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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster stelt dat burgers door politici en milieuactivisten bang worden gemaakt voor de 
gevolgen van de CO2-uitstoot als gevolg van menselijke activiteiten. Zij is niet overtuigd van 
de schadelijke effecten van deze uitstoot voor het klimaat. Zij wijst hierbij in het bijzonder op 
de luchtvaart die volgens haar in een kwaad daglicht wordt gesteld om zo via CO2-heffingen 
meer belasting te kunnen innen. Hierdoor worden vliegreizen te duur, hetgeen schadelijk is 
voor de economie en het concurrentievermogen. Volgens indienster is het aandeel van de 
luchtvaart in de totale uitstoot van broeikasgassen gering en worden er door 
luchtvaartmaatschappijen al veel maatregelen genomen om energieverbruik en uitstoot te 
verminderen. Indienster verzoekt om afschaffing van milieu- en CO2-heffingen in de 
luchtvaart. Ook is zij van opvatting dat biobrandstoffen voor auto's en vliegtuigen moeten
worden afgeschaft, omdat de productie ervan gezien de mondiale voedselsituatie ethisch en 
moreel onverantwoordelijk is.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 oktober 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 februari 2013

De Commissie heeft voorgesteld om de luchtvaart op te nemen in het emissiehandelssysteem 
(ETS), aangezien het aandeel van het luchtverkeer aan de CO2-uitstoot snel stijgt en omdat 
alle transportsectoren een bijdrage dienen te leveren aan de inspanningen om de emissies te 
beperken om voor gelijke mededingingsvoorwaarden te zorgen. Naar verwachting groeit de 
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internationale luchtvaart de komende jaren vier tot vijf procent per jaar, hetgeen leidt tot een 
verdubbeling van het luchtverkeer rond 2020, en overeenkomstig deze ontwikkeling wordt 
iedere belangrijke beperking van de CO2-uitstoot die het resultaat is van technologische 
vooruitgang teniet gedaan. Zoals het Intergouvernementeel Panel over klimaatverandering 
(IPCC)1 heeft uitgelegd, is de uitstoot van de luchtvaart bijzonder schadelijk omdat 
vliegtuigen gassen en deeltjes rechtstreeks in de atmosfeer uitstoten en het met name bij 
kooldioxide lang duurt voordat het in de atmosfeer afgebroken is.

Het ETS is geen belasting en maakt vliegreizen niet te duur. Om te kunnen voldoen aan de 
koolstofbelasting hebben de luchtvaartmaatschappijen de keuze tussen het investeren in 
efficiëntere vliegtuigen of het kopen van emissierechten als aanvulling op de hen gratis 
toegewezen rechten. De gevolgen daarvan voor de prijzen van vliegtickets zijn te 
verwaarlozen. Aangenomen dat de luchtvaartmaatschappijen de volledige waarde van de 
gratis verkregen rechten doorberekenen aan hun klanten, zou de gemiddelde stijging van de 
prijs voor een retourticket voor een reis binnen de Europese Unie tot 2002 1,80 EUR 
bedragen.

Het is ook van belang om in gedachten te houden dat het voorstel van de Europese Commissie 
om de luchtvaart op te nemen in het ETS tot stand is gekomen na uitgebreide raadpleging van 
de belanghebbenden.

Wat betreft biobrandstoffen heeft de Commissie wettelijk duurzaamheidscriteria vastgesteld 
voor de productie daarvan en is zij vastbesloten de daarmee verband houdende milieueffecten 
te minimaliseren. Deze duurzaamheidscriteria zijn bedoeld om te voorkomen dat de productie 
van biobrandstoffen plaatsvindt in gebieden met een grote biodiversiteit en iedere producent 
moet aantonen dat hij voldoet aan deze criteria.

Alle sectoren dienen een bijdrage te leveren aan inspanningen ter beperking van de uitstoot. 
De opname van de luchtvaart in het ETS en het gebruik van biobrandstoffen zijn bedoeld om 
de snel groeiende CO2-uitstoot van de luchtvaart kostenefficiënt aan te pakken.

De wetgeving uit hoofde waarvan het emissiehandelssysteem is opgezet en die welke 
betrekking heeft op biobrandstoffen dient niet ingetrokken te worden. De Commissie is 
momenteel niet van zins om het beleid op deze terreinen te wijzigen.

                                               
1 http://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/spm/av-en.pdf


