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AANGENOMEN TEKSTEN 
 

P8_TA(2017)0477 

Emissiehandelssysteem van de EU (EU-ETS): voorzetting van de huidige 

beperkingen van het toepassingsgebied voor luchtvaartactiviteiten en 

voorbereiding van de tenuitvoerlegging van een wereldwijde 

marktgebaseerde maatregel vanaf 2021 ***I 

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 12 december 2017 over een 

voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van 

Richtlijn 2003/87/EG om de huidige beperkingen van het toepassingsgebied voor 

luchtvaartactiviteiten voort te zetten en de tenuitvoerlegging van een wereldwijde 

marktgebaseerde maatregel vanaf 2021 voor te bereiden (COM(2017)0054 – C8-

0028/2017 – 2017/0017(COD)) 

 

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

(COM(2017)0054), 

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 192, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het 

Parlement is ingediend (C8-0028/2017), 

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 31 mei 20171, 

– na raadpleging van het Comité van de Regio's, 

– gezien het overeenkomstig artikel 69 septies, lid 4, van zijn Reglement door de 

bevoegde commissie goedgekeurde voorlopig akkoord en de door de vertegenwoordiger 

van de Raad bij brief van 27 oktober 2017 gedane toezegging om het standpunt van het 

Europees Parlement overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie goed te keuren, 

– gezien artikel 59 van zijn Reglement, 
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– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 

voedselveiligheid en de adviezen van de Commissie industrie, onderzoek en energie en 

de Commissie vervoer en toerisme (A8-0258/2017), 

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast1; 

2. hecht zijn goedkeuring aan de gemeenschappelijke verklaring van het Europees 

Parlement, de Raad en de Commissie die als bijlage bij onderhavige resolutie is 

gevoegd; 

3. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 

wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;  

4. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 

en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen. 

                                                 
1  Dit standpunt vervangt de amendementen die zijn aangenomen op 13 september 2017 

(Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0338). 



 

 

P8_TC1-COD(2017)0017 

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 12 december 2017 

met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2017/... van het Europees 

Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG om de huidige 

beperkingen van het toepassingsgebied voor luchtvaartactiviteiten voort te zetten en de 

tenuitvoerlegging van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel vanaf 2021 voor te 

bereiden 

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt 

van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) 2017/2392.) 

 



 

 

BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE 

VERKLARING VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE 

COMMISSIE 

Het resultaat van de werkzaamheden van de ICAO met betrekking tot de tenuitvoerlegging 

van de wereldwijde marktgebaseerde maatregel is van essentieel belang voor de 

doeltreffendheid ervan en voor de toekomstige bijdrage van de luchtvaartsector aan de 

verwezenlijking van de doelstellingen in het kader van de Overeenkomst van Parijs. Het is 

belangrijk dat ICAO-lidstaten, exploitanten van luchtvaartuigen en het maatschappelijk 

middenveld betrokken blijven bij de werkzaamheden van de ICAO. In deze context zal het 

voor de ICAO noodzakelijk zijn in volledige transparantie te handelen en aansluiting te 

zoeken bij alle belanghebbenden om hen tijdig in te lichten over de geboekte vooruitgang en 

de besluiten. 

 


