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Amendement 8
Satu Hassi, Sabine Wils

Voorstel voor een besluit
–

Voorstel tot verwerping

Het Europees Parlement verwerpt het 
voorstel van de Commissie.

Or. en

Motivering

Het voorstel creëert een negatief precedent, ondermijnt de voorspelbaarheid voor de actoren 
op de luchtvaartmarkt en staat haaks op de doelstellingen van betere regelgeving. Ook 
schaadt het de geloofwaardigheid van de EU-regelgeving ten opzichte van de buitenwereld.

Amendement 9
Matthias Groote

Ontwerpwetgevingsresolutie
Visum 7 bis (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

– gezien artikel 2, lid 2, van het Protocol 
van Kyoto, dat bij beschikking 
2002/358/EG van de Raad van 25 april 
2002 betreffende de goedkeuring, namens 
de Europese Gemeenschap, van het 
Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag 
van de Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering en de gezamenlijke 
nakoming van de in dat kader aangegane 
verplichtingen, is goedgekeurd, 

Or. de

Amendement 10
Satu Hassi, Sabine Wils

Voorstel voor een besluit
Overweging 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Het streven van de Unie om de 
emissie van broeikasgassen tot 2020 te 
verminderen omvat de CO2-emissies van 
internationale vluchten. Het is dan ook 
duidelijk dat de luchtvaartsector moet 
bijdragen tot de klimaatdoelstellingen van 
de Unie. Als het effect van de 
luchtvaartsector op de klimaatverandering 
in het huidige tempo blijft toenemen, zal 
dit de verminderingen die andere sectoren 
hebben bereikt in aanzienlijke mate 
ondermijnen. Daarbij dient ook te worden 
opgemerkt dat de luchtvaartsector een 
aantal subsidies ontvangt: de sector is in 
tegenstelling tot andere 
consumentendiensten niet onderworpen 
aan de belasting op de toegevoegde 
waarde, er is geen brandstofbelasting voor 
luchtvaartactiviteiten en de sector geniet 
een bijzonder gunstige regeling inzake 
overheidssteun, zoals omschreven in de 
Mededeling van de Commissie van 
9 december 2005 "Communautaire 
richtsnoeren voor financiering van 
luchthavens en aanloopsteun van de 
overheid voor luchtvaartmaatschappijen 
met een regionale luchthaven als 
thuishaven".

Or. en

Amendement 11
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Gesine Meissner, Markus Ferber, Michael Gahler

Voorstel voor een besluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Om deze vorderingen te faciliteren en 
momentum te geven, is het wenselijk de 
handhaving op te schorten van vereisten 
die vóór de ICAO-vergadering van 2013 

(2) Om deze vorderingen te faciliteren en 
momentum te geven aan het gedeelde 
engagement van de ICAO-lidstaten om 
luchtvaartemissies op wereldniveau aan te 
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ontstaan ten aanzien van vluchten van en 
naar luchthavens buiten de Unie en 
gebieden met nauwe economische banden 
met de Unie die het engagement delen om 
de klimaatverandering aan te pakken. Er 
mogen daarom geen maatregelen worden 
genomen tegen luchtvaartexploitanten met 
betrekking tot vereisten die voortvloeien 
uit Richtlijn 2003/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 
tot vaststelling van een regeling voor de 
handel in broeikasgasemissierechten 
binnen de Gemeenschap welke ontstaan 
vóór 1 januari 2014 voor de rapportage 
van geverifieerde emissies en voor de 
overeenkomstige inlevering van 
emissierechten voor inkomende en 
uitgaande vluchten van en naar zulke 
luchthavens. Voor luchtvaartexploitanten 
die dat wensen, moet het mogelijk zijn aan 
die vereisten te blijven voldoen.

pakken, is het wenselijk de handhaving op 
te schorten van vereisten ten aanzien van 
vluchten van en naar luchthavens buiten de 
Unie en buiten EVA-staten die Richtlijn 
2003/87/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 13 oktober 2003 tot 
vaststelling van een regeling voor de 
handel in broeikasgasemissierechten 
binnen de Gemeenschap in hun wetgeving 
hebben geïntegreerd. Er mogen daarom 
geen maatregelen worden genomen tegen 
luchtvaartexploitanten met betrekking tot 
vereisten die voortvloeien uit Richtlijn 
2003/87/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 13 oktober 2003 tot 
vaststelling van een regeling voor de 
handel in broeikasgasemissierechten 
binnen de Gemeenschap welke ontstaan 
vóór 1 mei 2014 voor de rapportage van 
geverifieerde emissies en voor de 
overeenkomstige inlevering van 
emissierechten voor inkomende en 
uitgaande vluchten van en naar zulke 
luchthavens. Voor luchtvaartexploitanten 
die dat wensen, moet het mogelijk zijn aan 
die vereisten te blijven voldoen.

Or. en

Motivering

Het voorgestelde amendement maakt een duidelijk onderscheid tussen landen die de richtlijn 
toepassen en derde landen, en herinnert eraan dat het engagement om de luchtvaartemissies 
terug te dringen een gedeeld engagement is van de ICAO-lidstaten, en niet alleen van de EU.

Amendement 12
Martin Callanan

Voorstel voor een besluit
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De Europese Unie roept de 
ICAO-vergadering op een besluit te 
nemen inzake een mondiale 
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marktgebaseerde maatregel (MBM) met 
een realistisch uitvoeringsschema, alsook 
inzake een kader om de toepassing van 
marktgebaseerde maatregelen op de 
internationale luchtvaart te faciliteren, 
in afwachting van de toepassing van de 
mondiale MBM.

Or. en

Motivering

Dit amendement vermijdt het gebruik van gevoelige termen die de lopende onderhandelingen 
in het gedrang zouden brengen en onbewust zouden kunnen inspelen op de angst van andere 
onderhandelingspartijen in de ICAO.

Amendement 13
Peter Liese

Voorstel voor een besluit
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Teneinde op internationaal niveau 
vertrouwen in de regeling voor de handel 
in broeikasgasemissierechten van de Unie 
tot stand te brengen, zouden de 
opbrengsten van de veiling van 
emissierechten, of een gelijkwaardig 
bedrag indien dwingende 
begrotingsbeginselen van de lidstaat, zoals 
eenheid en universaliteit, zulks vereisen, 
moeten worden gebruikt om het effect van 
broeikasgasemissies te temperen, de 
aanpassing aan de effecten van de 
klimaatverandering in de EU en in derde 
landen te bevorderen, onderzoek en 
ontwikkeling op het vlak van beperking en 
aanpassing te financieren en de 
beheerskosten van de regeling te dekken. 
De veilingopbrengsten moeten ook 
worden gebruikt voor transport met een 
lage emissie. De veilingopbrengsten 
moeten in het bijzonder worden gebruikt 
voor het financieren van bijdragen aan 
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het Wereldfonds voor energie-efficiency 
en hernieuwbare energie en het Groen 
Klimaatfonds in het kader van het 
UNFCCC, alsmede van maatregelen om 
ontbossing te voorkomen en aanpassing 
in ontwikkelingslanden te 
vergemakkelijken.

Or. en

Motivering

Tijdens de onderhandelingen over de richtlijn heeft het Europees Parlement aangedrongen op 
duidelijke, juridisch bindende oormerking. De lidstaten waren daar toen niet toe bereid, en de 
richtlijn bevat alleen een aanbeveling. De EU-regeling zou gemakkelijker aanvaard worden 
indien de lidstaten bereid zijn duidelijker toezeggingen te doen. Er zouden 
gemeenschappelijke projecten met derde landen kunnen worden opgezet voor onderzoek naar 
technologieën om emissies in de luchtvaart te beperken. Een bijdrage tot aanpassing en 
beperking, met inbegrip van twee VN-fondsen, zou eveneens kunnen helpen om de steun van 
ontwikkelingslanden te winnen.

Amendement 14
Satu Hassi, Sabine Wils

Voorstel voor een besluit
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Teneinde op internationaal niveau 
vertrouwen in de regeling voor de handel 
in broeikasgasemissierechten van de Unie 
tot stand te brengen, zouden alle 
inkomsten uit de toepassing van de 
EU-regeling op de luchtvaartsector 
gebruikt moeten worden om de 
milieugevolgen van dergelijke emissies op 
te vangen en om bij te dragen tot de 
internationale financiering ten behoeve 
van het klimaat overeenkomstig het 
UNFCCC. Als onderdeel van een 
overeenkomst over een doeltreffende op 
routes berustende mondiale 
marktgebaseerde maatregel (MBM) met 
significant potentieel om de 
klimaatimpact van de luchtvaart te 
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verminderen zou de Unie zich er tevens 
toe moeten verbinden alle uit een 
dergelijke maatregel voortvloeiende 
inkomsten af te dragen aan het Groen 
Klimaatfonds in het kader van het 
UNFCCC, teneinde het beginsel van 
gedeelde maar gedifferentieerde 
verantwoordelijkheid en respectieve 
capaciteiten te weerspiegelen.

Or. en

Motivering

Er zou gemakkelijker voortgang in de richting van een mondiale MBM voor de luchtvaart 
worden geboekt indien de EU ermee zou instemmen om de inkomsten toe te wijzen aan 
internationale klimaatfinanciering. In het akkoord van Kopenhagen en de daaropvolgende 
COP-besluiten van het UNFCCC heeft de EU toegezegd de financiering voor de klimaatactie 
van de ontwikkelingslanden tegen 2020 te zullen verhogen tot 100 miljard USD per jaar. Het 
EU-ETS zou voor de internationale luchtvaart moeten blijven gelden totdat er een 
doeltreffend wereldwijd systeem is ingevoerd dat de klimaatimpact van de sector significant 
vermindert.

Amendement 15
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Markus Ferber, Michael Gahler, Gesine Meissner

Voorstel voor een besluit
Overweging 2 – voetnoot 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Hieronder zijn EVA-staten, landen die 
een toetredingsverdrag met de Unie en de 
onderhorigheden en gebiedsdelen van 
EER-lidstaten begrepen.

1. Hieronder zijn EER-staten, landen die 
een toetredingsverdrag met de Unie hebben 
gesloten en de onderhorigheden en 
gebiedsdelen van EER-lidstaten begrepen.

Or. en

Motivering

Niet alle EVA-landen hebben besloten Richtlijn 2003/87/EG in hun nationale wetgeving te 
integreren; alleen de EVA-landen die ook lid zijn van de EER hebben dit gedaan (IJsland, 
Liechtenstein en Noorwegen, maar Zwitserland niet). Daarom moet in de tekst worden 
verwezen naar de EER-landen, niet naar de EVA-landen.
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Amendement 16
Françoise Grossetête, Christine De Veyrac

Voorstel voor een besluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Om concurrentieverstoringen te 
voorkomen, moet deze afwijking enkel 
gelden ten aanzien van 
luchtvaartexploitanten die geen kosteloze 
toewijzingen hebben ontvangen of die alle 
kosteloze toewijzingen welke zijn 
toegewezen voor zulke activiteiten in 2012 
hebben teruggegeven. Om dezelfde reden 
mogen deze emissierechten niet in 
aanmerking worden genomen ter 
berekening van de rechten om 
internationale credits te gebruiken in het 
kader van Richtlijn 2003/87/EG.

(3) Om concurrentieverstoringen te 
voorkomen, moet deze afwijking enkel 
gelden ten aanzien van 
luchtvaartexploitanten die geen kosteloze 
toewijzingen hebben ontvangen of die alle 
kosteloze toewijzingen welke zijn 
toegewezen voor zulke activiteiten in 2012 
hebben teruggegeven. Om dezelfde reden 
mogen deze emissierechten niet in 
aanmerking worden genomen ter 
berekening van de rechten om 
internationale credits te gebruiken in het 
kader van Richtlijn 2003/87/EG, met 
uitzondering van credits die vóór de 
inwerkingtreding van dit besluit zijn 
verworven.

Or. fr

Motivering

Het is belangrijk de rechtszekerheid te garanderen en consciëntieuze ondernemingen die zich 
in de loop van 2012 op de inwerkingtreding van de luchtvaartrichtlijn hebben voorbereid niet 
te penaliseren. Deze bepaling verzekert ook de gelijke behandeling van exploitanten, 
ongeacht of deze afwijking al dan niet op hen van toepassing is.

Amendement 17
Matthias Groote

Voorstel voor een besluit
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Het uitstel van de opneming van 
intercontinentale vluchten in de 
EU-regeling voor de emissiehandel 
(EU-ETS) tot september 2013 is een 
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uitzondering die de onderhandelingen in 
de ICAO een nieuwe impuls moet geven 
en moet bijdragen tot de afronding ervan. 
Wordt er geen overeenstemming bereikt 
over een concrete routekaart, bindende 
doelstellingen en marktgebaseerde 
maatregelen met het oog op de beperking 
van de emissies in het luchtverkeer, dan
wordt de EU-ETS opnieuw voor alle 
internationale vluchten van kracht.

Or. de

Motivering

Er moet duidelijk gesteld worden dat de ICAO alleen tijd wordt gegund om de geboekte 
vooruitgang om te zetten in concrete resultaten. Indien dat niet lukt, is er geen andere 
mogelijkheid dan de EU-ETS opnieuw voor alle vluchten in te voeren.

Amendement 18
Martin Callanan

Voorstel voor een besluit
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Om te vermijden dat de 
concurrentie wordt verstoord en dat de 
ecologische integriteit van de EU-regeling 
wordt afgezwakt, is de huidige afwijking 
van toepassing voor één jaar. Verdere 
stappen van de Unie op wetgevingsgebied 
zijn alleen wenselijk indien bij de ICAO-
vergadering duidelijke en afdoende 
vooruitgang wordt geboekt.

Or. en

Motivering

Ook dit amendement vermijdt het gebruik van termen die de lopende onderhandelingen in het 
gedrang zouden brengen en onbewust zouden kunnen inspelen op de angst van andere 
onderhandelingspartijen in de ICAO.

Amendement 19
Gerben-Jan Gerbrandy
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Voorstel voor een besluit
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) De Unie streeft ernaar haar 
CO2-emissies, met inbegrip van 
luchtvaartemissies, te verminderen. Om 
een aanzienlijke emissiereductie mogelijk 
te maken mag geen enkele specifieke 
sector van de EU-economie worden 
vrijgesteld. Daarbij dient te worden 
opgemerkt dat de luchtvaartsector een 
aantal subsidies geniet en geen belasting 
op de toegevoegde waarde betaalt, noch 
belasting op brandstof voor 
luchtvaartactiviteiten. De sector geniet 
ook een bijzonder gunstige regeling 
inzake overheidssteun, zoals omschreven 
in de Mededeling van de Commissie van 
9 december 2005 "Communautaire 
richtsnoeren voor financiering van 
luchthavens en aanloopsteun van de 
overheid voor luchtvaartmaatschappijen 
met een regionale luchthaven als 
thuishaven".

Or. en

Amendement 20
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Theodoros Skylakakis, Markus Ferber, Michael 
Gahler, Gesine Meissner

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van artikel 16 van Richtlijn 
2003/87/EG nemen de lidstaten geen 
maatregelen tegen luchtvaartexploitanten 
met betrekking tot de vereisten van artikel 
12, lid 2 bis, en artikel 14, lid 3, van 
Richtlijn 2003/87/EG die ontstaan vóór 
1 januari 2014 ten aanzien van activiteiten 

In afwijking van artikel 16 van Richtlijn 
2003/87/EG nemen de lidstaten geen 
maatregelen tegen luchtvaartexploitanten 
met betrekking tot de vereisten van artikel 
12, lid 2 bis, en artikel 14, lid 3, van 
Richtlijn 2003/87/EG die ontstaan vóór 
1 mei 2014 ten aanzien van activiteiten in 
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van of naar luchthavens in landen buiten de 
Europese Unie die geen lid zijn van de 
EVA, onderhorigheden en gebiedsdelen 
van EER-lidstaten of landen die een 
toetredingsverdrag met de Unie hebben 
ondertekend, wanneer aan zulke 
luchtvaartexploitanten in 2012 geen 
kosteloze toewijzingen zijn afgegeven of 
die, indien aan hen zulke emissierechten 
zijn afgegeven, een overeenkomstig aantal 
emissierechten voor annulering aan de 
lidstaten hebben teruggegeven.

de Europese Unie en van luchthavens in 
landen buiten de Europese Unie, wanneer 
aan zulke luchtvaartexploitanten in het 
desbetreffende jaar geen kosteloze 
toewijzingen zijn afgegeven of die, indien 
aan hen zulke emissierechten zijn 
afgegeven, een overeenkomstig aantal 
emissierechten voor annulering aan de 
lidstaten hebben teruggegeven.

Or. en

Motivering

De afwijking moet ook voor vluchten binnen de EU gelden, om concurrentiedistorsies te 
voorkomen. Bovendien moet zij gelden voor 2012 en 2013. Dit biedt de Europese 
luchtvaartondernemingen rechtszekerheid wat hun verplichtingen in 2013 betreft. Ook al 
komt de ICAO eind 2013 tot een akkoord over een kaderovereenkomst, dan nog moet de 
afwijking ook voor 2013 gelden. Het voorstel mag de reikwijdte van de EU-ETS-richtlijn niet 
uitbreiden door unilateraal EVA-landen op te nemen.

Amendement 21
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Markus Ferber, Michael Gahler, Gesine Meissner

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van artikel 16 van Richtlijn 
2003/87/EG nemen de lidstaten geen 
maatregelen tegen luchtvaartexploitanten 
met betrekking tot de vereisten van artikel 
12, lid 2 bis, en artikel 14, lid 3, van 
Richtlijn 2003/87/EG die ontstaan vóór 
1 januari 2014 ten aanzien van activiteiten 
van of naar luchthavens in landen buiten de 
Europese Unie die geen lid zijn van de 
EVA, onderhorigheden en gebiedsdelen 
van EER-lidstaten of landen die een 
toetredingsverdrag met de Unie hebben 
ondertekend, wanneer aan zulke 
luchtvaartexploitanten in 2012 geen 

In afwijking van artikel 16 van Richtlijn 
2003/87/EG nemen de lidstaten geen 
maatregelen tegen luchtvaartexploitanten 
met betrekking tot de vereisten van artikel 
12, lid 2 bis, en artikel 14, lid 3, van 
Richtlijn 2003/87/EG die ontstaan vóór 
1 januari 2014 ten aanzien van activiteiten 
van of naar luchthavens in landen buiten de 
Europese Unie die geen lid zijn van de 
EER, onderhorigheden en gebiedsdelen 
van EER-lidstaten of landen die een 
toetredingsverdrag met de Unie hebben 
ondertekend, wanneer aan zulke 
luchtvaartexploitanten in 2012 geen 
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kosteloze toewijzingen zijn afgegeven of 
die, indien aan hen zulke emissierechten 
zijn afgegeven, een overeenkomstig aantal 
emissierechten voor annulering aan de 
lidstaten hebben teruggegeven.

kosteloze toewijzingen zijn afgegeven of 
die, indien aan hen zulke emissierechten 
zijn afgegeven, een overeenkomstig aantal 
emissierechten voor annulering aan de 
lidstaten hebben teruggegeven.

Or. en

Motivering

Niet alle EVA-landen hebben besloten Richtlijn 2003/87/EG in hun nationale wetgeving te 
integreren; alleen de EVA-landen die ook lid zijn van de EER hebben dit gedaan (IJsland, 
Liechtenstein en Noorwegen, maar Zwitserland niet). Daarom moet in de tekst worden 
verwezen naar de EER-landen, niet naar de EVA-landen.

Amendement 22
Françoise Grossetête, Christine De Veyrac

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Emissierechten die overeenkomstig artikel 
2 zijn geannuleerd worden niet in 
aanmerking genomen voor het berekenen 
van de rechten om internationale credits te 
gebruiken in het kader van Richtlijn 
2003/87/EG.

Emissierechten die overeenkomstig artikel 
2 zijn geannuleerd worden niet in 
aanmerking genomen voor het berekenen 
van de rechten om internationale credits te 
gebruiken in het kader van Richtlijn 
2003/87/EG. Internationale credits die 
door luchtvaartexploitanten vóór de 
inwerkingtreding van dit besluit zijn 
verworven overeenkomstig Richtlijn 
2008/101/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 19 november 2008 tot 
wijziging van Richtlijn 2003/87/EG 
teneinde ook luchtvaartactiviteiten op te 
nemen in de regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten binnen de 
Gemeenschap1,  mogen in 2013 worden 
gebruikt binnen de grens van 15% van de 
geannuleerde of ingeleverde 
emissierechten.
____________
1 PB L 8 van 13.1.2009, blz. 3.
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Or. fr

Motivering

Het is belangrijk de rechtszekerheid te garanderen en consciëntieuze ondernemingen die zich 
in de loop van 2012 op de inwerkingtreding van de luchtvaartrichtlijn hebben voorbereid niet 
te penaliseren. Deze bepaling verzekert ook de gelijke behandeling van exploitanten, 
ongeacht of deze afwijking al dan niet op hen van toepassing is.

Amendement 23
Peter Liese

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
De lidstaten gebruiken de inkomsten die 
voortvloeien uit de veiling van 
emissierechten voor de internationale 
inspanningen ter bestrijding van de 
klimaatverandering, en ter aanpassing 
aan de gevolgen van klimaatverandering 
in ontwikkelingslanden, alsmede ter 
financiering van onderzoek en 
ontwikkeling met betrekking tot beperking 
en aanpassing, met name op het gebied 
van aeronautica en luchtvervoer. De 
veilingopbrengsten moeten ook worden 
gebruikt voor transport met een lage 
emissie. Ten slotte moeten de opbrengsten 
ook worden gebruikt voor de financiering 
van bijdragen aan het Wereldfonds voor 
energie-efficiency en hernieuwbare 
energie en het Groen Klimaatfonds in het 
kader van het UNFCCC, alsmede van 
maatregelen ter voorkoming van 
ontbossing.

Or. en

Motivering

Tijdens de onderhandelingen over de richtlijn heeft het Europees Parlement aangedrongen op 
duidelijke, juridisch bindende oormerking. De lidstaten waren daar toen niet toe bereid, en de 
richtlijn bevat alleen een aanbeveling. De EU-regeling zou gemakkelijker aanvaard worden 
indien de lidstaten bereid zijn duidelijker toezeggingen te doen. Er zouden 
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gemeenschappelijke projecten met derde landen kunnen worden opgezet voor onderzoek naar 
technologieën om emissies in de luchtvaart te beperken. Een bijdrage van de lidstaten tot 
aanpassing en beperking, met inbegrip van twee VN-fondsen, zou eveneens kunnen helpen om 
de steun van ontwikkelingslanden te winnen.

Amendement 24
Satu Hassi, Sabine Wils

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
Artikel 3 quinquies, lid 4, van Richtlijn 
2003/87/EG wordt vervangen door:
De lidstaten gebruiken de inkomsten die 
voortvloeien uit de veiling van 
emissierechten voor de internationale 
inspanningen ter bestrijding van de 
klimaatverandering, en ter aanpassing 
aan de gevolgen van klimaatverandering 
in ontwikkelingslanden, alsmede ter 
financiering van onderzoek en 
ontwikkeling met betrekking tot beperking 
en aanpassing, met name op het gebied 
van aeronautica en luchtvervoer. 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 lidstaten stellen de Commissie 
regelmatig in kennis van acties die 
overeenkomstig dit lid worden 
ondernomen.”

Or. en

Motivering

Het EU-ETS zou voor de internationale luchtvaart moeten blijven gelden totdat er een 
doeltreffend wereldwijd systeem is ingevoerd dat de klimaatimpact van de sector significant 
vermindert. Om vertrouwen in de EU-regeling tot stand te brengen zouden de opbrengsten 
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eenduidig moeten worden toegewezen aan de financiering van internationale 
klimaatmaatregelen, met inbegrip van de financiering van R&D ter vermindering van de 
klimaatimpact van de sector.


