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KORT BEGRUNDELSE

Baggrund

Klimaændring er et globalt problem og skal derfor gribes an på globalt plan. Optagelsen af 
luftfart i EU's emissionshandelsordning var en afgørelse, der blev truffet på grund af de 
langsomme fremskridt, der blev gjort i ICAO-processen, og det forekom på det tidspunkt at 
være en god ide. Det var tænkt som et eksempel, som andre kunne følge, og som kunne 
tilskynde det internationale samfund til at udvikle en virkelig global løsning. Mange lande var 
det tidspunkt allerede i gang med at planlægge markedsbaserede foranstaltninger, men der 
syntes stadig at være lang vej til en global aftale. Efter at EU's emissionshandelsordning for 
luftfart blev gennemførelsen af bestemmelserne over for tredjelandes luftfartøjer straks 
genstand for alvorlig bekymring, og det fik snart klare konsekvenser. Under hele 
gennemførelsen af EU's emissionshandelsordning for luftfart siden starten af 2012 er 
medlemsstaterne og deres flyselskaber stødt på gengældelsesforanstaltninger fra tredjelande, 
hvis flyselskabers konkurrenceevne og vækstpotentiale er betydeligt svækket.  Af disse 
årsager, og fordi tredjelandene klart mangler vilje til at samarbejde og overholde EU's 
emissionshandelsordning, måtte EU "sætte uret i stå" – hvilket senere viste sig at have været 
en korrekt og klog beslutning. 

Nuværende situation

Efter ordførerens mening er der adskillige grunde til, at ICAO-processen nu skal have lov til 
at udvikle sig i fred i stedet for, at man konstant forsøger at påtvinge tredjelande EU's interne 
lovgivning, hvilket ikke alene ville bringe selve ICAO-processen i fare men også udsætte 
medlemsstaterne og EU-flyselskaberne for yderligere gengældelsesforanstaltninger og 
handelskrige. For det første er afgørelserne med henblik på en global markedsbaseret 
foranstaltning blevet truffet, og processen skrider frem. ICAO er det eneste organ, gennem 
hvilket der kan opnås en global løsning. For det andet er der for første gang nogensinde også 
parter uden for EU, der aktivt støtter en global mekanisme, og der er reelt vigtige aktører, som 
medvirker. For det tredje støtter alle aktører, herunder flyselskaber og flyindustrier, denne 
globale løsning, som nu er tættere på end nogensinde tidligere. Landene er parate og mere 
opsatte på og villige til at enes end før. Desuden blev det af EU foreslåede luftrum specifikt 
forkastet af ICAO.

Konklusion

Ordføreren mener, at EU på grund af dette skal arbejde aktivt for at fremme en global aftale 
og ikke fortsætte med at handle ensidigt, hvilket kun vil sætte processen tilbage. EU skal 
undgå enhver handling, der af vore internationale partnere vil blive opfattet som ukonstruktiv, 
og som vil obstruere ICAO-forhandlingerne. Alle rapporter fra tredjelande omhandlende dette 
forslag udsiger det modsatte, så derfor foreslår ordføreren, at man fortsætter politikken med at 
"sætte uret i stå" EØS-partnerne imellem indtil 2016. Med dette anvendelsesområde for EU's 
emissionshandelssystem vil EU fortsat vise lederskab, hvad angår en tidlig indsats for at 
reducere emissioner fra luftfart. Selv hvis EU har ret til enehændigt at lovgive på sit eget 
område, mener ordføreren, at dette ikke er den rigtige fremgangsmåde, hvis vi virkelig ønsker 
en global løsning. Klimadiplomati betyder, at alle involverede parter skal spille med på et 
samlet hold og arbejde hen imod opnåelse af et fælles mål med fælles midler. Foruden at nå 
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frem til en global løsning bør EU's prioriteter være at sikre vore luftfartsindustrier velfærd, 
konkurrenceevne og operationelle muligheder inden for dette stærkt konkurrenceprægede 
område. 

Ordføreren foreslår på ovenstående baggrund, at EØS-medlemmerne indbyrdes viderefører 
disse bestemmelser med at "sætte uret i stå", indtil ICAO's generalforsamling finder sted i 
2016, med henblik på at opnå en virkelig global løsning, der reelt vil gavne klimaet og alle de 
involverede aktører.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 
ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

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).
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Or. en

Begrundelse

Denne betragtning er overflødig, da direktivets anvendelsesområde er begrænset til 
flyvninger inden for EØS.

Ændringsforslag 2

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. en

Begrundelse

Denne betragtning er overflødig, da direktivets anvendelsesområde er begrænset til 
flyvninger inden for EØS.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 6
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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

Begrundelse

Denne betragtning er overflødig, da direktivets anvendelsesområde er begrænset til 
flyvninger inden for EØS.

Ændringsforslag 4

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

Begrundelse

Denne betragtning er overflødig, da direktivets anvendelsesområde er begrænset til 
flyvninger inden for EØS.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 9
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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

Begrundelse

Denne betragtning er overflødig, da direktivets anvendelsesområde er begrænset til 
flyvninger inden for EØS.

Ændringsforslag 6

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.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Denne betragtning er overflødig, da direktivets anvendelsesområde er begrænset til 
flyvninger inden for EØS.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 28a – stk. 1 – afsnit 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 mellem 
kalenderårene 2013 og 2016.

Or. en

Begrundelse

Afgørelsen om at "sætte uret i stå" har været korrekt og vigtig med henblik på at finde en 
global løsning. Derfor gælder dette direktiv indtil udgangen af 2016 med udsigt til, at ICAO's 
generalforsamling skal afholdes dette år.

Ændringsforslag 8

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

Begrundelse

Litra b er overflødigt, da direktivets anvendelsesområde er begrænset til flyvninger inden for 
EØS. Afgørelsen om at "sætte uret i stå" har været korrekt og vigtig med henblik på at finde 
en global løsning. Derfor gælder dette direktiv indtil udgangen af 2016 med udsigt til, at 
ICAO's generalforsamling skal afholdes dette år.

Ændringsforslag 9

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

b) emissioner fra flyvninger, der foretages 
af ikke-kommercielle luftfartøjsoperatører i 
hvert kalenderår mellem 2013 og 2016, 
såfremt de emissioner, som den 
pågældende luftfartøjsoperatør er ansvarlig 
for i det pågældende kalenderår, er mindre 
end 1 000 tons

Or. en

Begrundelse

Afgørelsen om at "sætte uret i stå" har været korrekt og vigtig med henblik på at finde en 
global løsning. Derfor gælder dette direktiv indtil udgangen af 2016 med udsigt til, at ICAO's 
generalforsamling skal afholdes dette år.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Artikel 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 

udgår
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emissioner med henblik på anvendelsen af 
artikel 11a, 12 og 14.

Or. en

Begrundelse

Overflødigt, da direktivets anvendelsesområde er begrænset til flyvninger inden for EØS, 
hvor der gælder almindelig rapportering af de faktiske emissioner.

Ændringsforslag 11

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset artikel 3e, stk. 5, og artikel 3f får en 
luftfartøjsoperatør, der er omfattet af 
undtagelserne i stk. 1, litra a) til c), udstedt 
et antal gratis kvoter, der reduceres i 
forhold til den reducerede 
returneringsforpligtelse, der fastsættes i de 
pågældende stykker.

Uanset artikel 3e, stk. 5, og artikel 3f får en 
luftfartøjsoperatør, der er omfattet af 
undtagelserne i stk. 1, litra a) til b), udstedt 
et antal gratis kvoter, der reduceres i 
forhold til den reducerede 
returneringsforpligtelse, der fastsættes i de 
pågældende stykker.

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 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 
kalenderårene 2013-2016 offentliggør 
medlemsstaterne det antal gratis kvoter, der 
er blevet tildelt hver enkelt operatør pr. 
[OP: insert a date x months after the entry 
into force of this Directive].
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Or. en

Begrundelse

Afgørelsen om at "sætte uret i stå" har været korrekt og vigtig med henblik på at finde en 
global løsning. Derfor gælder dette direktiv indtil udgangen af 2016 med udsigt til, at ICAO's 
generalforsamling skal afholdes dette år.

Ændringsforslag 13

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

4. Uanset artikel 3d, stk. 3, reduceres det 
antal kvoter, der bortauktioneres af hver 
enkelt medlemsstat i perioden mellem 
kalenderårene 2013 og 2016, 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

Begrundelse

Afgørelsen om at "sætte uret i stå" har været korrekt og vigtig med henblik på at finde en 
global løsning. Derfor gælder dette direktiv indtil udgangen af 2016 med udsigt til, at ICAO's 
generalforsamling skal afholdes dette år.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 28a – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Uanset artikel 3g, 12, 15, og 18a, 
betragtes emissioner fra en 
luftfartøjsoperatør, hvis sammenlagte 
årlige emissioner er lavere end 25 000 tons, 

5. Uanset artikel 3g, 12, 15, og 18a, 
betragtes emissioner fra en 
luftfartøjsoperatør, hvis sammenlagte 
årlige emissioner er lavere end 25 000 tons, 
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som verificerede emissioner, hvis disse 
bestemmes ved hjælp af et værktøj 
beregnet til små udledere, som er 
godkendt af Kommissionen og forsynet 
med data fra Eurocontrols EU ETS-
støttefacilitet, og medlemsstaterne har 
mulighed for at indføre forenklede 
procedurer for ikke-kommercielle 
luftfartøjsoperatør, så længe nøjagtigheden 
ikke bliver mindre end ved brugen af dette 
værktøj.

som verificerede emissioner, hvis disse 
bestemmes ved hjælp af data fra 
Eurocontrols EU ETS-støttefacilitet, og 
medlemsstaterne har mulighed for at 
indføre forenklede procedurer for ikke-
kommercielle luftfartøjsoperatør, så længe 
nøjagtigheden ikke bliver mindre end ved 
brugen af dette værktøj.

Or. en

Begrundelse

Dette værktøj beregnet til små udledere har ikke nogen indlysende rolle at spille, eftersom 
emissionsrapporterne kan modtages fra ETS-støttefaciliteten, hvis fartøjet har tilladelse til at 
bruge dette program.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 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
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Or. en

Begrundelse

Punktet er overflødigt, da direktivets anvendelsesområde er begrænset til flyvninger inden for 
EØS, hvor der gælder almindelig rapportering.

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Behøves ikke, da direktivets anvendelsesområde er begrænset til flyvninger inden for EØS.


