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8.9.2017 A8-0258/36 

Amendement  36 

Peter Liese 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0258/2017 

Julie Girling 

De EU-regeling voor de handel in emissierechten (EU-ETS): voorzetting van de huidige 

beperkingen van het toepassingsgebied voor luchtvaartactiviteiten en voorbereiding van de 

tenuitvoerlegging van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel vanaf 2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 bis (nieuw) 

Richtlijn 2003/87/EG 

Artikel 3 quinquies – lid 2 

 

Bestaande tekst Amendement 

 (-1 bis) Artikel 3 quinquies, lid 2, wordt 

vervangen door: 

2.  Vanaf 1 januari 2013 wordt 15 % van de 

rechten geveild. Dit percentage kan 

worden verhoogd, als onderdeel van de 

algehele evaluatie van deze richtlijn. 

2.  Vanaf 1 januari 2021 wordt 50 % van de 

rechten geveild, op voorwaarde dat deze 

niet nodig zijn om te voorkomen dat 

artikel 10 bis, lid 5, van toepassing is 

tussen 2021 en 2030, in welk geval ze 

worden gebruikt voor dit doel." 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/37 

Amendement  37 

Peter Liese 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0258/2017 

Julie Girling 

De EU-regeling voor de handel in emissierechten (EU-ETS): voorzetting van de huidige 

beperkingen van het toepassingsgebied voor luchtvaartactiviteiten en voorbereiding van de 

tenuitvoerlegging van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel vanaf 2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 2003/87/EG 

Artikel 28 ter – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Als uit dit verslag blijkt dat de 

afdwingbaarheid, de transparantie en 

de governance toereikend zijn voor een 

wereldwijde marktgebaseerde 

maatregel, dat de kwaliteitseisen voor 

de compensatiecredits toereikend zijn, 

dat de regels voor de monitoring, 

rapportage en verificatie van emissies 

betrouwbaar zijn en dat gelijke 

behandeling op de routes wordt 

gewaarborgd, dan wordt zo nodig een 

verlenging van de duur van deze 

afwijking voor 15 jaar voorgesteld door 

de Commissie. 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/38 

Amendement  38 

Peter Liese 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0258/2017 

Julie Girling 

De EU-regeling voor de handel in emissierechten (EU-ETS): voorzetting van de huidige 

beperkingen van het toepassingsgebied voor luchtvaartactiviteiten en voorbereiding van de 

tenuitvoerlegging van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel vanaf 2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Wat de reductie van de door de hele 

economie uitgestoten broeikasgassen 

betreft, heeft de Europese Raad van 23-

24 oktober 2014 een bindend streefcijfer 

van ten minste 40 % eigen reductie van 

de broeikasgasemissies tegen 2030 

vastgesteld ten opzichte van 1990. 

Tijdens de zitting van de Raad op 6 

maart 2015 is deze bijdrage van de Unie 

en haar lidstaten formeel goedgekeurd 

als hun voorgenomen nationaal 

vastgestelde bijdrage krachtens de 

Overeenkomst van Parijs. Volgens de 

conclusies van de Europese Raad van 

oktober 2014 moet het streefcijfer 

collectief door de EU op de meest 

kosteneffectieve manier worden 

behaald, waarbij de reducties door de 

sectoren die wel en niet onder de 

regeling voor de handel in 

emissierechten (ETS) vallen, tegen 2030 

respectievelijk 43 % en 30 % moeten 

bedragen ten opzichte van 2005. Alle 

economische sectoren moeten een 

bijdrage leveren om die emissiereductie 

te verwezenlijken.  

(3) Wat de reductie van de door de hele 

economie uitgestoten broeikasgassen 

betreft, heeft de Europese Raad van 23-

24 oktober 2014 een bindend streefcijfer 

van ten minste 40 % eigen reductie van 

de broeikasgasemissies tegen 2030 

vastgesteld ten opzichte van 1990. 

Tijdens de zitting van de Raad op 6 

maart 2015 is deze bijdrage van de Unie 

en haar lidstaten formeel goedgekeurd 

als hun voorgenomen nationaal 

vastgestelde bijdrage krachtens de 

Overeenkomst van Parijs. Volgens de 

conclusies van de Europese Raad van 

oktober 2014 moet het streefcijfer 

collectief door de EU op de meest 

kosteneffectieve manier worden 

behaald, waarbij de reducties door de 

sectoren die wel en niet onder de 

regeling voor de handel in 

emissierechten (ETS) vallen, tegen 2030 

respectievelijk 43 % en 30 % moeten 

bedragen ten opzichte van 2005. Alle 

economische sectoren moeten een 

bijdrage leveren om die emissiereductie 

te verwezenlijken en daartoe moet de 

Commissie onder andere een platform 

opzetten voor de uitwisseling tussen de 
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lidstaten van beste praktijken en de 

geleerde lessen in de sector 

emissiearme mobiliteit.  

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/39 

Amendement  39 

Peter Liese 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0258/2017 

Julie Girling 

De EU-regeling voor de handel in emissierechten (EU-ETS): voorzetting van de huidige 

beperkingen van het toepassingsgebied voor luchtvaartactiviteiten en voorbereiding van de 

tenuitvoerlegging van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel vanaf 2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) De Unie en haar lidstaten hebben er 

sinds 1997 naar gestreefd voortgang te 

maken met een internationale 

overeenkomst om de gevolgen van de 

broeikasgasemissies van de luchtvaart te 

beperken en sinds 2008 beschikken zij 

over wetgeving om de gevolgen van 

luchtvaartactiviteiten voor de 

klimaatverandering te beperken door 

middel van de EU-regeling voor de 

handel in emissierechten (EU-ETS), die 

sinds 2005 operationeel is. Om bij de 

Internationale 

Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) 

sneller vooruitgang te kunnen maken, 

heeft de Unie tweemaal tijdgebonden 

afwijkingen van de EU-ETS 

goedgekeurd teneinde de 

nalevingsverplichtingen te beperken tot 

de emissies van vluchten tussen 

luchtvaartterreinen binnen de Europese 

Economische Ruimte (EER), met 

gelijke behandeling op de routes van de 

vliegtuigexploitanten, waar ze ook zijn 

gevestigd. De meest recente afwijking 

van de EU-ETS-Verordening (EU) nr. 

421/2014 van het Europees Parlement 

en de Raad beperkte de 

(4) De Unie en haar lidstaten hebben er 

sinds 1997 naar gestreefd voortgang te 

maken met een internationale 

overeenkomst om de gevolgen van de 

broeikasgasemissies van de luchtvaart te 

beperken en sinds 2008 beschikken zij 

over wetgeving om de gevolgen van 

luchtvaartactiviteiten voor de 

klimaatverandering te beperken door 

middel van de EU-regeling voor de 

handel in emissierechten (EU-ETS), die 

sinds 2005 operationeel is. In zijn arrest 

van 21 december 20111 bis heeft het Hof 

van Justitie van de Europese Unie 

geoordeeld dat het opnemen van 

vluchten buiten de EER in de EU-ETS-

regeling geen schending van het 

internationaal recht inhoudt. 

Bovendien hebben de lidstaten zich er 

sinds 2004 en 2008 opnieuw toe 

verplicht het concept van het 

gemeenschappelijk Europees 

luchtruim ten uitvoer te leggen, 

rekening houdend met een toename 

van het luchtverkeer in de komende 

jaren. Om vooruitgang te boeken met 

het luchtverkeersbeheer moet de 

tenuitvoerlegging van Sesar (ATM-
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nalevingsverplichtingen tot vluchten 

binnen de EER tussen 2013 en 2016 en 

beoogde mogelijke wijzigingen in het 

toepassingsgebied van de regeling voor 

activiteiten van en naar 

luchtvaartterreinen buiten de EER met 

ingang van 1 januari 2017, na de in die 

verordening bedoelde herziening. 

onderzoek voor het gemeenschappelijk 

Europees luchtruim) worden 

bespoedigd en moeten innovatieve 

technologieën worden bevorderd in het 

kader van het Clean Sky-project. De 

invoering via de Internationale 

Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) 

van de wereldwijde marktgebaseerde 

maatregel moet bijdragen tot verdere 

vooruitgang met betrekking tot de 

emissiereductie van het luchtverkeer. 
Om bij de Internationale 

Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) 

sneller vooruitgang te kunnen maken, 

heeft de Unie tweemaal tijdgebonden 

afwijkingen van de EU-ETS 

goedgekeurd teneinde de 

nalevingsverplichtingen te beperken tot 

de emissies van vluchten tussen 

luchtvaartterreinen binnen de Europese 

Economische Ruimte (EER), met 

gelijke behandeling op de routes van de 

vliegtuigexploitanten, waar ze ook zijn 

gevestigd. De meest recente afwijking 

van de EU-ETS-Verordening (EU) nr. 

421/2014 van het Europees Parlement 

en de Raad beperkte de 

nalevingsverplichtingen tot vluchten 

binnen de EER tussen 2013 en 2016 en 

beoogde mogelijke wijzigingen in het 

toepassingsgebied van de regeling voor 

activiteiten van en naar 

luchtvaartterreinen buiten de EER met 

ingang van 1 januari 2017, na de in die 

verordening bedoelde herziening. 

_________________ 

1 bis Arrest van het Hof van Justitie van 

21 december 2011, Air Transport 

Association of America e.a./Secretary of 

State for Energy and Climate Change, C-

366/10, ECLI:EU:C:2011:864. 
 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/40 

Amendement  40 

Peter Liese 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0258/2017 

Julie Girling 

De EU-regeling voor de handel in emissierechten (EU-ETS): voorzetting van de huidige 

beperkingen van het toepassingsgebied voor luchtvaartactiviteiten en voorbereiding van de 

tenuitvoerlegging van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel vanaf 2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) In het licht van de op de 39e Algemene 

Vergadering van de ICAO in oktober 

2016 aangenomen resolutie over de 

uitvoering van een wereldwijde 

marktgebaseerde maatregel vanaf 2021 

ter compensatie van de emissies van de 

internationale luchtvaart boven de 

niveaus van 2020, wordt het passend 

geacht de bestaande uitzondering voort 

te zetten in afwachting van verdere 

vooruitgang met het ontwerp en de 

tenuitvoerlegging van de wereldwijde 

marktgebaseerde maatregel. In dit 

verband is de vaststelling van normen 

en aanbevolen praktijken door de ICAO 

ter completering van die resolutie en ter 

uitvoering van de mondiale regeling 

gepland voor 2018. Voor de concrete 

toepassing ervan zullen de ICAO-

partijen echter actie moeten ondernemen 

op nationaal niveau. Ook 

governanceregelingen moeten door de 

ICAO worden uitgewerkt, zoals 

bijvoorbeeld een registratiesysteem. In 

deze context moet de huidige afwijking 

van de EU-ETS-verplichtingen voor 

vluchten naar en uit derde landen 

worden verlengd, onder voorbehoud 

(5) In het licht van de op de 39e Algemene 

Vergadering van de ICAO in oktober 

2016 aangenomen resolutie over de 

uitvoering van een wereldwijde 

marktgebaseerde maatregel vanaf 2021 

ter compensatie van de emissies van de 

internationale luchtvaart boven de 

niveaus van 2020, is de vaststelling van 

normen en aanbevolen praktijken door 

de ICAO ter completering van die 

resolutie en ter uitvoering van de 

mondiale regeling gepland voor 2018. 

Voor de concrete toepassing ervan 

zullen de ICAO-partijen echter actie 

moeten ondernemen op nationaal 

niveau. Ook governanceregelingen 

moeten door de ICAO worden 

uitgewerkt, zoals bijvoorbeeld een 

registratiesysteem. In deze context moet 

de huidige afwijking van de EU-ETS-

verplichtingen voor vluchten naar en uit 

derde landen worden verlengd tot 2021, 

teneinde de ICAO een nieuwe impuls te 

geven en de uitvoering van de regeling 

te vergemakkelijken. Als gevolg van de 

verlenging van de afwijking zou de 

hoeveelheid te veilen en kosteloos te 

verlenen emissierechten, met inbegrip 
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van de herziening van de toepassing 

van de ICAO-regeling, teneinde de 

ICAO een nieuwe impuls te geven en de 

uitvoering van de regeling te 

vergemakkelijken. Als gevolg van de 

verlenging van de afwijking zou de 

hoeveelheid te veilen en kosteloos te 

verlenen emissierechten, met inbegrip 

van de speciale reserve, dezelfde 

moeten zijn als voor 2016 en evenredig 

moeten zijn met de reductie van de 

verplichting om emissierechten in te 

leveren. 

van de speciale reserve, dezelfde 

moeten zijn als voor 2016 en evenredig 

moeten zijn met de reductie van de 

verplichting om emissierechten in te 

leveren. Om de CO2-emissies van de 

luchtvaartsector aan te pakken, blijft 

de EU de lidstaten verder ondersteunen 

om de opbrengsten uit de veilingen van 

emissierechten te gebruiken voor 

projecten als Sesar, Clean Sky en 

andere innovatieve projecten. 

 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/41 

Amendement  41 

Peter Liese 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0258/2017 

Julie Girling 

De EU-regeling voor de handel in emissierechten (EU-ETS): voorzetting van de huidige 

beperkingen van het toepassingsgebied voor luchtvaartactiviteiten en voorbereiding van de 

tenuitvoerlegging van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel vanaf 2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 ter (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (6 ter)  Op het niveau van de Unie zijn 

diverse wetgevingshandelingen 

vastgesteld die erop gericht zijn de 

versnippering van het Europese 

luchtruim te voorkomen, om de 

doorstroming van het luchtverkeer 

en de controle van het 

luchtruimgebruik te verbeteren en zo 

de emissies te verminderen. Binnen 

de Unie moet de Corsia-regeling 

worden beschouwd als onderdeel van 

het zogeheten ICAO-pakket van 

maatregelen, naast volledige 

tenuitvoerlegging door de lidstaten 

van de wetgeving inzake het 

gemeenschappelijk Europees 

luchtruim, Sesar, het gebruik van 

GNSS voor satellietnavigatie en 

gezamenlijke technologie-

initiatieven als Clean Sky I en Clean 

Sky II. Alle inkomsten uit de 

opbrengsten van toekomstige 

veilingen van rechten moeten 

worden gereserveerd voor de 

ontwikkeling van bovengenoemde 

onderzoeks- en 

ontwikkelingsprogramma's, alsmede 

gemeenschappelijke projecten voor 
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het ontwikkelen van een reeks 

interoperabele basiscapaciteiten in 

alle lidstaten, met name de 

capaciteiten die de infrastructuur 

voor luchtvaartnavigatie, de 

verlening van 

luchtvaartnavigatiediensten en het 

gebruik van het luchtruim 

verbeteren, zoals noodzakelijk is 

voor de uitvoering van het Europese 

ATM-masterplan. De Commissie 

moet aan het Europees Parlement en 

de Raad ook verslag uitbrengen over 

maatregelen voor de 

tenuitvoerlegging van de wereldwijde 

marktgebaseerde maatregel, die door 

de lidstaten zijn genomen om de 

broeikasgasemissies van de 

luchtvaart te verminderen, met 

inbegrip van informatie in verband 

met het gebruik van de opbrengsten, 

die door de lidstaten is ingediend 

overeenkomstig artikel 17 van 

Verordening (EU) nr. 525/2013. 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/42 

Amendement  42 

Peter Liese 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0258/2017 

Julie Girling 

De EU-regeling voor de handel in emissierechten (EU-ETS): voorzetting van de huidige 

beperkingen van het toepassingsgebied voor luchtvaartactiviteiten en voorbereiding van de 

tenuitvoerlegging van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel vanaf 2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 quinquies (nieuw) 

Richtlijn 2003/87/EG 

Artikel 3 quinquies – lid 4 – alinea 1 

 

Bestaande tekst Amendement 

 (-1 quinquies) In artikel 3 quinquies, lid 4, 

wordt de eerste alinea vervangen door: 

"De lidstaten bepalen hoe de opbrengsten 

van de veiling van emissierechten worden 

gebruikt. De opbrengsten zouden moeten 
worden gebruikt om de klimaatverandering 

in de Europese Unie en in derde landen aan 

te pakken, onder meer om de emissie van 

broeikasgassen terug te dringen, om de 

aanpassing aan het effect van de 

klimaatverandering in de Europese Unie en 

derde landen, met name 

ontwikkelingslanden te bevorderen, om 

onderzoek en ontwikkeling te financieren 

op het gebied van beperking en aanpassing, 

inclusief met name in de luchtvaart en het 

luchtvervoer, om de emissies terug te 

dringen via transport met een lage emissie 

en om de beheerskosten van de 

Gemeenschapsregeling te dekken.  De 

veilingopbrengsten moeten ook worden 

gebruikt voor de financiering van bijdragen 

aan het wereldfonds voor energie-

efficiency en hernieuwbare energie, 

"Alle opbrengsten van de veiling van 

emissierechten worden gebruikt om de 

klimaatverandering in de Europese Unie en 

in derde landen aan te pakken, onder meer 

om de emissie van broeikasgassen terug te 

dringen, om de aanpassing aan het effect 

van de klimaatverandering in de Europese 

Unie en derde landen, met name 

ontwikkelingslanden te bevorderen, om 

met name onderzoek en ontwikkeling te 

financieren op het gebied van beperking en 

aanpassing, met name in de luchtvaart en 

het luchtvervoer, om de emissies terug te 

dringen via transport met een lage emissie 

en om de beheerskosten van de 

Unieregeling te dekken, en voor de 

financiering van onderzoek en 

gemeenschappelijke projecten om de 

broeikasgasemissies van de 

luchtvaartsector te verminderen, 

bijvoorbeeld de gemeenschappelijke 

onderneming Sesar, de gezamenlijke 
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alsmede van maatregelen ter voorkoming 

van ontbossing."  
technologie-initiatieven Clean Sky en alle 

initiatieven die de brede verspreiding 

mogelijk maken van GNSS voor 

satellietnavigatie en interoperabele 

capaciteiten in alle lidstaten, met name de 

capaciteiten die de infrastructuur voor de 

luchtvaartnavigatie, de verlening van 

luchtvaartnavigatiediensten en het 

gebruik van het luchtruim verbeteren. De 

veilingopbrengsten kunnen ook worden 

gebruikt voor de financiering van bijdragen 

aan het wereldfonds voor energie-

efficiëntie en hernieuwbare energie, 

alsmede van maatregelen ter voorkoming 

van ontbossing. Speciale aandacht wordt 

besteed aan lidstaten die de opbrengsten 

gebruiken voor de cofinanciering van 

onderzoeks- en innovatieprogramma's of 

initiatieven in het kader van het negende 

kaderprogramma voor onderzoek. De 

lidstaten stellen de Commissie in kennis 

van acties die overeenkomstig dit lid 

worden ondernomen. Transparantie over 

het gebruik van de opbrengsten uit de 

veiling van emissierechten krachtens deze 

richtlijn is essentieel ter ondersteuning 

van de verplichtingen van de Unie." 

Or. en 

 

 

 


