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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging 
van Richtlijn 2003/87/EG teneinde ook luchtvaartactiviteiten op te nemen in de regeling 
voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap
(COM(2006)0818 – C6-0011/2007 – 2006/0304(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2006)0818)1,

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 175, lid 1 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0011/2007),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en de adviezen van de Commissie vervoer en toerisme, de Commissie economische en 
monetaire zaken en de Commissie industrie, onderzoek en energie (A6-0000/2007),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
OVERWEGING 8 BIS (nieuw)

 (8 bis) Naast de economische 
instrumenten ligt er een aanzienlijk 
potentieel voor de vermindering van de 
emissies in technologische en 
operationele verbeteringen, die nu sterker 
dan in het verleden dienen te worden 
gestimuleerd.

  
1 PB C .../Nog niet in het PB gepubliceerd.
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Motivering

Om het uiteindelijke doel van uitstootverlaging te bereiken, kan de handel in emissierechten 
slechts een onderdeel vormen van een globalere strategie, waarin met name de toepassíng 
van nieuwe technologieën een plaats moet krijgen met gelijktijdige totstandbrenging van een 
adequate infrastructuur.

Amendement 2
OVERWEGING 8 TER (nieuw)

(8 ter) Dankzij een efficiënter 
luchtverkeersbeheer (ATM) kan het 
brandstofverbruik met wel 12% worden 
verlaagd en zo een bijdrage worden 
geleverd aan de vermindering van de 
CO2-emissies. Daarom dienen het 
gemeenschappelijke Europese luchtruim 
en het SESAR-project zo spoedig mogelijk 
te worden verwezenlijkt. Voor de 
Europese instellingen en de lidstaten is 
met name een rol weggelegd bij het snel 
en vastberaden instellen van functionele 
luchtruimblokken, het concept van 
flexibele luchtruimblokken en het concept 
van flexibel luchtruimgebruik, een en 
ander in nauw overleg met de relevante 
luchtruimgebruikers.

Motivering

Aan het onderzoek naar een gemeenschappelijk Europees luchtruim/ATM (SESAR) is om 
economische redenen en om redenen van vervoersbeleid begonnen. Maar dit project zou ook 
kunnen leiden tot een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Daarom moet er bij 
de lidstaten en de Raad op worden aangedrongen om hiermee op zo kort mogelijke termijn 
aan de slag te gaan.

Amendement 3
OVERWEGING 8 QUATER (nieuw)

(8 quater) Onderzoek en technologie 
vormen de sleutel tot innovatie. De 
Europese instellingen zullen steun blijven 
geven aan het technologie-initiatief 
"Schoon Luchtruim" in het zevende 
kaderprogramma voor onderzoek, 
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waarmee wordt gestreefd naar een 
radicale verbetering van de gevolgen van 
het luchtvervoer voor het milieu, met als 
doel een einde te maken aan de 
milieuvervuiling door een vermindering 
van de uitstoot van broeikasgassen.

Motivering

Door opneming van het nieuwe instrument "gemeenschappelijk technologie-initiatief" (JTI) in 
het zevende kaderprogramma wil de Europese Unie de particuliere investeringen in Europees 
onderzoek opkrikken en de ontwikkeling van geavanceerde technologie en de toepassing 
daarvan in Europese producten versnellen. Het JTI, dat specifiek bedoeld is om de 
milieugevolgen van het luchtvervoer terug te dringen ("Schoon Luchtruim"), dient krachtig te 
worden ondersteund.

Amendement 4
OVERWEGING 8 QUINQUIES (nieuw)

(8 quinquies) Van subsidies aan 
luchthavens, met name regionale 
luchthavens, gaan verkeerde prikkels uit 
voor wat betreft de uitstoot van 
broeikasgassen. Daarom zal de 
Commissie het mededingingsrecht strikt 
toepassen teneinde deze subsidies stap 
voor stap af te schaffen.

Motivering

Veel lokale of regionale overheden subsidiëren luchthavens. Bepaalde aanbiedingen van 
goedkope luchtvaartmaatschappijen zijn alleen dankzij deze subsidies mogelijk. Dit is nadelig 
voor andere luchtvaartmaatschappijen en schept kunstmatige verkeersstromen die er zonder 
deze subsidies niet zouden zijn. Afschaffing van deze subsidies is dus ook nodig ter beperking 
van de uitstoot van broeikasgassen.

Amendement 5
OVERWEGING 11

(11) Met ingang van 2011 moeten de 
emissies van vluchten tussen luchthavens 
in de Gemeenschap in de communautaire 
regeling worden opgenomen. Met ingang 
van 2012 moeten de emissies worden 
opgenomen van alle vluchten die 

(11) Met ingang van 2010 moeten de 
emissies van alle vluchten die aankomen 
op en vertrekken van luchthavens in de 
Gemeenschap in de communautaire 
regeling worden opgenomen. De 
Gemeenschapsregeling kan daarbij als 
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aankomen op en vertrekken van de 
luchthavens in de Gemeenschap. De 
Gemeenschapsregeling kan daarbij als 
blauwdruk dienen voor de uitbreiding van 
de regeling op mondiaal niveau. Indien 
een derde land ter vermindering van het 
klimaateffect van vluchten vanuit dat land 
naar een luchthaven van de Gemeenschap 
maatregelen treft die ten minste 
gelijkwaardig zijn aan de eisen van deze 
richtlijn, moet de werkingssfeer van de 
Gemeenschapsregeling zodanig worden 
gewijzigd dat vluchten vanuit dat land die 
in de Gemeenschap aankomen, buiten de 
regeling vallen.

blauwdruk dienen voor de uitbreiding van 
de regeling op mondiaal niveau. 
Klimaatverandering is een mondiaal 
fenomeen dat om mondiale oplossingen 
vraagt. De Gemeenschap beschouwt deze 
richtlijn als een belangrijke eerste stap. 
Partijen van buiten de EU worden 
uitgenodigd om met hun ideeën aan het 
debat deel te nemen teneinde dit 
beleidsinstrument verder te ontwikkelen. 
Om deze derden gehoor te verschaffen, 
dient de Commissie voor en tijdens de 
uitvoering van deze richtlijn permanent 
contact met hen te onderhouden. Indien 
de Europese Unie met een derde een 
gezamenlijke regeling overeenkomt die 
ten minste dezelfde positieve gevolgen 
voor het milieu heeft als de richtlijn, kan 
de Commissie wijziging van de richtlijn 
voorstellen. De Commissie kan in ieder 
geval voorstellen dat inkomende vluchten 
uit een derde land niet onder de regeling 
vallen, als dat land over een regeling 
beschikt die ten minste hetzelfde 
milieuvoordeel oplevert als deze richtlijn.

Motivering

Alleen een regeling waar in een zo vroeg mogelijk stadium ook intercontinentale vluchten 
onder vallen, heeft een significant effect waar het gaat om de vermindering van de uitstoot 
van broeikasgassen. Zelfs dat is slechts een eerste stap. De EU moet met derden gaan praten 
om zo spoedig mogelijk tot een mondiale regeling te komen (zie amendementen 12 en 21).

Amendement 6
OVERWEGING 12

(12) De luchtvaart heeft effect op het 
wereldklimaat via de uitstoot van 
kooldioxide, stikstofoxiden, waterdamp en 
sulfaat- en roetdeeltjes. Het 
Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) heeft geschat dat het totale 
klimaateffect van de luchtvaart momenteel 
zo’n twee tot vier maal groter is dan het 
effect van haar kooldioxide-uitstoot alleen. 
Recent EU-onderzoek wijst uit dat het 

(12) De luchtvaart heeft effect op het 
wereldklimaat via de uitstoot van 
kooldioxide, stikstofoxiden, waterdamp en 
sulfaat- en roetdeeltjes. Het 
Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) heeft geschat dat het totale 
klimaateffect van de luchtvaart momenteel 
zo’n twee tot vier maal groter is dan het 
effect van haar kooldioxide-uitstoot alleen. 
Recent EU-onderzoek wijst uit dat het 
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totale effect van de luchtvaart ongeveer 
tweemaal zo groot zou kunnen zijn als het 
effect van kooldioxide alleen. In geen van 
deze gevallen wordt rekening gehouden 
met de zeer onzekere effecten die 
cirruswolken kunnen hebben. In 
overeenstemming met artikel 174, lid 2, 
van het Verdrag moet het milieubeleid van 
de Gemeenschap berusten op het 
voorzorgsbeginsel. Daarom moeten alle 
effecten van de luchtvaart zoveel mogelijk 
in beschouwing worden genomen. In 
afwachting van wetenschappelijke 
vooruitgang bij het aanwijzen van 
geschiktere parameters voor de 
vergelijking van de verschillende effecten 
is een pragmatische en op het 
voorzorgsbeginsel berustende benadering 
geboden. De uitstoot van stikstofoxiden zal 
aan de orde komen in andere wetgeving die 
door de Commissie zal worden 
voorgesteld.

totale effect van de luchtvaart ongeveer 
tweemaal zo groot zou kunnen zijn als het 
effect van kooldioxide alleen. In geen van 
deze gevallen wordt rekening gehouden 
met de zeer onzekere effecten die 
cirruswolken kunnen hebben. In 
overeenstemming met artikel 174, lid 2, 
van het Verdrag moet het milieubeleid van 
de Gemeenschap berusten op het 
voorzorgsbeginsel. Daarom moeten alle 
effecten van de luchtvaart zoveel mogelijk 
in beschouwing worden genomen. In 
afwachting van wetenschappelijke 
vooruitgang bij het aanwijzen van 
geschiktere parameters voor de 
vergelijking van de verschillende effecten 
is een pragmatische en op het 
voorzorgsbeginsel berustende benadering 
geboden. De uitstoot van stikstofoxiden zal 
aan de orde komen in andere wetgeving die 
door de Commissie zal worden 
voorgesteld. De met het 
luchtverkeersbeheer belaste autoriteiten 
dienen doeltreffende maatregelen te 
nemen om de vorming van 
condensatiestrepen en cirruswolken te 
voorkomen door middel van wijziging van 
de vluchtpatronen, d.w.z. door te 
voorkomen dat vliegtuigen door gebieden 
vliegen waar op grond van specifieke 
atmosferische omstandigheden de 
vorming van zulke wolken te verwachten
valt.

Motivering

De wetenschap is het erover eens dat het effect van de luchtvaartsector op het klimaat veel 
verder gaat dan alleen de CO2-uitstoot. De cirruswolken die kunnen ontstaan uit de 
condensatiestrepen van vliegtuigen, houden warmte in de atmosfeer van de aarde vast en 
dragen zo bij tot de aardopwarming.

Amendement 7
OVERWEGING 13

(13) Om concurrentieverstoringen te 
vermijden moet een geharmoniseerde 

(13) Om concurrentieverstoringen te 
vermijden moet een geharmoniseerde 
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toewijzingsmethode worden uitgewerkt. 
Om te zorgen dat nieuwe 
vliegtuigexploitanten tot de markt kunnen 
toetreden, zal een deel van de 
emissierechten worden geveild, in 
overeenstemming met de door de 
Commissie uit te werken regels. Aan 
vliegtuigexploitanten die hun vluchten 
staken, moeten emissierechten verleend 
blijven worden tot het einde van de 
periode waarvoor de kosteloze 
emissierechten al zijn toegewezen.

toewijzingsmethode worden uitgewerkt. 
Om te zorgen dat nieuwe 
vliegtuigexploitanten tot de markt kunnen 
toetreden, zal een deel van de 
emissierechten worden geveild.

Motivering

De wetgeving mag voor de exploitanten geen aanmoediging vormen om hun activiteiten te 
staken.

Amendement 8
OVERWEGING 14

(14) De luchtvaart draagt bij aan het 
totale effect van menselijke activiteiten op 
de klimaatverandering. De opbrengsten 
van de veiling van emissierechten moeten 
worden gebruikt voor de vermindering 
van de uitstoot van broeikasgassen, de 
aanpassing aan de effecten van de 
klimaatverandering, de financiering van 
onderzoek en ontwikkeling op het vlak 
van vermindering en aanpassing, en de 
dekking van de administratiekosten van 
de regeling. De veilingopbrengsten 
moeten in het bijzonder worden gebruikt 
voor het financieren van bijdragen aan 
het wereldfonds voor energie-efficiency 
en hernieuwbare energie, alsmede van 
maatregelen om ontbossing te voorkomen 
en de aanpassing in ontwikkelingslanden 
te vergemakkelijken. De Commissie dient 
in kennis te worden gesteld van 
bepalingen voor het gebruik van de 
opbrengst van de veilingen. Deze 
kennisgeving ontslaat de lidstaten echter 
niet van de in artikel 88, lid 3, van het 

(14) Op milieuvriendelijke 
vervoersmiddelen, zoals bus en trein, 
worden hoge belastingen en heffingen 
geheven, in sommige lidstaten zelfs 
belastingen en heffingen ook 
milieubelastingen. Het vervoer per spoor 
valt al onder de regeling inzake de handel 
in emissierechten, aangezien elektriciteit 
de belangrijkste energiebron is. De 
opbrengsten van veilingen dienen daarom 
te worden gebruikt ter vermindering van 
de belastingen en heffingen op 
milieuvriendelijke vervoerswijzen, zoals 
vervoer per spoor en bus. De lidstaten 
dienen ernaar te streven de totale 
lastendruk voor hun burgers niet te 
vergroten.
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Verdrag neergelegde verplichting om 
bepaalde nationale maatregelen aan te 
melden. De richtlijn laat het resultaat van 
eventuele toekomstige staatssteun-
procedures die overeenkomstig de 
artikelen 87 en 88 van het Verdrag 
kunnen worden ingeleid, onverlet.

Motivering

Duidelijk moet worden gesteld dat de totale lastendruk voor de burger en de economie niet 
mag toenemen. De belastingen en heffingen op milieuvriendelijke vervoerssystemen zijn 
behoorlijk hoog en moeten worden verlaagd om de juiste prikkel te geven.

Amendement 9
OVERWEGING 15 BIS (nieuw)

(15 bis) Als gevolg van de huidige 
regeling inzake de handel in 
emissierechten staat de energie-intensieve 
industrie al onder druk door de forse CO2-
prijzen. Het gevaar van een koolstoflek is 
reëel als er nog een belangrijke sector die 
emissierechten moet kopen, in de regeling 
wordt opgenomen. Ter voorkoming van 
een koolstoflek vanuit de energie-
intensieve industrie, bijv. de cement-, 
kalk- en staalsector, zal de Commissie 
onderzoek doen naar verschillende 
mogelijkheden, zoals sectoriële 
doelstellingen of belastingaanpassing aan 
de grens, en zal zij vóór eind 2008 een 
rapport uitbrengen over de aanpak van dit 
vraagstuk.

Motivering

Het Europees Parlement heeft om een aparte regeling voor de luchtvaart gevraagd. Een van 
de redenen hiervoor was dat de energie-intensieve industrie beschermd dient te worden tegen 
het gevaar dat de luchtvaart alle benodigde rechten opkoopt en bedrijfstakken als cement, 
staal en kalk geen ontwikkelingsmogelijkheden binnen de Europese Unie meer hebben. De 
Commissie heeft het advies van het Europees Parlement niet ter harte genomen. Daarom 
dient naar andere maatregelen te worden gekeken om de energie-intensieve industrie te 
beschermen.
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Amendement 10
OVERWEGING 15 TER (nieuw)

(15 ter) Om rekening te houden met het 
feit dat vliegtuigexploitanten niet kunnen 
overschakelen op alternatieve 
(hernieuwbare) energiebronnen, dient in 
de luchtvaartsector een veel ruimer 
maximum te gelden dan in de overige 
sectoren die onder de regeling inzake de 
handel in emissierechten vallen.

Motivering

De andere sectoren moeten hun emissies ten opzichte van 1990 verlagen. Aangezien de 
uitstoot door de luchtvaart sindsdien is verdubbeld, zou van de luchtvaartsector een 
vermindering met meer dan 50% kunnen worden geëist. Dit is technisch niet mogelijk.

Amendement 11
OVERWEGING 21

(21) De Commissie dient met name te 
worden gemachtigd om maatregelen vast 
te stellen voor de veiling van 
emissierechten die niet per se kosteloos 
behoeven te worden verleend, en om 
wijzigingen aan te brengen in de in 
bijlage I genoemde luchtvaartactiviteiten, 
in gevallen waar een derde land 
maatregelen invoert om het effect van de 
luchtvaart op de klimaatverandering terug 
te dringen. Aangezien het maatregelen 
van algemene strekking betreft, die 
bedoeld zijn om niet-essentiële onderdelen 
van deze richtlijn te wijzigen en deze 
richtlijn aan te vullen door toevoeging of 
wijziging van nieuwe niet-essentiële 
onderdelen, moeten deze worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG.

Schrappen.

Motivering

Het aantal te veilen emissierechten dient in de richtlijn te worden geregeld (zie amendement 
13). Ook de latere aanpassing van de richtlijn naar aanleiding van maatregelen van derde 
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landen of groepen derde landen moet volgens de medebeslissingsprocedure worden 
behandeld ( zie amendement 14).

Amendement 12
ARTIKEL 1, PUNT 3

Artikel 3 ter (Richtlijn 2003/87/EG)

1. Voor de periode van 1 januari 2011 tot 
en met 31 december 2012 is de totale 
hoeveelheid aan vliegtuigexploitanten toe 
te wijzen emissierechten gelijk aan 100%
van de som van de historische 
luchtvaartemissies voor elk jaar.

2. Voor de in artikel 11, lid 2, bedoelde 
periode, die ingaat op 1 januari 2013, is de 
totale hoeveelheid aan 
vliegtuigexploitanten toe te wijzen 
emissierechten gelijk aan 100% van de 
historische luchtvaartemissies 
vermenigvuldigd met het aantal jaren in de 
periode. 

3. Voor de derde in artikel 11, lid 2, 
bedoelde periode en iedere daaropvolgende 
periode is de totale hoeveelheid aan 
vliegtuigexploitanten toe te wijzen 
emissierechten gelijk aan 100% van de 
historische luchtvaartemissies 
vermenigvuldigd met het aantal jaren in de 
periode. 

4. Binnen zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn stelt de 
Commissie op grond van de beste 
beschikbare gegevens de historische 
luchtvaartemissies vast.

1. Voor de periode van 1 januari 2010 tot 
en met 31 december 2012 is de totale 
hoeveelheid aan vliegtuigexploitanten toe 
te wijzen emissierechten gelijk aan 90%
van de som van de historische 
luchtvaartemissies voor elk jaar.

2. Voor de in artikel 11, lid 2, bedoelde 
periode, die ingaat op 1 januari 2013, is de 
totale hoeveelheid aan 
vliegtuigexploitanten toe te wijzen 
emissierechten gelijk aan 90% van de 
historische luchtvaartemissies 
vermenigvuldigd met het aantal jaren in de 
periode. 

3. Voor de derde in artikel 11, lid 2, 
bedoelde periode en iedere daaropvolgende 
periode is de totale hoeveelheid aan 
vliegtuigexploitanten toe te wijzen 
emissierechten gelijk aan 90% van de 
historische luchtvaartemissies 
vermenigvuldigd met het aantal jaren in de 
periode. De hoeveelheid emissierechten in 
latere perioden kan op voorstel van de 
Commissie verder worden verlaagd, 
indien internationale of EU-streefcijfers 
voor het klimaatbeleid een verdere 
vermindering van de emissies van 
klimaatverandering veroorzakende gassen 
vereisen.
4. Binnen zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn stelt de 
Commissie op grond van de beste 
beschikbare gegevens de historische 
luchtvaartemissies vast.

Motivering

Bij goedkeuring geldt 1 januari 2010 als begindatum voor de hele tekst (zie amendementen 5 
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en 21).

De Europese Unie heeft zich ertoe verplicht de emissies van broeikasgassen tegen 2012 met
8% te verminderen ten opzichte van 1990. In 2020 moeten zij met ongeveer 20% zijn verlaagd 
en als er een internationaal akkoord komt zelfs met ongeveer 30%. Als voor de 
luchtvaartsector, waar de emissies sinds 1990 zijn verdubbeld, hetzelfde ambitieniveau zou 
gelden, zou van deze sector een reductie met meer dan 50% tot 2012 moeten worden geëist. 
Gezien de beschikbare technische maatregelen is dit volstrekt onrealistisch. Om echter blijk te 
geven van iets meer billijkheid ten opzichte van de andere sectoren en de lat hoger te leggen, 
dient van de luchtvaartsector een kleine uitstootvermindering te worden geëist.

Amendement 13
ARTIKEL 1, PUNT 3

Artikel 3 quater, lid 1 (Richtlijn 2003/87/EG)

1. Voor de in artikel 3 ter, lid 1, bedoelde 
periode wordt een percentage van de 
rechten geveild. Dit percentage komt 
overeen met het gemiddelde percentage 
dat wordt voorgesteld door de lidstaten die 
voor deze periode veilingen in hun 
nationale toewijzingsplannen uit hoofde 
van hoofdstuk III opnemen.

1. Voor de in artikel 3 ter, lid 1, bedoelde 
periode wordt 50% van de rechten geveild.

Motivering

Hoewel het een grote stap vooruit is dat de Commissie de meeste emissierechten op basis van 
een ijkpunt (benchmark) wil verlenen en niet op basis van de historische situatie 
(grandfathering), zijn aan elke vorm van gratis toekenning nadelen verbonden. Het hangt van 
de gekozen ijkpunten af, welk zakelijk model de voorkeur krijgt. Het voorstel van de 
Commissie biedt onvoldoende ruimte voor nieuwkomers, die belangrijk zijn  voor de 
bevordering van innovaties in de luchtvaartsector. Door gratis toekenning zijn de bedrijven 
die al deelnemen aan de handel in emissierechten, winsten in de schoot geworpen. Het valt 
niet uit te sluiten dat in de luchtvaartsector hetzelfde gebeurt. Door een aanzienlijk deel van 
de emissierechten via veiling toe te kennen worden deze problemen omzeild.

Amendement 14
ARTIKEL 1, PUNT 3

Artikel 3 quater, lid 2 (Richtlijn 2003/87/EG)

2. Bij de bepaling van het te veilen 
percentage voor toekomstige perioden 
wordt rekening gehouden met de algehele 
evaluatie van deze richtlijn.

2. Het in lid 1 vermelde te veilen 
percentage kan voor toekomstige perioden 
worden verhoogd, rekening houdend met 
de algehele evaluatie van deze richtlijn.
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Motivering

Het via veiling toe te kennen percentage mag niet minder dan 50% bedragen.

Amendement 15
ARTIKEL 1, PUNT 3

Artikel 3 quater, lid 3 (Richtlijn 2003/87/EG)

3. De Commissie stelt een verordening 
vast met gedetailleerde bepalingen over de 
veiling door lidstaten van emissierechten 
die niet kosteloos behoeven te worden 
verleend uit hoofde van de leden 1 en 2. 
Voor alle lidstaten geldt dat het aantal in 
elke periode te veilen emissierechten 
evenredig is met het aandeel van de 
betreffende lidstaat in de totale aan de 
luchtvaart toe te schrijven emissies voor 
de referentiejaren, als gerapporteerd 
ingevolge artikel 14, lid 3, en geverifieerd 
ingevolge artikel 15. Voor de in artikel 3 
ter, lid 1, bedoelde periode is het 
referentiejaar 2010; voor iedere volgende 
in artikel 3 ter bedoelde periode is het 
referentiejaar het kalenderjaar dat 24 
maanden voor het begin van de periode 
waarop de veiling betrekking heeft, 
afloopt. 
Deze verordening, die is bedoeld om niet-
essentiële onderdelen van deze richtlijn te 
wijzigen door deze aan te vullen, wordt 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 23, lid 2 bis.

Schrappen.

Motivering

Het percentage via veiling toe te wijzen emissierechten mag niet door een comité worden 
vastgesteld, maar moet volgens de medebeslissingsprocedure door de Raad en het Europees 
Parlement worden bepaald.

Amendement 16
ARTIKEL 1, PUNT 3

Artikel 3quater, lid 4 (Richtlijn 2003/87/EG)
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4. De opbrengsten van de veiling van 
emissierechten overeenkomstig lid 3
worden gebruikt voor de beperking van de 
uitstoot van broeikasgassen, de 
aanpassing aan de effecten van de 
klimaatverandering, de financiering van 
onderzoek en ontwikkeling op het vlak 
van vermindering en aanpassing, en de 
dekking van de kosten voor de 
administrerende lidstaat met betrekking 
tot deze richtlijn. De lidstaten stellen de 
Commissie in kennis van maatregelen die 
uit hoofde van dit lid worden genomen.

4. De opbrengsten van de veiling van 
emissierechten worden gebruikt voor de 
verlaging van de belastingen en heffingen 
op milieuvriendelijk vervoer, zoals vervoer 
per trein en bus. De lidstaten trachten een 
verhoging van de totale lastendruk voor 
hun burgers te voorkomen.

Motivering

Duidelijk moet worden gesteld dat de totale lastendruk voor de burger en de economie niet 
mag toenemen. De belastingen en heffingen op milieuvriendelijke vervoerssystemen zijn 
behoorlijk hoog en moeten worden verlaagd om de juiste prikkel te geven.

Amendement 17
ARTIKEL 1, PUNT 3

Artikel 3 quinquies, lid 3, punt (b) (nieuw) (Richtlijn 2003/87/EG)

b) het aantal emissierechten voor die 
periode dat overeenkomstig artikel 3 
quater kosteloos zal worden toegewezen;

Schrappen.

Motivering

Het percentage via veiling toe te wijzen emissierechten mag niet door een comité worden 
vastgesteld, maar moet volgens de medebeslissingsprocedure door de Raad en het Europees 
Parlement worden bepaald.

Amendement 18
ARTIKEL 1, PUNT 8, PUNT (B BIS) (nieuw)

Artikel 12, lid 2 ter (nieuw) (Richtlijn 2003/87/EG)

b bis) het volgende lid 2 ter wordt 
ingevoegd:
"2 ter. Ingeval er op 1 januari 2010 nog 
geen Gemeenschapsmaatregelen van 
kracht zijn die aanzetten tot een 
vermindering van de uitstoot van 
stikstofoxiden door vliegtuigen die een in 
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bijlage I genoemde luchtvaartactiviteit
uitvoeren, wordt ten behoeve van artikel 2 
bis en bij wijze van afwijking van artikel 
3, punt a) de hoeveelheid kooldioxide die 
een vliegtuigexploitant op grond van een 
emissierecht, met uitzondering van een 
luchtvaartemissierecht, of een CER of 
ERU mag uitstoten, gedeeld door een 
impactfactor 1,5."

Motivering

Op basis van het meest recente wetenschappelijke onderzoek is er een redelijke kennis over de 
bijdrage van NOx-emissies aan de klimaatverandering. Dit wettigt de conclusie dat de 
bijdrage van de NOx-uitstoot van vliegtuigen ruwweg 1,5 keer zo groot is als die van de CO2-
uitstoot alleen. Het opwarmingseffect van NOx moet in deze richtlijn in aanmerking worden 
genomen, zolang er geen andere specifieke maatregelen van kracht zijn.

Amendement 19
ARTIKEL 1, PUNT 16

Artikel 25 bis, lid 1, eerste alinea (nieuw) (Richtlijn 2003/87/EG)

Wanneer een derde land maatregelen 
vaststelt om het klimaatveranderingseffect 
van vluchten die vanuit dat land vertrekken 
en in de Gemeenschap aankomen, terug te 
dringen, en die maatregelen ten minste 
gelijkwaardig zijn aan de eisen van deze
richtlijn, wijzigt de Commissie deze 
richtlijn, opdat vluchten vanuit dat land 
worden uitgesloten van de in bijlage I 
genoemde luchtvaartactiviteiten, met 
ingang van de volgende in artikel 3 ter 
bedoelde periode.

Wanneer een derde land maatregelen 
vaststelt om het klimaatveranderingseffect 
van vluchten die vanuit dat land vertrekken 
en in de Gemeenschap aankomen, terug te 
dringen, en die maatregelen ten minste 
gelijkwaardig zijn aan de eisen van deze 
richtlijn, wijzigt de Commissie deze 
richtlijn, om dubbeltellingen te voorkomen 
en gelijke behandeling te waarborgen.

Motivering

Als derde landen eveneens een regeling invoeren, moet gegarandeerd zijn dat hiermee in de 
Europese regeling rekening wordt gehouden. Het buiten beschouwing laten van inkomende 
vluchten geldt alleen voor de EU-regeling. De nieuwe formulering maakt een aanpassing 
mogelijk, waarbij dubbeltellingen worden vermeden.

Amendement 20
ARTIKEL 2, LID 2 BIS (nieuw)



PE 390.460v02-00 18/26 PR\671093NL.doc

NL

2 bis. Indien niet tot de EU behorende 
landen of groepen landen met de 
Europese Unie overeenstemming bereiken 
over een gezamenlijke regeling voor de 
handel in emissierechten die ten minste 
evenveel milieuvoordeel oplevert als de in
deze richtlijn omschreven regeling, kan de 
Commissie een wijziging van deze 
richtlijn voorstellen om deze aan te passen 
aan de voorschriften van de gezamenlijke 
regeling.

Motivering

In het voorstel moet duidelijk worden gemaakt dat de Europese Unie niet staat op een eigen 
regeling, maar waarde hecht aan de milieueffecten ter bescherming van het klimaat.

Amendement 21
BIJLAGE, PUNT 1, PUNT (B)

Bijlage I, lid 2 (Richtlijn 2003/87/EG)

Voor het jaar 2011 vallen uitsluitend
vluchten die zowel vertrekken van als 
aankomen in een luchthaven die gelegen is 
op het grondgebied van een lidstaat waarop 
het Verdrag van toepassing is, onder de 
luchtvaartactiviteit. Met ingang van 1 
januari 2012 vallen alle vluchten die 
aankomen in of vertrekken van een 
luchthaven die gelegen is op het 
grondgebied van een lidstaat waarop het 
Verdrag van toepassing is, daaronder.

Vanaf het jaar 2010 vallen vluchten die 
zowel vertrekken van als aankomen in een 
luchthaven die gelegen is op het 
grondgebied van een lidstaat waarop het 
Verdrag van toepassing is, alsmede 
vluchten die aankomen in of vertrekken 
van een luchthaven die gelegen is op het 
grondgebied van een lidstaat waarop het 
Verdrag van toepassing is, onder de 
luchtvaartactiviteit.

Motivering

Alleen een regeling waar in een zo vroeg mogelijk stadium ook intercontinentale vluchten 
onder vallen, heeft een significant effect waar het gaat om de vermindering van de uitstoot 
van broeikasgassen. Zelfs dat is slechts een eerste stap. De EU moet met derden gaan praten 
om zo spoedig mogelijk tot een mondiale regeling te komen (zie amendementen 5 en 12).

Amendement 22
BIJLAGE, PUNT 1, PUNT (C)

Bijlage I, lid 2, tabel, nieuwe rubriek, punt a) (Richtlijn 2003/87/EG)

a) vluchten die uitsluitend worden Schrappen.
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uitgevoerd voor het vervoer op een 
officiële dienstreis van een regerend vorst 
en zijn directe familie, staatshoofden, 
regeringsleiders en ministers, wanneer dit 
wordt bevestigd door een overeenkomstige 
statusindicator in het vluchtplan;

Motivering

De overheid, en met name de regering, dient het goede voorbeeld te geven. Sommige 
regeringen hebben al een vrijwillige bijdrage ingevoerd ter compensatie van de uitstoot van 
broeikasgassen als gevolg van regeringsvluchten. De voorgestelde uitzondering zou volstrekt 
haaks staan op het beleid van de meeste regeringen en de verwachtingen van de bevolking.

Amendement 23
BIJLAGE, PUNT 2, PUNT (B)

Bijlage IV, deel B, "Bewaking van de tonkilometergegevens voor de toepassing van artikel 3 
quinquies", lid 2, streepje 2 (Richtlijn 2003/87/EG)

- mag een vliegtuigexploitant in zijn 
documentatie over massa en zwaartepunt 
voor de betreffende vluchten naar keuze de 
werkelijke of de standaardmassa's voor 
passagiers en geregistreerde bagage 
gebruiken, of een standaardwaarde voor 
iedere passagier en diens geregistreerde 
bagage van 100 kg.

- mag een vliegtuigexploitant in zijn 
documentatie over massa en zwaartepunt 
voor de betreffende vluchten naar keuze de 
werkelijke of de standaardmassa's voor 
passagiers en geregistreerde bagage 
gebruiken, of een standaardwaarde voor 
iedere passagier en diens geregistreerde 
bagage van 160 kg.

Motivering

Voor de berekening van de benchmark stelt de Commissie voor om per passagier uit te gaan 
van 100 kg. Door een dergelijke definitie zouden vrachtactiviteiten echter worden 
bevoordeeld ten opzichte van personenvervoer, omdat bij een gegeven afstand het vervoer van 
één ton vracht minder energie kost en dus minder uitstoot veroorzaakt dan het vervoer van 
tien passagiers. Voor passagiersvervoer zijn stoelen, een pantry, toiletten en bedieningsgerei 
nodig, voor vrachtvervoer niet. De rapporteur stelt daarom een hogere waarde voor.

Amendement 24
BIJLAGE, PUNT 2, PUNT (B)

Bijlage V, deel B, punt (14), alinea 1 bis (nieuw) (Richtlijn 2003/87/EG)

De Europese instellingen en de lidstaten 
dragen er zorg voor dat de door de 
verificateur toe te passen 
arbeidsmethoden worden geharmoniseerd 
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alvorens de richtlijn ten uitvoer wordt 
gelegd, en dat het daarin bepaalde op 
uniforme wijze wordt toegepast.

Motivering

De beoogde uniforme behandeling van de luchtvaartsector maakt het nodig dat de methoden, 
procedures en de toepassing daarvan worden getoetst op hun uniformiteit. Als regelingen in 
de lidstaten op uiteenlopende wijze worden toegepast en uitgelegd, leidt dit tot 
concurrentieverstoringen.

Amendement 25
BIJLAGE, PUNT 2, PUNT (B)

Bijlage V, deel B, punt (16), alinea 1 bis (nieuw) (Richtlijn 2003/87/EG)

De Europese instellingen en de lidstaten
dragen er zorg voor dat de door de 
verificateur toe te passen 
arbeidsmethoden worden geharmoniseerd 
alvorens de richtlijn ten uitvoer wordt 
gelegd, en dat het daarin bepaalde op 
uniforme wijze wordt toegepast.

Motivering

De beoogde uniforme behandeling van de luchtvaartsector maakt het nodig dat de methoden, 
procedures en de toepassing daarvan worden getoetst op hun uniformiteit. Als regelingen in 
de lidstaten op uiteenlopende wijze worden toegepast en uitgelegd, leidt dit tot 
concurrentieverstoringen.
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TOELICHTING

Inleiding

Hoe urgent het is om de uitstoot van broeikasgassen te beperken teneinde klimaatverandering 
tegen te gaan, is onlangs op indrukkende wijze duidelijk gemaakt in de rapporten van het
International Panel on Climate Change (IPCC).1

De voormalige hoofdeconoom van de Wereldbank, Sir Nicholas Stern, heeft in het rapport 
van de bank aan de Britse regering onderstreept dat "ons handelen in de komende decennia 
zou kunnen leiden tot een ernstige verstoring van het economische en maatschappelijke leven
later deze eeuw en in de volgende eeuw, en wel op een vergelijkbare schaal als ten tijde van 
de wereldoorlogen en de economische depressie in de eerste helft van de 20e eeuw" (rapport-
Stern, blz. 572).

De op 8 en 9 maart 2007 gehouden Europese Raad heeft een vrij ambitieuze strategie op dit 
gebied goedgekeurd. In het kader van een internationaal akkoord moet de uitstoot van 
broeikasgassen in de Europese Unie en andere geïndustrialiseerde landen in 2020 30% lager 
zijn dan het niveau van 1990. 

Het Europees Parlement heeft in diverse resoluties aangegeven dat dringend moet worden 
opgetreden tegen de klimaatverandering, en blijk gegeven van zijn engagement met de 
instelling van een tijdelijke commissie inzake klimaatverandering. 

Verrassend genoeg is het voorstel van de Commissie voor de opneming van de luchtvaart in 
de regeling inzake handel in emissierechten het enige wetsvoorstel op klimaatgebied dat 
momenteel volgens de medebeslissingsprocedure bij de Europese instellingen in behandeling 
is.

De wijze waarop het Europees Parlement en de overige instellingen met dit voorstel omgaan, 
zal van doorslaggevende invloed zijn op het toekomstige beleid op dit terrein.

Hoe serieus is de Europese Unie als het op concrete wetgeving aankomt?

Kunnen we een intelligente manier vinden om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, 
zonder het concurrentievermogen van het Europese bedrijfsleven aan te tasten?

Wat voor signaal geven we af aan derden?

De uitstoot van broeikasgassen is in de luchtvaartsector enorm toegenomen. Ten opzichte van
1990 zijn de emissies inmiddels al met ongeveer 100% gestegen.2 Dit staat in schril contrast 

  
1 IPCC 2007: Climate Change 2007, Part I: The Physical Science Basis; IPCC 2007: Climate Change, Part II: 
Impacts, Adaptation and Vulnerability; IPCC 2007: Climate Change 2007, Part III: Mitigation of Climate 
Change.
2 Dit cijfer bestaat uit de bekende en betrouwbare 86% (1990-2004) plus een cijfer op basis van de gemiddelde 
toename in 2003/2004 (7,5% per jaar) (zie EEA Technical Report 6/2006; Eurostat News Release 11/2007).
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met de reductiedoelstelling van 8% in het Kyoto-protocol en de 30% van de EU voor na 2012. 
Sommigen stellen dat het aandeel van de luchtvaart in de totale uitstoot van broeikasgassen 
"slechts" zo'n 3% bedraagt1, maar het aandeel van de luchtvaartsector in de bruto toegevoegde 
waarde bedraagt 0,6%.2 Niemand zou willen beweren dat dit niet significant is.

Qua uitstoot van broeikasgassen is het vliegtuig het slechtste middel van vervoer. Per 
kilometer veroorzaakt een vliegtuigpassagier een aanzienlijk grotere uitstoot van 
broeikasgassen dan een trein- of buspassagier. Zelfs autorijden is aanmerkelijk 
milieuvriendelijker dan vliegen.

Alle EU-instellingen beseffen dat dit vraagstuk moet worden aangepakt en dat het 
verhandelen van emissierechten een nuttig instrument is als het goed is opgeste en met andere 

  
1 Zie COM(2005) 459.
2 Eurostat, Statistics in Focus 37/2005: The Air Transport Sector in the European Union.
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maatregelen wordt gecombineerd.

Voorstel van de Commissie

Met haar voorstel wil de Commissie Richtlijn 2003/87/EG zodanig wijzigen dat ook de CO2-
emissies van de luchtvaart in de Gemeenschapsregeling voor de handel in emissierechten 
worden opgenomen.

Voorgesteld wordt vanaf 2011 vluchten tussen EU-luchthavens onder de regeling te laten 
vallen en vanaf 2012 vluchten die vertrekken uit en aankomen in de EU, maar een 
uitzondering wordt niet alleen voor proef-, reddings- en opleidingsvluchten gemaakt, maar 
ook voor regeringsvluchten. De emissierechten worden geharmoniseerd toegewezen door de 
lidstaten die belast zijn met de administratieve follow-up van een luchtvaartexploitant. Het
totale aantal rechten zal worden gebaseerd op de gemiddelde emissies van de luchtvaart in de 
periode 2004-2006.

Een vast percentage van de rechten zal kosteloos aan de hand van een "benchmark" worden 
verdeeld. Voor de jaren 2011-2012 wordt voorgesteld het gemiddelde percentage te veilen 
van hetgeen de lidstaten volgens hun nationale toewijzingsplannen willen veilen.

Na deze periode moet een algemene evaluatie plaatsvinden en kunnen de percentages voor 
gratis toewijzing en veiling alsmede de procedures worden herzien. De nadere bijzonderheden 
inzake het veilen zullen in een verordening van de Commissie worden vastgesteld.

Luchtvaartondernemingen zullen emissierechten kunnen kopen van de zes sectoren die al deel 
uitmaken van de Gemeenschapsregeling en kunnen tot bepaalde geharmoniseerde grenzen 
gebruik maken van zogeheten projectkredieten (emissiereductie-eenheden en gecertificeerde
emissiereducties).

Evaluatie van het Commissievoorstel

Het voorstel van de Commissie is een belangrijke stap in de aanpak van de uitstoot van 
broeikasgassen door de luchtvaart. Maar uit milieuoogpunt en uit een oogpunt van 
concurrentie tussen de verschillende luchtvaartmaatschappijen en de verschillende 
vervoerswijzen kan en moet het voorstel ingrijpend worden verbeterd.

Voorgestelde wijzigingen

Werkingssfeer en begindatum

De belangrijkste wijziging die de rapporteur voorstelt, is de invoering van één begindatum 
voor interne vluchten en andere vluchten die vertrekken van en aankomen op EU-luchthavens. 
De Commissie stelt dat er geen juridisch argument tegen invoering van de regeling voor alle
vertrekkende en aankomende vluchten spreekt. Om politieke redenen heeft de Commissie
twee verschillende data voorgesteld. Het onderscheid tussen interne vluchten en 
intercontinentale vluchten zou tot aanzienlijke problemen leiden. Het milieueffect van de 
regeling zal vrij gering zijn als de intercontinentale vluchten er niet onder vallen. Er zal 
concurrentieverstoring tussen de luchtvaartmaatschappijen optreden en tevens 
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concurrentieverstoring tussen toeristische bestemmingen. Het valt bijvoorbeeld moeilijk uit te 
leggen waarom een vlucht van het VK naar Marokko niet onder de regeling valt, maar een 
vlucht van het VK naar de Canarische Eilanden wel. Daarom stelt de rapporteur één 
begindatum voor. Aangezien het tegengaan van de klimaatverandering steeds urgenter wordt, 
dient de regeling zo spoedig mogelijk in te gaan. De regeling zal waarschijnlijk in 2008 
worden goedgekeurd. Een overgangsperiode van een tot twee jaar lijkt realistisch. Om die 
reden stelt de rapporteur 2010 als beginjaar voor. 

Relatie met derden

De klimaatverandering is een mondiale uitdaging. Daarom kan een EU-regeling, ongeacht het 
toepassingsgebied, slechts een eerste stap zijn. De Europese Commissie zou daarom 
onderhandelingen met derden moeten aangaan om stapsgewijs tot een mondiale regeling te 
komen. Indien de Europese instellingen met een derde partij overeenstemming bereiken over 
een gezamenlijke regeling die ten minste evenveel milieuvoordeel oplevert als de EU-
regeling, kan de Commissie een wijziging van de regeling voorstellen om deze aan te passen 
aan hetgeen is overeengekomen. Het moet duidelijk worden gemaakt dat de Europese Unie 
niet per se een specifieke regeling wil, maar waarde hecht aan het positieve effect in de zin 
van vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. 

Toewijzingsmethode

Het is een zeer belangrijke stap vooruit dat de Commissie een geharmoniseerde
toewijzingsmethode voorstelt. Het grootste punt van kritiek op de huidige 
Gemeenschapsregeling betreft de concurrentieverstoring als gevolg van volstrekt 
verschillende nationale toewijzingsplannen en een veel te ruime toewijzing van rechten. De 
Commissie stelt voor, de meeste rechten aan de hand van benchmarks te verdelen. Dat is veel 
beter dan de huidige methode, die berust op verkregen rechten (grandfathering). Maar ook het 
benchmarksysteem kan tot concurrentieverstoring leiden, want de wijze waarop een 
benchmark wordt gekozen, is van invloed op de gevolgen voor luchtvaartmaatschappijen die 
volgens uiteenlopende zakelijke modellen werken. De benchmark die de Commissie voorstelt, 
zou het vrachtvervoer kunnen bevoordelen ten opzichte van het personenvervoer. Daarom 
behoeft het aanpassing.

Zelfs een aangepaste benchmark kan tot een zekere mate van concurrentieverstoring leiden. 
Dit is een van de redenen om een groter deel van de rechten via veiling te verdelen. Een ander 
argument dat voor veiling pleit, is de mogelijkheid om in te spelen op de behoeften van 
nieuwkomers die innoverend te werk gaan. Ook is het van belang om zoveel mogelijk te
voorkomen dat bepaalde partijen winsten in de schoot geworpen krijgen. Binnen de huidige 
regeling worden de rechten kosteloos verdeeld en niettemin stijgen de prijzen. Het veilen van 
een aanzienlijk aantal emissierechten zou de lidstaten in staat stellen inkomsten te genereren 
en andere belastingen en heffingen in de vervoerssector te verlagen. 

Benutting van veilingsinkomsten

Onder de bevolking heerst algemeen het gevoel dat er geen nieuwe belastingen, heffingen en 
andere lasten aan de burgers en de bedrijven moeten worden opgelegd. Daarom moet in het 
voorstel duidelijk uit de verf komen dat de via veilingen verkregen gelden terugvloeien naar 
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de burgers en de economie. Als men kijkt naar de uitstoot van broeikasgassen, is vliegen de 
slechtste wijze van vervoer. Een vliegtuigpassagier veroorzaakt bij dezelfde afstand een 
aanzienlijk grotere uitstoot van broeikasgassen dan een trein- of buspassagier. Zelfs autorijden 
is onder normale omstandigheden veel milieuvriendelijker dan vliegen. Zo gezien is het 
tegenstrijdig dat auto's en met name bussen en treinen, die milieuvriendelijker zijn, 
onderworpen zijn aan veel belastingen en heffingen, en zelfs een aantal milieubelastingen. De 
spoorwegen vallen al onder de regeling voor de handel in emissierechten omdat zij stroom 
verbruiken. De rapporteur stelt daarom een verlaging van de belastingen en heffingen op 
milieuvriendelijke takken van vervoer voor.

Plafonnering

De Europese Unie heeft zich ertoe verplicht de emissies van broeikasgassen tegen 2012 met 
8% te verminderen ten opzichte van 1990. In 2020 moeten zij met ongeveer 20% zijn 
verlaagd en als er een internationaal akkoord komt zelfs met ongeveer 30%. Als voor de 
luchtvaartsector, waar de emissies sinds 1990 zijn verdubbeld, hetzelfde ambitieniveau zou 
gelden, zou van deze sector een reductie met meer dan 50% tot 2012 moeten worden geëist. 
Gezien de beschikbare technische maatregelen is dit volstrekt onrealistisch. Om echter blijk te 
geven van iets meer billijkheid ten opzichte van de andere sectoren en de lat hoger te leggen, 
dient van de luchtvaartsector een kleine uitstootvermindering te worden geëist. De rapporteur 
stelt een verlaging met 10% voor ten opzichte van 2004-2006. Dit sluit groei niet uit, ook al 
kunnen de emissies van de vliegtuigen niet op korte termijn worden verminderd, omdat de 
maatschappijen emissiekredieten mogen kopen uit andere sectoren of uit de mechanismen 
voor gezamenlijke uitvoering of schone ontwikkeling (JI/CDM).

Effecten van de luchtvaart buiten CO2

Uit wetenschappelijke rapporten blijkt dat de klimaatverandering door veel meer wordt 
beïnvloed dan alleen CO2-emissies. Ook NOx-emissies en cirruswolken vormen een 
belangrijke factor. Over cirruswolken bestaat nog veel wetenschappelijke onzekerheid, maar 
het voorzorgsbeginsel zou ten minste een stimulans moeten zijn om dergelijke wolken waar 
mogelijk te vermijden. De rapporteur stelt daarom een overweging voor om de met het 
luchtverkeersbeheer belaste autoriteiten daartoe aan te zetten. Ten aanzien van NOx heeft de
Commissie aparte wetgeving aangekondigd, maar helaas is het desbetreffende voorstel nog 
niet ingediend. De rapporteur stelt daarom een vermenigvuldigingsfactor voor om rekening te 
houden met het effect van de NOx-emissies van de luchtvaart. Deze vermenigvuldigingsfactor 
moet komen te vervallen wanneer het nieuwe voorstel van de Commissie inzake NOx-uitstoot 
door de Raad en het Europees Parlement is goedgekeurd.

Uitzonderingen voor regeringsvluchten

Politiek van groot belang is de uitzonderingsbepaling die de Commissie voorstelt voor 
regeringsvluchten. Ervan uitgaande dat de overheid en met name politici voorop moeten lopen 
en het goede voorbeeld moeten geven, is er in de publieke opinie terecht geprotesteerd tegen 
de uitzondering voor regeringsvluchten. De rapporteur acht het passend deze 
uitzonderingsbepaling te schrappen.
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Luchtverkeersbeheer

Het Europees Parlement vraagt al jaren om verbetering van het luchtverkeersbeheer. Helaas 
hebben de lidstaten en de Raad zich bij de invoering van nieuwe regels zeer weifelachtig 
opgesteld. Het is de bedoeling dat de regeling pas in 2020 van kracht wordt.

Aan het onderzoek naar een gemeenschappelijk Europees luchtruim/ATM (SESAR) is om 
economische redenen en om redenen van vervoersbeleid begonnen. Maar dit project zou ook 
kunnen leiden tot een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Daarom moet er bij 
de lidstaten en de Raad op worden aangedrongen om hiermee op zo kort mogelijke termijn 
aan de slag te gaan.


