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Amendement  28 

Satu Hassi 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A7-0079/2014 

Peter Liese 

Handel in broeikasgasemissierechten (emissies van de internationale luchtvaart) 

COM(2013)0722 – C7-0374/2013 – 2013/0344(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 2 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 bis) Alle lidstaten moeten 

passagiersheffingen invoeren voor 

vluchten, voor zover deze niet onder het 

ETS vallen. 

Or. en 

Motivering 

In het kader van het Amerikaanse begrotingsakkoord dat in december 2013 is bereikt, is het 

Amerikaanse Congres bezig met het invoeren van een nieuwe vliegbelasting van 2,50 USD tot 

5,60 USD per vlucht die van toepassing is op alle vluchten die van luchtvaartterreinen in de 

Verenigde Staten vertrekken. Passagiersheffingen moeten ook in de Unie worden ingevoerd 

voor vluchten, voor zover deze niet onder het ETS voor de luchtvaart vallen. Dergelijke 

heffingen moeten ten minste gelijk zijn aan de ETS-koolstofprijs. 

 



 

AM\1024854NL.doc  PE529.686v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

26.3.2014 A7-0079/29 

Amendement  29 

Satu Hassi 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A7-0079/2014 

Peter Liese 

Handel in broeikasgasemissierechten (emissies van de internationale luchtvaart) 

COM(2013)0722 – C7-0374/2013 – 2013/0344(COD) 

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 

tussen 2013 en 2020 wanneer die 

vliegtuigexploitant in het kalenderjaar 

verantwoordelijk is voor een uitstoot van 

minder dan 1 000 ton en de exploitant 

ervoor heeft gekozen een gelijkwaardige 

emissieheffing voor zijn emissies te 

betalen; 

Or. en 

Motivering 

De vrijstelling van niet-commerciële vliegtuigen, d.w.z. zakenvliegtuigen, is slechts 

aanvaardbaar wanneer zij een gelijkwaardige emissieheffing moeten betalen. 

 

 


