden van steenkool. De CO2uitstoot als gevolg van het verbranden van aardgas is gestabiliseerd ten opzichte van 2017,
terwijl de CO2-uitstoot als gevolg van het verbranden van steenkool verder is gedaald. De piek
in het steenkoolverbruik in 2015 is het gevolg van het in gebruik nemen van nieuwe
kolencentrales in 2014 en het sluiten van eenheden in de periode daarna. In 2017 zijn units
gestookt op steenkool gesloten, zoals besproken is in paragraaf 1.5. Dit verklaart twee derde
van de afname van de uitstoot door steenkool in 2018. De verminderde elektriciteitsproductie
uit kolen is opgevangen door een grotere import van elektriciteit en een iets groter aandeel
duurzame elektriciteit 20.

•

De CO2-uitstoot als gevolg van het verbranden van overige gassen (met name productiegassen
van de raffinagesector, chemische sector en de staalindustrie) en vaste en vloeibare
brandstoffen is in de afgelopen jaren nagenoeg gelijk gebleven.

19 De overige 16,8 Mton CO2 die is uitgestoten, is het gevolg van procesemissies of emissies die niet eenduidig kunnen
worden toegeschreven aan een specifieke brandstof. Exclusief emissies ETS luchtvaart.
20 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/19/uitstoot-broeikasgassen-licht-gedaald, https://www.cbs.nl/nlnl/nieuws/2019/09/vooral-meer-groene-stroom-uit-zon
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4.2

Ingezette energie en CO2-uitstoot van brandstoffen in de
energiesector

Inzet aardgas vlakt af, totale hoeveelheid ingezette energie en uitstoot dalen verder

•

In de figuur hierboven is voor de Nederlandse bedrijven uit de energiesector weergegeven wat
in de periode 2013-2018 de CO2-uitstoot was van de twee belangrijkste brandstoffen: aardgas
en steenkool.

•

De CO2-uitstoot ten gevolge van aardgas en steenkool is voor het derde jaar op een rij gedaald.
Waar aanvankelijk de daling van inzet van kolen gecompenseerd werd door inzet van aardgas
lijkt de inzet van aardgas te stabiliseren terwijl de inzet van steenkool verder daalt. De uitstoot
door steenkool is op 0,1 Mton na gelijk aan de uitstoot door steenkool in paragraaf 4.1. Dit is
omdat het gebruik van steenkool als brandstof vrijwel uitsluitend in de energiesector plaats
vindt, in tegenstelling tot aardgas.
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•

In de figuur hierboven is de hoeveelheid ingezette energie van de twee belangrijkste
brandstoffen aardgas en steenkool weergegeven, voor de periode 2013 – 2018. Deze is de
afgelopen twee jaar gedaald. Daarnaast is ook de hoeveelheid ingezette energie uit biomassa
weergegeven 21. De energie-inhoud aan biomassa stijgt met 10% maar bedraagt momenteel
minder dan 2% van de totale energie-inhoud van aardgas, steenkool en biomassa samen.

•

Hoewel het overgrote deel van de brandstoffen in de energiesector voor elektriciteitsproductie
gebruikt wordt, waaronder ook veel gecombineerde productie van elektriciteit en warmte, omvat
de energiesector niet alleen elektriciteitsopwekking. Vice versa bevat deze doorsnede ook niet
alle elektriciteits- en warmteopwekking, maar alleen die hoeveelheden van bedrijven die
productie van elektriciteit en warmte als hoofdactiviteit hebben. Een tuinder met
warmtekrachtinstallatie valt hier dus niet onder.

De hoeveelheid energie is gebaseerd op gegevens die bedrijven in de energiesector bij de NEa hebben aangeleverd.
Voor het vaststellen van de hoeveelheid energie uit biomassa zijn in de Europese verordening geen nadere regels
opgenomen. De hoeveelheid energie uit biomassa moet daarom worden geïnterpreteerd als een onderbouwde schatting.
Door het gebruik van biomassa hoeft er minder fossiele brandstof te worden ingezet, om deze reden wordt de CO2uitstoot als gevolg van de verbranding van biomassa niet meegeteld binnen het EU ETS, er hoeft dus geen CO2-uitstoot te
worden gerapporteerd.
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5.

Veiling van emissierechten

5.1

Aantal geveilde emissierechten en veilingopbrengsten

Veilingopbrengst Nederland stijgt naar ruim 500 miljoen in 2018

24

•

Er zijn twee manieren in het EU ETS om emissierechten beschikbaar te stellen aan bedrijven:
via gratis toewijzing en via de veiling. In de derde handelsperiode wordt naar verwachting iets
meer dan de helft van de emissierechten in Europa via de veiling op de markt gebracht. 22

•

Op het gebied van veilingen was 2018 een opvallend jaar. De prijs van emissierechten steeg
namelijk sterk, waardoor ook de veilingopbrengsten sterk zijn toegenomen.

•

De inkomsten uit de veiling voor Nederland zijn gestegen van 190 miljoen in 2017 naar ruim
504 miljoen in 2018, een stijging van 165 %. Omdat het aantal geveilde emissierechten vrijwel
niet is gewijzigd is de stijging van de inkomsten dus volledig te verklaren door de sterke stijging
van de prijs in het afgelopen jaar.

•

In 2018 werden ongeveer 32,7 miljoen emissierechten geveild voor Nederland, iets minder dan
vorig jaar. In de periode 2014-2016 was dit volume tijdelijk lager. Dit was het gevolg van het
besluit van de EU om tijdelijk minder rechten te veilen, om zo het overschot in de markt te
verkleinen. Als gevolg van dit besluit is het overschot afgenomen, maar nog steeds aanwezig. 23
De verwachting is dat dit overschot verder zal afnemen door de marktstabiliteitsreserve (zie
volgende paragraaf voor meer informatie).

Voor meer informatie over de veiling, zie: www.emissieautoriteit.nl/veilen

De Nederlandse emissierechten worden geveild op een gemeenschappelijke Europese veiling.
Drie maal per week veilt het veilingplatform EEX de emissierechten voor 25 EU-lidstaten via deze
veiling. Er worden zowel algemene emissierechten (EUA) als luchtvaartemissierechten (EUAA)
geveild.
22
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Het overschot staat voor het verschil tussen rechten op de markt gebracht via gratis toewijzing
of veiling, plus internationale kredieten afgekocht of geruild van 2008 tot heden, verminderd met
de cumulatieve emissies (incl. de vraag van de luchtvaart). European Environment Agency, trends
and projections in EU ETS 2018.
25

5.2 Ontwikkeling van veilingprijs
Na jaren van relatieve stabiliteit stijgt prijs geveilde emissierechten in 2018 naar hoogste punt
in jaren.

•

De bovenstaande figuur laat de prijsontwikkeling van geveilde emissierechten tussen 2013 en
het eind van 2018 zien. De prijs van emissierechten op de veiling is in het afgelopen jaar sterk
gestegen.

•

Gemiddeld kwam de prijs van geveilde emissierechten (EUA) in 2018 uit op € 15,42 tegenover €
5,76 in 2017.

•

Jarenlang was de prijs van emissierechten relatief stabiel en laveerde deze tussen de 4 en 9
euro. In 2016 en de eerste helft van 2017 was dit ongeveer 5 euro. In de tweede helft van 2017
was al een stijging te zien en deze stijging heeft zich sterk doorgezet in 2018. 24

•

In het begin van 2018 was de veilingprijs rond de 8 euro, waarna deze gedurende het jaar snel
toenam. Begin mei was de prijs gestegen naar 13 euro. De veilingprijs piekte even in
september, toen de hoogste veilingprijs van € 24,85 werd bereikt. Daarna daalde de prijs weer
wat en eindigde het jaar rond de 20 euro.

•

De prijs van emissierechten is altijd onderhevig geweest aan prijsschommelingen en in 2018
was dat niet anders. Opvallend is wel dat de prijs in het afgelopen jaar een aantal keer enkele
euro’s steeg of daalde in een paar dagen. In de afgelopen jaren kwamen dergelijke snelle
dalingen of stijgingen minder voor en verliepen prijswijzigingen geleidelijker.

De veiling (de primaire markt) is niet de enige plek waar emissierechten verhandeld worden. Er vindt ook veel spot- en
termijnhandel plaats in emissierechten (de secundaire markt). Secundaire handel kan via handelsplatforms plaatsvinden
of daarbuiten. De prijs op de secundaire markt wijkt over het algemeen weinig af van de prijs op de veiling.
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•

In 2017 is besloten om de marktstabiliteitsreserve (MSR), een Europese beleidsmaatregel, aan
te scherpen. De MSR heeft als doel om zowel het EU ETS minder kwetsbaar te maken tegen
onverwachte vraagfluctuaties als het overschot af te bouwen door het aanbod van
emissierechten te verminderen. Als gevolg hiervan worden er vanaf 2019, en naar alle
waarschijnlijkheid ook in de jaren daarna, minder emissierechten geveild.

•

Het annuleringsmechanisme in de MSR gaat vanaf 2023 van start en zorgt ervoor dat een deel
van het surplus definitief wordt geannuleerd. Dit betekent dat deze emissierechten nooit meer
op de markt zullen komen en dus worden vernietigd. Het vooruitzicht van deze afbouw van het
overschot aan emissierechten in de markt heeft volgens marktanalisten de prijs van
emissierechten opgedreven in het afgelopen jaar.

•

Volgens marktanalisten zijn er naast de MSR nog andere factoren die van invloed zijn op de
gestegen prijs en de volatiliteit. Ten eerste speelde de aanhoudende onzekerheid over Brexit en
daarmee over de vraag van Britse bedrijven naar emissierechten in de toekomst mee. Ook de
toename van speculanten, gedreven door de gestegen prijs, beïnvloed de volatiliteit in de
markt. Tot slot blijven ontwikkelingen op de energiemarkten, zoals de prijzen van kolen en gas,
een rol spelen in de prijsontwikkeling van emissierechten. 25

Meer informatie over de MSR vindt u hier:
https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/marktstabiliteitsreserve-msr

25

Refinitiv: https://www.refinitiv.com/perspectives/market-insights/will-high-european-carbon-prices-last/, ICIS.
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Bijlage 1: Uitleg begrippen elektriciteit en
industrie
In deze rapportage is qua formulering en presentatie rekening gehouden met de begrippen
‘elektriciteit’ en ‘industrie’ zoals gehanteerd in het Klimaatakkoord. De industrie als bedoeld in het
Klimaatakkoord bevat zowel ETS-bedrijven als bedrijven die niet onder het ETS vallen (zoals
bijvoorbeeld de afvalverbrandingsinstallaties, oftewel AVI’s). Waar in dit rapport gesproken wordt
over industriële sectoren betreft dit de ETS sectoren die onder de sector industrie van het
Klimaatakkoord vallen, namelijk de chemische industrie, raffinage van aardolieproducten en
metalen 26.
Daarnaast zullen bedrijven die vallen onder de SBI-indeling ‘Productie en distributie van elektriciteit,
gas, stoom en gekoelde lucht’ worden afgekort tot energiesector. Hieronder vallen de grote
elektriciteitscentrales die vrijwel exclusief elektriciteit produceren, maar ook bedrijven die
elektriciteit en warmte produceren voor andere bedrijven. Bedrijven die naast hun hoofdactiviteit
ook elektriciteit en warmte produceren, zoals bijvoorbeeld tuinbouwbedrijven en ziekenhuizen, maar
ook chemiebedrijven, vallen er niet onder.

De door de NEa gehanteerde sectorindeling is gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) classificatie van het
Centraal Bureau voor de Statistiek. Meer uitleg hierover is in het Rapport Voortgang Emissiehandel 2016 gegeven. Met
‘metalen’ wordt bedoeld de SBI code ‘metalen in hun primaire vorm’.
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Bijlage 2: tabellen met achterliggende
gegevens
1.1

Nederlandse CO2-uitstoot 2005-2018
CO2-uitstoot ETS
(in Mton)

1.2

Scope-correctie
(in Mton)

CO2-uitstoot NL
totaal (ETS +
overige emissies
(in Mton)

2005

80,4

16,6

2006

76,7

16,4

2007

79,9

15,6

2008

83,5

7,5

2009

81,0

7,2

2010

84,7

7,9

2011

80,0

8,7

2012

76,4

10,3

2013

86,9

2014

89,1

2015

94,1

2016

93,9

2017

91,4

195,8
193,7

2018

87,4

189,2

214,7
209,7
208,1
207,5
201,8
213,8
199,7
195,8
195,4
187,7
196,0

Europese CO2-uitstoot 2005-2018
CO2-uitstoot ETS
(in Mton)

Scope-correctie
(in Mton)

2005

2.014

359

2006

2.036

343

2007

2.165

236

2008

2.120

139

2009

1.880

124

2010

1.939

113

2011

1.904

106

2012

1.867

102

CO2-uitstoot EU
totaal (ETS +
overige emissies
(in Mton)
5.218
5.206
5.160
5.048
4.678
4.787
4.632
4.570
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CO2-uitstoot ETS
(in Mton)

1.3

2013

1.908

2014

1.814

2015

1.803

2016

1.750

2017

1.755

2018

1.682

Scope-correctie
(in Mton)

CO2-uitstoot EU
totaal (ETS +
overige emissies
(in Mton)
4.475
4.292
4.322
4.305
4.329

Verhouding gratis toewijzing versus CO2-uitstoot
Nederland

Europa

2005

107,8 %

104,1%

2006

113,0%

101,8%

2007

108,9%

99,5%

2008

94,8%

92,4%

2009

101,1%

104,9%

2010

101,4%

103,0%

2011

109,3%

105,9%

2012

113,6%

110,0%

2013

56,9%

53,1%

2014

54,1%

51,8%

2015

49,7%

48,7%

2016

48,1%

47,9%

2017

48,7%

44,8%

2018

49,8%

44,3%

Een percentage boven de 100% houdt in dat de gratis toewijzing hoger was dan de CO2-uitstoot; onder de 100%
betekent dat de gratis toewijzing lager was dan de CO2-uitstoot.

1.4 Spreiding CO2-uitstoot over Nederlandse ETS-bedrijven 2018
en 2017
% bedrijven

% CO2-uitstoot Nederland
2018

% CO2-uitstoot Nederland
2017

0%

0,0%

0,0%

5%

0,0%

0,0%

10%

0,0%

0,0%

15%

0,1%

0,1%

20%

0,2%

0,2%

25%

0,3%

0,3%

30%

0,5%

0,5%
30

1.5

% bedrijven

% CO2-uitstoot Nederland
2018

% CO2-uitstoot Nederland
2017

35%

0,8%

0,8%

40%

1,1%

1,1%

45%

1,4%

1,5%

50%

1,9%

1,9%

55%

2,4%

2,5%

60%

3,1%

3,2%

65%

3,9%

4,1%

70%

5,1%

5,1%

75%

6,5%

6,6%

80%

8,6%

8,5%

85%

11,8%

11,3%

90%

17,2%

17,2%

95%

35,0%

34,8%

Nederlandse en Europese bedrijven met hoogste CO2-uitstoot
Sector industrie

CO2-uitstoot (in
Mton) 2018

Tata Steel IJmuiden bv

6,6

Chemelot

4,6

Shell Nederland Raffinaderij B.V.

4,2

Yara Sluiskil B.V.

3,6

Shell Chemie Moerdijk

2,8

Dow Benelux B.V.

2,7

BP Raffinaderij Rotterdam B.V.

2,3

Zeeland Refinery N.V.

1,6

ESSO Raffinaderij Rotterdam

1,6

Air Products - Botlek

0,7

Energiesector

CO2-uitstoot (in
Mton) 2018

RWE Eemshaven Centrale

8,0

Uniper Centrale Maasvlakte

4,9

Vattenfall Power Velsen

3,8

Vattenfall Centrale Hemweg

3,6

ENGIE Centrale Rotterdam

3,2

Amercentrale

2,3

Vattenfall Power IJmond

2,0

ENGIE Eemscentrale
Vattenfall Magnum Centrale
Eemsmond

1,8

Enecogen

1,5

1,6
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Bedrijf

Land

CO2-uitstoot (in Mton) 2018

Polen

38,3

2. RWE Neurath

Duitsland

31,2

3. RWE Niederaußem

Duitsland

25,9

4. LEAG Jänschwalde

Duitsland

22,8

5. RWE Weisweller

Duitsland

16,8

1. PGE Bełchatów

2.1

Gratis toewijzing versus CO2-uitstoot intra-Europese luchtvaart
Gratis toewijzing (in mln.)

CO2- uitstoot (in Mton)

2013

32,1

53,5

2014

32,1

54,8

2015

31,7

57,1

2016

31,6

61,5

2017

32,7

64,4

2018

32,1

67,0

2.2

Luchtvaartmaatschappijen met hoogste intra-Europese CO2uitstoot 2018 en uitstoot in 2013
Uitstoot (Mton)
2013

Uitstoot (Mton) 2018

Ierland
Verenigd
Koninkrijk

6,6

9,9

4,3

6,1

4,4

4,4

British Airways

Duitsland
Verenigd
Koninkrijk

2,5

2,7

Scandinavian Airlines

Zweden

2,3

2,5

Eurowings

Duitsland

Wizz Air

Hongarije

1,1

2,3

Vueling Airlines

Spanje

1,3

2,2

KLM

Nederland

1,5

1,8

Norwegian Air

Noorwegen

Luchtvaartmaatschappij

Land

Ryanair
EasyJet*
Lufthansa

2,4

1,5
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3.1 CO2-uitstoot van vier grootste Nederlandse bedrijfssectoren
binnen EU ETS 2013-2018
Productie en
distributie van
elektriciteit, gas,
stoom en
gekoelde lucht
Vervaardiging
van chemische
producten
Vervaardiging
van geraffineerde
aardolieproducten
Vervaardiging
van metalen in
primaire vorm

4.1

2013

2014

2015

2016

2017

2018

43,5

46,1

51,4

50,5

47,5

44,4

18,4

18,1

17,3

18,5

18,8

18,6

10,5

10,8

11,2

10,7

10,2

10,2

6,5

6,2

6,6

6,7

7,3

7,0

CO2-uitstoot (in Mton) uit brandstoffen
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Aardgas

30,0

28,4

26,4

28,4

30,3

30,2

Steenkool

21,0

24,1

31,5

28,5

23,9

20,4

Overige gassen

18,5

19,5

18,8

19,3

18,8

18,9

1,2

1,1

0,7

1,0

1,1

1,1

Vaste en vloeibare brandstoffen

4.2 Energie-inhoud en CO2-uitstoot brandstoffen energiesector
2013-2018
Energie-inhoud (in PJ)

Aardgas

2013
287,6

2014
271,8

2015
237,2

2016
280,6

2017
314

2018
315,4

Steenkool
biomassa

222,1
16,9

254,9
11,6

334,4
8,8

301,7
8,6

252,8
9,2

216,7
10,1

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Aardgas

16,4

15,3

13,4

15,9

17,8

17,9

Steenkool

20,9

24,1

31,4

28,4

23,8

20,3

CO2-uitstoot (in Mton)
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5.1 Aantal geveilde emissierechten en veilingopbrengsten 20132018
2013

2014

2015

2016

2017

2018

30,6

22,1

24,7

27,1

33,1

32,7

134,2

131,1

187,3

142,6

190,7

504,2

Aantal geveilde emissierechten (in
mln.), 2013-2018
Veilingopbrengsten (in mln.), 20132018

5.2
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Ontwikkeling van de veilingprijs 2013-2018

Datum 27

17-122013

16-122014

17-122015

15-122016

14-122017

17-122018

Prijs (in
EUR)

4,7

6,93

8,12

4,96

6,96

23,4

In de tabel is de prijs opgenomen van de laatste veiling van het jaar.
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