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Kind regards,

concerned companies.
given evolutions in the national and regional fuel mix, however without undermining legal certainty for the 
market-based emission factor if the protection against carbon leakage for industrial consumers is not appropriate 
emission factor for the whole of the trading period 2022-2030. It should therefore be possible to review the national 
Febeliec understands the reservation made by the CREG in this draft decision concerning the use of the same 

 to apply the same national market-based emission factor for Belgium as the one for France.
  Belgium;

 to approve the methodology used by CompassLexecon for calculating a market-based emission factor for
  the framework of the ETS mechanism in order to protect their global competitiveness;

 to recognize the need to compensate companies from selected sectors for the cost of indirect emissions in
Febeliec fully supports the draft decision and particularly the position of the CREG:
Febeliec thanks the CREG for the opportunity to respond to the consultation on this draft decision.

Reaction of Febeliec

facteur d’émission CO2 pour la Belgique fondé sur le marché
Consultation publique relative au projet de etermin (B)2364 d’approbation de l’étude relative à la etermination du 
marktgebaseerde bepaling van de CO2-emissiefactor voor België
Openbare raadpleging over ontwerpbeslissing (B)2364 tot goedkeuring van de studie betreffende de 
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RE: Beslissing marktgebaseerde CO2-emissiefactor

volledig functioneel instrument te komen binnen het Europese kader.
Wij wensen de CREG alvast te danken voor deze mogelijkheid tot het bijdragen aan een beslissing, om tot een 

vanwege die lidstaten die deze procedure wensen te volgen.
opeenvolgende studies vereist zijn ivm de CO2-factor. Eén studie, aan het begin van de periode, wordt ingewacht 
duidelijkheid. Het antwoord was dat er één basisjaar dient gehanteerd te worden, 2019, en dat er dus niet meerdere 
de richtsnoeren, hebben wij dit punt eerder ook expliciet gevraagd aan de Europese Commissie, voor de 
Daarnaast, was er vanwege de CREG ook een aandachtspunt ivm de keuze van het basisjaar. Na kennis neming van 

Europese Commissie, helpen tot meer duidelijkheid.
Mocht de CREG hiermee rekening kunnen houden, dan zou dat voor wat betreft het beoordelingskader van de 
herziening van het systeem in 2025.
aantal jaren, specifieker te formuleren, namelijk als aandachtspunt om mee te nemen in de voorbereiding van de 
Vandaar de suggestie, om het mogelijke voorbehoud van de CREG i.v.m. de toepasselijkheid van de CO2-factor qua 

gedeeltelijke herziening voorzien in 2025.
continuïteit en rechtszekerheid. Dat kan nu in 2022, niet veranderd worden. Maar er is tegelijk expliciet een 
Daarnaast is het zo dat het kader dat de Europese Commissie hanteert, vastligt voor 10 jaar om redenen van

moeten wenden tot de CREG als nationale regulator, met nogmaals de vraag tot behandeling van ditzelfde dossier.
In dergelijk geval, afwijzing door de Europese Commissie wegens deze vormvereiste, zouden wij ons dan opnieuw 
overeenkomend lijken met deze formele vereiste vanwege de Europese Commissie tot ‘goedkeuring van een studie’. 
Als een nationale regulator dus toch voorbehoud zou maken bij één element, dan kan dat juridisch niet meer 
deze procedure wensen te volgen, om een ‘door de regulator goedgekeurde studie’.
Maar, wat dit punt betreft, is het zo dat de Europese Commissie vraagt in haar richtsnoeren, aan de lidstaten die 

bezorgdheid is van de CREG.
evolutie van de elektriciteitsmarkt en -infrastructuur het voorbije decennium. Wat dus volgens ons een terechte 
Commissie, eerder ook al soortgelijke voorstellen gedaan om dit systeem te updaten, rekening houdend met de 
Voor alle duidelijkheid: wij begrijpen de inhoud van de opmerking van de CREG. Zelf had België t.a.v. de Europese 

over een periode van meerdere jaren.
element in de richtsnoeren van de Europese commissie, namelijk het gebruik van de voorgestelde emissiefactor
In de ontwerp beslissing, §54, valt echter ook te lezen dat er nog een voorbehoud lijkt te bestaan betreffende één 

goed mogelijk te onderbouwen.
administratieve diensten alvast sterk appreciëren, gezien het uitgebreide, voorbereidende werk, om dit alles zo
In de ontwerpbeslissing vinden we ten gronde een positieve beoordeling terug vanwege de CREG, wat wij en onze 

als verduidelijking.
ontwerp beslissing van de CREG dd. 22 maart 2022, over de studie ivm een marktgebaseerde CO2-emissiefactor. Dit 
Aansluitend bij onze bespreking van vorige week geven we nog op mail onze opmerkingen over de publicatie van de 

Geachte heer
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Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw 
Raadgever kabinet Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering en 

Met vriendelijke groeten


