
WAALSE OVERHEIDSDIENST

[2020/200545]

23 JANUARI 2020. — Decreet tot wijziging van het decreet van 10 november 2004 tot invoering van een regeling
voor de handel in broeikasgasemissierechten, tot oprichting van een ″Fonds wallon Kyoto″ (Waals Kyotofonds)
en betreffende de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto, om richtlijn (EU) 2018/410 van het
Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2018 gedeeltelijk om te zetten (1)

Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1. Bij dit decreet wordt richtlijn (EU) 2018/410 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2018
tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG ter bevordering van kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme
investeringen en van besluit (EU) 2015/1814 gedeeltelijk omgezet.

Art. 2. In artikel 1 van het decreet van 10 november 2004 tot invoering van een regeling voor de handel in
broeikasgasemissierechten, tot oprichting van een ″Fonds wallon Kyoto″ (Waals Kyotofonds) en betreffende de
flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto, vervangen bij het decreet van 6 oktober 2010, worden de
woorden ″binnen de Gemeenschap″ vervangen door de woorden ″binnen de Unie″.

Art. 3. In artikel 1/1, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 6 oktober 2010 en gewijzigd
bij het decreet van 21 juni 2012, wordt het woord ″gemeenschappelijk″ vervangen door het woord ″Europees″.

Art. 4. In artikel 2 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 21 juni 2012, worden punten 4o, 5o en 9o

opgeheven.

Art. 5. Artikel 3 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 21 juni 2012, wordt vervangen als volgt:

″Art. 3. § 1. De Regering organiseert de inzameling van de gegevens met het oog op de bepaling van de installaties
die onder dit decreet vallen, en van de kosteloze toewijzing van rechten voor elke installatie.

In het kader van de handelingen aangenomen door de Europese Commissie krachtens richtlijn 2003/87/EG en, in
voorkomend geval, in aanvulling op die handelingen, kan ze de gegevens vaststellen die de exploitant van de installatie
doorgeeft, alsmede de eisen met betrekking tot de integriteit van die gegevens en de verificatie ervan, en de
modaliteiten voor de doorgifte en de verwerking van de gegevens.

§ 2. De Regering legt de lijst van de installaties die onder dit decreet vallen, voor elke periode van vijf jaar aan de
Europese Commissie voor.

Voor de periode die begint op 1 januari 2021 legt de Regering de lijst uiterlijk op 30 september 2019 voor.

Elke lijst bevat informatie over de productieactiviteit, de overdracht van warmte en gas, de elektriciteitsproductie
en de emissies op het niveau van de subinstallaties gedurende de vijf kalenderjaren die aan de indiening ervan
voorafgaan.

De Regering wijst alleen kosteloze emissierechten toe aan de installaties waarvoor de krachtens paragraaf 1,
tweede lid, en derde lid, vereiste informatie is verstrekt en op voorwaarde dat de Europese Commissie de opneming
van deze installaties in de lijst niet heeft geweigerd.

§ 3. Onder voorbehoud van het tweede lid wijst de Regering geen kosteloze emissierechten toe aan
elektriciteitsopwekkers, installaties voor het afvangen van CO2, pijpleidingen voor het vervoer van CO2 of
CO2-opslagplaatsen.

Om te voldoen aan een economisch aantoonbare vraag met betrekking tot de productie van warmte of koeling,
worden kosteloze emissierechten toegewezen voor de stadsverwarming en voor hoogrenderende warmtekrachtkop-
peling, zoals gedefinieerd in het decreet van 12 april 2001 betreffende de gewestelijke elektriciteitsmarkt. Voor elk jaar
na 2013 wordt de totale hoeveelheid emissierechten die aan dergelijke installaties worden verleend voor de productie
van dit type warmte aangepast met behulp van de in artikel 9 van richtlijn 2003/87/EG bedoelde lineaire factor,
behalve voor de jaren waarvoor deze emissierechten op uniforme wijze worden aangepast overeenkomstig
artikel 10bis, paragraaf 5, van richtlijn 2003/87/EG.″.

Art. 6. In hoofdstuk II van het hetzelfde decreet wordt het opschrift van afdeling 2, vervangen bij het decreet van
21 juni 2012, vervangen als volgt:

″Wijzigingen van de toewijzing″.

Art. 7. In hoofdstuk II, afdeling 2, van hetzelfde decreet wordt het opschrift van onderafdeling 1, ingevoegd bij
het decreet van 21 juni 2012, opgeheven.

Art. 8. Artikel 4 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 21 juni 2012, wordt vervangen als volgt:

″Art. 4. Het niveau van de emissierechten die kosteloos worden toegewezen aan installaties waarvan de
activiteiten, volgens een beoordeling verricht op basis van een voortschrijdend gemiddelde over twee jaar, met meer
dan 15 % zijn toegenomen of afgenomen ten opzichte van het niveau dat oorspronkelijk is gebruikt om de kosteloze
toewijzing van emissierechten voor de betrokken periode te bepalen, wordt, in voorkomend geval, door de Regering
aangepast.

De Regering kan in het kader van de handelingen die op grond van Richtlijn 2003/87/EG door de Europese
Commissie zijn aangenomen, en, in voorkomend geval, in aanvulling op deze handelingen aanvullende nadere regels
vaststellen.″.

Art. 9. In hoofdstuk II, afdeling 2, van hetzelfde decreet wordt het opschrift van onderafdeling 2, ingevoegd bij
het decreet van 21 juni 2012, opgeheven.

Art. 10. Artikel 5 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 21 juni 2012, wordt vervangen als volgt:

″Art. 5. De Regering wijst geen kosteloos emissierecht toe aan een installatie die haar activiteit heeft stopgezet,
tenzij de exploitant haar het bewijs levert dat de productie voor die installatie binnen een bepaalde en redelijke termijn
is hervat. Installaties waarvan de broeikasgasemissievergunning is verlopen of is ingetrokken en installaties waarvan
de activiteit of de hervatting van de activiteit technisch onmogelijk is, worden geacht hun activiteiten te hebben
gestaakt.
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De Regering kan in het kader van de handelingen die op grond van Richtlijn 2003/87/EG door de Europese
Commissie zijn aangenomen, en, in voorkomend geval, in aanvulling op deze handelingen de modaliteiten van
toepassing van dit artikel vaststellen.″.

Art. 11. In hoofdstuk II, afdeling 2, van hetzelfde decreet wordt de bij het decreet van 21 juni 2012 ingevoegde
onderafdeling 3 die artikel 5/1 omvat, opgeheven.

Art. 12. In hoofdstuk II, afdeling 2, van hetzelfde decreet wordt de bij het decreet van 21 juni 2012 ingevoegde
onderafdeling 4 die artikel 5/2 omvat, opgeheven.

Art. 13. In hoofdstuk II, afdeling 2, van hetzelfde decreet wordt de bij het decreet van 21 juni 2012 ingevoegde
onderafdeling 5 die artikel 5/3 omvat, opgeheven.

Art. 14. In hoofdstuk II, afdeling 2, van hetzelfde decreet wordt het opschrift van onderafdeling 6, ingevoegd bij
het decreet van 21 juni 2012, opgeheven.

Art. 15. Artikel 5/4 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 juni 2012 en gewijzigd bij het decreet
van 24 oktober 2013, wordt opgeheven.

Art. 16. Artikel 6 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 22 juni 2006, 21 juni 2012 en 20 oktober 2016,
wordt vervangen als volgt:

″Art. 6. De exploitant stelt de Regering in kennis van alle wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de toewijzing
van emissierechten.

Indien de exploitant de wijzigingen niet nauwkeurig of niet volledig heeft medegedeeld, levert hij op verzoek van
de Regering de overmatige emissierechten in.

De Regering kan in het kader van de handelingen die op grond van Richtlijn 2003/87/EG door de Europese
Commissie zijn aangenomen, en, in voorkomend geval, in aanvulling op deze handelingen aanvullende modaliteiten
op de eerste en tweede leden vaststellen.″.

Art. 17. Artikel 7 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 21 juni 2012, wordt vervangen als volgt:

″Art. 7. Ingeval capaciteit voor de opwekking van elektriciteit op het grondgebied vanwege aanvullende
gewestelijke maatregelen wordt gesloten, kan de Regering emissierechten schrappen uit de totale hoeveelheid geveilde
emissierechten tot maximaal een hoeveelheid die overeenkomt met het gemiddelde volume geverifieerde emissies van
de betrokken installatie over een periode van vijf jaar vóór de sluiting ervan.″.

Art. 18. In artikel 10 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 21 juni 2012, worden de vol-
gende wijzigingen aangebracht:

1o in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden ″uiterlijk de tweede donderdag van de maand maart″ vervangen
door de woorden ″uiterlijk op de door de Regering vastgestelde datum″;

2o paragraaf 2 wordt opgeheven;

3o in paragraaf 3 worden de woorden ″door het het ″Agence wallonne de l’Air et du Climat″ vervangen door de
woorden ″door de verificateur″.

Art. 19. In artikel 10/1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 6 oktober 2010 en vervangen bij het
decreet van 21 juni 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1o het derde lid wordt gewijzigd als volgt: ″Om te voldoen aan de verplichting bedoeld in het eerste lid maken de
exploitanten gebruik hetzij van emissierechten die hen kosteloos zijn toegewezen, hetzij van de door veiling verworven
emissierechten″;

2o tussen het derde en het vierde lid wordt het volgende lid ingevoegd:

″Emissierechten die met ingang van 1 januari 2013 worden verleend, zijn voor onbepaalde tijd geldig.
Emissierechten die met ingang van 1 januari 2021 worden verleend, bevatten een aanduiding waaruit blijkt in welke
periode van tien jaar te rekenen vanaf 1 januari 2021 zij zijn verstrekt, en zijn geldig voor emissies met ingang van het
eerste jaar van die periode.″.

Art. 20. In artikel 11/1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 6 oktober 2010 en vervangen bij het
decreet van 21 juni 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1o in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden ″de in artikel 10, § 1, bepaalde″ vervangen door de woorden ″de
krachtens artikel 10, § 1, bepaalde″;

2o in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden ″de tweede donderdag van de maand maart″ vervangen door
de woorden ″de dag waarop de termijn voor de verzending van de geverifieerde rapportage afloopt″.

Art. 21. In artikel 12bis, § 1, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 24 oktober 2013,
worden de woorden ″artikel 5/4, vierde lid″ vervangen door de woorden ″artikel 6, tweede lid″.

Art. 22. In artikel 12/2 van hetzelfde decreet, hersteld bij het decreet van 24 oktober 2013, worden de woorden
″van Verordening (EU) nr. 601/2012 van de Commissie van 21 juni 2012 inzake de monitoring en rapportage van de
emissies van broeikasgassen overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad″ vervangen
door de woorden ″van de door de Europese Commissie vastgestelde uitvoeringshandelingen″.

Art. 23. In artikel 13, § 2, van hetzelfde decreet, laatst gewijzigd bij het decreet van 20 februari 2014, worden de
volgende wijzigingen aangebracht:

a) punt 4o wordt opgeheven;

b) het wordt aangevuld met een punt 12o, luidend als volgt:

″12o de financiering van klimaatacties in kwetsbare derde landen die geen lid zijn van de Europese Unie,
waaronder de aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering.″.
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Art. 24. Artikel 16/1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 6 oktober 2010, wordt opgeheven.

Art. 25. Artikel 5 tot invoeging van artikel 3, § 3, en de artikelen 6 tot en met 21 en 24 treden in werking op
1 januari 2021.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 23 januari 2020.

De Minister-President,
E. DI RUPO

De Vice-Minister-President en Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek, Innovatie,
Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het ″IFAPME″, en de Vaardigheidscentra,

W. BORSUS

De Vice-Minister-President en Minister van Klimaat, Energie en Mobiliteit,
Ph. HENRY

De Vice-Minister-President en Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie,
Gelijke Kansen en Vrouwenrechten,

C. MORREALE

De Minister van Begroting en Financiën, Luchthavens en Sportinfrastructuren,
J.-L. CRUCKE

De Minister van Huisvesting, de Plaatselijke Besturen en het Stedenbeleid,
P.-Y. DERMAGNE

De Minister van Ambtenarenzaken, Informatica, Administratieve Vereenvoudiging, belast met Kinderbijslag,
Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid,

V. DE BUE

De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn,
C. TELLIER

Zitting 2019-2020.
Stukken van het Waalse Parlement, 77 (2019-2020) Nrs. 1 tot 3.
Volledig verslag, plenaire vergadering van 22 januari 2020.
Bespreking.
Stemming.

*
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