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ÆNDRINGSFORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Transport- og Turismeudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Luftfart spiller en afgørende rolle i 
Unionens økonomi. Den er en stærk 
drivkraft for økonomisk vækst, 
jobskabelse, handel og mobilitet. I de 
seneste årtier bidrog væksten i 
lufttransportydelser mærkbart til at 
forbedre transportforbindelserne i Unionen 
og til tredjelande, og den har været en 
betydelig drivkraft for Unionens økonomi 
som helhed.

(1) Luftfart spiller en afgørende rolle i 
Unionens økonomi og unionsborgernes 
hverdag. Den er en stærk drivkraft for 
økonomisk vækst, jobskabelse og handel 
samt transportforbindelser og mobilitet
for både virksomheder og borgere. I de 
seneste årtier bidrog væksten i 
lufttransportydelser mærkbart til at 
forbedre transportforbindelserne i Unionen 
og til tredjelande, og den har været en 
betydelig drivkraft for Unionens økonomi 
som helhed.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Den europæiske luftfartssektor 
tegner sig for ca. 2 millioner direkte 
arbejdspladser, og international luftfart 
forventes at vokse med ca. 5 % om året 
indtil 2030.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 1 b (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1b) Det er afgørende, at Unionen 
sikrer en effektiv beskyttelse af de 
forskellige sektorer i dens økonomi og 
dens arbejdstagere mod illoyal 
konkurrence fra tredjelande.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) EU-luftfartsselskaberne befinder 
sig centralt i et globalt net, der forbinder 
Europa internt og med resten af verden. De 
bør kunne konkurrere med tredjelandes 
luftfartsselskaber på grundlag af åben og 
loyal konkurrence blandt alle 
luftfartsselskaber. Dette vil bidrage til at 
opretholde betingelser, som fremmer 
transportforbindelser på et højt niveau i 
Unionen.

(2) EU-luftfartsselskaberne befinder 
sig centralt i et globalt net, der forbinder 
Europa internt og med resten af verden. De 
bør kunne konkurrere med tredjelandes 
luftfartsselskaber på grundlag af åben, lige
og loyal konkurrence blandt alle 
luftfartsselskaber under hensyntagen til 
reguleringsmæssige spørgsmål såsom 
arbejdsvilkår og miljøbeskyttelse. Dette vil 
bidrage til beskyttelsen af arbejdspladser 
og EU-luftfartselskabers 
konkurrenceevne og til at opretholde 
betingelser, som fremmer 
transportforbindelser på et højt niveau i 
Unionen.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Europa udgør et område med over 
500 millioner potentielle passagerer for 
tredjelandes luftfartsselskaber. Denne 
potentielt stigende trafik bør holdes for 
øje, når omfattende luftfartsaftaler med 
resten af verden forhandles på vegne af 
Unionen.
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Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Der er en klar forbindelse mellem 
åbningen af markeder og 
transportforbindelser, eftersom 
konkurrenceforvridning fører til en 
ændring i trafikstrømmene. Tredjelandes 
luftfartsselskaber ønsker og har behov for 
adgang til lufthavne i alle medlemsstater 
på grund af det potentielle marked på 500 
millioner passagerer, som det europæiske 
kontinent repræsenterer for dem.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) I lyset af Det Forenede Kongeriges 
meddelelse af 29. marts 2017 til Det 
Europæiske Råd om dets hensigt om at 
udtræde af Den Europæiske Union i 
overensstemmelse med artikel 50 i 
traktaten om Den Europæiske Union bør 
Kommissionen foretage en grundig 
vurdering af konsekvenserne af denne 
udtrædelse for lufttransport mellem 
Unionen eller dens medlemsstater og Det 
Forenede Kongerige med det formål at 
opnå færrest mulige forstyrrelser i 
lufttransportydelserne for 
luftfartsselskaber med base i Unionen og 
for forbrugerne.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Finansiel gennemsigtighed i 
klausulerne om fair konkurrence er et 
afgørende element for at kunne garantere 
lige vilkår for Unionens og tredjelandes 
luftfartsselskaber. Desuden er 
fuldstændig gennemsigtighed afgørende 
for at kunne bekræfte eller udelukke alle 
påståede subsidier til et luftfartsselskab.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Loyal konkurrence blandt 
luftfartsselskaber kan også sikres via 
relevant EU-lovgivning såsom Rådets 
forordning (EØF) nr. 95/9320 og Rådets 
direktiv 96/97/EF21. I det omfang, at 
hensynet til loyal konkurrence forudsætter 
beskyttelse af EU-luftfartsselskaber mod 
visse praksisser, der er indført af 
tredjelande eller tredjelandes 
luftfartsselskaber, reguleres dette for 
øjeblikket ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 868/200422. 
Forordning (EF) nr. 868/2004 har 
imidlertid vist sig ikke at være 
tilstrækkeligt effektiv i forhold til den 
bagvedliggende generelle målsætning om 
loyal konkurrence. Dette skyldes navnlig, 
at visse af reglerne heri, som bl.a. vedrører 
definitionen af de pågældende praksisser –
bortset fra støtte – og kravene vedrørende 
iværksættelsen og gennemførelsen af 
undersøgelser. Dertil kommer, at 
forordning (EF) nr. 868/2004 ikke 
indeholder bestemmelser om en særlig 
intern EU-procedure vedrørende 
forpligtelser i lufttransportaftaler eller 
aftaler om luftfartsydelser, hvori Unionen 
er part, med det formål at sikre loyal 
konkurrence. I lyset af antallet og den 
væsentlige betydning af ændringer, som 

(8) Loyal konkurrence blandt 
luftfartsselskaber kan også sikres via 
relevant EU-lovgivning såsom Rådets 
forordning (EØF) nr. 95/9320 og Rådets 
direktiv 96/97/EF21. I det omfang, at 
hensynet til loyal konkurrence forudsætter 
beskyttelse af EU-luftfartsselskaber mod 
visse praksisser, der er indført af 
tredjelande eller tredjelandes 
luftfartsselskaber, reguleres dette for 
øjeblikket ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 868/200422. 
Forordning (EF) nr. 868/2004 har 
imidlertid vist sig at være fuldstændig 
virkningsløs i forhold til den 
bagvedliggende generelle målsætning om 
loyal konkurrence. Dette skyldes navnlig, 
at visse af reglerne heri, som bl.a. vedrører 
definitionen af de pågældende praksisser –
bortset fra støtte – og kravene vedrørende 
iværksættelsen og gennemførelsen af 
undersøgelser. Dertil kommer, at 
forordning (EF) nr. 868/2004 ikke 
indeholder bestemmelser om en særlig 
intern EU-procedure vedrørende 
forpligtelser i lufttransportaftaler eller 
aftaler om luftfartsydelser, hvori Unionen 
er part, med det formål at sikre loyal 
konkurrence. I lyset af antallet og den 
væsentlige betydning af ændringer, som 
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ville være nødvendige for at imødegå disse 
problemer, bør forordning (EF) nr. 
868/2004 erstattes af en ny retsakt.

ville være nødvendige for at imødegå disse 
problemer, bør forordning (EF) nr. 
868/2004 erstattes af en ny retsakt.

__________________ __________________

20 Rådets forordning (EØF) nr. 95/93 af 18. 
januar 1993 om fælles regler for tildeling 
af ankomst- og afgangstidspunkter i 
Fællesskabets lufthavne (EFT L 14 af 
22.1.1993, s. 1).

20 Rådets forordning (EØF) nr. 95/93 af 18. 
januar 1993 om fælles regler for tildeling 
af ankomst- og afgangstidspunkter i 
Fællesskabets lufthavne (EFT L 14 af 
22.1.1993, s. 1).

21 Rådets direktiv 96/67/EF af 15. oktober 
1996 om adgang til ground handling-
markedet i Fællesskabets lufthavne (EFT L 
272 af 25.10.1996, s. 36).

21 Rådets direktiv 96/67/EF af 15. oktober 
1996 om adgang til ground handling-
markedet i Fællesskabets lufthavne (EFT L 
272 af 25.10.1996, s. 36).

22 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 868/2004 af 21. april 
2004 om beskyttelse mod støtte og illoyal 
priskonkurrence til skade for EF-
luftfartsselskaber i forbindelse med 
levering af luftfartsydelser fra lande, der 
ikke er medlemmer af Det Europæiske 
Fællesskab (EUT L 162 af 30.4.2004, s. 1).

22 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 868/2004 af 21. april 
2004 om beskyttelse mod støtte og illoyal 
priskonkurrence til skade for EF-
luftfartsselskaber i forbindelse med 
levering af luftfartsydelser fra lande, der 
ikke er medlemmer af Det Europæiske 
Fællesskab (EUT L 162 af 30.4.2004, s. 1).

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Med henblik på at sikre fair 
konkurrence i EU's eksterne 
luftfartsforbindelser og sikre gensidighed 
og afskaffe urimelig praksis, herunder 
påståede subsidier og statsstøtte til 
luftfartsselskaber fra visse tredjelande, 
som kan forvride markedet, er det 
nødvendigt, at der i klausuler om fair 
konkurrence kræves fuldstændig finansiel 
gennemsigtighed. En sådan 
gennemsigtighed er nødvendig for at gøre 
det muligt for Kommissionen at nå til en 
positiv eller negativ afgørelse om de 
påståede subsidier.
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Begrundelse

En effektiv, forholdsmæssig og afskrækkende lovgivning er fortsat nødvendig med henblik på 
at opretholde betingelser, som fremmer transportforbindelser på et højt niveau i Unionen og 
sikrer loyal konkurrence med tredjelandes luftfartsselskaber. Kommissionen bør til dette 
formål gives beføjelse til at foretage en undersøgelse og om nødvendigt træffe 
foranstaltninger. Sådanne foranstaltninger bør kunne anvendes, enten når relevante 
forpligtelser overtrædes i en aftale, som Unionen er part i, eller når praksisser påvirker 
konkurrenceklausuler eller truer med at påføre EU-luftfartsselskaber skade.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) En effektiv, forholdsmæssig og 
afskrækkende lovgivning er fortsat 
nødvendig med henblik på at opretholde 
betingelser, som fremmer 
transportforbindelser på et højt niveau og 
sikrer loyal konkurrence med tredjelandes 
luftfartsselskaber. Kommissionen bør til 
dette formål gives beføjelse til at foretage
en undersøgelse og om nødvendigt træffe 
foranstaltninger. Sådanne foranstaltninger 
bør kunne anvendes, enten når relevante 
forpligtelser overtrædes i en aftale, som 
Unionen er part i, eller når praksisser 
påvirker konkurrenceklausuler eller truer 
med at påføre EU-luftfartsselskaber skade.

(9) En effektiv, forholdsmæssig og 
afskrækkende lovgivning er fortsat 
nødvendig med henblik på at opretholde 
betingelser, som fremmer 
transportforbindelser på et højt niveau og 
sikrer loyal konkurrence med tredjelandes 
luftfartsselskaber, således at 
arbejdspladserne i Unionens 
luftfartsselskaber bevares. Kommissionen 
bør til dette formål gives beføjelse til at 
foretage en undersøgelse og om nødvendigt 
træffe foranstaltninger. Sådanne 
foranstaltninger bør kunne anvendes, enten 
når relevante forpligtelser overtrædes i en 
aftale, som Unionen er part i, eller når 
praksisser påvirker konkurrenceklausuler 
eller truer med at påføre EU-
luftfartsselskaber skade.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Hvis de pågældende 
lufttrafiktjenester er omfattet af en 
medlemsstats bilaterale luftfartsaftale med 
et tredjeland, er det vigtigt, at 
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Kommissionen er i stand til at iværksætte 
undersøgelser og om nødvendigt træffe 
afhjælpende foranstaltninger inden 
udnyttelse af den tvistbilæggelsesordning, 
der er indeholdt i medlemsstatens 
bilaterale luftfartsaftale med tredjelandet. 
Af hensyn til en effektiv regulering kan 
Kommissionen indlede sådanne 
undersøgelser og træffe sådanne 
afhjælpende foranstaltninger, uanset om 
den berørte medlemsstat har til hensigt at 
afhjælpe den praksis, der påvirker 
konkurrencen i henhold til dens bilaterale 
luftfartsaftale med tredjelandet.

Begrundelse

Formålet med dette forslag er at undgå tilfælde, hvor medlemsstaterne uforsætligt eller 
forsætligt forhindrer Unionen i at handle gennem betydelige forsinkelser af 
tvistbilæggelsesordningen under deres bilaterale luftfartsaftale. Dette ville føre til en 
fortsættelse af praksis, der påvirker konkurrencen, og en uundgåelig forværring af den skade, 
som EU-luftfartsselskabet lider.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) For at opnå en effektiv lovgivning 
og i analogi med Unionens andre 
handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter 
er det afgørende, at Kommissionen kan 
iværksætte et sagsforløb på grundlag af 
en klage, der er understøttet af 
umiddelbare beviser for en trussel om 
skade.

Begrundelse

Begrebet trussel om skade er centralt for denne form for handelspolitisk 
beskyttelsesinstrument. Forordningen skal give mulighed for at iværksætte et sagsforløb, når 
der er elementer, der viser, at et tredjeland eller en enhed i et tredjeland håndhæver eller vil 
håndhæve praksis, der uundgåeligt vil være til skade for et EU-luftfartsselskab.
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Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Sagsforløbet bør ikke iværksættes 
eller bør afsluttes uden afhjælpende 
foranstaltninger i henhold til denne 
forordning, hvis vedtagelsen af 
afhjælpende foranstaltninger strider mod 
Unionens interesser, hvad angår deres 
indvirkning på andre personer og navnlig 
forbrugere eller virksomheder i Unionen. 
Sagsforløbet bør ligeledes afsluttes uden 
foranstaltninger, når forudsætningerne for 
sådanne foranstaltninger ikke eller ikke 
længere er opfyldt.

(15) Der bør åbnes mulighed for, at 
sagsforløbet afsluttes uden afhjælpende 
foranstaltninger i henhold til denne 
forordning, hvis vedtagelsen af 
afhjælpende foranstaltninger strider mod 
Unionens interesser, hvad angår deres 
indvirkning på andre personer og navnlig 
forbrugere eller virksomheder i Unionen. 
Sagsforløbet bør ligeledes afsluttes uden 
foranstaltninger, når forudsætningerne for 
sådanne foranstaltninger ikke eller ikke 
længere er opfyldt.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En undersøgelse skal iværksættes, 
efter at en medlemsstat, et EU-
luftfartsselskab eller en sammenslutning af 
EU-luftfartsselskaber har indgivet en 
skriftlig klage i overensstemmelse med stk. 
2, eller på Kommissionens eget initiativ, 
hvis der foreligger umiddelbare beviser
for, at et af følgende tilfælde gør sig 
gældende:

1. En undersøgelse skal iværksættes
som følge af en skriftlig klage fra en 
medlemsstat, Europa-Parlamentet, et EU-
luftfartsselskab eller en sammenslutning af 
EU-luftfartsselskaber i overensstemmelse 
med stk. 2, en national 
forbrugerorganisation eller på 
Kommissionens eget initiativ, hvis der er 
rimelige og konkrete indicier for, at et af 
følgende tilfælde gør sig gældende:

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En klage skal indeholde 
umiddelbare beviser for, at der er tale om 

2. En klage skal indeholde rimelige og 
konkrete indicier for, at der er tale om et af 
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et af de tilfælde, som er omhandlet i stk. 1. de tilfælde, som er omhandlet i stk. 1.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan beslutte ikke at 
iværksætte en undersøgelse, hvis 
vedtagelsen af foranstaltninger i henhold 
til artikel 10 eller 13 ville stride mod 
Unionens interesser, eller hvis 
Kommissionen finder, at de 
kendsgerninger, som er fremsat i klagen, 
hverken afdækker systemiske problemer 
eller påvirker et eller flere EU-
luftfartsselskaber i væsentlig grad.

4. Kommissionen kan beslutte ikke at 
iværksætte en undersøgelse, hvis den
finder, at de kendsgerninger, som er 
fremsat i klagen, hverken afdækker 
systemiske problemer eller påvirker et eller 
flere EU-luftfartsselskaber i væsentlig 
grad.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Er de forelagte beviser 
utilstrækkelige til, at stk. 1 kan tages i 
anvendelse, skal Kommissionen oplyse 
klageren herom senest 60 dage efter den 
dato, hvor klagen blev indgivet. Klageren 
skal gives 30 dage til at forelægge 
yderligere beviser. Forelægger klageren 
ikke yderligere beviser inden for denne 
frist, kan Kommissionen beslutte ikke at 
iværksætte en undersøgelse.

5. Er de forelagte beviser 
utilstrækkelige til, at stk. 1 kan tages i 
anvendelse, skal Kommissionen oplyse 
klageren herom senest 30 dage efter den 
dato, hvor klagen blev indgivet. Klageren 
skal gives 30 dage til at forelægge 
yderligere beviser. Forelægger klageren 
ikke yderligere beviser inden for denne 
frist, kan Kommissionen beslutte ikke at 
iværksætte en undersøgelse.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen skal senest 6
måneder fra indgivelsen af klagen beslutte, 

6. Kommissionen skal senest tre
måneder fra indgivelsen af klagen beslutte, 
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om en undersøgelse skal iværksættes i 
overensstemmelse med stk. 1.

om en undersøgelse skal iværksættes i 
overensstemmelse med stk. 1.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvorvidt en praksis, der påvirker 
konkurrencen, som er indført af et 
tredjeland eller en enhed i et tredjeland, har 
forårsaget skade eller trussel om skade for 
det eller de berørte EU-luftfartsselskaber.

b) hvorvidt en praksis, der påvirker 
konkurrencen, som er indført af et 
tredjeland eller en enhed i et tredjeland, har 
forårsaget skade eller trussel om skade for 
det eller de berørte EU-luftfartsselskaber, 
eller hvorvidt lovstridig adfærd, der 
begrænser konkurrencen, har haft en 
negativ indvirkning på det indre marked.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis det forekommer nødvendigt, 
kan Kommissionen foretage undersøgelser 
på det berørte tredjelands område, forudsat 
at det berørte tredjelands regering og den 
berørte enhed i tredjelandet har fået officiel 
meddelelse herom og har givet deres 
samtykke.

5. Hvis det forekommer nødvendigt, 
kan Kommissionen foretage undersøgelser 
på det berørte tredjelands område eller et 
andet tredjelands område, forudsat at det 
berørte tredjelands regering og den berørte 
enhed i tredjelandet har fået officiel 
meddelelse herom.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Klagere, interesserede parter og den 
eller de berørte medlemsstater samt 
repræsentanter for det berørte tredjeland 
eller den berørte enhed i tredjelandet kan få 
indsigt i alle oplysninger, som 

7. Klagere, interesserede parter og den 
eller de berørte medlemsstater, de 
kompetente udvalg i Europa-Parlamentet
samt repræsentanter for det berørte 
tredjeland eller den berørte enhed i 
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Kommissionen har fået stillet til rådighed, 
bortset fra interne dokumenter til 
Kommissionens og administrationernes 
brug, forudsat at sådanne oplysninger ikke 
er fortrolige, jf. artikel 6, og forudsat, at 
vedkommende har forelagt Kommissionen 
en skriftlig anmodning.

tredjelandet kan få indsigt i alle 
oplysninger, som Kommissionen har fået 
stillet til rådighed, bortset fra interne 
dokumenter til Kommissionens og 
administrationernes brug, forudsat at 
sådanne oplysninger ikke er fortrolige, jf. 
artikel 6, og forudsat, at vedkommende har 
forelagt Kommissionen en skriftlig 
anmodning.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde, hvor der nægtes adgang til de 
nødvendige oplysninger, eller disse på 
anden vis ikke forelægges inden for den 
relevante frist, eller hvis undersøgelsen i 
væsentlig grad hindres, skal konstateringer 
foretages på grundlag af de foreliggende 
kendsgerninger. Finder Kommissionen, at 
der er afgivet urigtige eller vildledende 
oplysninger, kan der ses bort fra disse 
oplysninger.

I tilfælde, hvor der nægtes adgang til de 
nødvendige oplysninger, eller disse på 
anden vis ikke forelægges inden for den 
relevante frist, hvis det berørte tredjeland 
ikke har givet adgang til sit område, 
således at der kan gennemføres 
undersøgelser, eller hvis undersøgelsen i 
væsentlig grad hindres, skal konstateringer 
foretages på grundlag af de foreliggende 
kendsgerninger. Finder Kommissionen, at 
der er afgivet urigtige eller vildledende 
oplysninger, kan der ses bort fra disse 
oplysninger.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Sagsforløbet skal afsluttes inden for 
to år. Denne periode kan forlænges i 
behørigt begrundede tilfælde.

1. Sagsforløbet skal afsluttes inden for 
en periode på 18 måneder efter 
indledningen af en undersøgelse. Denne 
periode kan forlænges inden for en fastsat 
tidsfrist i behørigt begrundede tilfælde.
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Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I hastende tilfælde, f.eks. i 
situationer, hvor der er en risiko for 
umiddelbar og uoprettelig skade på et eller 
flere EU-luftfartsselskaber, kan 
sagsforløbet afkortes til ét år.

2. I hastende tilfælde, f.eks. i 
situationer, hvor der er en risiko for 
umiddelbar og uoprettelig skade på et eller 
flere EU-luftfartsselskaber, kan 
sagsforløbet afkortes til højst seks 
måneder.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan suspendere 
sagsforløbet, hvis det berørte tredjeland 
eller den berørte enhed i tredjelandet har 
taget afgørende skridt til alt efter tilfældet 
at eliminere:

3. Kun Kommissionen kan suspendere 
sagsforløbet, hvor de skadelidte parter har 
mulighed for at klage, hvis det berørte 
tredjeland eller den berørte enhed i 
tredjelandet har taget afgørende skridt til 
alt efter tilfældet at eliminere:

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Unionens luftfartsselskaber har ret 
til at indgive en klage over en afgørelse 
truffet af Kommissionen om at suspendere
sagsforløbet. En sådan klage bør indgives 
senest 20 dage fra meddelelsen om 
Kommissionens afgørelse om at 
suspendere sagsforløbet.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Er overtrædelsen af gældende 
internationale forpligtelser, den praksis, der 
påvirker konkurrencen, eller skaden eller 
truslen om skade på det eller de berørte 
EU-luftfartsselskaber ikke elimineret inden 
for en rimelig frist, kan Kommissionen
genoptage sagsforløbet.

4. Er overtrædelsen af gældende 
internationale forpligtelser, den praksis, der 
påvirker konkurrencen, eller skaden eller 
truslen om skade på det eller de berørte 
EU-luftfartsselskaber ikke elimineret inden 
for en rimelig frist, genoptager
Kommissionen sagsforløbet.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I følgende tilfælde indstiller 
Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter den undersøgelse, 
som foretages i henhold til artikel 4, uden 
at vedtage afhjælpende foranstaltninger:

Kommission tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel [A] med 
henblik på at ændre denne forordning ved 
at indstille den undersøgelse, som 
foretages i henhold til artikel 4, uden at 
vedtage afhjælpende foranstaltninger i 
følgende tilfælde:

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De i første afsnit nævnte 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
rådgivningsproceduren i artikel 15, stk. 2.

udgår

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det eller de berørte EU- a) det eller de berørte EU-
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luftfartsselskabers situation, navnlig hvad 
angår aspekter såsom trafikhyppighed, 
kapacitetsudnyttelse, netværkseffekt, salg, 
markedsandel, samlet fortjeneste, 
kapitalafkast, investering og beskæftigelse

luftfartsselskabers situation, navnlig hvad 
angår aspekter såsom trafikhyppighed, 
kapacitetsudnyttelse, netværkseffekt, salg, 
markedsandel, samlet fortjeneste, 
kapitalafkast, miljøbeskyttelse, investering 
og beskæftigelse

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den forventelige udvikling i det 
eller de berørte EU-luftfartsselskabers 
situation, navnlig hvad angår 
trafikhyppighed, kapacitetsudnyttelse, 
netværkseffekt, salg, markedsandel, samlet 
fortjeneste, kapitalafkast, investering og 
beskæftigelse

a) den forventelige udvikling i det 
eller de berørte EU-luftfartsselskabers 
situation, navnlig hvad angår 
trafikhyppighed, kapacitetsudnyttelse, 
netværkseffekt, salg, markedsandel, samlet 
fortjeneste, kapitalafkast, miljøbeskyttelse, 
investering og beskæftigelse

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan indstille 
undersøgelsen uden at vedtage afhjælpende 
foranstaltninger, hvis klagen trækkes 
tilbage.

1. Kun Kommissionen kan indstille 
undersøgelsen uden at vedtage afhjælpende 
foranstaltninger, hvis klagen trækkes 
tilbage. Unionens luftfartsselskaber har 
ret til at indgive en klage over en 
afgørelse truffet af Kommissionen om at 
indstille undersøgelsen. En sådan klage 
bør indgives senest 30 dage fra 
meddelelsen om Kommissionens afgørelse 
om at indstille undersøgelsen.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen indstiller ved 
gennemførelsesretsakter den undersøgelse, 
som foretages i henhold til artikel 4, uden 
at vedtage afhjælpende foranstaltninger, 
hvis:

Kommission tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel [A] med 
henblik på at ændre denne forordning ved 
at indstille den undersøgelse, som 
foretages i henhold til artikel 4, uden at 
vedtage afhjælpende foranstaltninger, hvis:

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Kommissionen konkluderer, at 
vedtagelsen af afhjælpende foranstaltninger 
i henhold til artikel 13 ville stride mod 
Unionens interesser

b) Kommissionen efter høring af 
Parlamentet konkluderer, at vedtagelsen af 
afhjælpende foranstaltninger i henhold til 
artikel 13 ville stride mod Unionens 
interesser. Unionens interesser skal 
vurderes af Kommissionen efter høring af 
alle relevante interessenter, herunder 
Unionens luftfartsselskaber

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter rådgivningsproceduren i artikel 15, 
stk. 2.

udgår
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