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PR_COD_1amCom

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot tijdelijke 
afwijking van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de 
Gemeenschap
(COM(2012)0697 – C7-0385/2012 – 2012/0328(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2012)0697),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 192, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0385/2012),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van ...1,

– gezien het advies van het Comité van de Regio's van …2,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en het advies van de Commissie vervoer en toerisme (A7-0000/2012),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien de Commissie voornemens 
is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te 
vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie, alsmede aan de nationale parlementen.

                                               
1 PB C …
2 PB C …
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Amendement 1

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 
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.

(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 
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 betreffende de 
kalenderjaren 2010 tot 2012 voor de 
rapportage van geverifieerde emissies en 
voor de overeenkomstige inlevering van 
emissierechten voor inkomende en 
uitgaande vluchten van en naar zulke 
luchthavens, 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. Voor 
luchtvaartexploitanten die dat wensen, 
moet het mogelijk zijn aan die vereisten te 
blijven voldoen.

Or. en

Motivering

Dit amendement maakt duidelijk dat de afwijking van artikel 16 van Richtlijn 2003/87/EG 
alleen betrekking heeft op vereisten voor de kalenderjaren 2010 - 2012. Om te vermijden dat 
het besluit door de lidstaten moet worden omgezet moet het toepassingsgebied van de 
afwijking zeer duidelijk worden afgebakend om dubbelzinnigheden te voorkomen.
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Amendement 2

Voorstel voor een besluit
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De Europese Unie verwacht dat de 
ICAO-vergadering een besluit neemt 
inzake een mondiale 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

Het moet onderstreept worden dat de EU zeer duidelijke verwachtingen heeft ten aanzien van 
de ICAO-vergadering en dat niet elk resultaat als een succes kan worden beschouwd.

Amendement 3

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 
afgegeven voor zulke activiteiten voor
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.

Or. en
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Motivering

Zoals hoger gezegd mag de formulering geen ruimte laten voor interpretatie. Daarom moet 
worden duidelijk gemaakt dat het aantal toewijzingen dat moet worden teruggegeven, 
gebaseerd is op het aandeel van geverifieerde tonkilometers van de relevante 
vluchtactiviteiten gebaseerd op het referentiejaar 2010.  Anders zouden de exploitanten het 
cijfer anders kunnen interpreteren. Bovendien moet worden duidelijk gemaakt dat alleen 
luchtvaartemissierechten voor 2012 beschouwd worden als voor annulering terug te geven 
emissierechten Anders zou er sprake zijn van een verstoring van de hoeveelheid 
emissierechten in omloop als referentie voor de te veilen 15% (zie amendement 4).

Amendement 4

Voorstel voor een besluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Emissierechten die niet aan zulke 
exploitanten zijn afgegeven of zijn 
teruggegeven, moeten worden geannuleerd. 
Het aantal luchtvaartemissierechten dat 
wordt geveild, is in overeenstemming met 
artikel 3 quinquies, lid 1, van Richtlijn 
2003/87/EG,

(4) Luchtvaartemissierechten voor 2012
die niet aan zulke exploitanten zijn 
afgegeven of zijn teruggegeven, moeten 
worden geannuleerd. Het aantal 
luchtvaartemissierechten dat wordt geveild 
door de lidstaten moet volgens de 
berekeningen van de Commissie worden 
verminderd tot 15% van de totale 
hoeveelheid luchtvaartemissierechten 
voor 2012 in omloop.

Or. en

Motivering

Zonder deze wijziging is er geen juridische basis voor het verminderen van de te veilen 
hoeveelheid rechten. Om de veiling van een geringere hoeveelheid rechten mogelijk te maken 
met inachtneming van de annulaties van kosteloze toewijzingen volgens artikel 2, moet in het 
besluit een afwijking van artikel 3 quinquies van de richtlijn, met name van lid 1 en 3, worden 
opgenomen. Zodoende zal 15% van de totale hoeveelheid emissierechten in omloop worden 
geveild.
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Amendement 5

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 regeling 
wordt afgezwakt, mag de huidige 
afwijking niet langer dan één jaar van 
toepassing zijn. Verdere 
wetgevingsinitiatieven zijn alleen gepast 
indien duidelijke en voldoende 
vorderingen inzake internationale 
luchtvaartemissierechten worden gemaakt 
in de ICAO vergadering, onder meer de 
sluiting van een overeenkomst inzake een 
mondiale MBM met een realistisch 
uitvoeringsschema en inzake een niet-
discriminerend kader dat ervoor zorgt dat 
alle internationale 
luchtvaartemissierechten gedekt zijn door 
nationale en regionale MBM's, in 
afwachting van de toepassing van de 
mondiale MBM.

Or. en

Motivering

Het moet duidelijk zijn dat het voorstel slechts voor één jaar geldt en dat, indien er geen 
degelijke oplossing komt in de ICAO-vergadering in september 2013, de richtlijn zal worden 
toegepast zoals voorzien, ook voor intercontinentale vluchten.

Amendement 6

Voorstel voor een besluit
Artikel 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 

In afwijking van artikel 16 van Richtlijn 
2003/87/EG nemen de lidstaten geen 
maatregelen tegen luchtvaartexploitanten 
met betrekking tot de vereisten betreffende 



PE502.041v01-00 10/16 PR\922238NL.doc

NL

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 
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 kalenderjaren 2010 tot 2012 van artikel 
12, lid 2 bis, en artikel 14, lid 3, van 
Richtlijn 2003/87/EG 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 
kosteloze toewijzingen zijn afgegeven of 
die, indien aan hen zulke emissierechten
zijn afgegeven, het aantal 
luchtvaartemissierechten voor 2012 dat 
overeenkomt met het aandeel van 
geverifieerde tonkilometers van 
vluchtactiviteiten gebaseerd op het 
referentiejaar 2010, voor annulering aan 
de lidstaten hebben teruggegeven.

Or. en

Motivering

Dit amendement maakt duidelijk dat de afwijking van artikel 16 van Richtlijn 2003/87/EG 
alleen betrekking heeft op vereisten voor de kalenderjaren 2010 - 2012. Om te vermijden dat 
het besluit door de lidstaten moet worden omgezet moet het toepassingsgebied van de 
afwijking zeer duidelijk worden afgebakend om dubbelzinnigheden te voorkomen.

Amendement 7

Voorstel voor een besluit
Artikel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten annuleren alle emissierechten
van 2012 voor vluchten van of naar in 
artikel 1 bedoelde luchthavens die niet zijn 
afgegeven, of die, indien ze wel zijn 
afgegeven, aan hen zijn teruggegeven.

De lidstaten annuleren alle 
luchtvaartemissierechten van 2012 voor 
vluchten van of naar in artikel 1 bedoelde 
luchthavens die niet zijn afgegeven, of die, 
indien ze wel zijn afgegeven, aan hen zijn 
teruggegeven. In afwijking van artikel 3 
quinquies van Richtlijn 2003/87/EG, 
veilen de lidstaten een verminderd aantal 
luchtvaartemissierechten met betrekking 
tot 2012. Deze vermindering is evenredig 
met het lagere aantal van totale 
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luchtvaartemissierechten in omloop.

Or. en

Motivering

Zonder deze wijziging is er geen juridische basis voor het verminderen van de te veilen 
hoeveelheid rechten. Om de veiling van een geringere hoeveelheid rechten mogelijk te maken 
met inachtneming van de annulaties van kosteloze toewijzingen volgens artikel 2, moet in het 
besluit een afwijking van artikel 3 quinquies van de richtlijn, met name van lid 1 en 3 worden 
opgenomen. Zodoende zal 15% van de totale hoeveelheid emissierechten in omloop worden 
geveild.
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TOELICHTING

De bestaande wetgeving:

In 2008 kwamen het Europees Parlement en de Raad van Ministers na lang en rijp beraad tot 
overeenstemming om de luchtvaart in de EU-ETS-regeling te integreren.

De Raad steunde de wetgeving unaniem; het Parlement met meer dan 90 procent van de 
stemmen. Het argument om luchtvaart in de regeling te integreren was dat een oplossing 
moest worden gevonden voor de snel toenemende broeikasgasemissies afkomstig van deze 
sector. Sedert 1990, het referentiejaar van het Protocol van Kyoto, zijn de 
broeikasgasemissies uit de luchtvaart met ongeveer 100 procent toegenomen. Dit staat in 
schril contrast met de verplichting om deze broeikasgasemissies terug te dringen en met de 
2°C-doelstelling, die door de internationale gemeenschap is onderschreven, bijvoorbeeld in 
Cancun.
De luchtvaartemissies niet aanpakken zou ook onverantwoord zijn  als men coherent en 
eerlijk wil zijn ten aanzien van andere bedrijfssectoren en andere transportmodi die wel 
gereguleerd worden in de EU en de lidstaten. De ETS-regeling voor de luchtvaart is zeer 
gematigd in vergelijking met andere bedrijfssectoren in de Europese Unie. De 
luchtvaartindustrie moet haar emissies slechts met 5 procent terugdringen tegen 2020, in 
vergelijking met de 21 procent die voor andere sectoren geldt, en ze heeft toegang tot 
reducties uit andere sectoren. Slechts 15 procent van de luchtvaartemissierechten wordt 
geveild, tegenover 100 procent in de elektriciteitssector en de kleinere hoeveelheid kosteloze 
toewijzingen in vele bedrijfssectoren. De extra kosten voor de passagiers en de 
luchtvaartmaatschappijen zijn zeer redelijk. Volgens de Commissie zou de prijs van een ticket 
voor een intercontinentale vlucht met minder dan 2 euro stijgen indien de 
luchtvaartmaatschappijen de certificaten die zij gratis krijgen niet in de prijs opnemen .Vele 
Europese en niet-Europese luchtvaartmaatschappijen hebben hun prijzen al lichtjes verhoogd 
wegens de introductie van het EU-ETS. Ryanair bijvoorbeeld heeft de prijs voor een ticket 
met 25 centiem per vlucht1 verhoogd. De vele taksen en toeslagen die de EU-lidstaten en 
derde landen, zoals de VS en India, heffen vormen een veel hogere kost.
"De prijs van de ETS-regeling voor een vlucht van Londen Heathrow naar Shanghai bedraagt 
minder dan een kop koffie op Heathrow (J.G. Gerbrandy, ondervoorzitter van de ENVI-
Commissie).

De huidige wetgeving regelt alle vluchten die opstijgen en/of landen in Europa en 
luchtvaartmaatschappijen van derde landen nemen deel aan de ETS-regeling wanneer zij in 
Europa opstijgen en/of landen. Het is vooral om milieuredenen dat inkomende en uitgaande 
vluchten in aanmerking worden genomen aangezien twee derden van de emissies 
gegenereerd worden door interncontinentale vluchten en slechts een derde door vluchten 
binnen de Europese Unie Deze bepaling is aan een grondig onderzoek onderworpen niet 
alleen door juristen van de Commissie maar ook door onafhankelijke juristen en uit de 
analyse is gebleken dat ze volledig in overeenstemming is met het internationaal recht.

                                               
1 Ryanair heeft vooral vluchten binnen de Europese Unie.
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Bezwaren van derde landen en een kritische beoordeling:

Al vóór de goedkeuring van de wetgeving hebben derde landen zoals de VS en China zich 
ertegen verzet dat vluchten van hun respectieve luchtvaartmaatschappijen in het systeem 
zouden worden opgenomen. Op grond van de juridische beoordeling en de politieke en 
ecologische argumenten voor gelijke behandeling, hebben het Parlement en de Raad evenwel 
besloten ook luchtvaartmaatschappijen van derde landen op te nemen op niet-discriminatoire 
basis.  De US Airline Association en drie Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen betwistten 
de regeling naar Brits recht en de zaak werd naar het Europees Hof van Justitie verwezen.
Het Hof kwam tot de duidelijke uitspraak dat de wetgeving in overeenstemming was met 
internationaal recht (Arrest van het HvJ in zaak C-366/10, 21 december 2011). Een van de 
argumenten van de derde landen was dat de Europese Unie hun luchtvaartmaatschappijen zou 
doen betalen voor het gebruik van hun eigen luchtruim, waarbij bijvoorbeeld, 
luchtvaartmaatschappijen zouden moeten betalen wanneer zij over Amerikaans grondgebied 
vliegen.  Hiervan is hier geen sprake aangezien de EU-ETS-regeling verband houdt met 
aankomst op en vertrek uit luchthavens , en de en route-emissies de meeteenheid zijn.  Dit is 
geen specifiek kenmerk van de EU-ETS-regeling. Ook voor nationale toeslagen en taksen, 
bijvoorbeeld in het VK en Duitsland, wordt een soortgelijk beginsel toegepast.  De Britse 
luchthavenrechten bedragen meer voor een vlucht naar Mexico City dan voor een vlucht naar 
het Canadese Toronto.  

Vlucht van Londen naar Mexico City
Voor een vlucht in business class van Londen naar 
Mexico City (ongeveer 8000 km) zal vanaf 1 april 
2012 162 pond (195 euro/257 dollar) 
luchthavenrechten worden betaald.

Vlucht van Londen naar Toronto

Voor een vlucht naar het Canadese Toronto 
(ongeveer 5.600 km) zal slechts 130 pond (156 
euro/ 206 dollar) luchthavenrechten worden 
betaald.  

Het prijsverschil is een gevolg van het verschil in afstand. Een groot deel van de afstand is 
Amerikaans luchtruim. Dit betekent dat het verschil tussen 130 pond luchthavenrechten en 
162 pond luchthavenrechten een gevolg is van de langere afstand, met name door het 
Amerikaanse luchtruim.
Hetzelfde geldt voor de Duitse luchthaventaksen.

Vlucht van Frankfurt naar Warschau 
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Voor een vlucht van Frankfurt naar Warschau wordt 
7,5 euro (10 dollar) aan Duitse luchthaventaksen 
geheven.  

Vlucht van Frankfurt naar Tokyo 

Voor een vlucht van Frankfurt naar Tokyo wordt 42,18 euro 
(56 dollar) aan Duitse luchthaventaksen geheven.  

Het verschil tussen de zeer lager Duitse luchthaventaks en de zeer hoge is het gevolg van de 
langere afstand, met name over Russisch grondgebied.

Zowel de Duitse regeling als de Britse luchthavenrechten worden door derde landen aanvaard 
en lokken niet zo'n heftige kritiek of represailles uit. Het standpunt van de VS luidt dat zij 
gerechtigd zijn taksen te heffen op vluchten die opstijgen of landen in hun respectieve landen, 
net zoals in het geval van de EU- ETS-regeling.  Dit is ook de rechtvaardiging voor de 
Amerikaanse en de Indiase heffingen. Hieruit blijkt dat er het debat sterk politiek gekleurd 
is. De bezwaren kunnen gedeeltelijk zijn ingegeven door het idee dat EU-wetgeving niet zo 
belangrijk is als de wetgeving van de lidstaten.  Ook het aspect dat de EU-ETS-regeling bij 
uitstek gerechtvaardigd is voor het beperken van de gevolgen van de klimaatverandering kan 
een reden zijn voor de felle kritiek van bepaalde derde landen. Zo wil bijvoorbeeld de nieuwe 
meerderheid in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden aantonen dat hun eigen 
klimaatwetgeving, die ook betrekking had op de internationale luchtvaart  (Waxman -
Markey), dode wetgeving is.

Het ICAO-proces:

Al in 1997 heeft de Internationale burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) de taak gekregen 
om de luchtvaartemissies te reguleren.
Jammer genoeg is er tot nu geen sprake van enige oplossing.  De EU heeft altijd gesteld dat 
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zij uiteraard een internationale overeenkomst zou verkiezen en de verplichting om de 
onderhandelingen voort te zetten is opgenomen in de bestaande EU-ETS-wetgeving.  Op de 
bijeenkomst van de ICAO-raad van 9 november 2012 werd aanzienlijke vooruitgang 
geboekt op weg naar een algemene regulering van luchtvaartemissies. Er werd een werkgroep 
op hoog niveau opgezet om een oplossing voor te bereiden voor de volgende bijeenkomst van 
de algemene vergadering van de ICAO.  De algemene vergadering van de ICAO komt slechts 
om de drie jaar bijeen, de volgende bijeenkomst heeft plaats in september 2013.  De derde 
landen die bezwaar hadden tegen de Europese regeling, hebben altijd gezegd dat zij een 
algemene oplossing in het kader van ICAO wensen.
Jammer genoeg zijn de tegenstanders van de EU-ETS-regeling nog niet tot overeenstemming 
gekomen over de manier waarop ICAO het probleem precies zou moeten oplossen.  Maar we 
moeten erkennen dat de leiding van de ICAO zich zeer sterk inzet.

Het 'zet de klok stil'-voorstel:

In het licht van het besluit van de ICAO-raad van 9 november 2012, heeft de Commissie 
aangekondigd dat zij een voorstel zal indienen om de toepassing van de EU-ETS-regeling 
voor intercontinentale vluchten op te schorten.

Op 20 november diende de Commissie een voorstel in bij het Parlement en de Raad om de 
klok stil te zetten. Dit voorstel is bedoeld om het positieve momentum in de ICAO te 
versterken en om de kansen te vergroten voor een succesvolle uitkomst van de 
bijeenkomst van de ICAO-vergadering van 2013,  eerst en vooral met betrekking tot het 
ontwikkelen van een mondiale marktgebaseerde maatregel (MBM) en ten tweede, inzake de 
vaststelling van een kader om de toepassing van marktgebaseerde maatregelen op de 
internationale luchtvaarttijdig te faciliteren voordat de mondiale marktgebaseerde maatregel 
van kracht wordt.

Volgens het voorstel zou de EU-ETS-regeling niet worden toegepast voor 
intercontinentale vluchten met betrekking tot emissies gedurende 2012. Vluchten binnen 
het Europees gebied vallen onder de verplichting van de richtlijn zoals goedgekeurd 
door het Parlement en de Raad in 2008.  Alle maatregelen zijn niet-discriminerend, wat 
betekent dat dezelfde regels gelden voor EU- en niet-EU-luchtvaartmaatschappijen. Dit 
houdt in dat een EU-luchtvaartmaatschappij die van een EU-luchthaven naar een luchthaven 
van een derde land vliegt, van de regeling is ontheven en dat een luchtvaartmaatschappij van 
een derde land die binnen het Europees gebied vliegt wel onder de verplichtingen van de 
richtlijn valt.

Aanbeveling van de rapporteur

Uw rapporteur verwelkomt in principe het Commissievoorstel en stelt voor dit snel goed te 
keuren. Volgens de huidige richtlijn moeten luchtvaartmaatschappijen tegen 30 april 2013 
hun toewijzingen inleveren. Omwille van de rechtszekerheid zou de wetgevingprocedure dan 
ook vóór die datum moeten zijn afgerond, met dien verstande dat de argumenten zorgvuldig 
moeten worden onderzocht en dat de collega's in de commissies ENVI- en TRAN de kans 
moeten krijgen amendementen in te dienen.
Een aantal amendementen zijn kennelijk noodzakelijk om juridische redenen. Ze dienen 
alleen ter verheldering van de doelstellingen van het voorstel zoals uiteengezet in de 
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toelichting, de overwegingen en de bijgaande mededeling van de Commissie.
Aangezien de Commissie geen omzetting in de nationale wetgeving van de lidstaten beoogt, 
moet het besluit nauwkeurig worden geformuleerd en mag er geen ruimte zijn voor 
interpretatie. Door nauwkeurig vast te leggen welke vereisten door de afwijking zullen 
worden gedekt en hoeveel en welk soort toewijzingen de exploitanten moeten teruggeven om 
gebruik te maken van de afwijking, wordt rechtszekerheid gecreëerd.
Er moet ook een juridische basis zijn voor het verminderen van de geveilde hoeveelheden, 
wat tot dusver niet het geval is, aangezien het voorstel alleen betrekking heeft op een 
afwijking van artikel 16. Indien de berekening van de te veilen hoeveelheden niet wordt 
gewijzigd, dan zou dezelfde hoeveelheid door de lidstaten moeten worden geveild, wat 
duidelijk niet de bedoeling is. In plaats daarvan zou het veilingpercentage 15% moeten 
bedragen van de totale hoeveelheid luchtvaartrechten in omloop in het jaar 2012 (zie 
amendementen 1, 3, 4, 6, 7).

Het moet duidelijk worden gemaakt dat het uitsluitend binnen de EU toepassen van de 
regeling niet langer dan één jaar kan worden aangehouden. Alle luchtvaartmaatschappijen 
die dezelfde routes vliegen worden gelijk behandeld. De toewijzingen die tegen 30 april 2013 
moeten worden ingeleverd hebben betrekking op het jaar 2012, een jaar waarin de 
koolstofprijs zeer laag lag (tussen 6 en 8 euro) en waarin luchtvaartmaatschappijen tot 15% 
CDM-kredieten kunnen gebruiken (ongeveer 0,4 euro). Om die reden blijft een mogelijke 
verstoring van de mededinging tussen EU-luchtvaartmaatschappijen en maatschappijen van 
derde landen beperkt, bijvoorbeeld 13,6 eurocent voor een vlucht van Hamburg naar 
Frankfurt. Een verlenging van deze situatie zou echter tot een grondige verstoring van de 
mededinging kunnen leiden en zou op milieugebied niet ambitieus genoeg zijn. Daarom moet 
duidelijk worden gemaakt dat de 'zet de klok stil'-regeling niet kan worden verlengd na 31 
december 2013. Ook moet duidelijk zijn wat de EU van de ICAO-vergadering verwacht.
Niet elk resultaat kan als een bevredigend resultaat worden gezien. Het staat al in de 
bestaande wetgeving dat we bereid zijn onze wetgeving te veranderen wanneer een globaal 
akkoord wordt bereikt. Er zal voor eind 2013 geen globale overeenkomst zijn die afdoend 
luchtvaartemissies dekt. Daarom moet in de tussentijd een kader voor regionale en nationale 
regelingen worden goedgekeurd. De EU mag evenwel niet aanvaarden dat de huidige 
wetgeving gewoonweg wordt afgeschaft in het licht van een slechts potentieel akkoord in het 
kader van ICAO (zie amendementen 2 en 5).

Het Commissievoorstel biedt de kans om zonder omwegen duidelijk te maken dat het niet 
de EU is die een internationale overeenkomst in de weg staat. Indien derde landen zelfs na 
de goedkeuring van de voorstel niet echt tot een compromis komen op ICAO-niveau, dan is 
dat een onmiskenbaar signaal dat de landen die altijd aandringen op een internationale 
oplossing in het kader van ICAO, hier eigenlijk niet echt achter staan. Anderzijds zou een 
overeenkomst binnen ICAO de voorkeur genieten van iedereen, ook van de Europese Unie.


