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Betreft: Verzoekschrift nr. 0837/2018, ingediend door Markus Baumgarth (Duitse 
nationaliteit), over luchtvervuiling door luchtvaartuigen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener woont dichtbij een groot vliegveld en zou graag willen dat uitstoot door 
luchtvaartuigen op dezelfde manier wordt aangepakt als uitstoot door voertuigen met een 
dieselmotor. Hij pleit voor de invoering van grenswaarden voor vliegtuigemissies om de 
gezondheid van mensen die dichtbij een vliegveld wonen te beschermen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 12 december 2018. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 227, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 24 juli 2019

Milieubescherming is een essentieel onderdeel van het Europees beleid. Dit staat ook in de 
mededeling van de Commissie over een luchtvaartstrategie voor Europa1. Dat betekent onder 
meer dat de EU diverse maatregelen neemt om de impact van het vervoer – inclusief per 
vliegtuig – op de planeet en de wereldbevolking aan te pakken. De Europese Unie heeft 
herhaaldelijk uiting gegeven aan haar engagement voor een duurzame ontwikkeling van de 
luchtvaartsector2, zoals beschreven in de langetermijnstrategie van de EU ter vermindering 
van de uitstoot van broeikasgassen, die in november 2018 is goedgekeurd.

Het is belangrijk te beseffen dat maatregelen ter verzachting van de impact van het 
luchtvervoer op het milieu (bijvoorbeeld dankzij betere luchtvaarttechnologie) op 
internationaal niveau moeten worden genomen. In tegenstelling tot andere vormen van 

1 https://ec.europa.eu/transport/modes/air/aviation-strategy_nl
2 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_nl

https://ec.europa.eu/transport/modes/air/aviation-strategy_nl
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_nl#tab-0-1
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vervoer (zoals het vervoer over de weg) is het luchtvervoer immers intrinsiek internationaal. 
Daarom leggen de bevoegde instanties van de ICAO (de 192 leden tellende Internationale 
Burgerluchtvaartorganisatie, gevestigd in Montréal) normen vast die erop gericht zijn de 
uitstoot van motoren te verlagen, alsook andere milieubeschermende maatregelen. Zodra 
dergelijke normen zijn vastgelegd, zijn ze van toepassing op alle landen die lid zijn van de 
ICAO. Eventuele afwijkingen moeten aan de ICAO worden gemeld. In de praktijk volgt de 
luchtvaartsector over de hele wereld de normen. 

Uit hoofde van Verordening (EU) 2018/1139 van het Europees Parlement en de Raad inzake 
gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een 
Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart3 zijn de Europese 
lidstaten en de fabrikanten in de EU wettelijk verplicht om de huidige ICAO-normen stuk 
voor stuk zonder aanpassingen na te leven. Als de normen worden herzien, is de Commissie 
bevoegd om de relevante bepalingen in Verordening (EU) 2018/1139 overeenkomstig aan te 
passen.

De komende maanden zal de Commissie nieuwe wetgeving aannemen waarmee Verordening 
(EU) nr. 748/20124 wordt gewijzigd. Deze verordening had al betrekking op het 
milieuvriendelijker maken van de luchtvaart voordat Verordening (EU) 2018/1139 van kracht 
werd. Het belangrijkste doel van de nieuwe wetgeving bestaat erin de impact van de 
luchtvaart op de klimaatverandering en op de plaatselijke luchtkwaliteit te verminderen. 
Hiertoe verwijst ze naar de nieuwe ICAO-normen, in het bijzonder de koolstofdioxidenorm 
voor vliegtuigen en de norm ter verlaging van de uitstoot van niet-volatiele deeltjes door 
motoren. Het gaat om het eerste ontwerp ter wereld voor een internationale certificeringsnorm 
betreffende CO2-emissies in alle industriesectoren. De fabrikanten van motoren zullen de 
efficiëntst mogelijke technologieën moeten ontwikkelen om aan de wetgeving te kunnen 
voldoen.

Daarnaast financiert de Commissie via haar programma’s voor onderzoek en ontwikkeling 
projecten die erop gericht zijn de technologie van vliegtuigmotoren te verbeteren. Meer 
informatie is te vinden op www.cleansky.eu.

Conclusie

Maatregelen om de negatieve impact van de luchtvaart op de luchtkwaliteit aan te pakken, 
vormen een belangrijk onderdeel van de luchtvaartstrategie van de Commissie. De Commissie 
zet zich onafgebroken in om efficiënte Europese wetten uit te werken die de bevolking moet 

3 Verordening (EU) 2018/1139 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2018 inzake 
gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Agentschap van de 
Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart, en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 2111/2005, 
(EG) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010, (EU) nr. 376/2014 en de Richtlijnen 2014/30/EU en 2014/53/EU van het 
Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 552/2004 en 
(EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EEG) nr. 3922/91 van de Raad (voor 
de EER relevante tekst).
PE/2/2018/REV/1, PB L 212 van 22.8.2018, blz. 1.
4 Verordening (EU) nr. 748/2012 van de Commissie van 3 augustus 2012 tot vaststelling van 
uitvoeringsvoorschriften inzake de luchtwaardigheid en milieucertificering van luchtvaartuigen en aanverwante 
producten, onderdelen en uitrustingsstukken, alsmede voor de certificering van ontwerp- en 
productieorganisaties (voor de EER relevante tekst), PB L 224 van 21.8.2012, blz. 1.
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beschermen tegen de impact van de luchtvaart op het milieu. Ook investeert ze voortdurend in 
de ontwikkeling van groene technologie voor alle spelers in de luchtvaart.

Indiener wordt verzocht om het Europese verslag over milieu en luchtvaart van de Commissie 
te lezen. Dit verslag is beschikbaar op de volgende website: https://www.easa.europa.eu/eaer, 
waar ook meer informatie te vinden is over het optreden van de EU op dit vlak. 

https://www.easa.europa.eu/eaer

