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De dringende noodzaak de uitworp van broeikasgassen te beperken om de 
klimaatverandering af te dempen is op indrukwekkende wijze onderstreept in de rapporten die 
het Internationaal Panel inzake klimaatverandering de afgelopen tijd heeft uitgebracht. Voorts 
heeft Sir Nicholas Stern, voormalig hoofdeconoom van de Wereldbank in zijn rapport aan de 
Britse regering onderstreept dat onze activiteiten de komende decennia aanzienlijke verstoring 
van de economische en sociale activiteiten later in deze en in de volgende eeuw tot gevolg 
kunnen hebben van een omvang die vergelijkbaar is met de ontwrichting door de 
wereldoorlogen en de economische depressie in de eerste helft van de 20ste eeuw (Rapport-
Stern, blz. 572).

Tijdens de Europese Raad van 8 en 9 maart 2007 is op dit gebied een nogal ambitieuze 
strategie aangenomen. In het kader van een internationale overeenkomst moet de uitworp van 
broeikasgassen  in de Europese Unie en andere industrielanden in 2020 ten opzichte van 1990 
met 30% beperkt zijn.

Verbazend genoeg is het Commissievoorstel over het opnemen van de luchtvaart in het 
programma voor de handel in emissierechten het enige wetsvoorstel met betrekking tot 
afdemping van de klimaat[verandering] dat momenteel in het kader van de 
medebeslissingsprocedure in de Europese instellingen wordt behandeld.

De manier waarop het Europees Parlement  en de andere instellingen dit voorstel aanpakken 
zal beslissend zijn voor het toekomstige beleid in deze sector.

In welke mate is het de Europese Unie ernst als het gaat om concrete wetgeving?

Vinden wij een intelligente manier om de uitworp van broeikasgassen terug te dringen en 
Tegelijkertijd niet het mededingingsvermogen van de Europese industrie te ondergraven?

Wat voor signaal geven wij aan derden?

De toename van de uitworp van broeikasgassen in de luchtvaartsector is enorm. In 
vergelijking met 1990 is de uitworp reeds thans met ca. 100% toegenomen1. Dit staat in schril 
contrast met het Kyoto-doel (beperking met 8%) of de 30% die de EU zich ten doel heeft 
gesteld voor de periode na 2012. Er wordt soms beweerd dat het aandeel van de luchtvaart in 
de uitworp van broeikasgassen "slechts" ca. 3%2 bedraagt, maar het aandeel van de 
luchtvaartsector in de BrTW is 0,6% 3. Niemand zal willen beweren dat dit zonder betekenis 
is.

Alle EU-instellingen beseffen dat dit probleem moet worden aangepakt en dat de handel in 
emissierechten een nuttig instrument is, mits deze naar behoren is opgezet en wordt 
gecombineerd met andere maatregelen.

Het Commissievoorstel in vergelijking met vorige standpunten van de EU

  
1 Cijfer voortkomende uit de bekende en veilige 86% (1990-2004), plus een cijfer dat gebaseerd is op de 
gemiddelde stijging in 2003 en 2004 (7,5% p.j.) (zie EER Technical Report 6/2006; Eurostat News Release 
11/2007).
2 Zie COM (2005)459.
3 Eurostat, Statistics in Focus 37/2005: The Air Transport Sector in the European Union.
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Uw rapporteur voelt zich genoopt het voorstel te baseren op de standpunten die het Parlement 
voorheen ter zake heeft ingenomen. Het belangrijkste document dat moet worden bezien is 
uiteraard de resolutie van het Europees Parlement van juli 2006 (Verslag-Lucas) die werd 
gesteund door een meerderheid van  meer dan 80% (439 vóór, 74 tegen). Anderzijds 
verdienen ook andere documenten aandacht, zoals het Verslag-Morgan van december 2006 en 
de resolutie over klimaatverandering van februari 2007.

Kern van de resolutie van juli 2006 is naar de mening van uw rapporteur paragraaf 2 : "dat 
deze beleidsinstrumenten dusdanig dienen te worden gekozen dat een zo groot mogelijke 
reductie van de broeikasgasemissies gewaarborgd is en dat tevens de verstoring van de 
mededinging tussen Europese luchtvaartmaatschappijen en luchtvaartmaatschappijen van 
buiten de EU wordt geminimaliseerd en de oneerlijke concurrentie tussen de sector 
luchtvervoer en andere vervoerssectoren in de EU wordt beperkt".

De huidige regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten wordt door bijna alle 
belanghebbenden ernstig bekritiseerd. Het is zeer belangrijk dat de regeling, als de luchtvaart 
hierin wordt opgenomen, wordt herzien en dat een aantal belangrijke fouten wordt 
gecorrigeerd.

Toewijzingsmethode

Eén van de belangrijkste tekortkomingen van de huidige regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten is dat er geen geharmoniseerde toewijzingsmethode bestaat. Uit 
het huidige geschil tussen tal van lidstaten en de Europese Commissie over de nationale 
toewijzingsprogramma's blijkt dat de normen onvoldoende duidelijk zijn. Ten gevolge van 
volstrekt uiteenlopende toewijzingsmethoden per lidstaat wordt de mededinging verstoord en 
bijna alle lidstaten hebben te hoge quota toegewezen. De Commissie reageert op deze 
fundamentele kritiek door voor de luchtvaart een geharmoniseerde toewijzingsmethode voor 
te stellen. Dit is eveneens noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de door de ICAO bepaalde 
internationale voorschriften. De Commissie stelt een combinatie voor van referentiepunten en 
veiling waarbij tijdens de eerste periode (2011-2012) een duidelijke meerderheid van de 
certificaten wordt toegewezen via referentiepunten en slechts ca. 3% via veiling.  In zijn 
resolutie van juli 2006 heeft het Europees Parlement aangedrongen op toewijzing van alle 
rechten via veiling. Anderzijds heeft het reeds een aantal elementen voorgesteld van een 
uitwijkstrategie, zodat waarschijnlijk een vergelijk mogelijk is tussen het standpunt van het 
Parlement van juli 2006 en het Commissievoorstel. Maar de commissie en het Parlement als 
geheel moeten besluiten ten eerste welke referentiepunten er worden gebruikt en ten tweede 
hoeveel veiling er wordt ingevoerd.

Gebruik van de via veiling gegenereerde kredieten

Een zeer belangrijk vraagstuk, met name voor de mate waarin het programma door de 
publieke opinie wordt gesteund, is hoe de via veiling gegenereerde kredieten worden gebruikt. 
Volgens het Commissievoorstel kan het geld uitsluitend worden gebruikt voor maatregelen tot 
beperking van de uitworp van broeikasgassen of voor aanpassing aan de klimaatverandering. 
De ENVI-commissie heeft in het verslag-Lucas voorgesteld het geld te gebruiken om de 
kosten van milieuvriendelijke vervoersstelsels te verlagen. Er zij op gewezen dat bij 
voorbeeld spoorwegondernemingen reeds betrokken zijn bij de handel in emissierechten en 
via hun elektriciteitskosten veel geld betalen. De meeste lidstaten hebben heffingen, 
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belastingen en andere maatregelen ingevoerd die drukken op milieuvriendelijke middelen van 
vervoer zoals bussen. In zijn resolutie van januari 2007 over klimaatverandering heeft het 
Parlement erop aangedrongen  de via veiling gegenereerde fondsen te gebruiken om andere 
soorten lastendruk te beperken om de algemene druk op de burger niet op te voeren. Uw 
rapporteur is voornemens een voorstel in deze zin te doen.

Toepassingsgebied en datum van ingang

Na lange gedachtewisselingen waarin de meningen uiteraard nogal uiteen liepen, heeft de 
Europese Commissie besloten alle binnenlandse vluchten in de EU per 1 januari 2011 op te 
nemen. Andere vluchten van en naar luchthavens in de EU, bij voorbeeld Londen-New York 
of Parijs-Istanboel hoeven pas in 2012 te zijn opgenomen. Het Europees Parlement heeft er 
eveneens op aangedrongen alle inkomende en vertrekkende vluchten vanaf het begin als 
eerste stap op te nemen. Wij moeten ernaar streven zo spoedig mogelijk een mondiale 
regeling vast te stellen en er moet worden nagegaan of sommige buurlanden zoals Noorwegen 
en Zwitserland reeds vanaf het begin in de regeling kunnen worden opgenomen.

De commissie en het Parlement moeten de vraag beantwoorden wanneer de regeling in dient 
te gaan. Sommige belanghebbenden zijn van mening dat de regeling pas in 2013 van start 
moet gaan aangezien op dat moment de tweede verbintenisperiode van het Kyoto-protocol  
begint. Om praktische redenen is 2010 de vroegste begindatum.

Plafond

De Europese Commissie stelt een plafond voor op basis van 100% van de gemiddelde uitworp 
in de periode 2004-2006. In zijn resolutie heeft het Parlement aangedrongen op een "hard 
plafond" en erop gewezen dat het plafond volgens het Kyoto-doel moet worden opgezet. 
Sommige belanghebbenden leggen het standpunt van het Parlement uit als een verzoek om 
verlaging met 8% ten opzichte van de uitworp in 1990. Dit zou in feite neerkomen op een 
verlaging met meer dan 50% ten opzichte van de gemiddelde uitworp tussen 2004 en 2006, 
omdat de uitworp tussen 1990 en 2004 met ca. 100% is gestegen. Uw rapporteur acht een zo 
hoog plafond niet in overeenkomst met de werkelijkheid; het is echter verdedigbaar dat een 
plafond dat strikter is dan een stijging met 100% sinds 1990 noodzakelijk is voor de 
geloofwaardigheid van het programma en voor de eerlijkheid ten opzichte van andere 
sectoren.

Er zal intensief over moeten worden gesproken welk plafond het juiste is.

Open of gesloten regeling

De Commissie stelt voor geen afzonderlijke regeling op te zetten voor de luchtvaart maar haar 
volledig op te nemen in de bestaande EU-emissiehandelssysteem. Dit staat haaks op het 
standpunt van het Parlement van juli 2006 toen het Parlement de invoering voorstelde van een 
afzonderlijk programma voor de luchtvaart. Anderzijds heeft het Parlement reeds een 
reservestandpunt ingevoerd door voor te stellen dat "op het moment dat de luchtvaart 
uiteindelijk in het ruimere EU-ETS wordt geïntegreerd, speciale voorwaarden te laten gelden 
om te voorkomen dat de markt wordt verstoord en dat minder beschermde sectoren er 
nadelige gevolgen van ondervinden: een plafond met betrekking tot het aantal emissierechten 
dat ze van de markt mag kopen en een vereiste om een deel van de noodzakelijke 
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emissieverminderingen zonder handel te realiseren vooraleer rechten mogen worden gekocht" 
(paragraaf 28 van de resolutie van het Parlement).

Vermenigvuldigingsfactor, ja of nee?

De Commissie stelt, kennelijk na een interne gedachtewisseling, voor op de uitworp van de 
luchtvaartsector geen vermenigvuldigingsfactor toe te passen. Tal van belanghebbenden 
hadden hierop aangedrongen om rekening te houden met het feit dat de gevolgen van de 
uitstoot van broeikasgassen door de luchtvaart veel groter zijn dan uitsluitend het CO2-effect. 
In zijn resolutie heeft het Parlement erop aangedrongen alle gevolgen die de luchtvaart met 
zich meebrengt voor het milieu aan te pakken in het kader van de regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten.

Aanvullende maatregelen

Uit de resolutie van het Parlement van juli 2006 blijkt duidelijk dat de handel in 
emissierechten niet de enige oplossing voor het probleem is. Een belangrijke aanvullende 
maatregel, die de handel in emissierechten niet zal vervangen, maar die erop aansluit, is een 
beter sturing van het luchtverkeer. Commissie een Parlement hebben hierop herhaaldelijk 
aangedrongen. Onderzocht moet worden hoe de lidstaten naar een snelle oplossing kunnen 
worden gedrongen.

Uitzonderingen voor vluchten van de overheid

Een politiek zeer belangrijk punt zal zijn de door de Commissie voorgestelde uitzondering 
voor vluchten van de overheid. Ervan uitgaande dat de overheidssector en met name politici 
voortrekkers moeten zijn en het goede voorbeeld dienen te geven, is de uitzondering voor 
overheidsvluchten aanleiding geweest tot terechte protesten van burgers. Uw rapporteur is van 
mening dat het juist is deze uitzondering ongedaan te maken.
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