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BEKNOPTE MOTIVERING 

Achtergrond  

 

Hoewel de luchtvaart momenteel goed is voor ongeveer drie percent van de totale 

broeikasgasemissies, stijgen deze emissies snel. Volgens een schatting van de Internationale 

Burgerluchtvaartorganisatie (International Civil Aviation Organisation, ICAO) is de CO2-

uitstoot van de luchtvaart tussen 1990 en 2006 bijna verdubbeld, terwijl de stijging voor alle 

verbruikte fossiele brandstoffen 34 % bedroeg. Tot 2020 verwacht het ICAO een stijging van 

63-88 %, terwijl de EU zich ertoe heeft verplicht haar uitstoot in deze periode terug te dringen 

met 20 % ten opzichte van het niveau van 1990.  

De opwarming van de aarde kan alleen doelmatig worden aangepakt met een internationale 

benadering. Noch koolstofemissies, noch klimaatverandering trekken zich iets aan van 

nationale grenzen. Daarom moeten wereldwijd dezelfde klimaatdoelstellingen worden 

bepaald. Dit kan alleen worden gerealiseerd door middel van een overeenkomst in het kader 

van de ICAO.  

In de ICAO-vergadering van 2013 is vastgesteld dat marktgebaseerde maatregelen (market-

based measures, MBM) nodig zijn om duurzame groei in de luchtvaart te bevorderen en dat 

drie opties voor een MBM-regeling haalbaar zijn (verplichte compensatie met/zonder 

verdeling van de inkomsten en emissiehandel). Besloten is om een mondiale MBM-regeling 

uit te werken, met het oog op een besluit tijdens de vergadering van 2016. De uitvoering zou 

plaatshebben vanaf 2020. 

Commissievoorstel 

In het recentste Commissievoorstel is voorzien in een volledige vrijstelling voor vluchten naar 

derde landen voor 2013 en een beperking van de regeling voor de emissiehandel tot het deel 

van internationale vluchten dat valt binnen het EER-luchtruim (12 zeemijl buiten het verste 

punt van de EER-kustlijn) voor 2014-2020. 

Vluchten van en naar lage-inkomenslanden of lagere-middeninkomenslanden met een aandeel 

van de internationale luchtvaart van minder dan 1 %, zouden worden vrijgesteld, hetgeen in 

overeenstemming is met het verzoek in de ICAO-resolutie. Daarnaast zijn nieuwe niveaus 

bepaald voor de vrijstellingen die gelden voor exploitanten van zakenvliegtuigen. Dit is een 

goede zaak, omdat zo grote besparingen mogelijk zijn wat de nalevingskosten betreft, zonder 

dat dit grote gevolgen heeft voor de vermindering van de emissies. 

Een mondiale overeenkomst binnen de ICAO als oplossing voor de lange termijn 

 

Hoewel de vrijstelling voor lage-inkomenslanden overeenkomt met een belangrijk element 

van de ICAO-resolutie, kan een benadering op basis van het luchtruim de internationale 

welwillendheid ondermijnen die nodig zal zijn om te komen tot een mondiale overeenkomst 

in 2016. Dit risico wordt nog vergroot door het ontbreken van een algemeen aanvaarde 

definitie van "Europees luchtruim". Daarom is de rapporteur van dit advies er voorstander van 

om de "stop the clock"-aanpak waarvoor is gekozen voor 2012, tot de volgende ICAO-

vergadering voort te zetten.  



 

PE524.529v02-00 4/19 AD\1015802NL.doc 

NL 

Tijdens deze periode moet de Commissie de bilaterale en multilaterale contacten met derde 

landen intensiveren, om een ICAO-overeenkomst te bevorderen en, bij wijze van 

interimmaatregel, meer landen ertoe aan te zetten zich aan de regeling voor de emissiehandel 

aan te passen of soortgelijke maatregelen vast te stellen. Als aanvulling hierbij zijn er andere 

maatregelen nodig om de luchtvaartemissies te verminderen, met name de totstandbrenging 

van een gemeenschappelijk Europees luchtruim, om de vertragingen en storingen in de 

luchtverkeersleiding tot een minimum te beperken. 

 

Nood aan stabiliteit  

 

Bijkomende reden om de "stop the clock"-aanpak te verlengen is de grote hoeveelheid 

veranderingen waarmee de sector de laatste jaren te maken heeft gekregen. De oorspronkelijk 

aangekondigde regeling voor 2012 hield in dat alle vluchten van/naar Europa in de regeling 

voor de emissiehandel zouden worden opgenomen. In de uiteindelijke regeling voor 2012 

waren vluchten van/naar derde landen uitgesloten. De Commissie stelt nu voor deze 

uitsluiting te verlengen voor 2013 en vervolgens een derde regeling in te voeren voor de 

periode van 2014 tot 2020. 

De rapporteur stelt daarentegen voor de regeling van 2012 op zijn minst te behouden tot 2016, 

en verder tot 2020, als in de volgende ICAO-vergadering wordt besloten om vanaf die datum 

een mondiale maatregel in te voeren. Als dit besluit er niet komt, kan vanaf 2017 een 

benadering worden gevolgd op basis van het luchtruim. 

Met deze aanpak worden de kansen om tot een internationale overeenkomst te komen 

gemaximaliseerd, zonder dat het recht op de helling wordt gezet van de EU om haar eigen 

luchtruim te reguleren, een recht dat gegarandeerd is door het Verdrag van Chicago en 

bekrachtigd in uitspraken van het Hof van Justitie. De EU kan haar internationale partners op 

deze manier tonen dat zij bereid is zich in internationale en bilaterale onderhandelingen 

constructief op te stellen. Tevens kan zij zo aangeven te verwachten dat de ICAO haar 

engagement om in 2016 een besluit te nemen nakomt en dat bijkomende vertraging 

onaanvaardbaar is. 

AMENDEMENTEN 

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen in 

aanmerking te nemen: 

 

Amendement  1 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) De Unie zet zich in voor de sluiting van 

een toekomstige internationale 

overeenkomst om de gevolgen van 

broeikasgasemissies van de luchtvaart te 

beheersen, en beperkt tegelijkertijd 

autonoom de gevolgen voor de 

klimaatverandering van vluchten naar en 

van luchtvaartterreinen in de Unie. Om 

ervoor te zorgen dat deze doelstellingen 

elkaar onderling ondersteunen en niet 

met elkaar botsen, moet rekening worden 

gehouden met ontwikkelingen en 

standpunten die worden ingenomen in 

internationale fora, en met name met de op 

de 38e vergadering van de Internationale 

Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO - 

International Civil Aviation Organization) 

goedgekeurde resolutie waarin het 

"Consolidated statement of continuing 

ICAO policies and practices related to 

environmental protection" is opgenomen. 

(1) De Unie zet zich in voor de sluiting van 

een toekomstige internationale 

overeenkomst om de gevolgen van 

broeikasgasemissies van de luchtvaart te 

beheersen. Ondertussen moet rekening 

worden gehouden met ontwikkelingen en 

standpunten die worden ingenomen in 

internationale fora, en met name met de op 

de 38e vergadering van de Internationale 

Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO - 

International Civil Aviation Organization) 

goedgekeurde resolutie waarin het 

"Consolidated statement of continuing 

ICAO policies and practices related to 

environmental protection" is opgenomen. 

 

Amendement  2 

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 
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duurzaamheid op lange termijn.  

 

 

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 
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) Dankzij de aanneming van Besluit nr. 

2013/377/EU4a kon binnen de 

Internationale 

Burgerluchtvaartorganisatie grote 

vooruitgang worden geboekt met het oog 

op de afsluiting van een algemeen 

akkoord tijdens de eerstvolgende 

vergadering. Teneinde een dergelijk 

akkoord te vereenvoudigen, het 

concurrentievermogen van de Europese 

luchtvervoerssector te beschermen en 

commerciële vergeldingsmaatregelen te 

vermijden, geniet het de voorkeur deze 

"stop the clock"-bepalingen tijdelijk - ten 

minste tot de volgende voltallige 

vergadering van de ICAO in 2016 - te 

verlengen. 

__________________ __________________ 

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). 

 

 4aBesluit nr. 2013/377/EU  van het 

Europees Parlement en de Raad van 24 

april 2013 tot tijdelijke afwijking van 

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. 
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Amendement  4 

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 

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. 

(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 tot een 

wereldwijde marktgebaseerde maatregel 

operationeel wordt, zijn de opname van 

emissies van vluchten naar en van landen 

buiten de Europese Economische Ruimte 

(EER) en de berekening door Eurocontrol 

van percentages op basis van het deel van 

de 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, slechts van toepassing vanaf 2017 

indien tijdens de komende ICAO-

vergadering in 2016 geen 

overeenstemming wordt bereikt over een 

wereldwijde marktgebaseerde maatregel. 

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 de inwerkingtreding van een 

wereldwijde marktgebaseerde maatregel. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 4 
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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, die de 

Commissie namens de Unie zal 

voortzetten. Als de derde landen er als 

gevolg van deze onderhandelingen voor 

kiezen zich aan de Europese regeling voor 

de handel in emissierechten aan te passen 

of evenwaardige maatregelen vast te 

stellen, moeten de afwijkingen waarin in 

deze richtlijn is voorzien, 

dienovereenkomstig worden aangepast. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (4 bis) Om op internationaal niveau 

vertrouwen in de EU-regeling op te 

bouwen moeten de lidstaten de 

opbrengsten als gevolg van de toepassing 

van de Europese regeling voor de handel 

in emissierechten op de luchtvaartsector, 

gebruiken om de impact van de 

luchtvaartemissies te beperken. In dit 

kader moeten de inspanningen van  

ontwikkelingslanden ter bescherming van 

het klimaat worden ondersteund, 

overeenkomstig artikel 3 quinquies, lid 4, 

van Richtlijn 2003/87/EG. 

 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 4 ter (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (4 ter) De EU moet in de 

onderhandelingen over 

luchtvaartovereenkomsten met derde 

landen altijd het vraagstuk van de 

emissiehandel voor de luchtvaart laten 

meespelen. 

 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Om een percentage van geverifieerde 

emissies vast te stellen voor vluchten naar 

en van luchtvaartterreinen in derde 

landen, moeten de emissies voor de hele 

vlucht bekend zijn. Er wordt echter geen 

rekening gehouden met de emissies die 

niet onder dat percentage vallen. 

Schrappen 

 

 

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. 

Schrappen 
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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, 

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.] 

(10) Emissies van vluchten naar en uit 

ontwikkelingslanden met een aandeel, 

uitgedrukt in tonkilometer, van de 

internationale burgerluchtvaartactiviteiten 

van minder dan 1 % dienen vanaf 2014 te 

worden vrijgesteld totdat een wereldwijde 

marktgebaseerde maatregel in werking 

treedt. 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  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 totdat 

een wereldwijde marktgebaseerde 

maatregel in werking treedt. De 

percentages dienen door Eurocontrol te 

worden berekend op basis van het deel 

van de orthodromische afstand tussen de 

belangrijkste luchthavens op het 
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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. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt -1 

Richtlijn 2003/87/EG 

Artikel 3 quinquies – lid 4 – punt 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 -1) Artikel 3 quinquies, lid 4, punt 1, van 

Richtlijn 2003/87/EG wordt vervangen 

door: 

 4. "De lidstaten gebruiken de inkomsten 

die voortvloeien uit de veiling van 

emissierechten voor maatregelen of 

onderzoek ter bestrijding van 

klimaatverandering." 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 1 

Richtlijn 2003/87/EG 

Artikel 28 bis – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. In afwijking van artikel 12, lid 2 bis, en 

artikel 14, lid 3, beschouwen de lidstaten 

de in die leden vastgestelde voorwaarden 

als vervuld wat betreft: 

1. Afwijkingen van artikel 12, lid 2 bis, en 

artikel 14, lid 3:  

 

Amendement  14 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 1 

Richtlijn 2003/87/EG 

Artikel 28 bis – lid 1 – letter a 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) alle emissies van vluchten naar en uit 

landen buiten de Europese Economische 

Ruimte in 2013; 

a) In afwijking van artikel 12, lid 2 bis, en 

artikel 14, lid 3, beschouwen de lidstaten 

de in die leden vastgestelde voorwaarden 

als vervuld wat betreft alle emissies van 

vluchten naar en uit landen buiten de 

Europese Economische Ruimte in elk 

kalenderjaar van 2013 tot 2016. Indien 

tijdens de ICAO-vergadering van 2016 

wordt besloten om een wereldwijde 

marktgebaseerde maatregel in te voeren 

vanaf 2020, blijft deze maatregel van 

toepassing op deze periode voor de 

kalenderjaren van 2017 tot 2020; 

Motivering 

Zo wordt de "stop the clock"-aanpak verlengd en worden vluchten naar en uit derde landen 

uitgesloten in de periode waarin de ICAO-onderhandelingen zullen lopen. Op deze manier 

wordt de luchtvaartmaatschappijen, die zich al hebben moeten voorbereiden op het 

oorspronkelijke voorstel voor 2012 en vervolgens op de "stop the clock"-regeling, een 

bijkomende nieuwe regeling vanaf 2014 bespaard. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 1 

Richtlijn 2003/87/EG 

Artikel 28 bis – lid 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) Indien tijdens de ICAO-vergadering 

van 2016 niet wordt besloten om een 

wereldwijde marktgebaseerde maatregel 

in te voeren, beschouwen de lidstaten, in 

afwijking van artikel 12, lid 2 bis, en 

artikel 14, lid 3, de in die leden 

vastgestelde voorwaarden als vervuld wat 

betreft emissies van vluchten naar en van 

landen buiten de Europese Economische 

Ruimte (EER) in elk kalenderjaar vanaf 

2017 wanneer de exploitant van dergelijke 

vluchten, overeenkomstig het aandeel van 

de vluchten die plaatshebben binnen het 
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Europese luchtruim, emissierechten heeft 

ingeleverd voor het percentage van de 

geverifieerde emissies van die vluchten, 

opgenomen overeenkomstig bijlage II 

quater, dan wel berekend overeenkomstig 

lid 6; 

Motivering 

Om vanaf 2017 de benadering in te voeren op basis van het Europese luchtruim, als de 

ICAO-onderhandelingen niet slagen (zie amendement 7). 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 1 

Richtlijn 2003/87/EG 

Artikel 28 bis – lid 1 – letter b bis 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b bis) In afwijking van artikel 12, lid 2 bis, 

en artikel 14, lid 3, beschouwen de 

lidstaten, tot het moment waarop een 

wereldwijde marktgebaseerde maatregel 

in werking treedt, de in die leden 

vastgestelde voorwaarden als vervuld wat 

betreft emissies van 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 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 

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; 
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Amendement  17 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 1 

Richtlijn 2003/87/EG 

Artikel 28 bis – lid 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) In afwijking van artikel 12, lid 2 bis, en 

artikel 14, lid 3, beschouwen de lidstaten, 

de in die leden vastgestelde voorwaarden 

als vervuld wat betreft emissies van 

vluchten die worden geëxploiteerd door 

een niet-commerciële vliegtuigexploitant in 

elk kalenderjaar totdat een internationale 

marktgebaseerde maatregel wordt 

ingevoerd 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 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) de inlevering van emissierechten voor 

geverifieerde emissies van vluchten tussen 

landen in de EER voor 2013, die uiterlijk 

30 april 2015 in plaats van uiterlijk 30 april 

2014 plaatsgrijpt, en geverifieerde emissies 

voor 2013 van die vluchten, die uiterlijk 31 

maart 2015 in plaats van uiterlijk 31 maart 

2014 worden gerapporteerd. 

d) In afwijking van artikel 12, lid 2 bis, en 

artikel 14, lid 3, beschouwen de lidstaten, 

de in die leden vastgestelde voorwaarden 

als vervuld wat betreft de inlevering van 

emissierechten voor geverifieerde emissies 

van vluchten tussen landen in de EER voor 

2013 die uiterlijk 30 april 2015 in plaats 

van uiterlijk 30 april 2014 plaatsgrijpt, en 

geverifieerde emissies voor 2013 van die 

vluchten die uiterlijk 31 maart 2015 in 

plaats van uiterlijk 31 maart 2014 worden 

gerapporteerd. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 1 
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Richtlijn 2003/87/EG 

Artikel 28 bis – lid 1 – laatste punt 

 

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  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 2020 gereduceerd, zodat 

het overeenstemt met het aandeel van de 

toegewezen emissierechten ingevolge de 

toepassing van lid 1, onder a) tot en met c), 

van dit artikel. 

Motivering 

Om te verduidelijken dat wordt verwezen naar het nieuwe artikel 28 bis dat met deze richtlijn 

wordt toegevoegd. 

 

 

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 6. In afwijking van artikel 12, lid 2 bis, en 
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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 

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. 

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 ultraperifere 

regio 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 

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 6 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 bis. De Commissie informeert het 

Europees Parlement en de Raad geregeld 

over de vooruitgang die met de 

onderhandelingen binnen de ICAO en 

met derde landen wordt geboekt. 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 1 
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Richtlijn 2003/87/EG 

Artikel 28 bis – lid 7 – alinea 1 

 

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. 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. Elk voorstel dient gepaard 

te gaan met gedetailleerde 

effectbeoordelingen. 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 1 

Richtlijn 2003/87/EG 

Artikel 28 bis – lid 7 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 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 

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. 

Indien de wereldwijde maatregel niet van 

toepassing wordt, wordt in dat verslag 

overwogen wat het geschikte 

toepassingsgebied is voor emissies van 

activiteit naar en van landen buiten de EER 

zolang er nog geen wereldwijde maatregel 

is. In dat verslag 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  25 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage IIc – laatste alinea 
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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 

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  26 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage IIc – nieuwe segmenten 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Regels toevoegen voor: Guadeloupe, 

Frans Guyana, Martinique, Réunion, 

Saint Barthélemy, Saint Martin, de 

Azoren, Madeira en de Canarische 

Eilanden. 
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