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BEKNOPTE MOTIVERING 

Wereldwijd nemen de CO2-emissies als gevolg van luchtvaartactiviteiten aanzienlijk toe. 

Hoewel in het mondiale vliegtuigbestand gebruik wordt gemaakt van moderne motoren, 

die minder brandstof verbruiken en dus minder emissies produceren, ligt de CO2-uitstoot 

per passagier en kilometer hoger dan in andere vervoerssectoren. Daarom was en is het 

geboden om ook voor de luchtvaart voorschriften met het oog op een stapsgewijze 

vermindering van de CO2-uitstoot vast te stellen dan wel bestaande voorschriften te 

actualiseren. Nadat al ongeveer 10 jaar geleden was besloten dat de CO2-uitstoot bij nieuwe 

personenauto's moest worden verlaagd, heeft de EU de luchtvaart op 1 januari 2012 in de 

bestaande Europese regeling voor emissiehandel (EU-ETS) opgenomen. Hieronder vielen 

vanaf 2012 vluchten binnen de EER en alle vluchten tussen een EER-luchthaven en een 

luchthaven in een derde land. 

Het eenzijdige besluit om de EU (resp. de EER) op te nemen in het stelsel voor emissiehandel 

leidde tot tal van protesten en het gevaar dat er in de internationale luchtvaart aanzienlijke 

concurrentieverstoringen zouden optreden ten nadele van de Europese vliegtuigexploitanten. 

Dankzij het initiatief en de druk van de kant van de EU ontstonden voor de Internationale 

Organisatie voor de Burgerluchtvaart (ICAO) evenwel de mogelijkheid en de noodzaak een 

wereldwijd, marktgebaseerd mechanisme voor de internationale luchtvaart te ontwikkelen, 

zij het met lange overgangstermijnen. 

In afwachting van de goedkeuring van de ICAO en ter bevordering van de invoering van zo'n 

wereldwijd mechanisme in het kader van de ICAO, heeft de EU het toepassingsgebied van de 

EU-ETS vanaf 30 april 2014 tijdelijk tot eind 2016 beperkt tot vluchten binnen de EER 

(Verordening 421/2014). 

Als de regeling niet gewijzigd wordt, geldt vanaf 2017 automatisch weer het volledige 

toepassingsgebied van Richtlijn 2003/87 (vluchten binnen de EER en alle vluchten tussen 

een EER-luchthaven en een luchthaven in een derde land). De in Verordening 421/2014 

opgenomen uitzonderingsbepaling is al op 31 december 2016 verlopen. Er had allang een 

nieuwe regeling moeten zijn. 

Tijdens de 39e algemene vergadering van de ICAO op 6 oktober 2016 hebben de ICAO-leden 

de doelstelling geformuleerd om de mondiale netto-uitstoot van CO2 door de internationale 

luchtvaart op het niveau van 2020 te stabiliseren en in 2021 een wereldwijd, marktgebaseerd 

instrument voor de klimaatbescherming (Global Market-Based Measure – GMBM) in te 

voeren. 

De ICAO heeft daarbij gekozen voor de toepassing van het verrekeningsmodel CORSIA 

(Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation). Dit houdt in dat de 

rechtstreekse CO2-emissies als gevolg van de toename van het luchtverkeer vanaf 2020 

worden gecompenseerd door CO2-besparingen elders. Met het oog daarop worden er 

klimaatprojecten ondersteund die door onafhankelijke instellingen op duurzame vermindering 

van de uitstoot van broeikasgassen worden getoetst en gecertificeerd. 

Luchtvaartmaatschappijen die de beoogde emissiestabilisering niet realiseren, moeten 

rechtstreeks of via openbare platformen compensatiecertificaten kopen. Daarmee wordt een 

nieuwe financieringsbron voor de projecten gecreëerd en wordt de CO2-uitstoot van de 

luchtvaartmaatschappijen gecompenseerd. 
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Om de internationale inspanningen in ICAO-verband een extra impuls te geven, stelt de 

Commissie voor om de Europese regeling voor emissiehandel (EU-ETS) ook na 2016 alleen 

op vluchten binnen de EER toe te passen. De Commissie wil met haar voorstel de dynamiek 

in de werkzaamheden binnen de ICAO handhaven. 

De Commissie wenst daarbij meer duidelijkheid over aard en omvang van het 

klimaatinstrument en over de bedoelingen van de internationale partners ten aanzien van de 

toepassing van het mechanisme, om de EU-ETS nog eens tegen het licht te houden en, zo 

nodig, te kunnen herzien voor de jaren na 2020. Daarbij moet de nodige coherentie worden 

gewaarborgd met de Overeenkomst van Parijs en de doelstellingen van de EU voor de periode 

tot 2030. 

Om de Europese vliegtuigexploitanten rechtszekerheid en duidelijkheid te geven, moet het 

voorstel volgens de Commissie zo spoedig mogelijk van kracht worden, omdat zij anders 

uiterlijk eind april 2018 opgave moeten doen van hun emissierechten. Mocht de huidige 

beperking van het toepassingsgebied tot vluchten binnen de EER niet worden verlengd, dan 

zouden de exploitanten verplicht zijn om vóór 30 april 2018 ook voor vluchten van en naar 

derde landen emissiecertificaten over te leggen (Richtlijn 2003/87/EG). 

De rapporteur staat achter de doelstellingen en maatregelen die de Commissie in 

verordeningsvoorstel 2017/0017(COD) vermeldt: 

 De beperking van het toepassingsgebied blijft van kracht. Vanaf 2017 blijft het zo dat 

alleen vluchten binnen de EER onder de EU-ETS vallen. 

 De uitzonderingsregeling voor niet-commerciële vliegtuigexploitanten met een totale 

jaarlijkse uitstoot van minder dan 1 000 ton (0,2 % van de broeikasgasemissies) wordt 

verlengd van 2020 tot 2030. 

 De Commissie moet het Europees Parlement en de Raad verslag uitbrengen over 

internationale ontwikkelingen die voor de toepassing van het instrument relevant zijn, 

alsmede over de maatregelen die derde landen nemen met het oog op de toepassing 

van het mechanisme. 

 Om de toepassing van het klimaatinstrument te kunnen voorbereiden, krijgt de 

Commissie de bevoegdheid gedelegeerde rechtshandelingen vast te stellen, zodat zij 

ten behoeve van de vliegtuigexploitanten kan zorgen voor een adequate monitoring, 

rapportage en verificatie van de emissies met het oog op de toepassing van het in de 

ICAO opgestelde mondiale, marktgebaseerde mechanisme. 

De rapporteur stelt verder zowel in de motivering van het Commissievoorstel als op enkele 

detailpunten wijzigingen voor om de verordening gemakkelijker en sneller te kunnen 

toepassen en de praktische uitvoerbaarheid voor de luchtvaartmaatschappijen te vergroten. Dit 

doet geenszins af aan de principiële instemming, maar moet ervoor zorgen dat aanpassingen 

op grond van wijzigings- en uitvoeringsvoorstellen overeenkomstig artikel 290 VWEU 

plaatsvinden. 

Met name moet worden onderzocht hoe dit ICAO-instrument met de EU-ETS kan worden 

verenigd en in welke vorm beide systemen vanaf 2021 naast elkaar kunnen bestaan. Verder 

moeten de effecten op de luchtvaartsector en de CO2-emissies in kaart worden gebracht. 
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AMENDEMENTEN 

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen 

in aanmerking te nemen: 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Op de 21e Conferentie van de 

partijen bij het Raamverdrag van de 

Verenigde Naties inzake 

klimaatverandering (UNFCCC), die van 30 

november tot en met 12 december 2015 in 

Parijs plaatsvond, is een internationale 

overeenkomst gesloten om het mondiale 

antwoord op de klimaatverandering te 

versterken. De Overeenkomst van Parijs 

bevat onder meer een streefcijfer op lange 

termijn dat strookt met de doelstelling om 

de wereldwijde temperatuurstijging ruim 

beneden 2 °C boven de pre-industriële 

niveaus te houden en inspanningen te 

blijven leveren om de stijging tot 1,5 °C 

boven die niveaus te beperken. De 

Overeenkomst van Parijs is bij Besluit 

(EU) 2016/1841 van de Raad namens de 

Unie goedgekeurd. Zij is op 4 november 

2016 in werking getreden. Om het doel van 

de Overeenkomst van Parijs te bereiken, 

zullen de partijen opeenvolgende nationaal 

vastgestelde bijdragen voorbereiden, 

bekendmaken en handhaven. 

(1) Op de 21e Conferentie van de 

partijen bij het Raamverdrag van de 

Verenigde Naties inzake 

klimaatverandering (UNFCCC), die van 

30 november tot en met 12 december 2015 

in Parijs plaatsvond, is een internationale 

overeenkomst gesloten om het mondiale 

antwoord op de klimaatverandering te 

versterken. De Overeenkomst van Parijs 

bevat onder meer een streefcijfer op lange 

termijn dat strookt met de doelstelling om 

de wereldwijde temperatuurstijging ruim 

beneden 2 °C boven de pre-industriële 

niveaus te houden en inspanningen te 

blijven leveren om de stijging tot 1,5 °C 

boven die niveaus te beperken. De 

Overeenkomst van Parijs is bij Besluit 

(EU) 2016/1841 van de Raad namens de 

Unie goedgekeurd. Zij is op 4 november 

2016 in werking getreden. Om het doel van 

de Overeenkomst van Parijs te bereiken, 

zullen de partijen opeenvolgende nationaal 

vastgestelde bijdragen voorbereiden, 

bekendmaken en handhaven. Hoewel de 

internationale luchtvaartsector is 

uitgesloten van het toepassingsgebied van 

de Overeenkomst van Parijs, moet ook 

deze sector bijdragen aan het halen van 

de streefcijfers voor de 

emissievermindering, bijvoorbeeld via een 

wereldwijde marktgebaseerde maatregel 

("GMBM") van de Internationale 

Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO). 
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Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) De milieudoelstellingen van de 

Unie zoals bedoeld in artikel 191 van het 

Verdrag, zijn behoud, bescherming en 

verbetering van de kwaliteit van het milieu; 

bescherming van de gezondheid van de 

mens; en bevordering op internationaal 

niveau van maatregelen om het hoofd te 

bieden aan regionale of mondiale 

milieuproblemen, en met name de 

bestrijding van de klimaatverandering. 

(2) De milieudoelstellingen van de 

Unie zoals bedoeld in artikel 191 van het 

Verdrag, zijn behoud, bescherming en 

verbetering van de kwaliteit van het milieu; 

bescherming van de gezondheid van de 

mens; en bevordering op internationaal 

niveau van maatregelen om het hoofd te 

bieden aan regionale of mondiale 

milieuproblemen, en hoofdzakelijk de 

bestrijding van de klimaatverandering. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 bis) Milieubescherming is één van de 

belangrijkste uitdagingen waarmee de 

Unie wordt geconfronteerd. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) De Unie en haar lidstaten hebben er 

sinds 1997 naar gestreefd voortgang te 

maken met een internationale 

overeenkomst om de gevolgen van de 

broeikasgasemissies van de luchtvaart te 

beperken en sinds 2008 beschikken zij over 

wetgeving om de gevolgen van 

luchtvaartactiviteiten voor de 

klimaatverandering te beperken door 

middel van de EU-regeling voor de handel 

in emissierechten (EU-ETS), die sinds 

(4) De Unie en haar lidstaten hebben er 

sinds 1997 naar gestreefd voortgang te 

maken met een internationale 

overeenkomst om de gevolgen van de 

broeikasgasemissies van de luchtvaart te 

beperken en sinds 2008 beschikken zij over 

wetgeving om de gevolgen van 

luchtvaartactiviteiten voor de 

klimaatverandering te beperken door 

middel van de EU-regeling voor de handel 

in emissierechten (EU-ETS), die 
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2005 operationeel is. Om bij de 

Internationale Burgerluchtvaartorganisatie 

(ICAO) sneller vooruitgang te kunnen 

maken, heeft de Unie tweemaal 

tijdgebonden afwijkingen van de EU-ETS 

goedgekeurd teneinde de 

nalevingsverplichtingen te beperken tot de 

emissies van vluchten tussen 

luchtvaartterreinen binnen de Europese 

Economische Ruimte (EER), met gelijke 

behandeling op de routes van de 

vliegtuigexploitanten, waar ze ook zijn 

gevestigd. De meest recente afwijking van 

de EU-ETS-Verordening (EU) nr. 

421/2014 van het Europees Parlement en 

de Raad beperkte de 

nalevingsverplichtingen tot vluchten 

binnen de EER tussen 2013 en 2016 en 

beoogde mogelijke wijzigingen in het 

toepassingsgebied van de regeling voor 

activiteiten van en naar luchtvaartterreinen 

buiten de EER met ingang van 1 januari 

2017, na de in die verordening bedoelde 

herziening. 

sinds 2005 operationeel is. In zijn arrest 

van 21 december 20111 bis heeft het Hof 

van Justitie van de Europese Unie 

geoordeeld dat het opnemen van vluchten 

buiten de EER in de EU-ETS-regeling 

geen schending van het internationaal 

recht inhoudt. Om bij de Internationale 

Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) sneller 

vooruitgang te kunnen maken, heeft de 

Unie tweemaal tijdgebonden afwijkingen 

van de EU-ETS goedgekeurd teneinde de 

nalevingsverplichtingen te beperken tot de 

emissies van vluchten tussen 

luchtvaartterreinen binnen de Europese 

Economische Ruimte (EER), met gelijke 

behandeling op de routes van de 

vliegtuigexploitanten, waar ze ook zijn 

gevestigd. De meest recente afwijking van 

de EU-ETS-Verordening (EU) 

nr. 421/2014 van het Europees Parlement 

en de Raad beperkte de 

nalevingsverplichtingen tot vluchten 

binnen de EER tussen 2013 en 2016 en 

beoogde mogelijke wijzigingen in het 

toepassingsgebied van de regeling voor 

activiteiten van en naar luchtvaartterreinen 

buiten de EER met ingang van 1 januari 

2017, na de in die verordening bedoelde 

herziening. 

 1 bis Arrest van het Hof van Justitie van 

21 december 2011, Air Transport 

Association of America e.a./Secretary of 

State for Energy and Climate Change, 

C-366/10, ECLI:EU:C:2011:864. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (4 bis) Om de in de Overeenkomst van 

Parijs vastgelegde doelstellingen te 

bereiken en tegen 2030 de 

broeikasgasemissies met 40 % te 

reduceren, moeten de maatregelen in het 
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kader van het gemeenschappelijke 

Europese luchtruim volledig worden 

gerealiseerd. Hierdoor kan een 

versnippering van het luchtruim worden 

vermeden en kunnen de verkeersstromen 

worden geoptimaliseerd, waardoor de 

emissies zullen dalen. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) In het licht van de op de 39e 

Algemene Vergadering van de ICAO in 

oktober 2016 aangenomen resolutie over 

de uitvoering van een wereldwijde 

marktgebaseerde maatregel vanaf 2021 ter 

compensatie van de emissies van de 

internationale luchtvaart boven de niveaus 

van 2020, wordt het passend geacht de 

bestaande uitzondering voort te zetten in 

afwachting van verdere vooruitgang met 

het ontwerp en de tenuitvoerlegging van de 

wereldwijde marktgebaseerde maatregel. 

In dit verband is de vaststelling van 
normen en aanbevolen praktijken door de 

ICAO ter completering van die resolutie 

en ter uitvoering van de mondiale regeling 

gepland voor 2018. Voor de concrete 

toepassing ervan zullen de ICAO-partijen 

echter actie moeten ondernemen op 

nationaal niveau. Ook 

governanceregelingen moeten door de 

ICAO worden uitgewerkt, zoals 

bijvoorbeeld een registratiesysteem. In 

deze context moet de huidige afwijking 

van de EU-ETS-verplichtingen voor 

vluchten naar en uit derde landen worden 

verlengd, onder voorbehoud van de 

herziening van de toepassing van de 

ICAO-regeling, teneinde de ICAO een 

nieuwe impuls te geven en de uitvoering 

van de regeling te vergemakkelijken. Als 

gevolg van de verlenging van de afwijking 

zou de hoeveelheid te veilen en kosteloos 

(5) In het licht van de op de 

39e Algemene Vergadering van de ICAO 

in oktober 2016 aangenomen resolutie over 

de uitvoering van een wereldwijde 

marktgebaseerde maatregel vanaf 2021 ter 

compensatie van de emissies van de 

internationale luchtvaart boven de niveaus 

van 2020, wordt het passend geacht de 

bestaande uitzondering voort te zetten in 

afwachting van verdere vooruitgang met 

het ontwerp en de tenuitvoerlegging van de 

wereldwijde marktgebaseerde maatregel. 

De ICAO stelt uiterlijk in 2018 normen en 

aanbevolen praktijken vast voor de 

uitvoering van de mondiale regeling. Voor 

de concrete toepassing ervan zullen de 

ICAO-partijen echter actie moeten 

ondernemen op nationaal niveau. Ook 

governanceregelingen moeten door de 

ICAO worden uitgewerkt, zoals 

bijvoorbeeld een registratiesysteem. In 

deze context moet de huidige afwijking 

van de EU-ETS-verplichtingen voor 

vluchten naar en uit derde landen worden 

verlengd, teneinde de ICAO een nieuwe 

impuls te geven en de uitvoering van de 

regeling te vergemakkelijken. Als gevolg 

van de verlenging van de afwijking zou de 

hoeveelheid te veilen en kosteloos te 

verlenen emissierechten, met inbegrip van 

de speciale reserve, dezelfde moeten zijn 

als voor 2016. 
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te verlenen emissierechten, met inbegrip 

van de speciale reserve, dezelfde moeten 

zijn als voor 2016 en evenredig moeten 

zijn met de reductie van de verplichting 

om emissierechten in te leveren. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Aangezien essentiële elementen 

van de wereldwijde marktgebaseerde 

maatregel nog moeten worden uitgewerkt 

en de uitvoering ervan afhankelijk is van 

de eigen wetgeving van de staten en 

regio’s, wordt het passend geacht om, 

zodra er duidelijkheid is over de aard en 

omvang van deze wettelijke instrumenten 

vóór de start van de wereldwijde 

marktgebaseerde maatregel van de ICAO, 

een onderzoek in te stellen en daar bij het 

Europees Parlement en de Raad verslag 

over uit te brengen. In dat verslag moet 

aandacht worden besteed aan alle via de 

ICAO goedgekeurde normen of andere 

instrumenten, aan de acties die door derde 

landen zijn ondernomen om de 

wereldwijde marktgebaseerde maatregel uit 

te voeren zodat deze vanaf 2021 van 

toepassing is op de emissies, en aan andere 

internationale ontwikkelingen op dit gebied 

(bv. regels krachtens het UNFCCC en de 

Overeenkomst van Parijs inzake 

koolstofmarkten en boekhouding). In dat 

verslag moet worden onderzocht hoe deze 

instrumenten door middel van een 

herziening van de EU-ETS in de 

wetgeving van de Unie kunnen worden 

opgenomen. Ook moet daarin worden 

nagegaan of de regels die voor vluchten 

binnen de EER gelden, adequaat zijn. Dat 

verslag dient zo nodig vergezeld te gaan 

van een voorstel aan het Europees 

Parlement en de Raad om erop toe te zien 

dat de luchtvaart bijdraagt aan de 

(6) Aangezien essentiële 

kadervoorwaarden van de wereldwijde 

marktgebaseerde maatregel nog moeten 

worden uitgewerkt en de uitvoering ervan 

afhankelijk is van de eigen wetgeving van 

de staten en regio's, moet de ICAO-

maatregel, zodra er duidelijkheid is over 

de aard en omvang van deze wettelijke 

instrumenten, aan een onderzoek worden 

onderworpen en moet aan het Europees 

Parlement en de Raad verslag worden 

uitgebracht. In dat verslag moet aandacht 

worden besteed aan alle via de ICAO 

goedgekeurde normen of andere 

instrumenten, aan de acties die door derde 

landen zijn ondernomen om de 

wereldwijde marktgebaseerde maatregel uit 

te voeren zodat deze vanaf 2021 van 

toepassing is op de emissies, en aan andere 

internationale ontwikkelingen op dit gebied 

(bv. regels krachtens het UNFCCC en de 

Overeenkomst van Parijs inzake 

koolstofmarkten en boekhouding). In dat 

verslag moet worden onderzocht hoe deze 

instrumenten met de EU-ETS verenigd 

kunnen worden. Dat verslag dient zo nodig 

vergezeld te gaan van een voorstel aan het 

Europees Parlement en de Raad om erop 

toe te zien dat de luchtvaart bijdraagt aan 

de verbintenis tot de economisch gezien 

meest haalbare reductie van de 

broeikasgasemissies die de Unie voor 2030 

voor de hele economie is aangegaan. 
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verbintenis tot reductie van de 

broeikasgasemissies die de Unie voor 2030 

voor de hele economie is aangegaan. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (6 bis) Het succes van de regeling 

koolstofcompensatie en -reductie voor de 

internationale luchtvaart (Carbon 

Offsetting and Reduction Scheme for 

International Aviation – Corsia) zal in 

grote mate afhangen van de geografische 

omvang van het toepassingsgebied en het 

vermijden van overlappende regionale 

regelingen. Als aan die voorwaarden 

wordt voldaan, kan er in de 

luchtvaartsector een werkelijk gelijk 

speelveld tot stand worden gebracht. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (6 ter) De opbrengsten uit toekomstige 

veilingen van emissierechten moeten 

worden toegewezen aan programma's 

gericht op vermindering van de emissies 

in de luchtvaartsector, en met name aan 

programma's voor onderzoek en 

ontwikkeling, en moeten via het 

toekomstige negende kaderprogramma 

voor onderzoek worden uitgegeven. 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Teneinde niet-

wetgevingshandelingen van algemene 

strekking vast te stellen ter aanvulling of 

wijziging van sommige niet-essentiële 

elementen van een wetgevingshandeling, 

moet de bevoegdheid om handelingen vast 

te stellen overeenkomstig artikel 290 van 

het Verdrag aan de Commissie worden 

overgedragen om maatregelen te nemen 

voor de monitoring, rapportage en 

verificatie van de emissies die op 

vliegtuigexploitanten van toepassing zijn 

met het oog op de wereldwijde 

marktgebaseerde maatregel die in het kader 

van de ICAO wordt uitgewerkt. Het is van 

bijzonder belang dat de Commissie bij haar 

voorbereidende werkzaamheden tot 

passende raadpleging overgaat, onder meer 

op deskundigenniveau, in 

overeenstemming met de beginselen die 

zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 

akkoord over beter wetgeven van 13 april 

2016. Om met name te zorgen voor gelijke 

deelname aan de voorbereiding van 

gedelegeerde handelingen, ontvangen het 

Europees Parlement en de Raad alle 

documenten op hetzelfde tijdstip als de 

deskundigen van de lidstaten en hebben 

hun deskundigen systematisch toegang tot 

de vergaderingen van de 

deskundigengroepen van de Commissie die 

zich bezighouden met de voorbereiding 

van gedelegeerde handelingen. 

(7) Teneinde niet-

wetgevingshandelingen van algemene 

strekking vast te stellen ter aanvulling of 

wijziging van sommige niet-essentiële 

elementen van een wetgevingshandeling, 

moet de bevoegdheid om handelingen vast 

te stellen overeenkomstig artikel 290 van 

het Verdrag aan de Commissie worden 

overgedragen om maatregelen te nemen 

voor de monitoring, rapportage en 

verificatie van de emissies die op 

vliegtuigexploitanten van toepassing zijn 

met het oog op de wereldwijde 

marktgebaseerde maatregel die in het kader 

van de ICAO wordt uitgewerkt. Het is van 

bijzonder belang dat de Commissie bij haar 

voorbereidende werkzaamheden tot 

passende raadpleging overgaat, in het 

bijzonder op deskundigenniveau, in 

overeenstemming met de beginselen die 

zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 

akkoord over beter wetgeven van 13 april 

2016. Om met name te zorgen voor gelijke 

deelname aan de voorbereiding van 

gedelegeerde handelingen, ontvangen het 

Europees Parlement en de Raad alle 

documenten op hetzelfde tijdstip als de 

deskundigen van de lidstaten en hebben 

hun deskundigen systematisch toegang tot 

de vergaderingen van de 

deskundigengroepen van de Commissie die 

zich bezighouden met de voorbereiding 

van gedelegeerde handelingen, teneinde zo 

de transparantie en doelmatigheid van het 

besluitvormingsproces te vergroten. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 (nieuw) 

Richtlijn 2003/87/EG 

Artikel 3 quinquies – lid 4 – alinea 1 
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Bestaande tekst Amendement 

 (-1) In artikel 3 quinquies, lid 4, wordt 

de eerste alinea vervangen door: 

De lidstaten bepalen hoe de opbrengsten 

van de veiling van emissierechten worden 

gebruikt. De opbrengsten zouden moeten 

worden gebruikt om de klimaatverandering 

in de Europese Unie en in derde landen aan 

te pakken, onder meer om de emissie van 

broeikasgassen terug te dringen, om de 

aanpassing aan het effect van de 

klimaatverandering in de Europese Unie en 

derde landen, met name 

ontwikkelingslanden te bevorderen, om 

onderzoek en ontwikkeling te financieren 

op het gebied van beperking en aanpassing, 

inclusief met name in de luchtvaart en het 

luchtvervoer, om de emissies terug te 

dringen via transport met een lage emissie 

en om de beheerskosten van de 

Gemeenschapsregeling te dekken. De 

veilingopbrengsten moeten ook worden 

gebruikt voor de financiering van bijdragen 

aan het wereldfonds voor energie-

efficiency en hernieuwbare energie, 

alsmede van maatregelen ter voorkoming 

van ontbossing. 

"De opbrengsten van de veiling van 

emissierechten worden gebruikt om de 

klimaatverandering in de Europese Unie en 

in derde landen aan te pakken, onder meer 

om de emissie van broeikasgassen terug te 

dringen, om de aanpassing aan het effect 

van de klimaatverandering in de Europese 

Unie en derde landen, met name 

ontwikkelingslanden te bevorderen, om in 

het bijzonder onderzoek en ontwikkeling te 

financieren op het gebied van beperking en 

aanpassing, met name in de luchtvaart en 

het luchtvervoer, om de emissies terug te 

dringen via transport met een lage emissie 

en om de beheerskosten van de 

Unieregeling te dekken. De 

veilingopbrengsten moeten ook worden 

gebruikt voor de financiering van bijdragen 

aan het wereldfonds voor energie-

efficiency en hernieuwbare energie, 

alsmede van maatregelen ter voorkoming 

van ontbossing. Bij de toewijzing van 

veilingopbrengsten wordt bijzondere 

aandacht besteed aan het toekomstige 

negende kaderprogramma voor 

onderzoek."; 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0101&from=NL) 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter a – punt i 

Richtlijn 2003/87/EG 

Artikel 28 bis – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) alle emissies van vluchten naar of 

van luchtvaartterreinen gelegen in landen 

buiten de Europese Economische Ruimte 

(EER) in elk kalenderjaar met ingang van 

1 januari 2013, behoudens de in artikel 28 

(a) alle emissies van vluchten naar of 

van luchtvaartterreinen gelegen in landen 

buiten de Europese Economische Ruimte 

(EER) in elk kalenderjaar van 

1 januari 2013 tot en met 31 december 
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ter bedoelde herziening; 2020, behoudens de in artikel 28 ter 

bedoelde herziening; 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter a – punt ii 

Richtlijn 2003/87/EG 

Artikel 28 bis – lid 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

ii. punt c) wordt geschrapt. ii. punt c) wordt vervangen door: 

 "c)  alle emissies van vluchten die 

plaatsvinden tussen in de EER gelegen 

luchtvaartterreinen en uitgevoerd worden 

als gevolg van de omleiding van een 

vlucht als bedoeld in punt a) of punt b) 

naar een in de EER gelegen 

luchtvaartterrein in elk kalenderjaar met 

ingang van 1 januari 2017, behoudens de 

in artikel 28 ter bedoelde evaluatie."; 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 2003/87/EG 

Artikel 28 ter – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De Commissie brengt aan het 

Europees Parlement en de Raad verslag uit 

over de desbetreffende ICAO-normen of 

andere wettelijke instrumenten, alsook over 

binnenlandse maatregelen die door derde 

landen zijn genomen met het oog op de 

uitvoering van de wereldwijde 

marktgebaseerde maatregel die vanaf 2021 

op de emissies moet worden toegepast, en 

over andere relevante internationale 

ontwikkelingen. 

1. De Commissie brengt aan het 

Europees Parlement en de Raad verslag uit 

over de desbetreffende ICAO-normen en 

aanbevolen praktijken, de door de ICAO-

raad goedgekeurde aanbevelingen in 

verband met de wereldwijde maatregel of 

andere wettelijke instrumenten, alsook over 

binnenlandse maatregelen die door derde 

landen zijn genomen met het oog op de 

uitvoering van de wereldwijde maatregel 

die vanaf 2021 op de emissies moet 

worden toegepast, en over andere relevante 

internationale ontwikkelingen. Bedoelde 

verslagen worden uiterlijk op 1 januari 
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2018, 1 januari 2019 en daarna op gezette 

tijden overeenkomstig de procedures van 

de ICAO voor de vaststelling van normen 

ingediend. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 2003/87/EG 

Artikel 28 ter – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. In het verslag moet worden 

onderzocht hoe die ICAO-instrumenten 

door middel van een herziening van deze 

richtlijn in het recht van de Unie kunnen 

worden opgenomen. In het verslag moet 

ook worden nagegaan of de regels die 

voor vluchten binnen de Europese 

Economische Ruimte (EER) gelden, 

adequaat zijn. 

2. In het verslag wordt onderzocht hoe 

de ICAO-instrumenten met de EU-ETS 

kunnen worden verenigd en in welke 

vorm beide systemen vanaf 2021 naast 

elkaar kunnen bestaan. Ook de gevolgen 

van de wereldwijde marktgebaseerde 

maatregel voor de luchtvaartsector en de 

CO2-emissies worden, indien van 

toepassing, geëvalueerd. 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 2003/87/EG 

Artikel 28 ter – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Het verslag mag zo nodig vergezeld 

gaan van voorstellen aan het Europees 

Parlement en de Raad tot wijziging, 

schrapping, verlenging of vervanging van 

de afwijkingen waarin artikel 28 bis 

voorziet, zulks in overeenstemming met de 

verbintenis inzake reductie van 

broeikasgasemissies die de Unie voor 2030 

voor de hele economie is aangegaan. 

3. Het verslag gaat vergezeld van 

wetgevingsvoorstellen aan het Europees 

Parlement en de Raad met de nodige 

wijzigingen van de vigerende wetgeving, 

zulks in overeenstemming met de 

verbintenis inzake reductie van 

broeikasgasemissies die de Unie voor 2030 

voor de hele economie is aangegaan. 
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