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Ændringsforslag 17
Robert Goebbels

Forslag til direktiv
–

Forslag om forkastelse

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag.

Or. fr

Begrundelse

2014 vil være for tidligt for denne retsakt, da der endnu ikke er indgået nogen international 
aftale i ICAO. Flyselskaber, der driver virksomhed i EU, bør ikke være forpligtede til at 
udføre administrative opgaver, som ikke modsvarer opgaver, der udføres i resten af verden. 

Ændringsforslag 18
Laurence J.A.J. Stassen

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Unionen tilstræber at sikre en 
fremtidig international aftale om kontrol 
af virkningerne af luftfartens 
drivhusgasemissioner, og begrænser indtil 
da de klimaændringer, der skyldes 
luftfartsaktiviteter til og fra flyvepladser i 
Unionen gennem selvstændig handling. 
Med henblik på at sikre, at disse 
målsætninger ikke modarbejder, men 
derimod understøtter hinanden, bør der 
tages højde for udviklingen og 
holdningerne i internationale fora, og der 
bør især tages hensyn til den resolution, 
der blev vedtaget på den 38. forsamling i 
Organisationen for International Civil 
Luftfart (ICAO), som indeholder en 
konsolideret erklæring vedrørende 
fortsatte ICAO-politikker og praksis 
vedrørende miljøbeskyttelse.

udgår
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Or. nl

Ændringsforslag 19
Werner Langen, Herbert Reul

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Unionen tilstræber at sikre en fremtidig 
international aftale om kontrol af 
virkningerne af luftfartens 
drivhusgasemissioner, og begrænser indtil 
da de klimaændringer, der skyldes 
luftfartsaktiviteter til og fra flyvepladser i 
Unionen gennem selvstændig handling.
Med henblik på at sikre, at disse 
målsætninger ikke modarbejder, men 
derimod understøtter hinanden, bør der 
tages højde for udviklingen og 
holdningerne i internationale fora, og der 
bør især tages hensyn til den resolution, 
der blev vedtaget på den 38. forsamling i 
Organisationen for International Civil 
Luftfart (ICAO), som indeholder en 
konsolideret erklæring vedrørende fortsatte 
ICAO-politikker og praksis vedrørende 
miljøbeskyttelse.

(1) Unionen tilstræber at sikre en fremtidig 
international aftale om kontrol af 
virkningerne af luftfartens 
drivhusgasemissioner. Der vil blive taget 
højde for udviklingen og holdningerne i 
internationale fora, og der vil især blive 
taget hensyn til den resolution, der blev 
vedtaget på den 38. forsamling i 
Organisationen for International Civil 
Luftfart (ICAO), som indeholder en 
konsolideret erklæring vedrørende fortsatte 
ICAO-politikker og praksis vedrørende 
miljøbeskyttelse.

Or. de

Ændringsforslag 20
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Unionen tilstræber at sikre en fremtidig 
international aftale om kontrol af 
virkningerne af luftfartens 
drivhusgasemissioner, og begrænser indtil 
da de klimaændringer, der skyldes 
luftfartsaktiviteter til og fra flyvepladser i 

(1) Unionen tilstræber at sikre en fremtidig 
international aftale om kontrol af 
virkningerne af den internationale 
luftfarts drivhusgasemissioner, og 
begrænser indtil da de klimaændringer, der 
skyldes luftfart i Unionen og EØS gennem 
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Unionen gennem selvstændig handling. 
Med henblik på at sikre, at disse 
målsætninger ikke modarbejder, men 
derimod understøtter hinanden, bør der 
tages højde for udviklingen og 
holdningerne i internationale fora, og der 
bør især tages hensyn til den resolution, der 
blev vedtaget på den 38. forsamling i 
Organisationen for International Civil 
Luftfart (ICAO), som indeholder en 
konsolideret erklæring vedrørende fortsatte 
ICAO-politikker og praksis vedrørende 
miljøbeskyttelse.

selvstændig handling. Med henblik på at 
sikre, at disse målsætninger ikke 
modarbejder, men derimod understøtter 
hinanden, bør der tages højde for 
udviklingen og holdningerne i 
internationale fora, og der bør især tages 
hensyn til den resolution, der blev vedtaget 
på den 38. forsamling i Organisationen for 
International Civil Luftfart (ICAO), som 
indeholder en konsolideret erklæring 
vedrørende fortsatte ICAO-politikker og 
praksis vedrørende miljøbeskyttelse.

Or. en

Ændringsforslag 21
Satu Hassi

Forslag til direktiv
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Det er indlysende, at 
luftfartsindustrien skal overholde 
Unionens lovgivning, når den er aktiv 
inden for Unionens område. Det bør også 
understreges, at luftfartssektoren nyder 
godt af et antal begunstigelser i EU, bl.a. 
momsfritagelse – i modsætning til andre 
kundeserviceydelser – samt fritagelse fra 
brændstofafgifter. Sektoren nyder også 
godt af yderst generøse statsstøtteregler 
under Fællesskabets retningslinjer om 
finansiering af lufthavne og 
etableringsstøtte til flyselskaber, der har 
afgange fra regionale lufthavne. 
Kommissionen bør tage disse undtagelser 
op til revision og indføre moms for alle 
flyvninger i EU og flyvninger fra EU i det 
omfang, de vurderes til at falde ind under 
EU's forbrug. Kommissionen bør også 
genforhandle samtlige luftfartsaftaler 
med henblik på at sikre, at beskatningen 
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af brændstof er tilladt og anbefalet.

Or. en

Begrundelse

Der bør findes en løsning på den konkurrenceforvridning i transportsektoren, der skyldes de 
undtagelser, som luftfartsektoren er blevet indrømmet.

Ændringsforslag 22
Werner Langen, Herbert Reul

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Det er derfor ønskeligt midlertidigt at 
anse kravene i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/87/EF4 for opfyldte, 
når forpligtelserne overholdes for en vis 
procentdel af emissionerne fra flyvninger 
til og fra flyvepladser i tredjelande. 
Unionen understreger i forbindelse 
hermed, at der kan pålægges krav for så 
vidt angår visse procentdele af 
emissionerne fra flyvninger til og fra 
flyvepladser i landene i Det Europæiske 
Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), 
lige som der kan indføres juridiske krav 
overfor større dele af emissionerne fra 
flyvninger til og fra sådanne flyvepladser.

udgår

__________________
4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og 
om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF 
(EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32).

Or. de
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Ændringsforslag 23
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Det er derfor ønskeligt midlertidigt at 
anse kravene i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/87/EF4 for opfyldte, 
når forpligtelserne overholdes for en vis 
procentdel af emissionerne fra flyvninger 
til og fra flyvepladser i tredjelande. 
Unionen understreger i forbindelse 
hermed, at der kan pålægges krav for så 
vidt angår visse procentdele af 
emissionerne fra flyvninger til og fra 
flyvepladser i landene i Det Europæiske 
Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), 
lige som der kan indføres juridiske krav 
overfor større dele af emissionerne fra 
flyvninger til og fra sådanne flyvepladser.

(2) Vedtagelsen af afgørelse nr. 
377/2013/EU om midlertidig fravigelse fra 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF4 har hjulpet til at opnå 
fremskridt i ICAO. For at fastholde 
dynamikken og gøre det lettere at nå frem 
til en aftale om en global markedsbaseret 
foranstaltning for international luftfart på 
den næste ICAO-forsamling vil det være 
ønskeligt at suspendere håndhævelsen af 
kravene i forbindelse med flyvninger til og 
fra flyvepladser uden for Unionen og Det 
Europæiske Økonomiske 
Samarbejdsområde (EØS).

__________________ __________________
4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT 
L 275 af 25.10.2003, s. 32).

4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT 
L 275 af 25.10.2003, s. 32).

Or. en

Ændringsforslag 24
Judith A. Merkies

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Det er derfor ønskeligt midlertidigt at 
anse kravene i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/87/EF4 for opfyldte, 
når forpligtelserne overholdes for en vis 

(2) Det er derfor for at fastholde den 
fremdrift, der blev opnået på ICAO-
forsamlingen i 2013, og skabe fremskridt 
på den kommende ICAO-forsamling i 
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procentdel af emissionerne fra flyvninger 
til og fra flyvepladser i tredjelande. 
Unionen understreger i forbindelse hermed, 
at der kan pålægges krav for så vidt angår 
visse procentdele af emissionerne fra 
flyvninger til og fra flyvepladser i landene i 
Det Europæiske Økonomiske 
Samarbejdsområde (EØS), lige som der 
kan indføres juridiske krav overfor større 
dele af emissionerne fra flyvninger til og 
fra sådanne flyvepladser.

2016 ønskeligt midlertidigt at anse kravene 
i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF4 for opfyldte for perioden 
indtil 2016, når forpligtelserne overholdes 
for en vis procentdel af emissionerne fra 
flyvninger til og fra flyvepladser i 
tredjelande. Unionen understreger i 
forbindelse hermed, at der kan pålægges 
krav for så vidt angår visse procentdele af 
emissionerne fra flyvninger til og fra 
flyvepladser i landene i Det Europæiske 
Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), 
lige som der kan indføres juridiske krav 
overfor større dele af emissionerne fra 
flyvninger til og fra sådanne flyvepladser.

__________________ __________________
4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT 
L 275 af 25.10.2003, s. 32).

4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT 
L 275 af 25.10.2003, s. 32).

Or. en

Ændringsforslag 25
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Anvendelsen af direktiv 2003/87/EF 
bygger fortsat på ankomst til eller afgang 
fra flyvepladser i Unionen, men for at 
kunne udgøre et enkelt og brugbart 
middel til at begrænse anvendelsen af 
regionale markedsbaserede 
foranstaltninger i de 7 år, der går, inden 
en global markedsbaseret foranstaltning 
træder i kraft, er procentsatserne blevet 
beregnet af Eurocontrol på baggrund den 
del af storcirkelafstanden mellem 
hovedlufthavnene i EØS og tredjelandene, 

udgår
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der er inden for 12 sømil fra det fjerneste 
punkt på EØS' kystlinje. Eftersom det er 
Unionens holdning, at en global 
markedsbaseret foranstaltning ikke bør 
være baseret på luftrumshensyn i stedet 
for ankomst til og afgang fra flyvepladser, 
er procentsatsernes gyldighed begrænset 
til perioden frem til 2020.

Or. en

Ændringsforslag 26
Werner Langen, Herbert Reul

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Anvendelsen af direktiv 2003/87/EF 
bygger fortsat på ankomst til eller afgang 
fra flyvepladser i Unionen, men for at 
kunne udgøre et enkelt og brugbart 
middel til at begrænse anvendelsen af 
regionale markedsbaserede 
foranstaltninger i de 7 år, der går, inden 
en global markedsbaseret foranstaltning 
træder i kraft, er procentsatserne blevet 
beregnet af Eurocontrol på baggrund den 
del af storcirkelafstanden mellem 
hovedlufthavnene i EØS og tredjelandene, 
der er inden for 12 sømil fra det fjerneste 
punkt på EØS' kystlinje. Eftersom det er 
Unionens holdning, at en global 
markedsbaseret foranstaltning ikke bør 
være baseret på luftrumshensyn i stedet 
for ankomst til og afgang fra flyvepladser, 
er procentsatsernes gyldighed begrænset 
til perioden frem til 2020.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 27
Judith A. Merkies, Romana Jordan
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Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Anvendelsen af direktiv 2003/87/EF 
bygger fortsat på ankomst til eller afgang 
fra flyvepladser i Unionen, men for at 
kunne udgøre et enkelt og brugbart middel 
til at begrænse anvendelsen af regionale 
markedsbaserede foranstaltninger i de 7 år, 
der går, inden en global markedsbaseret 
foranstaltning træder i kraft, er 
procentsatserne blevet beregnet af 
Eurocontrol på baggrund den del af 
storcirkelafstanden mellem 
hovedlufthavnene i EØS og tredjelandene, 
der er inden for 12 sømil fra det fjerneste 
punkt på EØS' kystlinje. Eftersom det er 
Unionens holdning, at en global 
markedsbaseret foranstaltning ikke bør 
være baseret på luftrumshensyn i stedet for 
ankomst til og afgang fra flyvepladser, er 
procentsatsernes gyldighed begrænset til 
perioden frem til 2020.

(3) Anvendelsen af direktiv 2003/87/EF 
bygger fortsat på ankomst til eller afgang 
fra flyvepladser i Unionen, men for at 
kunne udgøre et enkelt og brugbart middel 
til at begrænse anvendelsen af regionale 
markedsbaserede foranstaltninger i de 3 år, 
der går, inden en global markedsbaseret 
foranstaltning er vedtaget på den 39. 
ICAO-forsamling i 2016, er 
procentsatserne blevet beregnet af 
Eurocontrol på baggrund den del af 
storcirkelafstanden mellem 
hovedlufthavnene i EØS og tredjelandene, 
der er inden for 200 sømil fra det fjerneste 
punkt på EØS' kystlinje. Eftersom det er 
Unionens holdning, at en global 
markedsbaseret foranstaltning ikke bør 
være baseret på luftrumshensyn i stedet for 
ankomst til og afgang fra flyvepladser, er 
procentsatsernes gyldighed begrænset til 
perioden frem til 2016. Denne 
begrænsning forordning udløber den 31. 
december 2016. Hvis den 39. ICAO-
forsamling når til enighed om en global 
markedsbaseret foranstaltning med en 
miljømæssig integritet, der svarer til den 
nuværende lovgivning, vil Kommissionen 
foreslå de nødvendige ændringer til denne 
lovgivning så snart som muligt efter den 
39. forsamling. 

Or. en

Ændringsforslag 28
Satu Hassi

Forslag til direktiv
Betragtning 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Anvendelsen af direktiv 2003/87/EF 
bygger fortsat på ankomst til eller afgang 
fra flyvepladser i Unionen, men for at 
kunne udgøre et enkelt og brugbart middel 
til at begrænse anvendelsen af regionale 
markedsbaserede foranstaltninger i de 7 år, 
der går, inden en global markedsbaseret 
foranstaltning træder i kraft, er 
procentsatserne blevet beregnet af 
Eurocontrol på baggrund den del af 
storcirkelafstanden mellem 
hovedlufthavnene i EØS og tredjelandene, 
der er inden for 12 sømil fra det fjerneste 
punkt på EØS' kystlinje. Eftersom det er 
Unionens holdning, at en global 
markedsbaseret foranstaltning ikke bør 
være baseret på luftrumshensyn i stedet for 
ankomst til og afgang fra flyvepladser, er 
procentsatsernes gyldighed begrænset til 
perioden frem til 2020.

(3) Anvendelsen af direktiv 2003/87/EF 
bygger fortsat på ankomst til eller afgang 
fra flyvepladser i Unionen, men for at 
kunne udgøre et enkelt og brugbart middel 
til at begrænse anvendelsen af regionale 
markedsbaserede foranstaltninger i de tre
år, der går, inden der aftales en 
ratificerbar global markedsbaseret 
foranstaltning, som finder anvendelse på 
de fleste emissioner fra international 
luftfart, på den 39. ICAO-forsamling, er 
procentsatserne blevet beregnet af 
Eurocontrol på baggrund den del af 
storcirkelafstanden mellem 
hovedlufthavnene i EØS og tredjelandene, 
der er inden for 200 sømil fra det fjerneste 
punkt på EØS' kystlinje. Eftersom det er 
Unionens holdning, at en global 
markedsbaseret foranstaltning ikke bør 
være baseret på luftrumshensyn i stedet for 
ankomst til og afgang fra flyvepladser, er 
procentsatsernes gyldighed begrænset til 
perioden frem til 2016. Fra 1. januar 2017 
vil alle andele være på 50 %, indtil en 
global markedsbaseret mekanisme med 
tilsvarende miljømæssig integritet træder i 
kraft, idet ansvaret for den anden halvdel 
overlades til andre lande.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede perimeter på 12 sømil er kunstigt lav for luftfartsaktiviteter. De 200 sømil 
udgør afstanden til EØS' eksklusive økonomiske zone. Fra 2017 og indtil en internationel 
markedsbaseret foranstaltning af tilsvarende miljømæssig integritet træder i kraft, skal EU's 
emissionshandelsordning for luftfart omfatte 50 % af de indkommende og udgående 
flyvninger, idet reguleringen af den anden halvdel bør henhøre under det andet lands ansvar.

Ændringsforslag 29
Holger Krahmer
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Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Med henblik på at fastsætte en 
procentsats for verificerede emissioner for 
flyvninger til og fra flyvepladser i 
tredjelande er det nødvendigt at kende 
hele emissionen fra sådanne flyvninger. 
Emissioner, der ikke er omfattet af denne 
procentsats, er dog ikke omfattet.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 30
Werner Langen, Herbert Reul

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Med henblik på at fastsætte en 
procentsats for verificerede emissioner for 
flyvninger til og fra flyvepladser i 
tredjelande er det nødvendigt at kende 
hele emissionen fra sådanne flyvninger. 
Emissioner, der ikke er omfattet af denne
procentsats, er dog ikke omfattet.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 31
Werner Langen, Herbert Reul

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For så vidt angår flyvninger til og fra 
tredjelande bør en luftfartøjsoperatør 
derudover kunne vælge ikke at rapportere 

udgår
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verificerede emissioner fra disse 
flyvninger og i stedet kunne støtte sig til 
en fastlæggelse af de anslåede emissioner 
fra sådanne flyvninger inden for EØS-
medlemsstaternes område, der er så 
nøjagtig som muligt.

Or. de

Ændringsforslag 32
Judith A. Merkies

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For så vidt angår flyvninger til og fra 
tredjelande bør en luftfartøjsoperatør 
derudover kunne vælge ikke at rapportere 
verificerede emissioner fra disse 
flyvninger og i stedet kunne støtte sig til 
en fastlæggelse af de anslåede emissioner 
fra sådanne flyvninger inden for EØS-
medlemsstaternes område, der er så 
nøjagtig som muligt.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 33
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For så vidt angår flyvninger til og fra 
tredjelande bør en luftfartøjsoperatør 
derudover kunne vælge ikke at rapportere 
verificerede emissioner fra disse 
flyvninger og i stedet kunne støtte sig til 
en fastlæggelse af de anslåede emissioner 
fra sådanne flyvninger inden for EØS-

udgår
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medlemsstaternes område, der er så 
nøjagtig som muligt.

Or. en

Ændringsforslag 34
Werner Langen, Herbert Reul

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Anvendelsen af en procentsats på 
verificerede emissioner for flyvninger til 
og fra flyvepladser i tredjelande eller 
operatørernes anvendelse af en alternativ 
tilgang bør omfatte emissioner fra 2014 
og frem, således at operatørerne får tid til 
at sætte sig ind i disse tilgange, når de 
planlægger deres flyvninger.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 35
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Anvendelsen af en procentsats på 
verificerede emissioner for flyvninger til 
og fra flyvepladser i tredjelande eller 
operatørernes anvendelse af en alternativ 
tilgang bør omfatte emissioner fra 2014 
og frem, således at operatørerne får tid til 
at sætte sig ind i disse tilgange, når de 
planlægger deres flyvninger.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 36
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Anvendelsen af en procentsats på 
verificerede emissioner for flyvninger til 
og fra flyvepladser i tredjelande eller 
operatørernes anvendelse af en alternativ 
tilgang bør omfatte emissioner fra 2014 og 
frem, således at operatørerne får tid til at 
sætte sig ind i disse tilgange, når de 
planlægger deres flyvninger.

(9) Anvendelsen af en procentsats på 
verificerede emissioner for flyvninger til 
og fra flyvepladser i tredjelande eller 
operatørernes anvendelse af en alternativ 
tilgang bør omfatte emissioner fra 2014 til 
2016, således at operatørerne får tid til at 
sætte sig ind i disse tilgange, når de 
planlægger deres flyvninger.

Or. en

Ændringsforslag 37
Werner Langen, Herbert Reul

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Uden hensyntagen til den globale 
markedsbaserede foranstaltning, som 
gælder fra 2020, bør emissioner fra 
flyvninger til og fra udviklingslande, hvis 
andel af den samlede udnyttede kapacitet i 
tonkilometer (total revenue ton 
kilometres) inden for internationale 
luftfartsaktiviteter udgør mindre end 1 %, 
undtages i perioden 2014-2020. I 
forbindelse med dette forslag anses lande 
for udviklingslande, hvis de på 
vedtagelsestidspunktet nyder godt af 
præferentiel adgang til Unionens marked 
i overensstemmelse med Europa-
Parlamentet og Rådets forordning (EU) 
nr. 978/2012 og således ikke er 
klassificeret som højindkomstlande eller 
højere middelindkomstlande af 
Verdensbanken i 2013.

udgår
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Or. de

Ændringsforslag 38
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Uden hensyntagen til den globale 
markedsbaserede foranstaltning, som 
gælder fra 2020, bør emissioner fra 
flyvninger til og fra udviklingslande, hvis 
andel af den samlede udnyttede kapacitet i 
tonkilometer (total revenue ton kilometres) 
inden for internationale luftfartsaktiviteter 
udgør mindre end 1 %, undtages i perioden 
2014-2020. I forbindelse med dette forslag 
bør lande anses for udviklingslande, hvis 
de på vedtagelsestidspunktet nyder godt af 
præferentiel adgang til Unionens marked i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentet og Rådets forordning (EU) 
nr. 978/2012 og således ikke er 
klassificeret som højindkomstlande eller 
højere middelindkomstlande af 
Verdensbanken i 2013.

(10) Uden hensyntagen til den globale 
markedsbaserede foranstaltning, som 
gælder fra 2020, bør emissioner fra 
flyvninger til og fra udviklingslande, hvis 
andel af den samlede udnyttede kapacitet i 
tonkilometer (total revenue ton kilometres) 
inden for internationale luftfartsaktiviteter 
udgør mindre end 1 %, undtages i perioden 
2014-2016. I forbindelse med dette forslag 
bør lande anses for udviklingslande, hvis 
de på vedtagelsestidspunktet nyder godt af 
præferentiel adgang til Unionens marked i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentet og Rådets forordning (EU) 
nr. 978/2012 og således ikke er 
klassificeret som højindkomstlande eller 
højere middelindkomstlande af 
Verdensbanken i 2013.

Or. en

Ændringsforslag 39
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Efter ICAO-forsamlingen i 2016 bør 
Kommissionen forelægge en rapport for 
Europa-Parlamentet og Rådet med henblik 
på at sikre, at der tages hensyn til den 
internationale udvikling, og at der kan 

(12) Efter ICAO-forsamlingen i 2016 bør 
Kommissionen forelægge en rapport for 
Europa-Parlamentet og Rådet om de 
fremskridt, der er gjort i retning af 
gennemførelse af en global 
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tages hånd om problemstillinger 
vedrørende undtagelsens anvendelse.

markedsbaseret foranstaltning inden 2020 
og – hvis det er hensigtsmæssigt i lyset af 
denne rapport – fremsætte et forslag til 
ændring af dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 40
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 28a – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) alle emissioner fra flyvninger til og fra 
lande uden for Det Europæiske 
Økonomiske Samarbejdsområde i 2013

(a) alle emissioner fra flyvninger til og fra 
lande uden for Det Europæiske 
Økonomiske Samarbejdsområde i hvert 
kalenderår begyndende med 2013 frem til 
og inklusive 2020;

Or. en

Ændringsforslag 41
Werner Langen, Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 28 a – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) alle emissioner fra flyvninger til og fra 
lande uden for Det Europæiske 
Økonomiske Samarbejdsområde i 2013

(a) alle emissioner fra flyvninger til og fra 
lande uden for Det Europæiske 
Økonomiske Samarbejdsområde i hvert 
kalenderår mellem 2013 og 2020

Or. de
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Ændringsforslag 42
Werner Langen, Herbert Reul
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 28a – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) alle emissioner fra flyvninger til og 
fra lande inden for Det Europæiske 
Økonomiske Samarbejdsområde i hvert 
kalenderår mellem 2013 og 2020

Or. de

Ændringsforslag 43
Holger Krahmer
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 28a – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) emissioner fra flyvninger til og fra 
lande uden for Det Europæiske 
Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) i 
hvert kalenderår i perioden 2014-2020, 
hvis operatøren af sådanne flyvninger har 
returneret kvoter svarende til de 
procentsatser for operatørens verificerede 
emissioner fra flyvningerne, som er anført 
i overensstemmelse med bilag IIc eller 
beregnet i overensstemmelse med stk. 6

udgår

Or. en

Ændringsforslag 44
Werner Langen, Herbert Reul
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 28a – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) emissioner fra flyvninger til og fra 
lande uden for Det Europæiske 
Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) i 
hvert kalenderår i perioden 2014-2020, 
hvis operatøren af sådanne flyvninger har 
returneret kvoter svarende til de 
procentsatser for operatørens verificerede 
emissioner fra flyvningerne, som er anført 
i overensstemmelse med bilag IIc eller 
beregnet i overensstemmelse med stk. 6

udgår

Or. de

Ændringsforslag 45
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 28a – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) emissioner fra flyvninger til og fra 
lande uden for Det Europæiske 
Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) i 
hvert kalenderår i perioden 2014-2020, 
hvis operatøren af sådanne flyvninger har 
returneret kvoter svarende til de 
procentsatser for operatørens verificerede 
emissioner fra flyvningerne, som er anført i 
overensstemmelse med bilag IIc eller 
beregnet i overensstemmelse med stk. 6

(b) emissioner fra flyvninger til og fra 
lande uden for Det Europæiske 
Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) i 
hvert kalenderår i perioden 2014-2017, 
hvis operatøren af sådanne flyvninger har 
returneret kvoter svarende til de 
procentsatser for operatørens verificerede 
emissioner fra flyvningerne, som er anført i 
overensstemmelse med bilag IIc eller 
beregnet i overensstemmelse med stk. 6

Or. en

Ændringsforslag 46
Satu Hassi
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
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Direktiv 2003/87/EF
Artikel 28a – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) emissioner fra flyvninger til og fra 
lande uden for Det Europæiske 
Økonomiske Samarbejdsområde fra 2017, 
hvis operatøren af sådanne flyvninger har 
returneret kvoter svarende til 50 % af 
deres verificerede emissioner fra disse 
flyvninger;

Or. en

Begrundelse

Fra 2017 og indtil en global markedsbaseret foranstaltning træder i kraft, skal EU's 
emissionshandelsordning for luftfart omfatte 50 % af de indkommende og udgående 
flyvninger, idet reguleringen af den anden halvdel bør henhøre under det andet lands ansvar.

Ændringsforslag 47
Satu Hassi
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 28a – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) emissioner fra flyvninger, der foretages 
af ikke-kommercielle luftfartøjsoperatører i 
hvert kalenderår i perioden frem til 2020, 
såfremt de emissioner, som den 
pågældende luftfartøjsoperatør er ansvarlig 
for i kalenderåret, er mindre end 1 000 tons

(c) emissioner fra flyvninger, der foretages 
af ikke-kommercielle luftfartøjsoperatører i 
hvert kalenderår i perioden frem til 2020, 
såfremt de emissioner, som den 
pågældende luftfartøjsoperatør er ansvarlig 
for i kalenderåret, er mindre end 1 000 
tons, og operatøren har ydet et tilsvarende 
bidrag til Den Grønne Klimafond under 
UNFCCC, der svarer til 10 EUR/ton CO2 
i 2014 og stiger med 3 EUR hvert år, 

Or. en

Begrundelse

Undtagelsen for ikke-kommercielle luftfartøjer, dvs. business jets, er kun acceptabel, hvis de 
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er underlagt et tilsvarende bidrag til Den Grønne klimafond under UNFCCC. Den foreslåede 
pris er baseret på et af Kommissionens prisscenarier i konsekvensvurderingen i forbindelse 
med forslaget om systemet til overvågning, rapportering og verifikation (MRV) for søfart.

Ændringsforslag 48
Judith A. Merkies
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 28a – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) emissioner fra flyvninger, der foretages 
af ikke-kommercielle luftfartøjsoperatører i 
hvert kalenderår i perioden frem til 2020, 
såfremt de emissioner, som den 
pågældende luftfartøjsoperatør er ansvarlig 
for i kalenderåret, er mindre end 1 000 tons

(c) emissioner fra flyvninger, der foretages 
af ikke-kommercielle luftfartøjsoperatører i 
hvert kalenderår i perioden frem til 2016, 
såfremt de emissioner, som den 
pågældende luftfartøjsoperatør er ansvarlig 
for i kalenderåret, er mindre end 100 tons

Or. en

Ændringsforslag 49
Romana Jordan
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 28a – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) emissioner fra flyvninger, der foretages 
af ikke-kommercielle luftfartøjsoperatører i 
hvert kalenderår i perioden frem til 2020, 
såfremt de emissioner, som den 
pågældende luftfartøjsoperatør er ansvarlig 
for i kalenderåret, er mindre end 1 000 tons

(c) emissioner fra flyvninger, der foretages 
af ikke-kommercielle luftfartøjsoperatører i 
hvert kalenderår i perioden frem til 2016, 
såfremt de emissioner, som den 
pågældende luftfartøjsoperatør er ansvarlig 
for i kalenderåret, er mindre end 1 000 tons

Or. en

Ændringsforslag 50
Holger Krahmer
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 28a – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De verificerede emissioner, der henvises 
til i stk. 1, litra b), og som er beregnet i 
henhold til bilag IIc, anses for 
luftfartøjsoperatørens verificerede 
emissioner med henblik på anvendelsen af 
artikel 11a, 12 og 14.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 51
Werner Langen, Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 28a – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De verificerede emissioner, der henvises 
til i stk. 1, litra b), og som er beregnet i 
henhold til bilag IIc, anses for 
luftfartøjsoperatørens verificerede 
emissioner med henblik på anvendelsen af 
artikel 11a, 12 og 14.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 52
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 28a – stk. 2 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår aktiviteter i perioden 
2013-2020 offentliggør medlemsstaterne 
det antal gratis kvoter, der er blevet tildelt 
hver enkelt operatør pr. [OP: insert a date 4
months after the entry into force of this 
Directive].

For så vidt angår aktiviteter i perioden 
2013-2020 offentliggør medlemsstaterne 
det antal gratis kvoter, der er blevet tildelt 
hver enkelt operatør pr. [OP: insert a date 3
months after the entry into force of this 
Directive].

Or. ro

Ændringsforslag 53
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 28a – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår aktiviteter i perioden 
2013-2020 offentliggør medlemsstaterne 
det antal gratis kvoter, der er blevet tildelt 
hver enkelt operatør pr. [OP: insert a date 4 
months after the entry into force of this 
Directive].

For så vidt angår aktiviteter i perioden 
2013-2016 offentliggør medlemsstaterne 
det antal gratis kvoter, der er blevet tildelt 
hver enkelt operatør pr. [OP: insert a date 4 
months after the entry into force of this 
Directive].

Or. en

Ændringsforslag 54
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 28a – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Uanset artikel 3d, stk. 3, reduceres det 
antal kvoter, der bortauktioneres af hver 
enkelt medlemsstat i perioden 2013-2020, 

4. Uanset artikel 3d, stk. 3, reduceres det 
antal kvoter, der bortauktioneres af hver 
enkelt medlemsstat i perioden 2013-2016, 
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så det svarer til medlemsstatens andel af de 
tilskrevne luftfartsemissioner, som følger 
af anvendelsen af artikel 28a, stk. 1, litra a) 
til c).

så det svarer til medlemsstatens andel af de 
tilskrevne luftfartsemissioner, som følger 
af anvendelsen af artikel 28a, stk. 1, litra a) 
til c).

Or. en

Ændringsforslag 55
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 28a – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Uanset artikel 12, stk. 2a, og artikel 14, 
stk. 3, kan en luftfartøjsoperatør vælge 
ikke at rapportere emissionsdata for 
flyvninger til og fra lande uden for EØS 
ved hjælp af procentsatserne i bilag IIc og 
i stedet lade sådanne emissioner beregne 
af den kompetente myndighed. Denne 
beregning skal tage hensyn til data fra 
værktøjet til små udledere, som er 
godkendt af Kommissionen og forsynet 
med data fra Eurocontrols EU ETS-
støttefacilitet. Den kompetente myndighed 
rapporterer alle sådanne beregninger til 
Kommissionen. Beregninger af 
emissioner, der er udledt under disse 
omstændigheder, betragtes som 
verificerede emissioner med henblik på 
anvendelsen af artikel 11a, 12, 14 og 28a.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 56
Judith A. Merkies

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
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Direktiv 2003/87/EF
Artikel 28a – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Uanset artikel 12, stk. 2a, og artikel 14, 
stk. 3, kan en luftfartøjsoperatør vælge 
ikke at rapportere emissionsdata for 
flyvninger til og fra lande uden for EØS 
ved hjælp af procentsatserne i bilag IIc og 
i stedet lade sådanne emissioner beregne 
af den kompetente myndighed. Denne 
beregning skal tage hensyn til data fra 
værktøjet til små udledere, som er 
godkendt af Kommissionen og forsynet 
med data fra Eurocontrols EU ETS-
støttefacilitet. Den kompetente myndighed 
rapporterer alle sådanne beregninger til 
Kommissionen. Beregninger af 
emissioner, der er udledt under disse 
omstændigheder, betragtes som 
verificerede emissioner med henblik på 
anvendelsen af artikel 11a, 12, 14 og 28a.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 57
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 28a – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Uanset artikel 12, stk. 2a, og artikel 14, 
stk. 3, kan en luftfartøjsoperatør vælge ikke 
at rapportere emissionsdata for flyvninger 
til og fra lande uden for EØS ved hjælp af 
procentsatserne i bilag IIc og i stedet lade 
sådanne emissioner beregne af den 
kompetente myndighed. Denne beregning 
skal tage hensyn til data fra værktøjet til 
små udledere, som er godkendt af 
Kommissionen og forsynet med data fra 

6. Uanset artikel 12, stk. 2a, og artikel 14, 
stk. 3, kan en luftfartøjsoperatør vælge ikke 
at rapportere emissionsdata for flyvninger 
til og fra lande uden for EØS ved hjælp af 
procentsatserne i bilag IIc og i stedet lade 
sådanne emissioner beregne af den 
kompetente myndighed. Denne beregning 
skal tage hensyn til data fra værktøjet til 
små udledere, som er godkendt af 
Kommissionen og forsynet med data fra 
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Eurocontrols EU ETS-støttefacilitet. Den 
kompetente myndighed rapporterer alle 
sådanne beregninger til Kommissionen. 
Beregninger af emissioner, der er udledt 
under disse omstændigheder, betragtes som 
verificerede emissioner med henblik på 
anvendelsen af artikel 11a, 12, 14 og 28a.

Eurocontrols EU ETS-støttefacilitet. Den 
kompetente myndighed rapporterer alle 
sådanne beregninger til Kommissionen. 
Operatøren underrettes og anmodes om at 
godkende de resultater, der er blevet 
udregnet af de kompetente myndigheder. 
Beregninger af emissioner, der er udledt 
under disse omstændigheder, betragtes som 
verificerede emissioner med henblik på 
anvendelsen af artikel 11a, 12, 14 og 28a.

Or. ro

Ændringsforslag 58
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 28a – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Efter ICAO-forsamlingen i 2016 
aflægger Kommissionen rapport til 
Europa-Parlamentet og Rådet om, hvilke 
foranstaltningerne der er truffet for at 
gennemføre den globale markedsbaserede 
foranstaltning, som skal gælde for 
emissionerne fra 2020, og den forelægger 
forslag, såfremt det er hensigtsmæssigt.

7. Efter ICAO-forsamlingen i 2016 
aflægger Kommissionen rapport til 
Europa-Parlamentet og Rådet om 
resultaterne. Hvis der opnås enighed om 
en global markedsbaseret foranstaltning 
med den påkrævede miljømæssige 
integritet, skal rapporten indeholde
forslag, såfremt det er hensigtsmæssigt, 
som reaktion på denne udvikling.

Or. en

Ændringsforslag 59
Satu Hassi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 28a – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af at en global foranstaltning ikke I tilfælde af, at der ikke vil gælde en global 
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finder anvendelse fra 2020, gives der i 
rapporten en vurdering af, i hvilket 
omfang emissionerne fra aktiviteter til og 
fra lande uden for EØS bør være dækket 
fra 2020 i fraværet af en sådan global 
foranstaltning. I sin rapport behandler 
Kommissionen også løsninger på andre 
problemstillinger, som kan opstå ved 
anvendelsen af stk. 1-4, samtidig med at 
ligebehandlingen af alle operatører på 
den samme rute opretholdes.

foranstaltning af tilsvarende miljømæssig 
integritet fra 2020, gælder muligheden for 
at anvende undtagelsen i afsnit 1 fortsat; 

Or. en

Begrundelse

Hvis der ikke er trådt en markedsbaseret foranstaltning i kraft fra 2020, skal EU's 
emissionshandelsordning for luftfart omfatte 50 % af de indkommende og udgående 
flyvninger, idet reguleringen af den anden halvdel bør henhøre under det andet lands ansvar.

Ændringsforslag 60
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 28a – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af at en global foranstaltning ikke 
finder anvendelse fra 2020, gives der i 
rapporten en vurdering af, i hvilket omfang 
emissionerne fra aktiviteter til og fra lande 
uden for EØS bør være dækket fra 2020 i 
fraværet af en sådan global foranstaltning. I 
sin rapport behandler Kommissionen også 
løsninger på andre problemstillinger, som 
kan opstå ved anvendelsen af stk. 1-4, 
samtidig med at ligebehandlingen af alle 
operatører på den samme rute opretholdes.

I tilfælde af at en global foranstaltning ikke 
finder anvendelse fra 2020, gives der i 
rapporten en vurdering af, i hvilket omfang 
emissionerne fra aktiviteter til og fra lande 
uden for EØS bør være dækket fra 2016 i 
fraværet af en sådan global foranstaltning. I 
sin rapport behandler Kommissionen også 
løsninger på andre problemstillinger, som 
kan opstå ved anvendelsen af stk. 1-4, 
samtidig med at ligebehandlingen af alle 
operatører på den samme rute opretholdes.

Or. en
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Ændringsforslag 61
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Bilagene ændres som angivet i bilaget 
til nærværende direktiv.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 62
Werner Langen, Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Bilagene ændres som angivet i bilaget 
til nærværende direktiv.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 63
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Bilag 
Direktiv 2003/87/EF
Bilag IIc

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en
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Ændringsforslag 64
Satu Hassi

Forslag til direktiv
Bilag
Direktiv 2003/87/EF
Bilag IIc – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Y = den del af storcirkelafstanden for 
flyvningen som defineret i Z mellem 
referenceflyvepladsen i EØS-
medlemsstaten og det første punkt på 
denne rute, som er 12 sømil fra det sidste 
punkt i EØS-medlemsstaterne, undtagen 
områder i tredjelande og havområder, som 
adskiller EØS-medlemsstaterne mere end 
400 sømil.

Y = den del af storcirkelafstanden for 
flyvningen som defineret i Z mellem 
referenceflyvepladsen i EØS-
medlemsstaten og det første punkt på 
denne rute, som er 200 sømil fra det sidste 
punkt i EØS-medlemsstaterne, undtagen 
områder i tredjelande og havområder, som 
adskiller EØS-medlemsstaterne mere end 
400 sømil.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede perimeter på 12 sømil er kunstigt lav for luftfartsaktiviteter. De 200 sømil 
udgør afstanden til EØS' eksklusive økonomiske zone.

Ændringsforslag 65
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Forslag til direktiv
Bilag 1
Direktiv 2003/87/EF
Bilag IIc – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For perioden 2014-2020 og uden 
hensyntagen til den globale 
markedsbaserede foranstaltning, som 
gælder fra 2020, skal den procentsats, der 
gælder for flyvninger mellem EØS-
medlemsstater og udviklingslande, hvis 
andel af den samlede udnyttede kapacitet i 
tonkilometer inden for internationale civile 
luftfartsaktiviteter udgør mindre end 1 %, 

For perioden 2014-2016 og uden 
hensyntagen til den globale 
markedsbaserede foranstaltning, som
gælder fra 2020, skal den procentsats, der 
gælder for flyvninger mellem EØS-
medlemsstater og udviklingslande, hvis 
andel af den samlede udnyttede kapacitet i 
tonkilometer inden for internationale civile 
luftfartsaktiviteter udgør mindre end 1 %, 
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være nul. I forbindelse med dette forslag 
anses lande for udviklingslande, hvis de på 
vedtagelsestidspunktet nyder godt af 
præferentiel adgang til Unionens marked i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentet og Rådets forordning (EU) 
nr. 978/2012 og således ikke er 
klassificeret som højindkomstlande eller 
højere middelindkomstlande af 
Verdensbanken i 2013.

være nul. I forbindelse med dette forslag 
anses lande for udviklingslande, hvis de på 
vedtagelsestidspunktet nyder godt af 
præferentiel adgang til Unionens marked i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentet og Rådets forordning (EU) 
nr. 978/2012 og således ikke er 
klassificeret som højindkomstlande eller 
højere middelindkomstlande af 
Verdensbanken i 2013.

Or. en


