
AM\1013223NL.doc PE526.060v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie industrie, onderzoek en energie

2013/0344(COD)

19.12.2013

AMENDEMENTEN
17 - 65

Ontwerpadvies
Eija-Riitta Korhola
(PE524.643v01-00)

Wijziging van Richtlijn 2003/87/EG tot vaststelling van een regeling voor de 
handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap, met het oog op 
de tenuitvoerlegging tegen 2020 van een internationale overeenkomst die op 
emissies van de internationale luchtvaart wereldwijd één marktgebaseerde 
maatregel toepast

Voorstel voor een richtlijn
(COM(2013)0722 – C7-0374/2013 – 2013/0344(COD))



PE526.060v01-00 2/32 AM\1013223NL.doc

NL

AM_Com_LegOpinion



AM\1013223NL.doc 3/32 PE526.060v01-00

NL

Amendement 17
Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
–

Voorstel tot verwerping

Het Europees Parlement verwerpt het 
voorstel van de Commissie.

Or. fr

Motivering

Het is voorbarig om in 2014 te willen vooruitlopen op een internationale overeenkomst die op 
het niveau van de ICAO nog niet is afgesloten en om de luchtvaartmaatschappijen die in de 
Europese Unie actief zijn lasten op te leggen die in de rest van de wereld geen equivalent 
hebben.

Amendement 18
Laurence J.A.J. Stassen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De Unie zet zich in voor de sluiting 
van een toekomstige internationale 
overeenkomst om de gevolgen van 
broeikasgasemissies van de luchtvaart te 
beheersen, en beperkt tegelijkertijd 
autonoom de gevolgen voor de 
klimaatverandering van vluchten naar en 
van luchtvaartterreinen in de Unie. Om 
ervoor te zorgen dat deze doelstellingen 
elkaar onderling ondersteunen en niet 
met elkaar botsen, moet rekening worden 
gehouden met ontwikkelingen en 
standpunten die worden ingenomen in 
internationale fora, en met name met de 
op de 38e vergadering van de 
Internationale 
Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO -
International Civil Aviation Organization) 

Schrappen
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goedgekeurde resolutie waarin het 
"Consolidated statement of continuing 
ICAO policies and practices related to 
environmental protection" is opgenomen.

Or. nl

Amendement 19
Werner Langen, Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De Unie zet zich in voor de sluiting van 
een toekomstige internationale 
overeenkomst om de gevolgen van 
broeikasgasemissies van de luchtvaart te 
beheersen, en beperkt tegelijkertijd 
autonoom de gevolgen voor de 
klimaatverandering van vluchten naar en 
van luchtvaartterreinen in de Unie. Om 
ervoor te zorgen dat deze doelstellingen 
elkaar onderling ondersteunen en niet 
met elkaar botsen, moet rekening worden
gehouden met ontwikkelingen en 
standpunten die worden ingenomen in 
internationale fora, en met name met de op 
de 38e vergadering van de Internationale 
Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO -
International Civil Aviation Organization) 
goedgekeurde resolutie waarin het 
"Consolidated statement of continuing 
ICAO policies and practices related to 
environmental protection" is opgenomen.

(1) De Unie zet zich in voor de sluiting van 
een toekomstige internationale 
overeenkomst om de gevolgen van 
broeikasgasemissies van de luchtvaart te 
beheersen. Er wordt rekening gehouden 
met ontwikkelingen en standpunten die 
worden ingenomen in internationale fora, 
en met name met de op de 38e vergadering 
van de Internationale 
Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO -
International Civil Aviation Organization) 
goedgekeurde resolutie waarin het 
"Consolidated statement of continuing 
ICAO policies and practices related to 
environmental protection" is opgenomen.

Or. de

Amendement 20
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De Unie zet zich in voor de sluiting van 
een toekomstige internationale 
overeenkomst om de gevolgen van 
broeikasgasemissies van de luchtvaart te 
beheersen, en beperkt tegelijkertijd 
autonoom de gevolgen voor de 
klimaatverandering van vluchten naar en 
van luchtvaartterreinen in de Unie. Om 
ervoor te zorgen dat deze doelstellingen 
elkaar onderling ondersteunen en niet met 
elkaar botsen, moet rekening worden 
gehouden met ontwikkelingen en 
standpunten die worden ingenomen in 
internationale fora, en met name met de op 
de 38e vergadering van de Internationale 
Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO -
International Civil Aviation Organization) 
goedgekeurde resolutie waarin het 
"Consolidated statement of continuing 
ICAO policies and practices related to 
environmental protection" is opgenomen.

(1) De Unie zet zich in voor de sluiting van 
een toekomstige internationale 
overeenkomst om de gevolgen van 
broeikasgasemissies van de internationale
luchtvaart te beheersen, en beperkt 
tegelijkertijd autonoom de gevolgen voor 
de klimaatverandering van vluchten in de 
Unie en de EER. Om ervoor te zorgen dat 
deze doelstellingen elkaar onderling 
ondersteunen en niet met elkaar botsen, 
moet rekening worden gehouden met 
ontwikkelingen en standpunten die worden 
ingenomen in internationale fora, en met 
name met de op de 38e vergadering van de 
Internationale Burgerluchtvaartorganisatie 
(ICAO - International Civil Aviation 
Organization) goedgekeurde resolutie 
waarin het "Consolidated statement of 
continuing ICAO policies and practices 
related to environmental protection" is 
opgenomen.

Or. en

Amendement 21
Satu Hassi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Het spreekt voor zich dat de 
luchtvaartsector zich bij activiteiten die in 
het territorium van de Unie worden 
ontplooid aan de wetgeving van de Unie 
dient te houden. Ook dient erop gewezen 
te worden dat de luchtvaartsector het 
voordeel geniet van een aantal EU-
subsidies, zoals een vrijstelling van btw, in 
tegenstelling tot andere 
consumentendiensten, en vrijstelling van 
brandstofaccijnzen. Verder geniet de 
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sector zeer uitgebreide staatssteun in het 
kader van de communautaire 
richtsnoeren voor financiering van 
luchthavens en aanloopsteun van de 
overheid voor luchtvaartmaatschappijen 
met een regionale luchthaven als 
thuishaven. De Commissie moet deze 
vrijstellingen herzien en btw invoeren 
voor alle interne EU-vluchten en vluchten 
vanuit de EU, aangezien deze beschouwd 
moeten worden als consumentendiensten 
binnen de EU. Tevens moet de Commissie 
de onderhandelingen heropenen over alle 
overeenkomsten inzake luchtdiensten, om 
ervoor te zorgen dat brandstofheffingen 
worden toegestaan en aangemoedigd.

Or. en

Motivering

De concurrentievervalsing in de vervoerssector, tengevolge van vrijstellingen voor de 
luchtvaartsector, moet worden aangepakt.

Amendement 22
Werner Langen, Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Bijgevolg geniet het de voorkeur de 
voorwaarden van Richtlijn 2003/87/EG 
van het Europees Parlement en de Raad4

tijdelijk als vervuld te beschouwen 
wanneer wordt voldaan aan de 
verplichtingen inzake de naleving van een 
bepaald percentage van de emissies van 
vluchten naar en van luchtvaartterreinen 
in derde landen. Aldus benadrukt de Unie 
dat vereisten kunnen worden toegepast in 
verband met bepaalde percentages van 
emissies van vluchten naar en van 
luchtvaartterreinen in landen van de 
Europese Economische Ruimte (EER), 

Schrappen
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net zoals wettelijke verplichtingen kunnen 
worden ingesteld voor een groter deel van 
de emissies van vluchten naar en van 
dergelijke luchtvaartterreinen.
__________________
4 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 en tot wĳziging 
van Richtlĳn 96/61/EG van de Raad (PB 
L 275 van 25.10.2003, blz. 32).

Or. de

Amendement 23
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Bijgevolg geniet het de voorkeur de 
voorwaarden van Richtlijn 2003/87/EG 
van het Europees Parlement en de Raad4

tijdelijk als vervuld te beschouwen 
wanneer wordt voldaan aan de 
verplichtingen inzake de naleving van een 
bepaald percentage van de emissies van 
vluchten naar en van luchtvaartterreinen 
in derde landen. Aldus benadrukt de Unie 
dat vereisten kunnen worden toegepast in 
verband met bepaalde percentages van 
emissies van vluchten naar en van 
luchtvaartterreinen in landen van de 
Europese Economische Ruimte (EER), net 
zoals wettelijke verplichtingen kunnen 
worden ingesteld voor een groter deel van 
de emissies van vluchten naar en van 
dergelijke luchtvaartterreinen.

(2) De vaststelling van Besluit nr. 
377/2013/EU tot tijdelijke afwijking van 
Richtlijn 2003/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad4 heeft bijgedragen 
tot vooruitgang in de ICAO. Om de vaart 
erin te houden en eraan bij te dragen dat 
er tijdens de volgende ICAO-vergadering 
een overeenkomst tot stand komt inzake 
een wereldwijde MBM voor de 
internationale luchtvaart, is het wenselijk 
de naleving van regels ten aanzien van
vluchten naar en van luchtvaartterreinen 
buiten de Unie en de Europese 
Economische Ruimte (EER) op te 
schorten.

__________________ __________________
4 Richtlĳn 2003/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 

4 Richtlĳn 2003/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 
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tot vaststelling van een regeling voor de 
handel in broeikasgasemissierechten 
binnen de Gemeenschap en tot wijziging 
van Richtlĳn 96/61/EG van de Raad 
(PB L 275 van 25.10.2003, blz. 32).

tot vaststelling van een regeling voor de 
handel in broeikasgasemissierechten 
binnen de Gemeenschap en tot wijziging 
van Richtlĳn 96/61/EG van de Raad 
(PB L 275 van 25.10.2003, blz. 32).

Or. en

Amendement 24
Judith A. Merkies

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Bijgevolg geniet het de voorkeur de 
voorwaarden van Richtlijn 2003/87/EG 
van het Europees Parlement en de Raad4

tijdelijk als vervuld te beschouwen 
wanneer wordt voldaan aan de 
verplichtingen inzake de naleving van een 
bepaald percentage van de emissies van 
vluchten naar en van luchtvaartterreinen in 
derde landen. Aldus benadrukt de Unie dat 
vereisten kunnen worden toegepast in 
verband met bepaalde percentages van 
emissies van vluchten naar en van 
luchtvaartterreinen in landen van de 
Europese Economische Ruimte (EER), net 
zoals wettelijke verplichtingen kunnen 
worden ingesteld voor een groter deel van 
de emissies van vluchten naar en van 
dergelijke luchtvaartterreinen.

Om de wereldwijde besprekingen en de 
ontwikkeling, tegen 2016, van een 
wereldwijde marktgebaseerde maatregel 
(MBM) te ondersteunen, geniet het 
bijgevolg de voorkeur de voorwaarden van 
Richtlijn 2003/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad4 tijdelijk als vervuld 
te beschouwen voor de periode tot 2016,
wanneer wordt voldaan aan de 
verplichtingen inzake de naleving van een 
bepaald percentage van de emissies van 
vluchten naar en van luchtvaartterreinen in 
derde landen. Aldus benadrukt de Unie dat 
vereisten kunnen worden toegepast in 
verband met bepaalde percentages van 
emissies van vluchten naar en van 
luchtvaartterreinen in landen van de 
Europese Economische Ruimte (EER), net 
zoals wettelijke verplichtingen kunnen 
worden ingesteld voor een groter deel van 
de emissies van vluchten naar en van 
dergelijke luchtvaartterreinen.

__________________ __________________
4 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 en tot wijziging 
van Richtlĳn 96/61/EG van de Raad 

4 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 en tot wijziging 
van Richtlĳn 96/61/EG van de Raad 
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(PB L 275 van 25.10.2003, blz. 32). (PB L 275 van 25.10.2003, blz. 32).

Or. en

Amendement 25
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De toepassing van Richtlijn 
2003/87/EG blijft gebaseerd op de 
aankomst op of het vertrek van 
luchtvaartterreinen in de Unie, maar om 
ervoor te zorgen dat dit een eenvoudige en 
werkbare manier zou zijn om de 
toepassing van regionale marktgebaseerde 
maatregelen te beperken voor de zeven 
jaar tot een wereldwijde marktgebaseerde 
maatregel operationeel wordt, heeft 
Eurocontrol de percentages berekend op 
basis van het deel van de orthodromische 
afstand tussen de belangrijkste 
luchthavens in de EER en in derde landen 
dat niet verder dan 12 mijl buiten het 
verste punt van de EER-kustlijn ligt. 
Aangezien volgens de Unie aan een 
wereldwijde marktgebaseerde maatregel 
geen feitelijke luchtruimoverwegingen ten 
grondslag horen te liggen, zoals het geval 
is voor de aankomst op en het vertrek van 
luchtvaartterreinen, is het belang van de 
percentages bijgevolg beperkt tot de 
periode tot en met 2020.

Schrappen

Or. en

Amendement 26
Werner Langen, Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De toepassing van Richtlijn 
2003/87/EG blijft gebaseerd op de 
aankomst op of het vertrek van 
luchtvaartterreinen in de Unie, maar om 
ervoor te zorgen dat dit een eenvoudige en 
werkbare manier zou zijn om de 
toepassing van regionale marktgebaseerde 
maatregelen te beperken voor de zeven 
jaar tot een wereldwijde marktgebaseerde 
maatregel operationeel wordt, heeft 
Eurocontrol de percentages berekend op 
basis van het deel van de orthodromische 
afstand tussen de belangrijkste 
luchthavens in de EER en in derde landen 
dat niet verder dan 12 mijl buiten het 
verste punt van de EER-kustlijn ligt. 
Aangezien volgens de Unie aan een 
wereldwijde marktgebaseerde maatregel 
geen feitelijke luchtruimoverwegingen ten 
grondslag horen te liggen, zoals het geval 
is voor de aankomst op en het vertrek van 
luchtvaartterreinen, is het belang van de 
percentages bijgevolg beperkt tot de 
periode tot en met 2020.

Schrappen

Or. de

Amendement 27
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De toepassing van Richtlijn 
2003/87/EG blijft gebaseerd op de 
aankomst op of het vertrek van 
luchtvaartterreinen in de Unie, maar om 
ervoor te zorgen dat dit een eenvoudige en 
werkbare manier zou zijn om de toepassing 
van regionale marktgebaseerde 
maatregelen te beperken voor de zeven jaar 

(3) De toepassing van Richtlijn
2003/87/EG blijft gebaseerd op de 
aankomst op of het vertrek van 
luchtvaartterreinen in de Unie, maar om 
ervoor te zorgen dat dit een eenvoudige en 
werkbare manier zou zijn om de toepassing 
van regionale marktgebaseerde 
maatregelen te beperken voor de drie jaar 
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tot een wereldwijde marktgebaseerde 
maatregel operationeel wordt, heeft 
Eurocontrol de percentages berekend op 
basis van het deel van de orthodromische 
afstand tussen de belangrijkste luchthavens 
in de EER en in derde landen dat niet 
verder dan 12 mijl buiten het verste punt 
van de EER-kustlijn ligt. Aangezien 
volgens de Unie aan een wereldwijde 
marktgebaseerde maatregel geen feitelijke 
luchtruimoverwegingen ten grondslag 
horen te liggen, zoals het geval is voor de 
aankomst op en het vertrek van 
luchtvaartterreinen, is het belang van de 
percentages bijgevolg beperkt tot de 
periode tot en met 2020.

tot de 39e ICAO-vergadering in 2016 een 
wereldwijde marktgebaseerde maatregel is 
overeengekomen, heeft Eurocontrol de 
percentages berekend op basis van het deel 
van de orthodromische afstand tussen de 
belangrijkste luchthavens in de EER en in 
derde landen dat niet verder dan 200 mijl 
buiten het verste punt van de EER-kustlijn 
ligt. Aangezien volgens de Unie aan een 
wereldwijde marktgebaseerde maatregel 
geen feitelijke luchtruimoverwegingen ten 
grondslag horen te liggen, zoals het geval 
is voor de aankomst op en het vertrek van 
luchtvaartterreinen, is het belang van de 
percentages bijgevolg beperkt tot de 
periode tot en met 2016. Deze beperking 
vervalt op 31 december 2016. Indien de 
39e ICAO-vergadering tot 
overeenstemming komt over een 
wereldwijde marktgebaseerde maatregel 
met een milieu-integriteit die equivalent is 
aan de huidige wetgeving, doet de 
Commissie zo snel mogelijk na de 39e 
vergadering een voorstel voor de 
wijzigingen die nodig zijn in deze 
wetgeving.

Or. en

Amendement 28
Satu Hassi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De toepassing van Richtlijn 
2003/87/EG blijft gebaseerd op de 
aankomst op of het vertrek van 
luchtvaartterreinen in de Unie, maar om 
ervoor te zorgen dat dit een eenvoudige en 
werkbare manier zou zijn om de toepassing 
van regionale marktgebaseerde 
maatregelen te beperken voor de zeven jaar 
tot een wereldwijde marktgebaseerde 

(3) De toepassing van Richtlijn 
2003/87/EG blijft gebaseerd op de 
aankomst op of het vertrek van 
luchtvaartterreinen in de Unie, maar om 
ervoor te zorgen dat dit een eenvoudige en 
werkbare manier zou zijn om de toepassing 
van regionale marktgebaseerde 
maatregelen te beperken voor de drie jaar 
tot de 39e ICAO-vergadering in 2016 een 
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maatregel operationeel wordt, heeft 
Eurocontrol de percentages berekend op 
basis van het deel van de orthodromische 
afstand tussen de belangrijkste luchthavens 
in de EER en in derde landen dat niet 
verder dan 12 mijl buiten het verste punt 
van de EER-kustlijn ligt. Aangezien 
volgens de Unie aan een wereldwijde 
marktgebaseerde maatregel geen feitelijke 
luchtruimoverwegingen ten grondslag 
horen te liggen, zoals het geval is voor de 
aankomst op en het vertrek van 
luchtvaartterreinen, is het belang van de 
percentages bijgevolg beperkt tot de 
periode tot en met 2020.

ratificeerbare wereldwijde 
marktgebaseerde maatregel is 
overeengekomen die voor het merendeel 
van de internationale luchtvaartemissies 
geldt, heeft Eurocontrol de percentages 
berekend op basis van het deel van de 
orthodromische afstand tussen de 
belangrijkste luchthavens in de EER en in 
derde landen dat niet verder dan 200 mijl 
buiten het verste punt van de EER-kustlijn 
ligt. Aangezien volgens de Unie aan een 
wereldwijde marktgebaseerde maatregel 
geen feitelijke luchtruimoverwegingen ten 
grondslag horen te liggen, zoals het geval 
is voor de aankomst op en het vertrek van 
luchtvaartterreinen, is het belang van de 
percentages bijgevolg beperkt tot de 
periode tot en met 2016. Met ingang van 1 
januari 2017 worden alle percentages op 
50% gesteld, tot aan het moment waarop 
een wereldwijde marktgebaseerde 
maatregel met een equivalente milieu-
integriteit operationeel wordt, waarbij de 
verantwoordelijkheid van de andere helft 
wordt overgelaten aan andere landen.

Or. en

Motivering

De voorgestelde zone van 12 zeemijl is onnatuurlijk klein voor luchtvaartactiviteiten. 200 mijl 
is de afstand die voor de exclusieve economische zone van de EER wordt gehanteerd. 

Vanaf 2017 tot aan het moment waarop een wereldwijde marktgebaseerde maatregel met een 
equivalente milieu-integriteit operationeel wordt, moet de luchtvaart-ETS van de EU 50% van 
alle inkomende en uitgaande vluchten dekken en moet de regulering van de andere helft onder 
de verantwoordelijkheid van het andere land vallen.

Amendement 29
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Om een percentage van geverifieerde 
emissies vast te stellen voor vluchten naar 
en van luchtvaartterreinen in derde 
landen, moeten de emissies voor de hele 
vlucht bekend zijn. Er wordt echter geen 
rekening gehouden met de emissies die 
niet onder dat percentage vallen.

Schrappen

Or. en

Amendement 30
Werner Langen, Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Om een percentage van geverifieerde 
emissies vast te stellen voor vluchten naar 
en van luchtvaartterreinen in derde 
landen, moeten de emissies voor de hele 
vlucht bekend zijn. Er wordt echter geen 
rekening gehouden met de emissies die 
niet onder dat percentage vallen.

Schrappen

Or. de

Amendement 31
Werner Langen, Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Bovendien moet een exploitant er voor 
vluchten naar en uit derde landen voor 
kunnen kiezen om geverifieerde emissies 
van die vluchten niet te rapporteren, maar 
gebruik te maken van een zo nauwkeurig 

Schrappen
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mogelijke vaststelling van geschatte 
emissies van dergelijke vluchten die niet 
buiten de EER-landen worden 
uitgestoten.

Or. de

Amendement 32
Judith A. Merkies

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Bovendien moet een exploitant er voor 
vluchten naar en uit derde landen voor 
kunnen kiezen om geverifieerde emissies 
van die vluchten niet te rapporteren, maar 
gebruik te maken van een zo nauwkeurig 
mogelijke vaststelling van geschatte 
emissies van dergelijke vluchten die niet 
buiten de EER-landen worden 
uitgestoten.

Schrappen

Or. en

Amendement 33
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Bovendien moet een exploitant er voor 
vluchten naar en uit derde landen voor 
kunnen kiezen om geverifieerde emissies 
van die vluchten niet te rapporteren, maar 
gebruik te maken van een zo nauwkeurig 
mogelijke vaststelling van geschatte 
emissies van dergelijke vluchten die niet 
buiten de EER-landen worden 

Schrappen
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uitgestoten.

Or. en

Amendement 34
Werner Langen, Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De toepassing van een percentage op 
geverifieerde emissies voor vluchten naar 
en van luchtvaartterreinen in derde 
landen, of de toepassing van een 
alternatieve benadering door 
exploitanten, moet betrekking hebben op 
emissies vanaf 2014 om exploitanten de 
tijd te bieden om inzicht te krijgen in deze 
benaderingen voor het plannen van hun 
vliegactiviteiten.

Schrappen

Or. de

Amendement 35
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De toepassing van een percentage op 
geverifieerde emissies voor vluchten naar 
en van luchtvaartterreinen in derde 
landen, of de toepassing van een 
alternatieve benadering door 
exploitanten, moet betrekking hebben op 
emissies van 9 tot en met 2014 om 
exploitanten de tijd te bieden om inzicht te 
krijgen in deze benaderingen voor het 
plannen van hun vliegactiviteiten.

Schrappen
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Or. en

Amendement 36
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De toepassing van een percentage op
geverifieerde emissies voor vluchten naar 
en van luchtvaartterreinen in derde landen, 
of de toepassing van een alternatieve 
benadering door exploitanten, moet 
betrekking hebben op emissies vanaf 2014 
om exploitanten de tijd te bieden om 
inzicht te krijgen in deze benaderingen 
voor het plannen van hun vliegactiviteiten.

(9) De toepassing van een percentage op 
geverifieerde emissies voor vluchten naar 
en van luchtvaartterreinen in derde landen, 
of de toepassing van een alternatieve 
benadering door exploitanten, moet 
betrekking hebben op emissies van 2014 
tot en met 2016 om exploitanten de tijd te 
bieden om inzicht te krijgen in deze 
benaderingen voor het plannen van hun 
vliegactiviteiten.

Or. en

Amendement 37
Werner Langen, Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Onverminderd de wereldwijde 
marktgebaseerde maatregel die vanaf 
2020 zal gelden, dienen emissies van 
vluchten naar en uit ontwikkelingslanden 
met een aandeel, uitgedrukt in 
tonkilometer, van de internationale 
burgerluchtvaartactiviteiten van minder 
dan 1 % voor de periode van 2014 tot en 
met 2020 te worden vrijgesteld. Landen 
die voor de toepassing van dit voorstel als 
ontwikkelingslanden worden beschouwd, 
zijn de landen die bij de goedkeuring van 
dit voorstel overeenkomstig Verordening 

Schrappen
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(EU) nr. 978/2012 van het Europees 
Parlement en de Raad preferentiële 
toegang tot de markt van de Unie 
genieten, dit wil zeggen de landen die 
door de Wereldbank in 2013 niet als hoge-
inkomenslanden of hogere-
middeninkomenslanden werden 
gerangschikt.

Or. de

Amendement 38
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Onverminderd de wereldwijde 
marktgebaseerde maatregel die vanaf 2020 
zal gelden, dienen emissies van vluchten 
naar en uit ontwikkelingslanden met een 
aandeel, uitgedrukt in tonkilometer, van de 
internationale burgerluchtvaartactiviteiten 
van minder dan 1 % voor de periode van 
2014 tot en met 2020 te worden vrijgesteld. 
Landen die voor de toepassing van dit 
voorstel als ontwikkelingslanden worden 
beschouwd, dienen de landen te zijn die bij 
de goedkeuring van dit voorstel 
overeenkomstig Verordening (EU) nr.
978/2012 van het Europees Parlement en 
de Raad preferentiële toegang tot de markt 
van de Unie genieten, dit wil zeggen de 
landen die door de Wereldbank in 2013 
niet als hoge-inkomenslanden of hogere-
middeninkomenslanden werden 
gerangschikt.

(10) Onverminderd de wereldwijde 
marktgebaseerde maatregel die vanaf 2020 
zal gelden, dienen emissies van vluchten 
naar en uit ontwikkelingslanden met een 
aandeel, uitgedrukt in tonkilometer, van de 
internationale burgerluchtvaartactiviteiten 
van minder dan 1 % voor de periode van 
2014 tot en met 2016 te worden vrijgesteld. 
Landen die voor de toepassing van dit 
voorstel als ontwikkelingslanden worden 
beschouwd, dienen de landen te zijn die bij 
de goedkeuring van dit voorstel 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
978/2012 van het Europees Parlement en 
de Raad preferentiële toegang tot de markt 
van de Unie genieten, dit wil zeggen de 
landen die door de Wereldbank in 2013 
niet als hoge-inkomenslanden of hogere-
middeninkomenslanden werden 
gerangschikt.

Or. en

Amendement 39
Judith A. Merkies, Romana Jordan
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Na de ICAO-vergadering van 2016 
zou de Commissie bij het Europees 
Parlement en de Raad een verslag moeten 
indienen om te garanderen dat rekening 
kan worden gehouden met internationale 
ontwikkelingen en dat eventuele 
problemen met de toepassing van de 
afwijking kunnen worden aangepakt.

(12) Na de ICAO-vergadering van 2016 
zou de Commissie bij het Europees 
Parlement en de Raad een verslag moeten 
indienen over de vooruitgang die is 
geboekt ten aanzien van de implementatie 
van een wereldwijde MBM voor 2020 en, 
indien dat in het licht van dat verslag van 
toepassing is, een voorstel moeten doen tot 
wijziging van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 40
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 28 bis – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) alle emissies van vluchten naar en uit 
landen buiten de Europese Economische 
Ruimte in 2013;

a) alle emissies van vluchten naar en uit 
landen buiten de Europese Economische 
Ruimte in elk kalenderjaar, met ingang 
van 2013 en tot en met 2020;

Or. en

Amendement 41
Werner Langen, Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 28 bis – lid 1 – alinea 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) alle emissies van vluchten naar en uit 
landen buiten de Europese Economische 
Ruimte in 2013;

a) alle emissies van vluchten naar en uit 
landen buiten de Europese Economische 
Ruimte in alle kalenderjaren van 2013 tot 
2020;

Or. de

Amendement 42
Werner Langen, Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 28 bis – lid 1 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) alle emissies van vluchten naar en 
uit landen binnen de Europese 
Economische Ruimte in alle 
kalenderjaren van 2013 tot 2020;

Or. de

Amendement 43
Holger Krahmer
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 28 bis – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) emissies van vluchten naar en van 
landen buiten de Europese Economische 
Ruimte (EER) in elk kalenderjaar tot 
2020 wanneer de exploitant van dergelijke 
vluchten emissierechten heeft ingeleverd 
voor het percentage van de geverifieerde 
emissies van die vluchten, opgenomen 

Schrappen
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overeenkomstig bijlage II quater, dan wel 
berekend overeenkomstig lid 6;

Or. en

Amendement 44
Werner Langen, Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 28 bis – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) emissies van vluchten naar en van 
landen buiten de Europese Economische 
Ruimte (EER) in elk kalenderjaar tot 
2020 wanneer de exploitant van dergelijke 
vluchten emissierechten heeft ingeleverd 
voor het percentage van de geverifieerde 
emissies van die vluchten, opgenomen 
overeenkomstig bijlage II quater, dan wel 
berekend overeenkomstig lid 6;

Schrappen

Or. de

Amendement 45
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 28 bis – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) emissies van vluchten naar en van 
landen buiten de Europese Economische 
Ruimte (EER) in elk kalenderjaar tot 2020
wanneer de exploitant van dergelijke 
vluchten emissierechten heeft ingeleverd 
voor het percentage van de geverifieerde 

b) emissies van vluchten naar en van 
landen buiten de Europese Economische 
Ruimte (EER) in elk kalenderjaar tot 2017
wanneer de exploitant van dergelijke 
vluchten emissierechten heeft ingeleverd 
voor het percentage van de geverifieerde 
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emissies van die vluchten, opgenomen 
overeenkomstig bijlage II quater, dan wel 
berekend overeenkomstig lid 6;

emissies van die vluchten, opgenomen 
overeenkomstig bijlage II quater, dan wel 
berekend overeenkomstig lid 6;

Or. en

Amendement 46
Satu Hassi
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 28 bis – lid 1 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) emissies van vluchten naar en van 
landen buiten de Europese Economische 
Ruimte (EER) vanaf 2017, wanneer de 
exploitant van dergelijke vluchten 
emissierechten heeft ingeleverd voor 50% 
van hun geverifieerde emissies van die 
vluchten;

Or. en

Motivering

Vanaf 2017 tot aan het moment waarop een wereldwijde marktgebaseerde maatregel 
operationeel wordt, moet de luchtvaart-ETS 50% van de inkomende en uitgaande vluchten 
dekken en moet de regulering van de andere helft onder de verantwoordelijkheid van het 
andere land vallen.

Amendement 47
Satu Hassi
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 28 bis – lid 1 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) emissies van vluchten die worden 
geëxploiteerd door een niet-commerciële 
vliegtuigexploitant in elk kalenderjaar 

c) emissies van vluchten die worden 
geëxploiteerd door een niet-commerciële 
vliegtuigexploitant in elk kalenderjaar 
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tussen 2013 en 2020 wanneer die 
vliegtuigexploitant in het kalenderjaar 
verantwoordelijk is voor een uitstoot van 
minder dan 1 000 ton;

tussen 2013 en 2020 wanneer die 
vliegtuigexploitant in het kalenderjaar 
verantwoordelijk is voor een uitstoot van 
minder dan 1 000 ton en de exploitant een 
bijdrage heeft gedaan aan het Groen 
Klimaatfonds dat is ingesteld in het kader 
van het UNFCCC (Raamverdrag van de 
Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering), die overeenkomt met
10 EUR/ton CO2 in 2014 en jaarlijks met 
3 EUR wordt verhoogd;

Or. en

Motivering

De uitzondering voor niet-commerciële vliegtuigen, ofwel zakenvliegtuigen, is uitsluitend 
acceptabel indien deze een equivalente bijdrage moeten doen aan het Groen Klimaatfonds 
van de UNFCCC. Het voorgestelde bedrag is gebaseerd op een van de prijsscenario’s van de 
Commissie in de impactbeoordeling voor het voorgestelde MRV-systeem voor de scheepvaart.

Amendement 48
Judith A. Merkies
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 28 bis – lid 1- letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) emissies van vluchten die worden 
geëxploiteerd door een niet-commerciële 
vliegtuigexploitant in elk kalenderjaar 
tussen 2013 en 2020 wanneer die 
vliegtuigexploitant in het kalenderjaar 
verantwoordelijk is voor een uitstoot van 
minder dan 1 000 ton;

c) emissies van vluchten die worden 
geëxploiteerd door een niet-commerciële 
vliegtuigexploitant in elk kalenderjaar 
tussen 2013 en 2016 wanneer die 
vliegtuigexploitant in het kalenderjaar 
verantwoordelijk is voor een uitstoot van 
minder dan 100 ton;

Or. en

Amendement 49
Romana Jordan
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1



AM\1013223NL.doc 23/32 PE526.060v01-00

NL

Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 28 bis – lid 1 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) emissies van vluchten die worden 
geëxploiteerd door een niet-commerciële 
vliegtuigexploitant in elk kalenderjaar 
tussen 2013 en 2020 wanneer die 
vliegtuigexploitant in het kalenderjaar 
verantwoordelijk is voor een uitstoot van 
minder dan 1 000 ton;

c) emissies van vluchten die worden 
geëxploiteerd door een niet-commerciële 
vliegtuigexploitant in elk kalenderjaar 
tussen 2013 en 2016 wanneer die 
vliegtuigexploitant in het kalenderjaar 
verantwoordelijk is voor een uitstoot van 
minder dan 1 000 ton;

Or. en

Amendement 50
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 28 bis – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in lid 1, onder b), bedoelde 
geverifieerde emissies die overeenkomstig 
bijlage II quater zijn berekend, worden 
beschouwd als geverifieerde emissies van 
de vliegtuigexploitant voor de toepassing 
van de artikelen 11 bis, 12 en 14.

Schrappen

Or. en

Amendement 51
Werner Langen, Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 28 bis – lid 1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in lid 1, onder b), bedoelde 
geverifieerde emissies die overeenkomstig 
bijlage II quater zijn berekend, worden 
beschouwd als geverifieerde emissies van 
de vliegtuigexploitant voor de toepassing 
van de artikelen 11 bis, 12 en 14.

Schrappen

Or. de

Amendement 52
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 28 bis – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wat de activiteiten tijdens de jaren 2013 tot 
en met 2020 betreft, publiceren de lidstaten 
uiterlijk [PB: datum invoegen 4 maanden 
na de inwerkingtreding van deze richtlijn] 
het aantal kosteloze 
luchtvaartemissierechten die zij aan elke 
exploitant hebben toegewezen.

Wat de activiteiten tijdens de jaren 2013 tot 
en met 2020 betreft, publiceren de lidstaten 
uiterlijk [PB: datum invoegen 3 maanden 
na de inwerkingtreding van deze richtlijn] 
het aantal kosteloze 
luchtvaartemissierechten die zij aan elke 
exploitant hebben toegewezen.

Or. ro

Amendement 53
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 28 bis – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wat de activiteiten tijdens de jaren 2013 tot Wat de activiteiten tijdens de jaren 2013 tot 
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en met 2020 betreft, publiceren de lidstaten 
uiterlijk [OP: insert a date 4 months after 
the entry into force of this Directive] het 
aantal kosteloze luchtvaartemissierechten 
die zij aan elke exploitant hebben 
toegewezen.

en met 2016 betreft, publiceren de lidstaten 
uiterlijk [OP: insert a date 4 months after 
the entry into force of this Directive] het 
aantal kosteloze luchtvaartemissierechten 
die zij aan elke exploitant hebben 
toegewezen.

Or. en

Amendement 54
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 28 bis – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In afwijking van artikel 3 quinquies, lid 
3, wordt het aantal emissierechten dat elke 
lidstaat elk jaar veilt voor de periode van 
2013 tot en met 2020 gereduceerd, zodat 
het overeenstemt met het aandeel van de 
toegewezen emissierechten ingevolge de 
toepassing van artikel 28, onder a) tot en 
met c).

4. In afwijking van artikel 3 quinquies, lid 
3, wordt het aantal emissierechten dat elke 
lidstaat elk jaar veilt voor de periode van 
2013 tot en met 2016 gereduceerd, zodat 
het overeenstemt met het aandeel van de 
toegewezen emissierechten ingevolge de 
toepassing van artikel 28, onder a) tot en 
met c).

Or. en

Amendement 55
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 28 bis – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. In afwijking van artikel 12, lid 2 bis, en 
artikel 14, lid 3, kan een 
vliegtuigexploitant er voor vluchten naar 

Schrappen
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en uit landen buiten de EER voor kiezen 
de emissiegegevens niet te rapporteren 
met gebruikmaking van de percentages in 
bijlage II quater, zodat deze emissies door 
de bevoegde autoriteit worden berekend. 
Bij deze berekeningen worden cijfers in 
aanmerking genomen uit het instrument 
voor kleine emittenten dat door de 
Commissie is goedgekeurd en door 
Eurocontrol werd voorzien van gegevens 
uit zijn ETS-ondersteuningsfaciliteit. De 
bevoegde autoriteit rapporteert al deze 
berekeningen aan de Commissie. 
Berekeningen van in deze 
omstandigheden uitgestoten emissies 
worden voor de toepassing van de 
artikelen 11 bis, 12, 14 en 28 bis 
beschouwd als geverifieerde emissies van 
de vliegtuigexploitant.

Or. en

Amendement 56
Judith A. Merkies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 28 bis – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. In afwijking van artikel 12, lid 2 bis, en 
artikel 14, lid 3, kan een 
vliegtuigexploitant er voor vluchten naar 
en uit landen buiten de EER voor kiezen 
de emissiegegevens niet te rapporteren 
met gebruikmaking van de percentages in 
bijlage II quater, zodat deze emissies door 
de bevoegde autoriteit worden berekend. 
Bij deze berekeningen worden cijfers in 
aanmerking genomen uit het instrument 
voor kleine emittenten dat door de 
Commissie is goedgekeurd en door 
Eurocontrol werd voorzien van gegevens 
uit zijn ETS-ondersteuningsfaciliteit. De 

Schrappen
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bevoegde autoriteit rapporteert al deze 
berekeningen aan de Commissie. 
Berekeningen van in deze 
omstandigheden uitgestoten emissies 
worden voor de toepassing van de 
artikelen 11 bis, 12, 14 en 28 bis 
beschouwd als geverifieerde emissies van 
de vliegtuigexploitant.

Or. en

Amendement 57
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 28 bis – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. In afwijking van artikel 12, lid 2 bis, en 
artikel 14, lid 3, kan een 
vliegtuigexploitant er voor vluchten naar 
en uit landen buiten de EER voor kiezen de 
emissiegegevens niet te rapporteren met 
gebruikmaking van de percentages in 
bijlage II quater, zodat deze emissies door 
de bevoegde autoriteit worden berekend. 
Bij deze berekeningen worden cijfers in 
aanmerking genomen uit het instrument 
voor kleine emittenten dat door de 
Commissie is goedgekeurd en door 
Eurocontrol werd voorzien van gegevens 
uit zijn ETS-ondersteuningsfaciliteit. De 
bevoegde autoriteit rapporteert al deze 
berekeningen aan de Commissie. 
Berekeningen van in deze omstandigheden 
uitgestoten emissies worden voor de 
toepassing van de artikelen 11 bis, 12, 14 
en 28 bis beschouwd als geverifieerde 
emissies van de vliegtuigexploitant.

6. In afwijking van artikel 12, lid 2 bis, en 
artikel 14, lid 3, kan een 
vliegtuigexploitant er voor vluchten naar 
en uit landen buiten de EER voor kiezen de 
emissiegegevens niet te rapporteren met 
gebruikmaking van de percentages in 
bijlage II quater, zodat deze emissies door 
de bevoegde autoriteit worden berekend. 
Bij deze berekeningen worden cijfers in 
aanmerking genomen uit het instrument 
voor kleine emittenten dat door de 
Commissie is goedgekeurd en door 
Eurocontrol werd voorzien van gegevens 
uit zijn ETS-ondersteuningsfaciliteit. De 
bevoegde autoriteit rapporteert al deze 
berekeningen aan de Commissie. De 
exploitant wordt in kennis gesteld en 
wordt verzocht de door de bevoegde 
autoriteiten berekende resultaten goed te 
keuren. Berekeningen van in deze 
omstandigheden uitgestoten emissies 
worden voor de toepassing van de artikelen 
11 bis, 12, 14 en 28 bis beschouwd als 
geverifieerde emissies van de 
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vliegtuigexploitant.

Or. ro

Amendement 58
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 28 bis – lid 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Na de ICAO-vergadering van 2016 brengt 
de Commissie aan het Europees Parlement 
en de Raad verslag uit over de maatregelen 
met het oog op de tenuitvoerlegging van 
de wereldwijde marktgebaseerde 
maatregel die naar verwachting vanaf 
2020 van toepassing zal zijn op emissies, 
en dient zij de nodige voorstellen in.

Na de ICAO-vergadering van 2016 brengt 
de Commissie aan het Europees Parlement 
en de Raad verslag uit over de resultaten. 
Indien er overeenstemming is bereikt over 
een wereldwijde MBM met de vereiste 
milieu-integriteit, bevat dat verslag tevens 
de in het licht van die ontwikkelingen 
nodige voorstellen, indien van toepassing.

Or. en

Amendement 59
Satu Hassi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 28 bis – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de wereldwijde maatregel niet van 
toepassing wordt vanaf 2020, wordt in dat 
verslag overwogen wat het geschikte 
toepassingsgebied is voor emissies van 
activiteit naar en van landen buiten de 
EER vanaf 2020 zolang er nog geen 
wereldwijde maatregel is. In dat verslag 
overweegt de Commissie eveneens 
oplossingen voor andere problemen die 
kunnen ontstaan bij de toepassing van de 

Indien de wereldwijde maatregel met een 
equivalente milieu-integriteit niet van 
toepassing wordt vanaf 2020, blijft de 
mogelijkheid van toepassing van de 
afwijking zoals geformuleerd in lid 1, 
letter b bis (nieuw) van kracht.
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leden 1 tot en met 4, terwijl voor alle 
vluchten op dezelfde route voor alle 
exploitanten een gelijke behandeling 
gewaarborgd blijft.

Or. en

Motivering

Indien vanaf 2020 geen wereldwijde marktgebaseerde maatregel met een equivalente milieu-
integriteit operationeel wordt, moet de luchtvaart-ETS van de EU 50% van de inkomende en 
uitgaande vluchten dekken en moet de regulering van de andere helft onder de 
verantwoordelijkheid van het andere land vallen.

Amendement 60
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 28 bis – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de wereldwijde maatregel niet van 
toepassing wordt vanaf 2020, wordt in dat 
verslag overwogen wat het geschikte 
toepassingsgebied is voor emissies van 
activiteit naar en van landen buiten de EER 
vanaf 2020 zolang er nog geen 
wereldwijde maatregel is. In dat verslag 
overweegt de Commissie eveneens 
oplossingen voor andere problemen die 
kunnen ontstaan bij de toepassing van de 
leden 1 tot en met 4, terwijl voor alle 
vluchten op dezelfde route voor alle 
exploitanten een gelijke behandeling 
gewaarborgd blijft.

Indien de wereldwijde maatregel niet van 
toepassing wordt vanaf 2020, wordt in dat 
verslag overwogen wat het geschikte 
toepassingsgebied is voor emissies van 
activiteit naar en van landen buiten de EER 
vanaf 2016 zolang er nog geen 
wereldwijde maatregel is. In dat verslag 
overweegt de Commissie eveneens 
oplossingen voor andere problemen die 
kunnen ontstaan bij de toepassing van de 
leden 1 tot en met 4, terwijl voor alle 
vluchten op dezelfde route voor alle 
exploitanten een gelijke behandeling 
gewaarborgd blijft.

Or. en

Amendement 61
Holger Krahmer
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De bijlagen worden gewijzigd zoals 
aangegeven in de bijlage bij deze richtlijn.

Schrappen

Or. en

Amendement 62
Werner Langen, Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De bijlagen worden gewijzigd zoals 
aangegeven in de bijlage bij deze richtlijn.

Schrappen

Or. de

Amendement 63
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 
Richtlijn 2003/87/EG
Bijlage II quater

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Amendement 64
Satu Hassi

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage
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Richtlijn 2003/87/EG
Bijlage II quater – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Y = het deel van de in Z gedefinieerde 
orthodromische afstand van de vlucht 
tussen het referentieluchtvaartterrein voor 
EER-lidstaten en het eerste punt op die 
route dat 12 zeemijl verwijderd is van het 
laatste punt in een EER-lidstaat, met 
uitzondering van gebieden van derde 
landen en van zeegebied van meer dan 400 
zeemijl tussen EER-lidstaten.

Y = het deel van de in Z gedefinieerde 
orthodromische afstand van de vlucht 
tussen het referentieluchtvaartterrein voor 
EER-lidstaten en het eerste punt op die 
route dat 200 zeemijl verwijderd is van het 
laatste punt in een EER-lidstaat, met 
uitzondering van gebieden van derde 
landen en van zeegebied van meer dan 400 
zeemijl tussen EER-lidstaten.

Or. en

Motivering

De voorgestelde zone van 12 zeemijl is onnatuurlijk klein voor luchtvaartactiviteiten. 200 mijl 
is de afstand die voor de exclusieve economische zone van de EER wordt gehanteerd.

Amendement 65
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage
Richtlijn 2003/87/EG
Bijlage II quater – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd de wereldwijde 
marktgebaseerde maatregel die vanaf 2020 
zal gelden, is het percentage dat van 
toepassing is op vluchten tussen EER-
lidstaten en ontwikkelingslanden met een 
aandeel, uitgedrukt in tonkilometer, van de 
internationale burgerluchtvaartactiviteiten 
van minder dan 1 % voor de periode 2014 
tot en met 2020 gelijk aan nul. Landen die 
voor de toepassing van dit voorstel als 
ontwikkelingslanden worden beschouwd, 
zijn de landen die bij de goedkeuring van 
dit voorstel overeenkomstig Verordening 
(EU) nr. 978/2012 van het Europees 

Onverminderd de wereldwijde 
marktgebaseerde maatregel die vanaf 2020 
zal gelden, is het percentage dat van 
toepassing is op vluchten tussen EER-
lidstaten en ontwikkelingslanden met een 
aandeel, uitgedrukt in tonkilometer, van de 
internationale burgerluchtvaartactiviteiten 
van minder dan 1 % voor de periode 2014 
tot en met 2016 gelijk aan nul. Landen die 
voor de toepassing van dit voorstel als 
ontwikkelingslanden worden beschouwd, 
zijn de landen die bij de goedkeuring van 
dit voorstel overeenkomstig Verordening 
(EU) nr. 978/2012 van het Europees 
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Parlement en de Raad preferentiële toegang 
tot de markt van de Unie genieten, dit wil 
zeggen de landen die door de Wereldbank 
in 2013 niet als hoge-inkomenslanden of 
hogere-middeninkomenslanden werden 
gerangschikt.]

Parlement en de Raad preferentiële toegang 
tot de markt van de Unie genieten, dit wil 
zeggen de landen die door de Wereldbank 
in 2013 niet als hoge-inkomenslanden of 
hogere-middeninkomenslanden werden 
gerangschikt.]

Or. en


