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SUGGESTIES 

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie vervoer en toerisme onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie 

op te nemen: 

1. is ingenomen met het feit dat de Commissie in haar voorstel voor een luchtvaartstrategie 

de aandacht vestigt op de aanzienlijke bijdrage van de luchtvaartsector aan de EU, doordat 

de sector economische, sociale, technologische en connectiviteitsvoordelen oplevert; 

benadrukt dat Europa een leidende rol moet spelen in de internationale luchtvaart en als 

wereldwijd rolmodel moet fungeren voor duurzame luchtvaart, en dat verdere ambitieuze 

stappen nodig zijn waarbij rekening moet worden gehouden met aspecten op het vlak van 

milieu, klimaat, gezondheid en werkgelegenheid om ecologie te laten samengaan met 

economie, milieu met financiën en een langetermijnvisie met politieke belangen voor de 

korte termijn; 

2. merkt op dat de duurzame ontwikkeling van deze sector cruciaal is om een zwaardere 

belasting van het milieu te voorkomen, zoals klimaatverandering, de afbraak van de 

ozonlaag in de stratosfeer, luchtverontreiniging en geluidsoverlast; merkt op dat 

vliegtuigen tegenwoordig weliswaar minder uitstoot veroorzaken dan gelijkwaardige 

toestellen dertig jaar geleden, maar dat voor vliegtuigen die op de mondiale markt worden 

verkocht mondiale minimale milieunormen moeten gelden; is in dit verband ingenomen 

met de nieuwe internationale geluidsnorm van de Internationale 

Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO), die vanaf 2017 zal gelden voor nieuwe typen grote 

vliegtuigen;  

3. vindt het zorgwekkend dat de CO2-emissies van de internationale luchtvaart in 2050 naar 

schatting zeven keer hoger zullen liggen dan in 1990, ondanks de verbeterde 

verbrandingsefficiënte en de maatregelen die al zijn getroffen om vanaf 2020 

koolstofneutrale groei te bewerkstelligen, zoals een verbeterde efficiëntie en de 

ontwikkeling van alternatieve brandstoffen en lichtere vliegtuigen; is ingenomen met alle 

technologische inspanningen die zijn geleverd via O&O-activiteiten, zoals aanvullende 

normen voor de CO2-emissies van vliegtuigen en de deeltjesemissies van 

vliegtuigmotoren; 

4. benadrukt dat het aantal ratificaties moet worden gehaald dat nodig is om het akkoord van 

Parijs in werking te laten treden; dringt er dus bij de lidstaten op aan het akkoord 

onverwijld te ratificeren; herinnert eraan dat de vervoersector de op een na grootste bron 

van broeikasgasemissies is, en betreurt het dat de internationale luchtvaart niet expliciet 

wordt genoemd in het akkoord van Parijs, aangezien alle sectoren van de economie 

moeten bijdragen aan de overgang naar een koolstofarme economie; stelt vast dat de 

maximale temperatuurstijging en de verwijzing naar door de mens veroorzaakte emissies 

in het akkoord ambitieuze inspanningen van de luchtvaartsector vergen om de emissies 

terug te dringen; stelt vast dat als de toekomstige groei van de mondiale luchtvaartsector 

niet gekoppeld wordt aan ecologische duurzaamheid en wereldwijde inspanningen om de 

klimaatverandering binnen de perken te houden, deze doelen niet verwezenlijkt kunnen 

worden; 

5. pleit voor de instelling later dit jaar door de ICAO van een billijke en krachtige mondiale 

marktgebaseerde maatregel, die vanaf 2020 op internationaal niveau moet worden 
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ingevoerd; uit zijn diepe teleurstelling over het voorstel dat momenteel door de ICAO 

wordt besproken;  benadrukt dat de mondiale marktgebaseerde maatregel volledig moet 

aansluiten op de doelstellingen van het akkoord van Parijs zodat de luchtvaartsector een 

billijke en doeltreffende bijdrage kan leveren aan de klimaatdoelstellingen voor 2030 en 

de doelstellingen van het akkoord van Parijs, die vanaf 2020 op internationaal niveau ten 

uitvoer moeten worden gelegd en periodiek moeten worden geëvalueerd om te zorgen 

voor optimale doeltreffendheid; 

6. roept op tot de verbetering van het EU-emissiehandelsysteem (ETS); herinnert eraan dat 

elke wijziging van de bestaande wetgeving inzake de opname van de luchtvaart in de EU-

ETS slechts in overweging kan worden genomen als de mondiale marktgebaseerde 

maatregel ambitieus is, en dat intra-Europese vluchten in ieder geval binnen het 

toepassingsgebied van de EU-ETS zullen blijven vallen; pleit ervoor om de 

luchtvaartbepalingen binnen het EU-ETS te handhaven en te versterken als een essentieel 

onderdeel van de maatregelen om de EU-doelstelling te verwezenlijken om de emissies 

uiterlijk in 2030 met ten minste 40 % terug te dringen; merkt op dat de emissies van de 

vluchten binnen de EU weliswaar zijn opgenomen in het ETS, maar dat ze in 2014 toch 

met 3 % zijn gestegen ten opzichte van het jaar ervoor en in 2015 nog eens met 3,6 % ten 

opzichte van 2014; 

7. pleit ervoor om een einde te maken aan dergelijke vrijstellingen, te beginnen met vluchten 

binnen de EU, aangezien vrijstellingen van brandstofaccijnzen en btw voor de luchtvaart 

efficiëntie tegengaan en de interne markt verstoren; betreurt het dat de norm voor CO2-

efficiëntie die momenteel wordt overwogen door de ICAO de emissies niet verder zal 

terugdringen dan het niveau bij een ongewijzigd beleid; verzoekt om op EU-niveau 

maatregelen te treffen die verder gaan dan de mondiale norm; 

8. merkt op dat het succes van duurzame luchtvaart onlosmakelijk verbonden is met verdere 

steun voor sterke onderzoeksprogramma's zoals Clean Sky en Sesar; is ingenomen met het 

besluit om het wettelijke mandaat van de gemeenschappelijke onderneming Sesar en 

Clean Sky 2 te verlengen, aangezien zij een aanzienlijke bijdrage leveren om de Europese 

luchtvaart veiliger en ecologisch duurzaam te maken, door de CO2-emissies mogelijk met 

50 miljoen ton te verminderen via onder andere het Sesar-project; merkt voorts op dat er 

aanzienlijke investeringen in nieuwe en innovatieve technologieën, zoals op het gebied 

van vliegtuigontwerp, alternatieve brandstoffen, waaronder biobrandstoffen van de tweede 

generatie, en digitale technologieën, nodig zijn voor een duurzame luchtvaart, en verzoekt 

de Commissie onderzoek hoog op de politieke agenda te zetten; 

9. onderkent dat er nog steeds diverse korteafstandsvluchten worden uitgevoerd met 

achterhaalde technologie die een hoge uitstoot veroorzaakt; pleit voor maatregelen om de 

overstap op milieuvriendelijkere regionale vervoerswijzen, zoals de trein, aan te 

moedigen; onderstreept in dit verband dat er tevens verschillende duurzame 

vervoerswijzen moeten worden gecombineerd; 

10. erkent conform de Verklaring van Riga1 de grote potentie van de snelle ontwikkeling van 

dronetechnologie en van de markt voor civiele drones om bestaande diensten en 

                                                 
1 Directoraat-generaal voor mobiliteit en vervoer, EC. (6 maart 2015) Verklaring van Riga. Op afstand geleide 

luchtvaartuigen. "Framing the future of aviation" (Een kader voor de toekomst van de luchtvaart). 

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/news/doc/2015-03-06-drones/2015-03-06-riga-declaration-drones.pdf 

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/news/doc/2015-03-06-drones/2015-03-06-riga-declaration-drones.pdf
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toepassingen klimaat- en milieuvriendelijker, duurzamer, veiliger en goedkoper uit te 

voeren; merkt op dat slimme technieken in de landbouw – zoals systemen met op afstand 

geleide luchtvaartuigen (RPAS) – talloze en verschillende diensten kunnen leveren, 

kunnen bijdragen aan een efficiënter gebruik en een grotere productiviteit van 

hulpbronnen en tegelijk beter zijn voor het milieu; erkent de potentiële gunstige effecten 

van deze technieken op het milieu, de bodemverdichting en het indammen van de 

klimaatverandering; dringt aan op een EU-kader voor elektrische, op afstand bestuurde 

luchtvaartuigen en voor droneactiviteiten; acht het van belang om het potentieel van 

drones te ontsluiten, en benadrukt dat er een goed evenwicht moet worden gevonden 

tussen aspecten zoals veiligheid en beveiliging, rechtszekerheid en privacy en 

gegevensbescherming; 

11. pleit ervoor vereisten voor RPAS op te nemen in de luchtvaartwetgeving, waarbij ook de 

voorschriften voor de veiligheid en de bescherming van privacy van burgers en eigendom 

in acht worden genomen; merkt op dat om het volwaardige potentieel van RPAS-

technologie te benutten, deze technologie in landelijke gebieden ook buiten het 

gezichtsveld (beyond-visual-line-of-sight, BVLOS) moet worden toegestaan; verzoekt om 

geen beperkingen van het gewicht in te stellen, aangezien RPAS grotere 

transitovoertuigen kunnen vervangen en grotere ladingen over langere afstanden kunnen 

vervoeren met minder vermogen; 

12. pleit voor de verzameling en verspreiding van de in de sector geldende optimale 

werkmethoden voor de vermindering van de uitstoot; herinnert eraan dat hoge 

milieunormen in stand moeten worden gehouden en mettertijd moeten worden versterkt 

zodat de luchtvaartsector zich duurzaam kan ontwikkelen, en wijst op de urgentie en het 

belang van programma's en verdere stimulerende maatregelen voor de ontwikkeling van 

de sector en voor het scheppen van nieuwe banen op het vlak van onderzoek, efficiëntie, 

duurzame energie, beperking van de milieueffecten en technologische innovatie, waarbij 

de aandacht uitgaat naar mondiale maatregelen om de effecten van de luchtvaart op het 

klimaat aan te pakken, waaronder de doelstellingen van de EU en de lidstaten op het 

gebied van de circulaire economie; 

13. wijst op het belang van de klimaateffecten van de luchtvaart die niet samenhangen met de 

CO2-uitstoot en op de mogelijkheden om die effecten en andere milieueffecten van de 

luchtvaart te beperken door de prestaties van het luchtverkeersbeheer te verbeteren, 

waaronder het "gate-to-gate"-beheer; pleit in dit verband voor verdere inspanningen om de 

versnippering van het Europese luchtruim terug te dringen en om het gemeenschappelijk 

Europees luchtruim te versterken; 

14. is zich ervan bewust dat de regelgeving moet worden geoptimaliseerd en dat de 

infrastructuur en de capaciteit van luchthavens en van het luchtverkeer moeten worden 

verbeterd; is zelfs van mening dat als deze problemen niet worden aangepakt, zij de groei 

van de Europese luchtvaart zullen belemmeren, vooral als gevolg van de kosten van de 

versnippering van de markt; wijst tegelijkertijd op de behoefte aan verregaande milieu- en 

consumentenbescherming, met heldere regels voor passagiersrechten en de bescherming 

daarvan, om burgers veiligere, kortere, schonere en goedkopere vluchten en meer keus te 

kunnen bieden; 

15. verzoekt om bij de huidige evaluatie van het Europees Agentschap voor de veiligheid van 
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de luchtvaart (EASA) de rol van het agentschap in milieuaangelegenheden te verruimen, 

onder meer door de EU meer flexibiliteit te bieden bij het vaststellen van milieunormen. 
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