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BEKNOPTE MOTIVERING

Achtergrond

De klimaatverandering is een mondiaal probleem en moet dus mondiaal worden aangepakt. 
De beslissing om de luchtvaart in de EU-ETS op te nemen werd genomen vanwege de trage 
vooruitgang in het ICAO-proces en leek op dat moment een goed idee.  Het werd gezien als 
een voorbeeld dat anderen zouden volgen en dat de internationale gemeenschap kon 
stimuleren om een werkelijk wereldwijde oplossing te ontwikkelen. Veel landen waren al 
bezig MBM's (marktgebaseerde maatregelen) te plannen, maar een wereldwijde 
overeenkomst leek nog ver weg. Nadat de EU ETS voor de luchtvaart was goedgekeurd, werd 
het opleggen van de bepalingen aan luchtvaartmaatschappijen uit derde landen meteen een 
onderwerp van grote zorg en had al gauw duidelijke repercussies. Tijdens de uitvoering van 
de EU ETS voor de luchtvaart, sinds begin 2012, hebben de lidstaten en hun 
luchtvaartmaatschappijen te maken gekregen met vergeldingsmaatregelen van de derde 
landen, die de concurrentiepositie en het groeipotentieel van luchtvaartmaatschappijen sterk 
hebben verzwakt. Als gevolg hiervan, en van de duidelijke onwil van de derde landen om 
samen te werken en zich te houden aan de EU ETS, moest de EU de klok stilzetten, wat 
sindsdien een juiste en verstandige beslissing is gebleken. 

Huidige situatie

Naar de mening van de rapporteur zijn er verschillende redenen waarom men nu de 
ontwikkeling van het ICAO-proces rustig haar gang moet laten gaan zonder te proberen door 
te gaan met het opleggen van interne EU-wetgeving aan derde landen, waardoor niet alleen 
het ICAO-proces zelf in gevaar zou komen, maar ook de lidstaten en de EU-
luchtvaartmaatschappijen bloot worden gesteld aan verdere vergeldingsmaatregelen en 
handelsoorlogen. Ten eerste zijn de beslissingen in de richting van een wereldwijde MBM 
genomen en is het proces bezig; de ICAO is het enige orgaan waar een mondiale oplossing 
kan worden bereikt. Ten tweede wordt voor de allereerste keer een wereldwijd mechanisme 
duidelijk actief ondersteund buiten de EU en de belangrijkste spelers zijn letterlijk aan boord. 
Ten derde steunen alle belanghebbenden, waaronder de luchtvaartmaatschappijen en de 
luchtvaartindustrie deze mondiale oplossing, die nu dichterbij is dan ooit tevoren. De landen 
zijn zover, en meer betrokken en bereid om in te stemmen dan voorheen. Daar komt bij dat
het door de EU voorgestelde Luchtruim specifiek door de ICAO is afgewezen.

Conclusie

De rapporteur is van mening dat op grond van deze feiten de EU een voortrekkersrol moet 
spelen in het bevorderen van een mondiaal akkoord en niet eenzijdig moet blijven optreden; 
daarmee gaat het proces alleen maar achteruit. De EU moet alle acties vermijden die door 
onze internationale partners als niet constructief worden gezien en die de ICAO-
onderhandelingen zullen belemmeren. Alle beschikbare verslagen van de derde landen met 
betrekking tot dit voorstel zijn erop tegen; daarom stelt de rapporteur voor de maatregel om 
een pas op de plaats te maken binnen de EER voort te zetten tot het jaar 2016. Ook met dit 
toepassingsgebied van de EU ETS zou de EU leiderschap blijven tonen met betrekking tot 
vroegtijdige actie om de uitstoot van de luchtvaart te beteugelen. Zelfs al heeft de EU het 
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recht van wetgeving op haar eigen grondgebied, toch denkt de rapporteur dat dit niet de juiste 
manier als we een echt mondiale oplossing willen bereiken. Diplomatie op het gebied van 
klimaatverandering betekent dat elke betrokken partij een teamspeler moet zijn en samen 
moet werken voor een gemeenschappelijk doel met gemeenschappelijke middelen. Naast het 
bereiken van een mondiale oplossing, moeten de prioriteiten van EU gericht zijn op het 
veiligstellen van het welzijn, het concurrentievermogen en de operationele mogelijkheden van 
onze luchtvaartindustrie in een omgeving met een enorme concurrentie. 

Op grond van bovengenoemde redenen stelt de rapporteur voor de maatregel om "de klok stil 
te zetten" binnen de EER voort te zetten tot algemene vergadering van de ICAO in 2016, om 
te komen tot een werkelijk mondiale oplossing die gunstig zal zijn voor het klimaat en voor 
alle betrokken actoren.

AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen 
in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een 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.

Schrappen

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

Motivering

Overbodige overweging als gevolg van de beperking van de werkingssfeer van de richtlijn tot 
vluchten binnen de EER.

Amendement 2

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
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Motivering

Overbodige overweging als gevolg van de beperking van de werkingssfeer van de richtlijn tot 
vluchten binnen de EER.

Amendement 3

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. en

Motivering

Overbodige overweging als gevolg van de beperking van de werkingssfeer van de richtlijn tot 
vluchten binnen de EER.

Amendement 4

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
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Motivering

Overbodige overweging als gevolg van de beperking van de werkingssfeer van de richtlijn tot 
vluchten binnen de EER.

Amendement 5

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. en

Motivering

Overbodige overweging als gevolg van de beperking van de werkingssfeer van de richtlijn tot 
vluchten binnen de EER.

Amendement 6

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 

Schrappen
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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

Motivering

Overbodige overweging als gevolg van de beperking van de werkingssfeer van de richtlijn tot 
vluchten binnen de EER.

Amendement 7

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 tussen de kalenderjaren 2013 en 
2016;

Or. en

Motivering

Het besluit om "de klok stil te zetten" was  juist en van vitaal belang voor het streven naar een 
mondiale overeenkomst, vandaar dat deze richtlijn van toepassing is tot het einde van 2016, 
met het oog op de ICAO-vergadering die dat jaar wordt gehouden.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1
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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. en

Motivering

Letter b is overbodig omdat de werkingssfeer van de richtlijn beperkt is tot vluchten binnen de 
EER. Het besluit om "de klok stil te zetten" was  juist en van vitaal belang voor het streven 
naar een mondiale overeenkomst, vandaar dat deze richtlijn van toepassing is tot het einde 
van 2016, met het oog op de ICAO-vergadering die dat jaar wordt gehouden.

Amendement 9

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 
tussen 2013 en 2020 wanneer die 
vliegtuigexploitant in het kalenderjaar 
verantwoordelijk is voor een uitstoot van 
minder dan 1 000 ton;

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

Or. en

Motivering

Het besluit om "de klok stil te zetten" was  juist en van vitaal belang voor het streven naar een 
mondiale overeenkomst, vandaar dat deze richtlijn van toepassing is tot het einde van 2016, 
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met het oog op de ICAO-vergadering die dat jaar wordt gehouden.

Amendement 10

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

Motivering

Overbodig als gevolg van de beperking van de werkingssfeer van de richtlijn tot vluchten 
binnen de EER.

Amendement 11

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van artikel 3 sexies, lid 5, en 
artikel 3 septies, worden aan 
vliegtuigexploitanten voor wie de 
afwijkingen gelden waarin in lid 1, onder 
a) tot en met c), wordt voorzien, een aantal 
kosteloze emissierechten toegewezen die 
zijn gereduceerd in verhouding tot de 
reductie van de verplichting om 
emissierechten in te leveren waarin in lid 1, 
onder a) tot en met c), is voorzien.

In afwijking van artikel 3 sexies, lid 5, en 
artikel 3 septies, worden aan 
vliegtuigexploitanten voor wie de 
afwijkingen gelden waarin in lid 1, onder 
a) tot en met b), wordt voorzien, een aantal 
kosteloze emissierechten toegewezen die 
zijn gereduceerd in verhouding tot de 
reductie van de verplichting om 
emissierechten in te leveren waarin in lid 1, 
onder a) tot en met c), is voorzien.

Or. en
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Amendement 12

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 
kalenderjaren 2013 tot en met 2016
betreft, publiceren de lidstaten uiterlijk 
[PB:  datum invoegen x maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn] het 
aantal kosteloze luchtvaartemissierechten 
die zij aan elke exploitant hebben 
toegewezen.

Or. en

Motivering

Het besluit om "de klok stil te zetten" was  juist en van vitaal belang voor het streven naar een 
mondiale overeenkomst, vandaar dat deze richtlijn van toepassing is tot het einde van 2016, 
met het oog op de ICAO-vergadering die dat jaar wordt gehouden.

Amendement 13

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 
de kalenderjaren 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
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Motivering

Het besluit om "de klok stil te zetten" was  juist en van vitaal belang voor het streven naar een 
mondiale overeenkomst, vandaar dat deze richtlijn van toepassing is tot het einde van 2016, 
met het oog op de ICAO-vergadering die dat jaar wordt gehouden.

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 28 bis – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. In afwijking van de artikelen 3 octies, 
12, 15 en 18 bis, worden de emissies van 
een vliegtuigexploitant met totale jaarlijkse 
emissies van minder dan 25 000 ton 
beschouwd als geverifieerde emissies 
indien deze werden vastgesteld met 
gebruikmaking van een instrument voor 
kleine emittenten dat door de Commissie 
is goedgekeurd en door Eurocontrol werd 
voorzien van gegevens uit zijn ETS-
ondersteuningsfaciliteit, en mogen 
lidstaten voor niet-commerciële 
vliegtuigexploitanten vereenvoudigde 
procedures toepassen op voorwaarde dat 
deze niet minder nauwkeurig zijn dan een 
dergelijk instrument.

5. In afwijking van de artikelen 3 octies, 
12, 15 en 18 bis, worden de emissies van 
een vliegtuigexploitant met totale jaarlijkse 
emissies van minder dan 25 000 ton 
beschouwd als geverifieerde emissies 
indien deze werden vastgesteld met 
gebruikmaking van gegevens van de ETS-
ondersteuningsfaciliteit van Eurocontrol, 
en mogen lidstaten voor niet-commerciële 
vliegtuigexploitanten vereenvoudigde 
procedures toepassen op voorwaarde dat 
deze niet minder nauwkeurig zijn dan een 
dergelijk instrument.

Or. en

Motivering

De rol van het instrument voor kleine emittenten is niet vanzelfsprekend in deze context daar 
de emissierapportage kan worden verkregen van de ETS-ondersteuningsfaciliteit als de 
luchtvaartmaatschappij over een licentie beschikt om dat programma te gebruiken.

Amendement 15

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Overbodig als gevolg van de beperking van de werkingssfeer van de richtlijn tot vluchten 
binnen de EER, alleen indien de normale rapportageverplichting van toepassing is.

Amendement 16

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
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Motivering

Niet nodig als gevolg van de beperking van de werkingssfeer van de richtlijn tot vluchten 
binnen de EER.


