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Ændringsforslag 8
Satu Hassi, Sabine Wils

Forslag til afgørelse
Forslag til afgørelse

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag.

Or. en

Begrundelse

Forslaget skaber en uheldig præcedens, undergraver forudsigeligheden for luftfartsektorens 
aktører på markedet og er i strid med målsætningen om bedre lovgivning. Det skader også 
troværdigheden af EU's lovgivning i den omgivende verdens øjne.

Ændringsforslag 9
Matthias Groote

Forslag til afgørelse
Henvisning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til artikel 2, stk. 2, i 
Kyotoprotokollen, som er godkendt ved 
Rådets beslutning af 25. april 2002 om 
godkendelse på Det Europæiske 
Fællesskabs vegne af Kyotoprotokollen til 
De Forenede Nationers rammekonvention 
om klimaændringer og om den fælles 
opfyldelse af forpligtelserne i forbindelse 
hermed (2002/358/EF),

Or. de

Ændringsforslag 10
Satu Hassi, Sabine Wils
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Forslag til afgørelse
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) EU's løfte om at reducere 
udledningen af drivhusgas inden 2020 
omfatter CO2-emissioner fra 
internationale flyvninger, og det er derfor 
klart, at luftfartssektoren skal bidrage til 
at nå EU's klimamål. Hvis 
klimapåvirkningen fra luftfartssektoren 
fortsætter med at vokse med umindsket 
fart, vil det i høj grad underminere de 
reduktioner, der gennemføres i andre 
sektorer. Det skal ligeledes bemærkes, at 
luftfartssektoren nyder godt af en række 
subsidier, idet den ikke er momspligtig og 
ikke betaler afgift af brændstof til 
flyveaktiviteter i modsætning til andre 
forbrugertjenester i EU, og sektoren 
nyder godt af en række yderst generøse 
bestemmelser om statsstøtte i henhold til 
Kommissionens meddelelse af 9. 
december 2005 med overskriften "EF-
retningslinjer for finansiering af 
lufthavne og statslig startstøtte til 
luftfartsselskaber, som opererer fra 
regionale lufthavne".

Or. en

Ændringsforslag 11
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Gesine Meissner, Markus Ferber, Michael Gahler

Forslag til afgørelse
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) For at fremme denne proces bør 
håndhævelsen af de krav, der opstår før 
ICAO-Forsamlingen i 2013, for flyvninger 
til og fra flyvepladser uden for EU og
områder med nære økonomiske 
forbindelser til EU og en fælles 

(2) For at fremme denne proces og skabe 
momentum for den fælles forpligtelse af 
ICAO's medlemsstater for at afhjælpe 
emissioner fra luftfart på globalt niveau
bør håndhævelsen af de krav, der opstår før 
ICAO-Forsamlingen i 2013, for flyvninger 
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klimaforpligtelse, udskydes. Der bør derfor 
ikke gribes ind over for luftfartsoperatører 
med hensyn til de krav til rapportering af 
verificerede emissioner og den tilhørende 
returnering af kvoter fra flyvninger til og 
fra de omtalte flyvepladser, der opstår før 
den 1. januar 2014 i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2013 om en 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet. 
Luftfartsoperatører, som fortsat ønsker at 
opfylde kravene, bør have mulighed herfor.

til og fra flyvepladser uden for EU og uden 
for EFTA-lande, som har indarbejdet 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2013 om en 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet i 
deres lovgivning, udskydes. Der bør derfor 
ikke gribes ind over for luftfartsoperatører 
med hensyn til de krav til rapportering af 
verificerede emissioner og den tilhørende 
returnering af kvoter fra flyvninger til og 
fra de omtalte flyvepladser, der opstår før 
den 1. maj 2014 i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2013 om en 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet.
Luftfartsoperatører, som fortsat ønsker at 
opfylde kravene, bør have mulighed herfor.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget skelner korrekt mellem stater, som gennemfører direktivet, og tredjelande, 
og minder om, at forpligtelsen til at gøre noget ved luftfartens udledninger er en fælles 
forpligtelse for ICAO's medlemsstater, ikke kun for EU. 

Ændringsforslag 12
Martin Callanan

Forslag til afgørelse
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Den Europæiske Union opfordrer 
ICAO-Forsamlingen til at nå til enighed 
om en global markedsbaseret 
foranstaltning med en realistisk 
gennemførelsestidsplan og om en ramme 
for fremme af en omfattende anvendelse 
af nationale og regionale 
markedsbaserede foranstaltninger på 
international luftfart indtil den globale 
markedsbaserede foranstaltnings 
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ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag ville forhindre brugen af potentielt ladede ord, hvilket ville kunne 
påvirke de igangværende forhandlinger, og som uforvarende muligvis spiller på andre 
forhandlingspartneres frygt i ICAO.

Ændringsforslag 13
Peter Liese

Forslag til afgørelse
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) For at opbygge en tillid på 
internationalt plan, hvad angår EU's 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner, bør indtægter fra 
auktionering af kvoter eller lignende 
beløb som følge af tungtvejende 
budgetprincipper i medlemsstaterne 
såsom enhed og universalitet reduceres 
for at mindske udledningen af 
drivhusgasser og tilpasse virkningerne af 
klimaændringen i EU og tredjelande samt 
finansiere forskning i og udvikling af 
afbødning og tilpasning samt dække 
omkostningerne til administrationen af 
EU-ordningen. Provenuet fra auktionerne 
bør også anvendes til transport med lave
emissioner. Auktionsprovenuet bør 
navnlig anvendes til at finansiere bidrag 
til Verdensfonden for Energieffektivitet 
og Vedvarende Energi og Den Grønne 
Klimafond under UNFCCC samt 
foranstaltninger til at forebygge 
skovrydning og fremme tilpasning til 
klimaændringer i udviklingslandene.

Or. en
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Begrundelse

Under forhandlingerne vedrørende det nuværende direktiv insisterede Europa-Parlamentet 
på en klar og retligt bindende øremærkning. På det tidspunkt var medlemsstaterne endnu ikke 
klar til at acceptere dette, og direktivet omfatter udelukkende en anbefaling. Det ville lette 
accepten af EU-ordningen, hvis medlemsstaterne ville acceptere en mere tydelig forpligtelse. 
Der ville kunne udvikles generelle forskningsprojekter inden for teknologier til reduktion af 
emissioner fra luftfart i samarbejde med tredjelande. Det ville være meget nyttigt med et 
bidrag til tilpasningen og afhjælpningen, herunder to FN-fonde, med henblik på at fremme 
støtte af udviklingslandene.

Ændringsforslag 14
Satu Hassi, Sabine Wils

Forslag til afgørelse
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) For at opbygge international tillid til 
EU's emissionshandelsordning bør 
eventuelle indtægter fra anvendelsen af 
EU's emissionshandelsordning på 
luftfartssektoren bruges til at afbøde den 
miljømæssige virkning af sådanne 
emissioner og til at bidrage til 
internationale midler til klimafinansiering 
i henhold til UNFCCC. Som del af en 
aftale om en effektiv, rutebaseret, global 
markedsbaseret foranstaltning med 
betydeligt potentiale for at mindske 
klimapåvirkningen fra luftfarten bør EU 
også forpligte sig til at overføre indtægter 
fra en sådan foranstaltning til Den 
Grønne Klimafond under UNFCCC for at 
afspejle princippet om fælles, men 
differentieret ansvar og respektive 
kapaciteter.

Or. en

Begrundelse

Det ville fremme en global markedsbaseret foranstaltning for luftfarten, hvis EU besluttede at 
overføre eventuelle indtægter til international klimafinansiering. EU har i Københavnsaftalen 
og de efterfølgende UNFCCC COP-aftaler forpligtet sig til at øge den internationale 
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klimafinansiering til udviklingslandenes klimaforanstaltninger til 100 mia. USD om året indtil 
2020. EU's emissionshandelsordning bør fortsat omfatte den internationale luftfart, indtil der 
er blevet implementeret et effektivt globalt system med afgørende indvirkning på 
afhjælpningen af sektorens klimakonsekvenser.

Ændringsforslag 15
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Markus Ferber, Michael Gahler, Gesine Meissner

Forslag til afgørelse
Betragtning 2 – fodnote 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Herunder EFTA-landene og lande, som 
har undertegnet en tiltrædelsestraktat med 
EU, samt områder, der hører under EØS' 
medlemsstater.

1. Herunder EØS-landene og lande, som 
har undertegnet en tiltrædelsestraktat med 
EU, samt områder, der hører under EØS' 
medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

Ikke alle EFTA-lande har indvilget i at indarbejde direktiv 2003/87/EF i deres nationale 
lovgivning. Kun EFTA-lande, som også er medlemmer af EØS, har gjort dette (f.eks. Island, 
Liechtenstein og Norge, men ikke Schweiz). Teksten bør derfor henvise til EØS-lande, ikke til 
EFTA-lande.

Ændringsforslag 16
Françoise Grossetête, Christine De Veyrac

Forslag til afgørelse
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For at undgå konkurrenceforvridning bør 
denne fravigelse kun gælde for de 
luftfartsoperatører, som enten ikke har 
modtaget eller har returneret alle de gratis 
kvoter, der er blevet tildelt for de omtalte 
aktiviteter i 2012. Af samme årsag bør 
disse kvoter ikke tages i betragtning, når 
tilladelser til at anvende internationale 
kreditter beregnes inden for rammerne af 

3. For at undgå konkurrenceforvridning bør 
denne fravigelse kun gælde for de 
luftfartsoperatører, som enten ikke har 
modtaget eller har returneret alle de gratis 
kvoter, der er blevet tildelt for de omtalte 
aktiviteter i 2012. Af samme årsag bør 
disse kvoter ikke tages i betragtning, når 
tilladelser til at anvende internationale 
kreditter beregnes inden for rammerne af 
direktiv 2003/87/EF, med undtagelse af de 
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direktiv 2003/87/EF. kreditter, der er modtaget inden denne 
beslutnings ikrafttræden.

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre retssikkerheden og ikke at skade lovlydige virksomheder, som har 
forberedt sig på anvendelsen af direktivet om luftfart gennem hele året 2012. Denne 
bestemmelse giver ligeledes mulighed for at sikre ligebehandling af erhvervsdrivende, uanset 
om de drager nytte af denne undtagelse eller ej.

Ændringsforslag 17
Matthias Groote

Forslag til afgørelse
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Udsættelsen af inddragelsen af de 
interkontinentale flyvninger i EU's 
emissionshandelssystem indtil september 
2013 udgør en undtagelse med henblik på 
at fremme forhandlingerne i ICAO og få 
dem afsluttet. Hvis der opnås enighed 
omkring en konkret køreplan, bindende 
mål og markedsbaserede foranstaltninger 
til emissionsreduktion inden for 
luftfartssektoren, gælder EU's 
emissionshandelssystem igen for alle 
internationale flyvninger.

Or. de

Begrundelse

Det skal helt tydeligt fremgå, at ICAO udelukkende får tid til at bringe de opnåede fremskridt 
til en konkret afslutning. Lykkes dette ikke, findes der ingen anden mulighed, end at EU's 
emissionshandelsordning igen skal gælde for alle flyvninger.

Ændringsforslag 18
Martin Callanan
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Forslag til afgørelse
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) For at undgå 
konkurrenceforvridning og svækkelse af 
EU-ordningens miljøintegritet bør den 
nuværende fravigelse gælde i et år. Det 
ville kun være passende med yderligere 
lovmæssige foranstaltninger på EU-plan, 
hvis der på ICAO-Forsamlingen opnås 
tydelige og tilstrækkelige fremskridt inden 
for håndteringen af de internationale 
emissioner i luftfartssektoren.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag ville endnu en gang forhindre brug af ord, der vil kunne påvirke de 
igangværende forhandlinger, og som uforvarende kan spille på andre forhandlingspartneres 
frygt i ICAO.

Ændringsforslag 19
Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) EU er forpligtet til at reducere sine 
CO2-emissioner, herunder emissionerne 
fra luftfartssektoren. Ingen af EU-
økonomiens sektorer kan fritages, således 
at der kan skabes betydelige 
emissionsreduktioner. Det skal i den 
henseende bemærkes, at luftfartssektoren 
nyder godt af en række subsidier, idet den 
ikke er momspligtig og ikke betaler afgift 
af brændstof til flyveaktiviteter.
Luftfartssektoren nyder ligeledes godt af 
en række generøse bestemmelser om 
statsstøtte som fastsat i Kommissionens 
meddelelse af 9. december 2005 med titlen 
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"EF-retningslinjer for finansiering af 
lufthavne og statslig startstøtte til 
luftfartsselskaber, som opererer fra 
regionale lufthavne".

Or. en

Ændringsforslag 20
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Theodoros Skylakakis, Markus Ferber, Michael 
Gahler, Gesine Meissner

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset artikel 16 i direktiv 2003/87/EF 
pålægger medlemsstaterne ikke 
luftfartsoperatørerne sanktioner med 
hensyn til de krav, der opstår før den 1.
januar 2014, i henhold til artikel 12, stk. 
2a, og artikel 14, stk. 3, i direktiv 
2003/87/EF, i tilfælde hvor disse 
luftfartsoperatører enten ikke er blevet 
tildelt gratis kvoter for 2012 for 
luftfartsaktivitet til eller fra flyvepladser i 
lande uden for EU, der ikke er medlem af 
EFTA, områder, der hører under EØS' 
medlemsstater, eller lande, som har 
undertegnet en tiltrædelsestraktat med 
EU, eller er blevet tildelt kvoter og har 
returneret et tilsvarende antal kvoter til 
medlemsstaterne til annullering.

Uanset artikel 16 i direktiv 2003/87/EF 
pålægger medlemsstaterne ikke 
luftfartsoperatørerne sanktioner med 
hensyn til de krav, der opstår før den 1.
maj 2014, i henhold til artikel 12, stk. 2a, 
og artikel 14, stk. 3, i direktiv 2003/87/EF, 
i tilfælde hvor disse luftfartsoperatører 
enten ikke er blevet tildelt gratis kvoter for
det pågældende år for luftfartsaktivitet
inden for EU og fra flyvepladser i lande 
uden for EU, eller er blevet tildelt kvoter 
og har returneret et tilsvarende antal kvoter 
til medlemsstaterne til annullering.

Or. en

Begrundelse

For at undgå konkurrenceforvridning bør udsættelsen også omfatte interne flyvninger i EU. 
Den bør desuden omfatte 2012 og 2013. Det vil give luftfartsselskaberne i EU retssikkerhed 
med hensyn til deres forpligtelser for 2013. Hvis ICAO vedtager en ramme i slutningen af 
2013, bør udsættelsen omfatte 2013. Forslaget bør ikke udvide anvendelsesområdet for EU's 
direktiv om emissionshandelsordningen, dvs. ensidigt inkludere EFTA-lande.
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Ændringsforslag 21
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Markus Ferber, Michael Gahler, Gesine Meissner

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset artikel 16 i direktiv 2003/87/EF 
pålægger medlemsstaterne ikke 
luftfartsoperatørerne sanktioner med 
hensyn til de krav, der opstår før den 1. 
januar 2014, i henhold til artikel 12, stk. 
2a, og artikel 14, stk. 3, i direktiv 
2003/87/EF, i tilfælde hvor disse 
luftfartsoperatører enten ikke er blevet 
tildelt gratis kvoter for 2012 for 
luftfartsaktivitet til eller fra flyvepladser i 
lande uden for EU, der ikke er medlem af
EFTA, områder, der hører under EØS' 
medlemsstater, eller lande, som har 
undertegnet en tiltrædelsestraktat med EU, 
eller er blevet tildelt kvoter og har 
returneret et tilsvarende antal kvoter til 
medlemsstaterne til annullering.

Uanset artikel 16 i direktiv 2003/87/EF 
pålægger medlemsstaterne ikke 
luftfartsoperatørerne sanktioner med 
hensyn til de krav, der opstår før den 1. 
januar 2014, i henhold til artikel 12, stk. 
2a, og artikel 14, stk. 3, i direktiv 
2003/87/EF, i tilfælde hvor disse 
luftfartsoperatører enten ikke er blevet 
tildelt gratis kvoter for 2012 for 
luftfartsaktivitet til eller fra flyvepladser i 
lande uden for EU, der ikke er medlem af
EØS, områder, der hører under EØS' 
medlemsstater, eller lande, som har 
undertegnet en tiltrædelsestraktat med EU, 
eller er blevet tildelt kvoter og har 
returneret et tilsvarende antal kvoter til 
medlemsstaterne til annullering.

Or. en

Begrundelse

Ikke alle EFTA-lande har indvilget i at indarbejde direktiv 2003/87/EF i deres nationale 
lovgivning. Kun EFTA-lande, som også er medlemmer af EØS, har gjort dette (f.eks. Island, 
Liechtenstein og Norge, men ikke Schweiz). Teksten bør derfor henvise til EØS-lande, ikke til 
EFTA-lande.

Ændringsforslag 22
Françoise Grossetête, Christine De Veyrac

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kvoter, som er blevet annulleret i henhold 
til artikel 2, tages ikke i betragtning, når 
tilladelser til at anvende internationale 

Kvoter, som er blevet annulleret i henhold 
til artikel 2, tages ikke i betragtning, når 
tilladelser til at anvende internationale 
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kreditter beregnes inden for rammerne af 
direktiv 2003/87/EF.

kreditter beregnes inden for rammerne af 
direktiv 2003/87/EF. De internationale 
kreditter, der er modtaget af 
luftfartsselskaberne inden nærværende 
beslutnings ikrafttræden i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/101/EF af 19. november 2008 om 
ændring af direktiv 2003/87/EF med 
henblik på inddragelse af luftfarten i 
ordningen for handel med 
drivhusgasemissionskvoter i Fællesskabet, 
kan i 2013 anvendes med en begrænsning 
på 15 % af deres annullerede og 
returnerede kvoter.

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre retssikkerheden og ikke at skade lovlydige virksomheder, som har 
forberedt sig på anvendelsen af direktivet om luftfart gennem hele året 2012. Denne 
bestemmelse giver ligeledes mulighed for at sikre ligebehandling af erhvervsdrivende, uanset 
om de drager nytte af denne undtagelse eller ej.

Ændringsforslag 23
Peter Liese

Forslag til afgørelse
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
Medlemsstaterne anvender indtægter fra 
auktionering af kvoter til internationale 
bestræbelser for at bekæmpe 
klimaforandringer, især til at mindske 
udledningen af drivhusgasser og til at 
tilpasse virkningerne af klimaændringen i 
udviklingslande samt til at finansiere 
forskning i og udvikling af afbødning og 
tilpasning, herunder navnlig inden for 
luftfartsteknik og lufttransport. Provenuet 
fra auktionerne bør også anvendes til 
transport med lave emissioner. 
Auktionsprovenuet bør også anvendes til 
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at finansiere bidrag til Verdensfonden for 
Energieffektivitet og Vedvarende Energi 
og Den Grønne Klimafond under 
UNFCCC og foranstaltninger til at 
forebygge skovrydning.

Or. en

Begrundelse

Under forhandlingerne vedrørende det nuværende direktiv insisterede Europa-Parlamentet 
på en klar og retligt bindende øremærkning. På det tidspunkt var medlemsstaterne endnu ikke 
klar til at acceptere dette, og direktivet omfatter udelukkende en anbefaling. Det ville lette 
accepten af EU-ordningen, hvis medlemsstaterne ville acceptere en mere tydelig forpligtelse. 
Der ville kunne udvikles generelle forskningsprojekter inden for teknologier til reduktion af 
emissioner fra luftfart i samarbejde med tredjelande. Det ville være meget nyttigt med deres 
bidrag til tilpasningen og afhjælpningen, herunder to FN-fonde, med henblik på at støtte 
udviklingslandene.

Ændringsforslag 24
Satu Hassi, Sabine Wils

Forslag til afgørelse
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
Artikel 3d, stk. 4, i direktiv 2003/87/EF 
affattes således:
"Medlemsstaterne anvender indtægter fra 
auktionering af kvoter til internationale 
bestræbelser for at bekæmpe 
klimaforandringer, især til at mindske 
udledningen af drivhusgasser og til at 
tilpasse virkningerne af klimaændringen i 
udviklingslande samt til at finansiere 
forskning i og udvikling af afbødning og 
tilpasning, herunder navnlig inden for 
luftfartsteknik og lufttransport. 
Auktionsprovenuet bør også anvendes til 
at finansiere bidrag til Verdensfonden for 
Energieffektivitet og Vedvarende Energi 
og foranstaltninger til at forebygge 
skovrydning.
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Medlemsstaterne underretter jævnligt 
Kommissionen om, hvilke tiltag der er 
gennemført i henhold til dette stykke."

Or. en

Begrundelse

EU's emissionshandelsordning bør fortsat omfatte international luftfart, indtil der er indført 
et effektivt globalt system, som begrænser sektorens klimapåvirkning markant. For at opbygge 
tillid til EU's ordning bør indtægterne utvetydigt øremærkes til international 
klimafinansiering, herunder finansiering af forskning og udvikling for at mindske sektorens 
klimapåvirkning.


