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_____________________________________________________________ 

 

Amendement  1 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 bis) De luchtvaartsector heeft een sterk 

internationaal karakter. Initiatieven voor 

klimaatbescherming dienen snel te 

worden genomen aangezien mondiale 

problemen van het soort dat wordt 

veroorzaakt door de luchtvaartemissies 

het doelmatigst kunnen worden 

aangepakt door middel van een 

internationale benadering die de 

verplichting omvat dezelfde maatregelen 

na te leven of dezelfde doelstellingen te 

realiseren met gebruikmaking van 

verschillende maatregelen. Een mondiale 

overeenkomst binnen de ICAO biedt de 

beste vooruitzichten voor een garantie van 

duurzaamheid op lange termijn.  

Amendement  2 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 1 ter (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 ter) Door de vaststelling van Besluit 

nr. 377/2013/EU van het Europees 

Parlement en de Raad
1
 kon er in ICAO-

verband vooruitgang worden geboekt om 

op de volgende vergadering te komen tot 

een mondiale overeenkomst. Om een 

dergelijke overeenkomst voor te bereiden 

en om commerciële 

vergeldingsmaatregelen te voorkomen, is 

het wenselijk deze "stop de klok"-

bepalingen tijdelijk te verlengen. 

 __________________ 

 
1  
Besluit nr. 377/2013/EU van het 

Europees Parlement en de Raad van 24 

april 2013 tot tijdelijke afwijking van 

Richtlijn 2003/87/EG tot vaststelling van 

een regeling voor de handel in 

broeikasgasemissierechten binnen de 

Gemeenschap (PB L 113 van 24.4.2013, 

blz. 1). 

Amendement  3 

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 Raad
4
 

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) Om de dynamiek te behouden die tot 

stand werd gebracht tijdens de ICAO-

vergadering van 2013 en om vooruitgang 

met het oog op de aanstaande vergadering 

in 2016 te vergemakkelijken geniet het de 

voorkeur de voorwaarden van Richtlijn 

2003/87/EG van het Europees Parlement 

en de Raad
4
 tijdelijk, voor de periode tot 

en met 2016, 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 
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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 (PB L 

275 van 25.10.2003, blz. 32). 

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). 

Motivering 

De huidige afwijking dient uitsluitend tot 2016 en de eerstvolgende ICAO-vergadering te 

gelden. De Unie kan op basis van de conclusies van de ICAO en de behaalde resultaten nagaan 

of en welke stappen er verder gezet moeten worden om rekening te houden met de resultaten 

van de internationale onderhandelingen. Aangezien de huidige afwijking eind 2016 verstrijkt, 

hebben de wetgevers voldoende tijd om een eventuele voortzetting van de 

medebeslissingsprocedure af te ronden, overwegende dat april 2018 de inleveringsdatum is 

voor 2017-emissies. 

Amendement  4 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 bis) Teneinde op internationaal niveau 

vertrouwen in de EU-regeling voor de 

handel in emissierechten (ETS) te 

wekken, zou de opbrengst van de veiling 

van emissierechten, of een gelijkwaardig 

bedrag indien dwingende 

begrotingsbeginselen van de lidstaat, zoals 

eenheid en universaliteit, zulks vereisen, 

moeten worden gebruikt om het effect van 

broeikasgasemissies te temperen, de 

aanpassing aan de effecten van de 

klimaatverandering in de Unie en in 

derde landen te bevorderen, onderzoek en 

ontwikkeling op het vlak van beperking en 

aanpassing te financieren en de 

beheerskosten van de EU ETS te dekken. 

De veilingopbrengst moet ook worden 

gebruikt voor transport met een lage 
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emissie. De veilingopbrengst moet in het 

bijzonder worden gebruikt voor het 

financieren van bijdragen aan het 

Wereldfonds voor energie-efficiency en 

hernieuwbare energie en het Groen 

Klimaatfonds in het kader van het 

UNFCCC, alsmede van maatregelen om 

ontbossing te voorkomen en aanpassing 

in ontwikkelingslanden te 

vergemakkelijken. Als onderdeel van een 

overeenkomst over een doeltreffende op 

routes berustende mondiale 

marktgebaseerde maatregel (MBM) met 

significant potentieel om de 

klimaatimpact van de luchtvaart te 

verminderen zou de Unie zich er tevens 

toe moeten verbinden de uit een dergelijke 

maatregel voortvloeiende inkomsten af te 

dragen aan het Groen Klimaatfonds in 

het kader van het UNFCCC, teneinde het 

beginsel van gemeenschappelijke maar 

gedifferentieerde verantwoordelijkheid en 

respectieve capaciteiten te weerspiegelen, 

alsook internationale inspanningen te 

leveren voor de financiering van 

onderzoek en ontwikkeling voor het 

verminderen van de broeikasgasemissies 

door de luchtvaart. 

Amendement  5 

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 

(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 

ratificeerbare wereldwijde MBM is 

overeengekomen die voor het merendeel 

van de internationale luchtvaartemissies 

geldt, heeft Eurocontrol de percentages 

berekend op basis van het deel van de 
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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. 

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 2016. 

Motivering 

Met dit amendement wordt onderstreept dat niet zomaar een MBM aanvaardbaar zou zijn, 

maar alleen een MBM die juridisch bindend is en voor het merendeel van de emissies geldt. 

Amendement  6 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) De afwijkingen waarin deze richtlijn 

voorziet, houden rekening met de 

resultaten van de bilaterale en multilaterale 

contacten met derde landen, die de 

Commissie namens de Unie zal 

voortzetten. 

(4) De afwijkingen waarin deze richtlijn 

voorziet, houden rekening met de 

resultaten van de bilaterale en multilaterale 

contacten met derde landen. De extra tijd 

die gewonnen wordt door de  klok 

gedurende een jaar stil te zetten zou 

gebruikt moeten worden door zowel de 

Commissie als de lidstaten, die namens de 

Unie optreden, om te zorgen voor 

internationale acceptatie van de 

luchtruimbenadering in derde landen die 

in de komende jaren door de Unie zal 

worden toegepast. Die inspanningen 

moeten worden ondersteund door derde 

landen aan te bieden deel te nemen aan 

een gezamenlijke benadering voor het 

gebruik van de opbrengst, bijvoorbeeld 

voor internationaal klimaatbeleid of 

gemeenschappelijke onderzoeks- en 

ontwikkelingsprojecten om de 

broeikasgasemissies van de luchtvaart 

terug te dringen. De lidstaten moeten de 

opbrengst van nationale belastingen en 

heffingen die passagiers moeten betalen 

ook gebruiken om vooruitgang te boeken 
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in de internationale onderhandelingen en 

in de onderhandelingen met derde landen. 

Amendement  7 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (4 bis) De in deze richtlijn vastgestelde 

afwijkingen hebben uitsluitend betrekking 

op luchtvaartemissies tot 2016 en worden 

door de Unie toegestaan om te 

vergemakkelijken dat op de 39e ICAO-

vergadering overeenstemming wordt 

bereikt over de aanneming van een 

ratificeerbare mondiale MBM. Verdere 

wetgevende activiteiten mogen enkel 

worden ondernomen indien een dergelijke 

maatregel in 2016 wordt aangenomen. 

Hiertoe dient de Commissie na de ICAO-

vergadering van 2016 volledig verslag uit 

te brengen aan het Europees Parlement 

en de Raad en in voorkomend geval snel 

maatregelen voor te stellen in 

overeenstemming met de resultaten. 

Wanneer derde landen ermee akkoord 

gaan zich aan te passen aan de regeling 

van de Unie voor de handel in 

emissierechten (ETS) of gelijkwaardige 

maatregelen treffen, zouden de in deze 

richtlijn bedoelde afwijkingen 

dienovereenkomstig moeten worden 

aangepast. 

Amendement  8 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 4 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (4 ter) De Unie moet in de 

onderhandelingen over 

luchtvaartovereenkomsten met derde 

landen altijd het vraagstuk van de 

emissiehandel voor de luchtvaart laten 

meespelen. 
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Amendement  9 

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. 

Motivering 

De huidige afwijking dient uitsluitend tot 2016 en de eerstvolgende ICAO-vergadering te 

gelden. De Unie kan op basis van de conclusies van de ICAO en de behaalde resultaten nagaan 

of en welke stappen er verder gezet moeten worden om rekening te houden met de resultaten 

van de internationale onderhandelingen. Aangezien de huidige afwijking eind 2016 verstrijkt, 

hebben de wetgevers voldoende tijd om een eventuele voortzetting van de 

medebeslissingsprocedure af te ronden, overwegende dat april 2018 de inleveringsdatum is 

voor 2017-emissies. 

Amendement  10 

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 

(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 
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van de Unie genieten, dit wil zeggen de 

landen die door de Wereldbank in 2013 

niet als hoge-inkomenslanden of hogere-

middeninkomenslanden werden 

gerangschikt. 

van de Unie genieten, dit wil zeggen de 

landen die door de Wereldbank in 2013 

niet als hoge-inkomenslanden of hogere-

middeninkomenslanden werden 

gerangschikt. 

Motivering 

De huidige afwijking dient uitsluitend tot 2016 en de eerstvolgende ICAO-vergadering te 

gelden. De Unie kan op basis van de conclusies van de ICAO en de behaalde resultaten nagaan 

of en welke stappen er verder gezet moeten worden om rekening te houden met de resultaten 

van de internationale onderhandelingen. Aangezien de huidige afwijking eind 2016 verstrijkt, 

hebben de wetgevers voldoende tijd om een eventuele voortzetting van de 

medebeslissingsprocedure af te ronden, overwegende dat april 2018 de inleveringsdatum is 

voor 2017-emissies.  

Amendement  11 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 10 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (10 bis) Vluchten tussen de ultraperifere 

gebieden opgenomen in artikel 349 van 

het Verdrag betreffende de werking van 

de Europese Unie, en het vasteland van de 

EER dienen eveneens de regionale 

marktgebaseerde aanpak te volgen. De 

percentages dienen door Eurocontrol te 

worden berekend op basis van het deel 

van de orthodromische afstand tussen de 

belangrijkste luchthavens op het 

vasteland van de EER en in het 

ultraperifere gebied dat niet verder dan 12 

mijl buiten het verste punt van het 

vasteland van de EER ligt, tot het moment 

waarop een wereldwijde marktgebaseerde 

maatregel in werking treedt. 

Amendement  12 

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 

Schrappen 
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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. 

Amendement  13 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt -1 (nieuw) 

Richtlijn 2003/87/EG 

Artikel 3 quinquies – lid 4  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (-1) Artikel 3 quinquies, lid 4, wordt 

vervangen door: 

 "4. De lidstaten gebruiken de inkomsten 

die voortvloeien uit de veiling van 

emissierechten voor inspanningen voor de 

bestrijding van klimaatverandering, met 

name op internationaal niveau, voor de 

vermindering van broeikasgasemissies en 

voor de aanpassing aan de gevolgen van 

klimaatverandering in 

ontwikkelingslanden, alsook voor de 

financiering van onderzoek en 

ontwikkeling met betrekking tot beperking 

en aanpassing, met name op het gebied 

van aeronautica en luchtvervoer. De 

veilingopbrengst wordt ook gebruikt voor 

transport met een lage emissie. De 

opbrengst wordt eveneens gebruikt voor 

de financiering van bijdragen aan het 

Wereldfonds voor energie-efficiency en 

hernieuwbare energie en het Groen 

Klimaatfonds in het kader van het 

UNFCCC, alsmede van maatregelen ter 

voorkoming van ontbossing. 

 De lidstaten stellen de Commissie 

regelmatig in kennis van acties die 

overeenkomstig de eerste alinea worden 

ondernomen." 

Amendement  14 

Voorstel voor een richtlijn 
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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 (EER) in 2013; 

Amendement  15 

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; 

b) emissies van vluchten naar en van 

landen buiten de EER in elk kalenderjaar 

tot 2016 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; 

Amendement  16 

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 tussen de 

ultraperifere gebieden opgenomen in 

artikel 349 VWEU, en het vasteland van 

de EER in elk kalenderjaar totdat een 

wereldwijde marktgebaseerde maatregel 

in werking treedt, wanneer de exploitant 

van dergelijke vluchten, overeenkomstig 

het aandeel van de vluchten die 

plaatshebben binnen het Europese 

luchtruim, emissierechten heeft 

ingeleverd voor de percentages die ofwel 

door Eurocontrol dienen te worden 
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berekend op basis van het deel van de 

orthodromische afstand tussen de 

belangrijkste luchthavens op het 

vasteland van de EER en in het 

ultraperifere gebied dat niet verder dan 12 

mijl buiten het verste punt van het 

vasteland van de EER ligt, ofwel dienen te 

worden berekend overeenkomstig lid 6; 

Amendement  17 

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; 

(c) emissies van vluchten die worden 

geëxploiteerd door een niet-commerciële 

vliegtuigexploitant in elk kalenderjaar tot 

2016 wanneer die vliegtuigexploitant in het 

kalenderjaar verantwoordelijk is voor een 

uitstoot van minder dan 1 000 ton; 

Amendement  18 

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. 

De in lid 1, onder b), en b bis), 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. 

Amendement  19 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 1 

Richtlijn 2003/87/EG 

Artikel 28 bis – lid 2 – alinea 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Wat de activiteiten tijdens de jaren 2013 tot 

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. 

Wat de activiteiten tijdens de jaren 2013 tot 

en met 2016 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. 

Amendement  20 

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 lid 1, onder a) tot en met c). 

Amendement  21 

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 

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 en voor 

vluchten naar en vanaf een 

luchtvaartterrein in een ultraperifeer 

gebied 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 
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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. 

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 op de hoogte gesteld van 

de uitkomst van de berekeningen van de 

bevoegde autoriteit en de 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. 

Amendement  22 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 1 

Richtlijn 2003/87/EG 

Artikel 28 bis – lid 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7. 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. 

7. De Commissie stelt het Europees 

Parlement  jaarlijks op de hoogte van de 

voortgang in de onderhandelingen en de 

voorbereidingen voor de ICAO-

vergadering, alsmede van haar 

inspanningen om de internationale 

acceptatie van de luchtruimbenadering in 

derde landen te bevorderen. Na de ICAO-

vergadering van 2016 brengt de Commissie 

aan het Europees Parlement en de Raad 

verslag uit over de behaalde resultaten. 

Indien overeenstemming wordt bereikt 

over een ratificeerbare wereldwijde MBM, 

worden in dit verslag in voorkomend 

geval voorstellen opgenomen als reactie 

op de ontwikkelingen. Elk voorstel dient 

gepaard te gaan met gedetailleerde 

effectbeoordelingen. 

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 

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 
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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." 

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." 

Amendement  23 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage 

Richtlijn 2003/87/EG 

Bijalge II quater – toelichting – 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 

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. 

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 

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. 

Amendement  24 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage 

Richtlijn 2003/87/EG 

Bijalge II quater – toelichting – alinea 6 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Het in artikel 28 bis bedoelde percentage 

emissies voor vluchten naar en uit een 

ultraperifeer gebied wordt eveneens 

berekend overeenkomstig de onderstaande 
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tabel waarin vóór de vaststelling ervan de 

percentages worden ingevuld die mutatis 

mutandis worden berekend volgens 

dezelfde formule, gebaseerd op de beste 

beschikbare gegevens, met de 

ondersteuning van Eurocontrol. 

Amendement  25 

Voorstel voor een richtlijnBijlage 

Richtlijn 2003/87/EG 

Bijlage II quater – tabel – regel 37  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

CHINA met inbegrip van HONGKONG, 

MACAO en TAIWAN 

China met inbegrip van HONGKONG en 

MACAO 

Amendement  26 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage 

Richtlijn 2003/87/EG 

Bijlage II quater – tabel – regel 147 bis (nieuw)  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 TW- TAIWAN 

Amendement  27 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage II quater – tabel – na laatste regel – regels 172 bis t/m 172 decies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Guadeloupe 

 Frans-Guyana 

 Martinique 

 Réunion 

 Saint-Barthélemy 

 Sint-Maarten 

 Azoren  

 Madeira 

 Canarische eilanden 
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