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AMENDEMENT VAN HET LID GRINWIS
Ontvangen 16 juni 2021
De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:
In artikel IV wordt «vijf» vervangen door «drie» en wordt aan het slot
toegevoegd «, met in het bijzonder oog voor de ontwikkelingen in het
Europese klimaatbeleid».
Toelichting
Dit amendement regelt een snellere evaluatie van de effecten van de
Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking: binnen drie in plaats van
binnen vijf jaar. In de memorie van toelichting wordt de noodzaak van een
evaluatie als volgt onderbouwd: «Het is wenselijk om binnen vijf jaren te
evalueren wat de effecten zijn van het voorstel. Daarbij zal onder meer
worden gekeken naar de mate waarin het voorstel bijdraagt aan
investeringszekerheid/investeringen in CO2-arme technieken, CO2-reductie
en – in samenhang met de maatregelen die omringende landen eventueel
zullen nemen – welke effecten er zijn op bijvoorbeeld de leveringszekerheid.» Volgens de indiener zijn er redenen de evaluatie te versnellen en
daarbij nadrukkelijk de sinds de indiening van dit wetsvoorstel gewijzigde
context te betrekken, namelijk een forse aanscherping van het voor
Nederland – en tevens door Nederland bepleitte – bepalende Europese
klimaatbeleid.
Toen in 2017 werd afgesproken om, naar Brits voorbeeld, in Nederland
een minimumprijs voor CO2 in te voeren lag de ETS-prijs op ca. € 7 per
ton CO2, toen het wetsvoorstel in 2019 werd ingediend was de ETS-prijs
opgelopen tot ca. € 25 en inmiddels koerst de ETS-prijs boven de € 50 per
ton CO2. Met name het afgelopen jaar is de CO2-prijs hard gestegen. Of
deze stijging doorzet is onzeker, maar de trend is duidelijk. Deze ontwikkeling vormt een reden om sneller dan oorspronkelijk voorgesteld het
instrument minimumprijs en het in de wet opgenomen prijspad te
evalueren. Daarbij is de uitwerking van de Europese Green Deal een
relevant gegeven met bijvoorbeeld de uitwerking en implementatie van
het voorstel om in 2023 een CO2-grensheffing in de Europese Unie in te
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voeren. Ten slotte is relevant dat in het nationale Klimaatakkoord is
afgesproken om in 2023 het prijspad voor de periode na 2030 vorm te
geven. Alvorens daartoe over te gaan, is het goed deze wet te evalueren
en deze te betrekken bij het vervolg.
Grinwis
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