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KORT BEGRUNDELSE 

De globale CO2-emissioner fra luftfartsaktiviteter er i kraftig stigning. Selv om der er indsat 

moderne, brændstofbesparende og emissionsreducerende motorer i den globale luftfartsflåde, 

er CO2-udledningen pr. passager og kilometer højere end i de øvrige transportsektorer. Derfor 

var og er det på sin plads også at vedtage eller ajourføre regler, der skal føre til en gradvis 

reduktion af luftfartens CO2-udledninger. Efter at der for ca. 10 siden blev vedtaget CO2-

reduktioner for motorkøretøjer, blev luftfarten af EU integreret i den eksisterende 

emissionshandelsordning (EU ETS) den 1. januar 2012. Dermed var flyvninger inden for EØS 

og alle flyvninger mellem EØS-flyvepladser og flyvepladser i tredjelande omfattet fra 2012.  

Denne ensidigt trufne beslutning om at medtage EU's (eller EØS') lufttransport i 

emissionshandelsordningen førte til talrige protester og indebar en risiko for betydelige 

konkurrencefordrejninger, der ville kunne skade europæiske luftfartsoperatører på det 

internationale lufttransportmarked. Den omstændighed, at EU gik forrest og udøvede et pres, 

banede imidlertid vej for muligheden og nødvendigheden af, at Organisationen for 

International Civil Luftfart (ICAO) udviklede en global markedsbaseret foranstaltning for 

international luftfart, om end med lange overgangsfrister.  

Mens man afventede enighed i ICAO, og for at støtte indførelsen af en sådan global 

foranstaltning inden for ICAO, begrænsede EU (fra den 30. april 2014) anvendelsesområdet 

for EU ETS til flyvninger inden for EØS for en begrænset periode indtil udgangen af 2016 

(forordning nr. 421/2014). 

Hvis reglerne ikke ændres, gælder det fulde anvendelsesområde for direktiv 2003/87 (EØS-

interne flyvninger samt alle flyvninger mellem EØS-flyvepladser og flyvepladser i 

tredjelande) imidlertid igen automatisk fra 2017. Undtagelsen i henhold til forordning nr. 

421/2014 udløb allerede den 31. december 2016. Det haster med at få vedtaget opfølgende 

bestemmelser.  

På ICAO's 39. generalforsamling satte ICAO-medlemmerne sig som mål at stabilisere den 

internationale luftfarts globale CO2-nettoemissioner på niveauet for 2020 og at indføre et 

globalt og markedsbaseret klimabeskyttelsesinstrument (Global Market-Based Measure - 

GMBM) fra 2021. 

ICAO besluttede i den forbindelse at anvende beregningsmodellen Corsia (Carbon Offsetting 

and Reduction Scheme for International Aviation). Direkte CO2-emissioner, der skyldes 

vækst i luftfarten, vil fra 2020 skulle modsvares af CO2-besparelser andre steder. Desuden vil 

man fremme klimabeskyttelsesprojekter, hvis bæredygtige nedbringelse af 

drivhusgasemissioner vil blive kontrolleret og certificeret af uafhængige institutioner. 

Luftfartsselskaber, der ikke opfylder målene for emissionsstabilisering, skal enten direkte 

eller gennem offentlige platforme erhverve sig modregningscertifikater. Derved tilvejebringes 

en ny finansieringskilde til projekterne, og luftfartsselskabernes CO2-emissioner bliver 

kompenseret. 

For at tilføre de internationale bestræbelser inden for rammerne af ICAO yderligere fremdrift 

foreslår Kommissionen at forlænge den begrænsede anvendelse af den europæiske 

emissionshandelsordningen (EU ETS) for EØS-interne flyvninger til efter 2016. 

Kommissionen tilstræber i sit forslag at fremme arbejdet i ICAO.  
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Kommissionen ønsker at få mere klarhed over arten og indholdet af 

klimabeskyttelsesinstrumentet samt over de internationale partneres intentioner vedrørende 

gennemførelsen af foranstaltningen og vil, når en sådan klarhed foreligger, tage den 

europæiske emissionshandelsordning op til fornyet vurdering og eventuelt omarbejde den for 

tiden efter 2020. Det er hensigten at sikre den nødvendige overensstemmelse med Parisaftalen 

og med EU's mål, der skal nås inden 2030.  

For at skabe retssikkerhed og klarhed for luftfartsoperatørerne mener Kommissionen, at 

forslaget bør træde i kraft snarest muligt, eftersom luftfartøjsoperatørerne ellers vil skulle 

returnere emissionskvoter inden udgangen af april 2018. Hvis de nuværende begrænsninger af 

anvendelsesområdet til EØS-interne flyvninger ikke videreføres, vil operatørerne pr. 30. april 

2018 også skulle forevise emissionstilladelser for flyvninger fra og til tredjelande (direktiv 

2003/87/EF). 

Ordføreren tilslutter sig målene og foranstaltningerne i Kommissionens forslag til forordning 

2017/0017 COD. 

 Begrænsningerne af anvendelsesområdet opretholdes. Fra 2017 vil det fortsat kun 

være EØS-interne flyvninger, der er omfattet af EU ETS.  

 Undtagelsen for ikke-kommercielle luftfartøjsoperatører med årlige udledninger på 

under 1000 ton (0,2 % af drivhusgasemissionerne) forlænges fra 2020 til 2030.  

 Kommissionen skal aflægge rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om 

internationale udviklinger af relevans for gennemførelsen af instrumentet og om de 

foranstaltninger, der er truffet af tredjelande til at gennemføre mekanismen.  

 For at forberede gennemførelsen af klimabeskyttelsesinstrumentet tillægges 

Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter med henblik på at fastsætte 

en passende overvågning, rapportering og verifikation af emissioner, der finder 

anvendelse på luftfartøjsoperatører, med henblik på gennemførelsen af den globale 

markedsbaserede foranstaltning, som udarbejdes i ICAO. 

Derudover foreslår ordføreren såvel i begrundelsen til Kommissionens forslag som i visse 

detaljer nogle ændringer for at lette og fremskynde gennemførelsen og gøre den mere praktisk 

anvendelig for luftfartsoperatørerne. Dette ændrer intet ved ordførerens principielle 

tilslutning, men skal blot bidrage til, at der foretages tilpasninger af ændrings- og 

gennemførelsesforslag i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF.  

Navnlig bør det overvejes, hvordan dette ICAO-instrument kan bringes i overensstemmelse 

med EU ETS, og hvordan eksistensen af de to ordninger side om side fra 2021 kan udformes. 

Desuden bør virkningerne for luftfartssektoren og CO2-emissionerne undersøges. 

 

ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 

Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 
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ændringsforslag: 

Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) På den 21. partskonference under 

De Forenede Nationers rammekonvention 

om klimaændringer (UNFCCC), som fandt 

sted i Paris fra den 30. november til den 12. 

december 2015, blev der vedtaget en 

international aftale med henblik på at 

styrke den globale reaktion på 

klimaændringer. Parisaftalen fastsætter 

bl.a. et langsigtet mål i overensstemmelse 

med målsætningen om at holde den globale 

temperaturstigning et godt stykke under 2 

°C over det førindustrielle niveau og om at 

fortsætte bestræbelserne på at holde den på 

1,5 °C over det førindustrielle niveau. 

Aftalen blev godkendt på EU's vegne ved 

Rådets afgørelse (EU) 2016/1841. The 

Paris Agreement entered into force on 4th 

November 2016. For at nå Parisaftalens 

mål vil parterne udarbejde, meddele og 

opretholde successive nationalt bestemte 

bidrag. 

(1) På den 21. partskonference under 

De Forenede Nationers rammekonvention 

om klimaændringer (UNFCCC), som fandt 

sted i Paris fra den 30. november til den 12. 

december 2015, blev der vedtaget en 

international aftale med henblik på at 

styrke den globale reaktion på 

klimaændringer. Parisaftalen fastsætter 

bl.a. et langsigtet mål i overensstemmelse 

med målsætningen om at holde den globale 

temperaturstigning et godt stykke under 2 

°C over det førindustrielle niveau og om at 

fortsætte bestræbelserne på at holde den på 

1,5 °C over det førindustrielle niveau. 

Aftalen blev godkendt på EU's vegne ved 

Rådets afgørelse (EU) 2016/1841. 

Parisaftalen trådte i kraft den 4. November 

2016. For at nå Parisaftalens mål vil 

parterne udarbejde, meddele og opretholde 

successive nationalt bestemte bidrag. Selv 

om den internationale luftfartssektor blev 

udelukket fra Parisaftalen, bør den også 

bidrage til emissionsreduktionsmålene, 

f.eks. gennem en global markedsbaseret 

foranstaltning (global market-based 

measure, GMBM) indført af 

Organisationen for International Civil 

Luftfart (ICAO). 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Unionens miljømål, jf. traktatens 

artikel 191, er at bevare, beskytte og 

forbedre miljøkvaliteten, beskytte 

(2) Unionens miljømål, jf. traktatens 

artikel 191, er at bevare, beskytte og 

forbedre miljøkvaliteten, beskytte 
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menneskers sundhed og på internationalt 

plan fremme foranstaltninger til løsning af 

de regionale og globale miljøproblemer og 

navnlig bekæmpe klimaændringer. 

menneskers sundhed og på internationalt 

plan fremme foranstaltninger til løsning af 

de regionale og globale miljøproblemer og 

først og fremmest bekæmpe 

klimaændringer. 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (2a) Miljøbeskyttelse er en af de største 

udfordringer, Unionen står over for. 

 

Ændringsforslag  4 

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 

(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 2011 fastslog EU-Domstolen1a, 

at det ikke er i strid med international 

lovgivning at medtage EØS-eksterne 

flyvninger i EU ETS. 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 
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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. 

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. 

 1a Domstolens 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. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (4a) For at nå målene i Parisaftalen og 

en reduktion på 40 % af drivhusgasser 

inden 2030 er det nødvendigt fuldt ud at 

gennemføre foranstaltningerne 

vedrørende det fælles europæiske luftrum. 

Det vil gøre det muligt at undgå 

fragmentering af luftrummet og optimere 

trafikstrømme og dermed mindske 

emissionerne. 

Ændringsforslag  6 

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 

(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 
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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 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. 

eksisterende undtagelse i afventning af 

videreudviklingen af udformningen og 

gennemførelsen af den globale 

markedsbaserede foranstaltning. ICAO 

skal vedtage standarder og anbefalet 

praksis for gennemførelsen af den globale 

ordning inden udgangen af 2018. 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 

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. 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Da visse centrale elementer i den 

globale markedsbaserede foranstaltning 

endnu ikke er udviklet, og gennemførelsen 

afhænger af staternes og regionernes 

interne lovgivning, anses det for 

hensigtsmæssigt at foretage en 

nyvurdering, når der er klarhed om arten 

og indholdet af disse retlige instrumenter 

forud for iværksættelsen af ICAO's 

globale markedsbaserede foranstaltning, 

og forelægge Europa-Parlamentet og Rådet 

en rapport. Rapporten bør inddrage alle 

standarder eller andre instrumenter, der 

vedtages via ICAO, de foranstaltninger, der 

er truffet af tredjelande til at gennemføre 

(6) Da visse centrale rammebetingelser 

i den globale markedsbaserede 

foranstaltning endnu ikke er udviklet, og 

dens gennemførelsen afhænger af staternes 

og regionernes interne lovgivning, er det 

afgørende, at ICAO-foranstaltningen 

nyvurderes, når der er klarhed om arten og 

indholdet af disse retlige instrumenter, og 

en rapport bør forelægges Europa-

Parlamentet og Rådet. Rapporten bør 

inddrage alle standarder eller andre 

instrumenter, der vedtages via ICAO, de 

foranstaltninger, der er truffet af 

tredjelande til at gennemføre den globale 

markedsbaserede foranstaltning, som skal 
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den globale markedsbaserede 

foranstaltning, som skal gælde for 

emissionerne fra 2021, og andre former for 

relevant international udvikling (f.eks. 

regler under UNFCCC og Parisaftalen om 

kulstofmarkeder og -regnskaber). Det bør i 

rapporten overvejes, hvordan disse 

instrumenter kan gennemføres i EU-retten 

gennem en revision af EU ETS-direktivet. 

Den bør også, hvis det er relevant, 

inddrage de regler, der gælder for EØS-

interne flyvninger. Rapporten bør 

eventuelt ledsages af et forslag til Europa-

Parlamentet og Rådet, der er i 

overensstemmelse med målet om at sikre 

luftfartens bidrag til Unionens forpligtelse 

til 2030-drivhusgasreduktioner for hele 

økonomien. 

gælde for emissionerne fra 2021, og andre 

former for relevant international udvikling 

(f.eks. regler under UNFCCC og 

Parisaftalen om kulstofmarkeder og -

regnskaber). Det bør i rapporten overvejes, 

hvordan disse instrumenter kan bringes i 

overensstemmelse med EU ETS. 

Rapporten bør eventuelt ledsages af et 

forslag til Europa-Parlamentet og Rådet, 

der er i overensstemmelse med målet om at 

sikre luftfartens bidrag til Unionens 

forpligtelse til 2030-drivhusgasreduktioner 

for hele økonomien på den økonomisk set 

bedst gennemførlige måde. 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (6a) Om kulstofreduktionsprogrammet 

for international luftfart (CORSIA) bliver 

en succes, vil i høj grad afhænge af, at der 

er et bredt geografisk anvendelsesområde, 

og af, at der undgås overlapning med 

regionale ordninger. Er disse betingelser 

opfyldt, kan der skabes reelt lige 

konkurrencevilkår i luftfartssektoren. 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (6b) Provenuet fra fremtidige auktioner 

af kvoter bør afsættes til programmer, der 

sigter mod at reducere emissionerne i 

luftfartssektoren, og navnlig til 

forsknings- og udviklingsprogrammer, og 
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bør kanaliseres gennem det fremtidige 

niende rammeprogram for forskning.  

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) Med henblik på at vedtage 

almengyldige ikkelovgivningsmæssige 

retsakter, der udbygger eller ændrer visse 

ikkevæsentlige bestemmelser i en 

lovgivningsmæssig retsakt, bør beføjelsen 

til at vedtage retsakter i overensstemmelse 

med artikel 290 i traktaten delegeres til 

Kommissionen for at sikre den fornødne 

overvågning, rapportering og verifikation 

af emissioner for luftfartøjsoperatører med 

henblik på at gennemføre den globale 

markedsbaserede foranstaltning, som er 

under udarbejdelse i ICAO. Det er navnlig 

vigtigt, at Kommissionen gennemfører 

relevante høringer under sit forberedende 

arbejde, herunder på ekspertniveau, og at 

disse høringer gennemføres i 

overensstemmelse med principperne i den 

interinstitutionelle aftale om bedre 

lovgivning af 13. april 2016. For at sikre 

lige deltagelse i forberedelsen af 

delegerede retsakter bør Europa-

Parlamentet og Rådet navnlig modtage alle 

dokumenter på samme tid som 

medlemsstaternes eksperter, og deres 

eksperter bør have systematisk adgang til 

møder i Kommissionens ekspertgrupper, 

der beskæftiger sig med forberedelse af 

delegerede retsakter. 

(7) Med henblik på at vedtage 

almengyldige ikkelovgivningsmæssige 

retsakter, der udbygger eller ændrer visse 

ikkevæsentlige bestemmelser i en 

lovgivningsmæssig retsakt, bør beføjelsen 

til at vedtage retsakter i overensstemmelse 

med artikel 290 i traktaten delegeres til 

Kommissionen for at sikre den fornødne 

overvågning, rapportering og verifikation 

af emissioner for luftfartøjsoperatører med 

henblik på at gennemføre den globale 

markedsbaserede foranstaltning, som er 

under udarbejdelse i ICAO. Det er navnlig 

vigtigt, at Kommissionen gennemfører 

relevante høringer under sit forberedende 

arbejde, især på ekspertniveau, og at disse 

høringer gennemføres i overensstemmelse 

med principperne i den interinstitutionelle 

aftale om bedre lovgivning af 13. april 

2016. For at sikre lige deltagelse i 

forberedelsen af delegerede retsakter bør 

Europa-Parlamentet og Rådet navnlig 

modtage alle dokumenter på samme tid 

som medlemsstaternes eksperter, og deres 

eksperter bør have systematisk adgang til 

møder i Kommissionens ekspertgrupper, 

der beskæftiger sig med forberedelse af 

delegerede retsakter, for dermed at gøre 

beslutningsprocessen mere gennemsigtig 

og effektiv. 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (ny) 

Direktiv 2003/87/EF 

Artikel 3d – stk. 4 – afsnit 1 
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Gældende tekst Ændringsforslag 

 -1) 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. 

 

"Provenuet fra auktioner af kvoter 
anvendes til imødegåelse af 

klimaændringer i Unionen og tredjelande, 

bl.a. til nedsættelse af 

drivhusgasemissioner, til tilpasning til 

virkningerne af klimaændringer i Unionen 

og tredjelande, særligt udviklingslande, 

særligt 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 EU-

ordningen. Auktionsprovenuet bør også 

anvendes til at finansiere bidrag til 

Verdensfonden for Energieffektivitet og 

Vedvarende Energi og foranstaltninger til 

at forebygge skovrydning. Der tages 

særligt hensyn til det kommende niende 

rammeprogram for forskning ved 

tildelingen af auktionsindtægter." 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0101&from=DA) 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra a – nr. i 

Direktiv 2003/87/EF 

Artikel 28a – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) alle emissioner fra flyvninger til 

eller fra flyvepladser i lande uden for Det 

Europæiske Økonomiske 

Samarbejdsområde (EØS) i hvert 

kalenderår fra den 1. januar 2013, dog med 

forbehold af den i artikel 28b omhandlede 

revision 

a) alle emissioner fra flyvninger til 

eller fra flyvepladser i lande uden for Det 

Europæiske Økonomiske 

Samarbejdsområde (EØS) i hvert 

kalenderår fra den 1. januar 2013 til den 

31. december 2020, dog med forbehold af 

den i artikel 28b omhandlede revision 
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Ændringsforslag  13 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra a – nr. ii 

Direktiv 2003/87/EF 

Artikel 28a – stk. 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

ii. Litra c) udgår. ii. Litra c) affattes således: 

 "c)  alle emissioner fra flyvninger 

mellem flyvepladser i EØS, som 

gennemføres som følge af en flyvning som 

omhandlet i litra a) eller b), der 

omdirigeres til en flyveplads beliggende i 

EØS, i hvert kalenderår fra den 1. januar 

2017, med forbehold af den rapport, der 

er omhandlet i artikel 28b." 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2003/87/EF 

Artikel 28b - stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Kommissionen aflægger rapport til 

Europa-Parlamentet og Rådet om de 

relevante ICAO-standarder eller andre 

retlige instrumenter samt om tredjelandes 

nationale foranstaltninger med sigte på at 

gennemføre den globale markedsbaserede 

foranstaltning, der skal gælde for 

emissioner fra 2021, og om andre relevante 

internationale udviklinger. 

1. Kommissionen aflægger rapport til 

Europa-Parlamentet og Rådet om de 

relevante ICAO-standarder og de 

anbefalede praksisser (SARP), 

anbefalinger godkendt af ICAO-Rådet af 

relevans for den globale foranstaltning 

eller andre retlige instrumenter samt om 

tredjelandes nationale foranstaltninger med 

sigte på at gennemføre den globale 

foranstaltning, der skal gælde for 

emissioner fra 2021, og om andre relevante 

internationale udviklinger. Disse rapporter 

forelægges senest den 1. januar 2018, den 

1. januar 2019 og regelmæssigt derefter i 

overensstemmelse med ICAO's 

procedurer for udarbejdelse af 

standarder. 
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Ændringsforslag  15 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2003/87/EF 

Artikel 28b - stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. I rapporten bør indgå overvejelser 

om, hvordan disse ICAO-instrumenter kan 

gennemføres i EU-retten gennem en 

revision af nærværende direktiv. I 

rapporten overvejes i givet fald også de 

gældende regler for flyvninger inden for 

Det Europæiske Økonomiske 

Samarbejdsområde (EØS). 

2. I rapporten skal indgå overvejelser 

om, hvordan disse ICAO-instrumenter kan 

bringes i overensstemmelse med EU ETS, 

og hvordan eksistensen af de to ordninger 

side om side fra 2021 skal udformes. 

Desuden bør virkningerne af GMBM for 

luftfartssektoren og C02-emissionerne 

evalueres, hvis det er relevant. 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2003/87/EF 

Artikel 28b - stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Rapporten kan eventuelt være 

ledsaget af forslag til Europa-Parlamentet 

og Rådet om at ændre, ophæve, forlænge 

eller erstatte de i artikel 28a fastsatte 

undtagelser, i overensstemmelse med 

Unionens 2030-forpligtelse til at nedbringe 

drivhusgasemissionerne for hele 

økonomien. 

3. Rapporten skal være ledsaget af 

lovforslag til Europa-Parlamentet og Rådet 

om at foretage den fornødne ændring af 

den gældende lovgivning på en måde, der 

er i overensstemmelse med Unionens 

2030-forpligtelse til at nedbringe 

drivhusgasemissionerne for hele 

økonomien. 
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