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8.9.2017 A8-0258/36 

Ændringsforslag  36 

Peter Liese 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0258/2017 

Julie Girling 

EU's emissionshandelsordning (EU ETS): at videreføre de nuværende begrænsninger af 

anvendelsesområdet for luftfartsaktiviteter og forberede gennemførelsen af en global 

markedsbaseret foranstaltning fra 2021 

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

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 a (nyt)Direktiv 2003/87/EF 

Artikel 3d – stk. 2 

 

Gældende tekst Ændringsforslag 

 -1a) I artikel 3d affattes stk. 2 således: 

2.  Fra 1. januar 2013 bortauktioneres 15 % 

af kvoterne. Denne procentdel kan 

blive forhøjet som led i den generelle 

revision af dette direktiv. 

2.  Fra 1. januar 2021 bortauktioneres 50 % 

af kvoterne, forudsat at disse ikke skal 

bruges til at forhindre anvendelsen af 

artikel 10a, stk. 5, mellem 2021 og 

2030. I så fald skal de anvendes til 

dette formål. 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/37 

Ændringsforslag  37 

Peter Liese 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0258/2017 

Julie Girling 

EU's emissionshandelsordning (EU ETS): at videreføre de nuværende begrænsninger af 

anvendelsesområdet for luftfartsaktiviteter og forberede gennemførelsen af en global 

markedsbaseret foranstaltning fra 2021 

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

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2003/87/EF 

Artikel 28 b – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Hvis det i rapporten anføres, at 

håndhævelsen, gennemsigtigheden og 

styringen er tilstrækkelig for en global 

markedsbaseret foranstaltning, at 

kvalitetskravene til 

kompensationskreditterne er 

tilstrækkelige, at reglerne for 

overvågning, rapportering og 

verifikation af emissionerne er 

pålidelige, og at der sikres lige 

behandling på ruterne, foreslår 

Kommissionen i givet fald en 

forlængelse på 15 år af denne 

undtagelses varighed. 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/38 

Ændringsforslag  38 

Peter Liese 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0258/2017 

Julie Girling 

EU's emissionshandelsordning (EU ETS): at videreføre de nuværende begrænsninger af 

anvendelsesområdet for luftfartsaktiviteter og forberede gennemførelsen af en global 

markedsbaseret foranstaltning fra 2021 

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

Forslag til forordning 

Betragtning 3 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) Det Europæiske Råd fastsatte på sit 

møde den 23.-24. oktober 2014 et 

bindende mål for den EU-interne 

reduktion af drivhusgasemissioner på 

mindst 40 % frem til 2030 i forhold til 

1990. Rådet godkendte på sit møde den 

6. marts 2015 formelt bidraget fra 

Unionen og dens medlemsstater som 

deres tilsigtede nationalt bestemte 

bidrag under Parisaftalen. Det 

Europæiske Råds konklusioner af 

oktober 2014 bekræftede, at målet skal 

nås i fællesskab af Den Europæiske 

Union på den mest 

omkostningseffektive måde med en 

reduktion i sektorerne i og uden for 

emissionshandelssystemet (ETS) på 

henholdsvis 43 % og 30 % senest i 2030 

i forhold til 2005. Alle økonomiske 

sektorer bør bidrage til at opnå disse 

emissionsreduktioner.  

(3) Det Europæiske Råd fastsatte på sit 

møde den 23.-24. oktober 2014 et 

bindende mål for den EU-interne 

reduktion af drivhusgasemissioner på 

mindst 40 % frem til 2030 i forhold til 

1990. Rådet godkendte på sit møde den 

6. marts 2015 formelt bidraget fra 

Unionen og dens medlemsstater som 

deres tilsigtede nationalt bestemte 

bidrag under Parisaftalen. Det 

Europæiske Råds konklusioner af 

oktober 2014 bekræftede, at målet skal 

nås i fællesskab af Den Europæiske 

Union på den mest 

omkostningseffektive måde med en 

reduktion i sektorerne i og uden for 

emissionshandelssystemet (ETS) på 

henholdsvis 43 % og 30 % senest i 2030 

i forhold til 2005. Alle økonomiske 

sektorer bør bidrage til at opnå disse 

emissionsreduktioner, og 

Kommissionen bør med henblik herpå 

bl.a. tilvejebringe en platform for 

udveksling af bedste praksis og 

indhøstede erfaringer mellem 

medlemsstaterne i sektoren for 

lavemissionsmobilitet.  
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Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/39 

Ændringsforslag  39 

Peter Liese 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0258/2017 

Julie Girling 

EU's emissionshandelsordning (EU ETS): at videreføre de nuværende begrænsninger af 

anvendelsesområdet for luftfartsaktiviteter og forberede gennemførelsen af en global 

markedsbaseret foranstaltning fra 2021 

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

Forslag til forordning 

Betragtning 4 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) Unionen og medlemsstaterne har 

bestræbt sig for at fremme en 

international aftale om nedbringelse af 

virkningerne af drivhusgasemissionerne 

fra luftfarten siden 1997, og de har siden 

2008 haft lovgivning på plads med 

henblik at begrænse klimapåvirkningen 

fra luftfarten i EU's 

emissionshandelssystem (EU ETS), som 

har fungeret siden 2005. Med henblik på 

at fremme arbejdet i Den Internationale 

Organisation for Civil Luftfart (ICAO) 

har Unionen to gange vedtaget 

tidsbestemte undtagelser fra EU ETS for 

at begrænse 

overholdelsesforpligtelserne til kun at 

omfatte emissioner fra flyvninger 

mellem flyvepladser beliggende i Det 

Europæiske Økonomiske 

Samarbejdsområde (EØS), således at 

luftfartøjsoperatørerne, uanset hvor de 

har hjemsted, ligebehandles på ruterne. 

Ved den seneste undtagelse fra EU ETS 

ved forordning nr. 421/2014 blev 

overholdelsesforpligtelserne begrænset 

til kun at omfatte flyvninger inden for 

EØS mellem 2013 og 2016, og der 

forventedes potentielle ændringer af 

(4) Unionen og medlemsstaterne har 

bestræbt sig for at fremme en 

international aftale om nedbringelse af 

virkningerne af drivhusgasemissionerne 

fra luftfarten siden 1997, og de har siden 

2008 haft lovgivning på plads med 

henblik at begrænse klimapåvirkningen 

fra luftfarten i EU's 

emissionshandelssystem (EU ETS), som 

har fungeret siden 2005. I sin dom af 

21. december 20111a fastslog EU-

Domstolen, at det ikke er i strid med 

folkeretten at medtage EØS-eksterne 

flyvninger i EU's 

emissionshandelssystem. Hertil 

kommer, at medlemsstaterne siden 

2004 og 2008 atter har forpligtet sig til 

at gennemføre det fælles europæiske 

luftrum, under hensyntagen til 

stigningen i luftfartsaktiviteter i de 

kommende år. Med henblik på at opnå 

fremskridt med lufttrafikstyring skal 

gennemførelsen af SESAR (ATM-

forskning i det fælles europæiske 

luftrum) fremskyndes, ligesom 

innovativ teknologi skal fremmes inden 

for rammerne af Clean Sky-projektet. 

Indførelsen af den globale 
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anvendelsesområdet for systemet, hvad 

angår aktiviteter til eller fra flyvepladser 

beliggende uden for EØS, fra den 1. 

januar 2017 og frem, efter 

gennemførelsen af den i nævnte 

forordning anførte nyvurdering. 

markedsbaserede foranstaltning via 

Den Internationale Organisation for 

Civil Luftfart (ICAO) bør bidrage til 

yderligere fremskridt i arbejdet med at 

reducere emissioner inden for 

luftfarten. Med henblik på at fremme 

arbejdet i Den Internationale 

Organisation for Civil Luftfart (ICAO) 

har Unionen to gange vedtaget 

tidsbestemte undtagelser fra EU ETS for 

at begrænse 

overholdelsesforpligtelserne til kun at 

omfatte emissioner fra flyvninger 

mellem flyvepladser beliggende i Det 

Europæiske Økonomiske 

Samarbejdsområde (EØS), således at 

luftfartøjsoperatørerne, uanset hvor de 

har hjemsted, ligebehandles på ruterne. 

Ved den seneste undtagelse fra EU ETS 

ved forordning nr. 421/2014 blev 

overholdelsesforpligtelserne begrænset 

til kun at omfatte flyvninger inden for 

EØS mellem 2013 og 2016, og der 

forventedes potentielle ændringer af 

anvendelsesområdet for systemet, hvad 

angår aktiviteter til eller fra flyvepladser 

beliggende uden for EØS, fra den 1. 

januar 2017 og frem, efter 

gennemførelsen af den i nævnte 

forordning anførte nyvurdering. 

_________________ 

1aDomstolens dom af 21. december 2011, 

Air Transport Association of America 

m.fl. mod Secretary of State for Energy 

and Climate Change, C-366/10, 

ECLI:EU:C:2011:864. 
 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/40 

Ændringsforslag  40 

Peter Liese 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0258/2017 

Julie Girling 

EU's emissionshandelsordning (EU ETS): at videreføre de nuværende begrænsninger af 

anvendelsesområdet for luftfartsaktiviteter og forberede gennemførelsen af en global 

markedsbaseret foranstaltning fra 2021 

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

Forslag til forordning 

Betragtning 5 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) I lyset af den resolution, der blev 

vedtaget på den 39. ICAO-forsamling i 

oktober 2016 om en global 

markedsbaseret foranstaltning fra 2021 

for at udligne emissionerne fra den 

internationale luftfart over 2020-

niveauet, anses det for hensigtsmæssigt 

at videreføre den eksisterende 

undtagelse i afventning af 

videreudviklingen af udformningen og 

gennemførelsen af den globale 

markedsbaserede foranstaltning. I den 

henseende er det planlagt, at ICAO i 

2018 vedtager standarder og anbefalet 

praksis for at supplere resolutionen og 

muliggøre gennemførelsen af den 

globale ordning. Den konkrete 

operationalisering vil dog kræve, at 

ICAO-parterne gør en indsats på 

nationalt plan. ICAO skal også 

udarbejde forvaltningsordninger, 

herunder et registreringssystem. I den 

forbindelse bør den nuværende 

undtagelse fra EU ETS for flyvninger til 

og fra tredjelande - med forbehold af 

nyvurderingen af gennemførelsen af 

ICAO's ordning - forlænges for at 

fremme arbejdet i ICAO og lette 

(5) I lyset af den resolution, der blev 

vedtaget på den 39. ICAO-forsamling i 

oktober 2016 om en global 

markedsbaseret foranstaltning fra 2021 

for at udligne emissionerne fra den 

internationale luftfart over 2020-

niveauet, er det planlagt, at ICAO i 

2018 vedtager standarder og anbefalet 

praksis for at supplere resolutionen og 

muliggøre gennemførelsen af den 

globale ordning. Den konkrete 

operationalisering vil dog kræve, at 

ICAO-parterne gør en indsats på 

nationalt plan. ICAO skal også 

udarbejde forvaltningsordninger, 

herunder et registreringssystem. I den 

forbindelse bør den nuværende 

undtagelse fra EU ETS for flyvninger til 

og fra tredjelande forlænges indtil 2021 

for at fremme arbejdet i ICAO og lette 

operationaliseringen af ICAO's ordning. 

Som følge af forlængelsen af 

undtagelsen bør den mængde kvoter, der 

auktioneres og udstedes gratis, bl.a. fra 

den særlige reserve, svare til mængden 

for 2016 og bør være proportional med 

nedsættelsen af 

returneringsforpligtelsen. For at 
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operationaliseringen af ICAO's ordning. 

Som følge af forlængelsen af 

undtagelsen bør den mængde kvoter, der 

auktioneres og udstedes gratis, bl.a. fra 

den særlige reserve, svare til mængden 

for 2016 og bør være proportional med 

nedsættelsen af 

returneringsforpligtelsen. 

håndtere CO2-emissioner fra 

luftfartssektoren skal Unionen fortsat 

arbejde med at støtte medlemsstaterne i 

anvendelsen af indtægterne fra 

auktionering af kvoter til projekter som 

f.eks. SESAR, Clean Sky og andre 

innovative projekter. 

 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/41 

Ændringsforslag  41 

Peter Liese 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0258/2017 

Julie Girling 

EU's emissionshandelsordning (EU ETS): at videreføre de nuværende begrænsninger af 

anvendelsesområdet for luftfartsaktiviteter og forberede gennemførelsen af en global 

markedsbaseret foranstaltning fra 2021 

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

Forslag til forordning 

Betragtning 6 b (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (6b)  Der er blevet vedtaget en række 

lovgivningsmæssige retsakter på EU-

plan, som sigter mod at forebygge 

opsplitningen af det europæiske 

luftrum for at fremme strømmen af 

lufttrafik og kontrollen over brugen 

af luftrummet og derved reducere 

emissioner. CORSIA-ordningen bør 

inden for Unionen betragtes som en 

del af ICAO's såkaldte "kurv af 

foranstaltninger" sammen med 

medlemsstaternes fuldstændige 

gennemførelse af lovgivningen for 

det fælles europæiske luftrum, 

SESAR, anvendelsen af GNSS til 

satellitbaseret navigation og fælles 

teknologiinitiativer såsom Clean Sky 

og fællesforetagendet Clean Sky II. 

Alle indtægter fra provenuet af 

fremtidig auktionering af kvoter bør 

i fremtiden være øremærket til 

udvikling af ovennævnte forsknings- 

og udviklingsprogrammer samt 

fælles projekter, der sigter mod at 

udvikle et sæt af grundlæggende 

interoperable funktionsmuligheder 

inden for alle medlemsstater, navnlig 

dem, der forbedrer 
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luftfartsinfrastrukturer, udøvelsen af 

luftfartstjenester og udnyttelsen af 

luftrummet, som kræves for 

gennemførelsen af den europæiske 

ATM-masterplan. Kommissionen 

bør ligeledes aflægge rapport til 

Europa-Parlamentet og Rådet om 

medlemsstaternes foranstaltninger til 

gennemførelse af GMBM for at 

reducere drivhusgasemissioner fra 

luftfarten, herunder oplysninger om 

brugen af indtægter, som 

medlemsstaterne har indsendt i 

overensstemmelse med artikel 17 i 

forordning (EU) nr. 525/2013. 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/42 

Ændringsforslag  42 

Peter Liese 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0258/2017 

Julie Girling 

EU's emissionshandelsordning (EU ETS): at videreføre de nuværende begrænsninger af 

anvendelsesområdet for luftfartsaktiviteter og forberede gennemførelsen af en global 

markedsbaseret foranstaltning fra 2021 

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

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 d (nyt) 

Direktiv 2003/87/EF 

Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 1 

 

Gældende tekst Ændringsforslag 

 -1d) Artikel 3d, stk. 4, første afsnit, affattes 

således: 

Hver medlemsstat fastsætter, hvad 
provenuet fra auktioner af kvoter skal 

anvendes til. Dette provenu bør anvendes 

til imødegåelse af klimaændringer i EU og 

tredjelande, bl.a. til nedsættelse af 

drivhusgasemissioner, til tilpasning til 

virkningerne af klimaændringer i EU og 

tredjelande, særlig udviklingslande, til 

finansiering af forskning og udvikling med 

henblik på begrænsning og tilpasning, 

herunder navnlig inden for flyteknik og 

lufttransport, til at nedsætte emissionerne 

ved hjælp af transport med lav emission og 

til dækning af omkostninger til 

administration af fællesskabsordningen. 

Auktionsprovenuet bør også anvendes til at 

finansiere bidrag til Verdensfonden for 

Energieffektivitet og Vedvarende Energi 

og foranstaltninger til at forebygge 

skovrydning. 

"Hele provenuet fra auktioner af kvoter 

skal anvendes til imødegåelse af 

klimaændringer i EU og tredjelande, bl.a. 

til nedsættelse af drivhusgasemissioner, til 

tilpasning til virkningerne af 

klimaændringer i EU og tredjelande, særlig 

udviklingslande, til finansiering af 

forskning og udvikling med henblik på 

begrænsning og tilpasning, herunder 

navnlig inden for flyteknik og lufttransport, 

til at nedsætte emissionerne ved hjælp af 

transport med lav emission og til dækning 

af omkostninger til administration af 

Unionens ordning og til finansiering af 

fælles projekter til nedbringelse af 

drivhusgasemissioner fra 

luftfartssektoren, f.eks. SESAR-

fællesforetagendet og det fælles 

teknologiinitiativ vedrørende Clean Sky 

og initiativer, der gør udbredt brug af 

GNSS til satellitbaserede navigations- og 

interoperable kapaciteter i alle 

medlemsstaterne, navnlig dem, der 

forbedrer luftfartsinfrastrukturer, 

udøvelsen af luftfartstjenester og 



 

AM\1133933DA.docx  PE605.642v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

udnyttelsen af luftrummet. 

Auktionsprovenuet kan også anvendes til 

at finansiere bidrag til Verdensfonden for 

Energieffektivitet og Vedvarende Energi 

og foranstaltninger til at forebygge 

skovrydning. Der bør tages særligt hensyn 

til medlemsstater, der anvender indtægter 

til samfinansiering af programmer for 

forskning og innovation eller initiativer 

under det niende 

forskningsrammeprogram (RP9). 

Medlemsstaterne underretter 

Kommissionen om, hvilke tiltag der er 

gennemført i henhold til dette stykke. For 

at underbygge Unionens forpligtelser er 

gennemsigtighed i brugen af indtægter fra 

auktionering af kvoter i henhold til dette 

direktiv yderst vigtig." 

Or. en 

 

 


