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KORT BEGRUNDELSE 

Historisk baggrund 

I 2003 vedtog EU den første større regionale ordning, som blev lanceret i 2005, for handel 

med kvoter for drivhusgasemissioner (ETS) i verden. I 2008 vedtog EU et ændringsdirektiv, 

der tog sigte på at udvide dets anvendelsesområde til også at omfatte emissioner fra luftfarten 

i EU's emissionshandelsordning fra 2012.  

Denne udvidelse var meget kontroversiel og førte til store handelsmæssige spørgsmål med 

EU's strategiske partnere som f.eks. USA, Kina og Indien. Det har i tillæg resulteret i en 

række juridiske problemer. Beklageligvis har forsøg på at udvide EU's 

emissionshandelsordning til også at omfatte luftfart gjort stor skade på den europæiske 

luftfartsindustri, navnlig luft- og rumfartssektoren samt på EU's og dets medlemsstaters 

omdømme.  

I sidste ende havde Kommissionen intet andet valg i 2012 end at vedtage "holde pause-

afgørelsen", som blev forlænget i 2014. Denne afgørelse var central i at lette processen med at 

finde en global løsning på internationalt plan. I oktober 2013 kom der på den 38. Forsamling i 

Organisationen for International Civil Luftfart1 (ICAO) enighed om at udvikle en global 

markedsbaseret foranstaltning (GMBM) som grundlag for en global aftale "med henblik på at 

opnå kulstofneutral vækst fra 2020" (resolution A38-18).  

Den globale markedsbaserede foranstaltning 

I maj 2016, før den 39. ICAO-forsamling, mødte TRAN-udvalgets delegation, herunder 

ordføreren, formanden for ICAO-rådet, Dr. Olumuyiwa Benard Aliu, samt ICAO's 

generalsekretær, Dr. Fang Liu, i Montreal for at drøfte spørgsmålet om den globale 

markedsbaserede foranstaltning. Der var også en konstruktiv dialog med højtstående 

canadiske ministre for luftfart og andre tjenestemænd i nøglestillinger i Ottawa. Ordføreren 

mødtes også med højtstående repræsentanter for USA's Federal Aviation Administration 

(FAA) og den canadiske regering med samme formål.  

I oktober 2016 deltog en ad hoc-TRAN/ENVI-delegationsrejse endvidere i ICAO's 39. 

Forsamling og overvågede nøje forhandlingerne om den globale markedsbaserede 

foranstaltning. Der udviklede sig særdeles gode forbindelser mellem transportkommissæren 

og hendes team og EU's rådsformandskab. Den meget konstruktive atmosfære på den 39. 

Forsamling bidrog til en hårdt tilkæmpet og længe søgt efter aftale på globalt plan. 

Dette resulterede i resolutionen om en global markedsbaseret foranstaltning på ICAO's 

generalforsamling (resolution A39-3) fra oktober 2016, der gennemfører en ordning for en 

global markedsbaseret foranstaltning i form af CORSIA2. De centrale elementer i CORSIA 

er:  

 En årlig stigning i de samlede CO2-emissioner fra international civil luftfart over 

                                                 
1 ICAO er et FN-agentur, der består af 191 lande, der varetager forvaltningen af international civil luftfart. 

 
2 CORSIA: Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (kulstofreduktionsprogrammet 

for international luftfart)  
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2020-niveauerne vil blive håndteret. 

 Pilotfasen vil løbe mellem 2021 og 2023. 

 Den første fase vil løbe fra 2024 til 2026. Dette vil gælde for de lande, der har erklæret 

sig villige til at deltage i ordningen.  

 Der vil være en anden fase fra 2027 til 2035 med alle deltagende lande, bortset fra 

stater, der gøres en undtagelse fra.  

  Fra den 21. april 2017: 67 lande, der repræsenterer mere end 87,5 % af den 

internationale luftfart, vil melde sig til ordningen lige fra starten af den globale 

markedsbaserede foranstaltning. Det skal bemærkes, at når et land har indvilliget i at 

deltage i ordningen, forventes det at overholde eventuelle fremtidige afgørelser 

 Endelig medtager aftalen en revision hvert tredje år, som vil give mulighed for, at der 

foretages yderligere forbedringer i CORSIA.  

Eksperter fra både Europa-Kommissionen og EU-medlemsstaterne arbejder nu sammen med 

eksperter fra ICAO's "Committee on Aviation Environmental Protection" (CAEP) om 

ordningens detaljerede tekniske regler for at sikre, at den fungerer effektivt.  

Ordførerens holdning 

Ordføreren tilslutter sig fuldt ud Kommissionens forslag og har traditionelt støttet indførelsen 

af en global, markedsbaseret ordning. Hun er også overbevist om, at der kun vil blive opnået 

konkrete resultater med en global og pragmatisk tilgang. Hvis det europæiske kontinent på 

samme tid ønsker at ekspandere internationalt, er det i vores interesse ikke at overregulere i 

vores luftfartssektor, da det helt klart vil være til stor skade for de europæiske flyselskaber og 

den europæiske luft- og rumfartssektor og give os en konkurrencemæssig ulempe i forhold til 

resten af verden.  

Unilaterale og isolerede tiltag på EU-plan har ført os i den forkerte retning. Desværre var der 

en fuldstændig mangel på hensyn og forståelse om de teknologiske fremskridt, som den 

europæiske luft- og rumfartssektor har opnået, og operationelle forbedringer, som 

medlemsstaterne har foretaget.  

Desuden vil ordføreren også gerne understrege den manglende anerkendelse af den 

lovgivning, der er vedtaget på EU-plan, og som sigtede på at håndtere overbelastningen af det 

europæiske luftrum og forbedre trafikstrømmen. TRAN-udvalget støttede fuldt ud Foster-

rapporten fra 2012 om gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum, at gennemførelsen 

og opfordrede til medlemsstaternes fuldstændige gennemførelse af lovgivningen for det fælles 

europæiske luftrum, som fremmer direkte forbindelser og derved mindsker 

brændstofforbruget, emissionerne og i sidste ende billetpriser for forbrugerne.  

Desuden har anvendelsen af Galileo-programmet for satellitbaseret navigation (GNSS1 og 

Copernicus) også bidraget til at nedbringe emissioner samt de fælles teknologiinitiativer 

"Clean Sky" I (1,6 mia. EUR) og fællesforetagendet Clean Sky II (over 4 mia. EUR). I disse 

forsknings- og udviklingsprojekter udvikles næste generation af luftfartøjer og motorer, og de 

har været så vellykkede, at Clean Sky III allerede er på et fremskredent stadium i drøftelserne.  

Det skal ligeledes bemærkes, at medlemsstaterne, luftfartsselskaber samt luft- og 

                                                 
1 I 2012 var ordføreren også TRAN's ordfører for dets udtalelse om forordning (EU)1285/2013 om etablering og 

drift af de europæiske satellitbaserede navigationssystemer. 
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rumfartsindustrien har investeret milliarder i bæredygtige alternative brændstoffer og er 

indstillet på at fortsætte hermed i fremtiden. Nettoresultatet betyder, at i dag er et luftfartøj i 

henhold til ICAO ca. 80 procent mere brændstofeffektivt pr. passagerkilometer end i 

1960’erne.  

Konklusion 

Endelig er ordføreren overbevist om, at der er behov for at fremhæve de teknologiske 

fremskridt i sektoren, men understreger, at Kommissionens forslag tager udgangspunkt i 

nødvendigheden af at gøre det muligt at fortsætte med at "holde en pause". Ordføreren er 

derfor af den faste overbevisning, at Parlamentet bør støtte kommissær Violeta Bulc og 

hendes team og give mulighed for udvikling af en effektiv og konstruktiv global 

markedsbaseret foranstaltning, som kan støttes af alle de lande, der allerede har tilsluttet sig, 

og lande, som vi håber, vil tilslutte sig i fremtiden. At handle anderledes kan føre til, at der 

ikke opstår nogen international løsning inden for en overskuelig fremtid. Det er derfor i vores 

interesse, at vi i Europa-Parlamentet støtter Kommissionens forslag om at "holde en pause". 
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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. 

Parisaftalen trådte i kraft den 4. 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, og 

fortsat politisk vilje i 

beslutningstagningen i tråd med aftalen 

vil være en forudsætning for at nå 

målene. Det skal dog bemærkes, at 

Parisaftalen fra COP 21 udelukkede både 

international luftfart og søtransport og 

anmodede om, at for så vidt angår 

luftfart, vil Organisationen for 

International Civil Luftfart (ICAO) være 

den mest relevante myndighed til at 

fremsætte en brugbar ordning for en 

global markedsbaseret foranstaltning. 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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(3) Det Europæiske Råd fastsatte på sit 

møde den 23.-24. oktober 2014 et bindende 

mål for den EU-interne reduktion af 

drivhusgasemissioner på mindst 40 % frem 

til 2030 i forhold til 1990. Rådet godkendte 

på sit møde den 6. marts 2015 formelt 

bidraget fra Unionen og dens 

medlemsstater som deres tilsigtede 

nationalt bestemte bidrag under 

Parisaftalen. Det Europæiske Råds 

konklusioner af oktober 2014 bekræftede, 

at målet skal nås i fællesskab af Den 

Europæiske Union på den mest 

omkostningseffektive måde med en 

reduktion i sektorerne i og uden for 

emissionshandelssystemet (ETS) på 

henholdsvis 43 % og 30 % senest i 2030 i 

forhold til 2005. Alle økonomiske sektorer 

bør bidrage til at opnå disse 

emissionsreduktioner. 

(3) Det Europæiske Råd fastsatte på sit 

møde den 23.-24. oktober 2014 et bindende 

mål for den EU-interne reduktion af 

drivhusgasemissioner på mindst 40 % frem 

til 2030 i forhold til 1990. Rådet godkendte 

på sit møde den 6. marts 2015 formelt 

bidraget fra Unionen og dens 

medlemsstater som deres tilsigtede 

nationalt bestemte bidrag under 

Parisaftalen. Det Europæiske Råds 

konklusioner af oktober 2014 bekræftede, 

at målet skal nås i fællesskab af Den 

Europæiske Union på den mest 

omkostningseffektive måde med en 

reduktion i sektorerne i og uden for 

emissionshandelssystemet (ETS) på 

henholdsvis 43 % og 30 % senest i 2030 i 

forhold til 2005. Alle økonomiske sektorer 

bør bidrage til at nå disse 

emissionsreduktioner, og Kommissionen 

bør sørge for en platform for udveksling 

af bedste praksis og indhøstede erfaringer 

mellem medlemsstaterne i sektoren for 

lavemissionsmobilitet. 

Ændringsforslag  3 

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), 

(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. Desuden har 

medlemsstaterne siden 2004 og 2008 igen 

forpligtet sig til at gennemføre det fælles 

europæiske luftrum, hvilket tager hensyn 

til stigningen i luftfartsaktiviteter i de 

kommende år. Med henblik på at opnå 

fremskridt med lufttrafikstyring skal 

gennemførelsen af SESAR (ATM-

forskning i det fælles europæiske luftrum) 
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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 

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. 

fremskyndes, ligesom innovativ teknologi 

skal fremmes inden for rammerne af 

Clean Sky. Indførelsen af den globale 

markedsbaserede foranstaltning via Den 

Internationale Organisation for Civil 

Luftfart (ICAO) bør bidrage til yderligere 

fremskridt for emissionsreduktioner inden 

for luftfarten. Derfor blev der vedtaget 

undtagelser om 
overholdelsesforpligtelserne for emissioner 

fra flyvninger mellem flyvepladser 

beliggende i Det Europæiske Økonomiske 

Samarbejdsområde (EØS), således at 

luftfartøjsoperatørerne ligebehandles på 

ruterne, uanset hvor de har hjemsted. 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 

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. 

 

Ændringsforslag  4 

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 

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 

(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 

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 
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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. 

gennemførelsen af den globale ordning 

senest i 2021. 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 samt undgå overlapning med 

Unionens ETS-forpligtelser. 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. Unionen skal 

fortsat arbejde med at støtte 

medlemsstaterne i at anvende indtægterne 

fra auktionering af kvoter til projekter som 

f.eks. SESAR, Clean Sky og andre 

innovative projekter for at håndtere CO2-

emissioner fra luftfartssektoren 

 

Ændringsforslag  5 

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 

(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. For at sikre at ordningen lykkes 

skal Unionen fortsat støtte sine 
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vedtages via ICAO, de foranstaltninger, der 

er truffet af tredjelande til at gennemføre 

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. 

medlemsstater og bevare et tæt 

samarbejde med ICAO i dens rolle som 

observatør for at tilskynde til 

gennemsigtighed af oplysninger og 

fremskridt hen imod en ICAO-aftale. 
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 

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 og de regler, 

der gælder for fly inden for EØS, kan 

gennemføres i EU-retten. 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. Rapporten bør også tage 

hensyn til den globale markedsbaserede 

foranstaltnings ambitioner og samlede 

miljømæssige integritet, herunder 

Parisaftalens mål og krav. 

Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (6a) Det bør også tages i betragtning, at 

om kulstofreduktionsprogrammet for 

international luftfart (CORSIA) lykkes, 

når det er vedtaget i ICAO, vil afhænge af 

undgåelse af modstridende eller 

overlappende ordninger på nationalt og 

regionalt niveau, således at der ikke 

skabes konkurrenceforvridninger eller 

urimelige administrative byrder. Den 

fulde gennemførelse af det fælles 

europæiske luftrum, som tager sigte på at 

samle det europæiske luftrum og derved 

reducere det miljømæssige fodaftryk på 
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luftfartsområdet, vil også bidrage til et 

vellykket resultat. Herudover bør 

gennemførelsen af CORSIA inden for 

Unionen tage hensyn til revisionen hvert 

tredje år, som vil give mulighed for, at der 

foretages yderligere forbedringer af 

ordningen. 

Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (6b) Der er blevet vedtaget en række 

lovgivningsmæssige retsakter på EU-plan, 

som sigter mod at forebygge opsplitningen 

af det europæiske luftrum for at fremme 

strømmen af lufttrafik og kontrollen over 

brugen af luftrummet og derved reducere 

emissioner. CORSIA-ordningen bør inden 

for Unionen betragtes som en del af 

ICAO's såkaldte "kurv af 

foranstaltninger" sammen med 

medlemsstaternes fuldstændige 

gennemførelse af lovgivningen for det 

fælles europæiske luftrum, SESAR, 

brugen af GNSS til satellitbaseret 

navigation og fælles teknologiinitiativer 

såsom Clean Sky og fællesforetagendet 

Clean Sky II. Alle indtægter fra provenuet 

af fremtidig auktionering af kvoter bør i 

fremtiden være øremærket til udvikling af 

ovennævnte forsknings- og 

udviklingsprogrammer samt fælles 

projekter, der sigter mod at udvikle et sæt 

af grundlæggende interoperable 

funktionsmuligheder inden for alle 

medlemsstater, navnlig dem der forbedrer 

luftfartsinfrastrukturer, udøvelsen af 

luftfartstjenester og udnyttelsen af 

luftrummet, som kræves for 

gennemførelsen af den europæiske ATM-

masterplan. Kommissionen bør ligeledes 

aflægge rapport til Europa-Parlamentet 

og Rådet om medlemsstaternes 

foranstaltninger til gennemførelse af 

GMBM for at reducere 
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drivhusgasemissioner fra luftfarten, 

herunder oplysninger om 

medlemsstaternes brug af indtægter i 

overensstemmelse med artikel 17 i 

forordning (EU) nr. 525/2013. 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til forordning 

Betragtning 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) Med henblik på at opnå en 

forenkling og lette den administrative 

byrde for de mindste luftfartøjsoperatører 

bør ikkekommercielle luftfartøjsoperatører, 

der udleder mindre end 1000 ton CO2 om 

året, fortsat formodes at opfylde kravene i 

direktiv 2003/87/EF i yderligere ti år, hvor 

der bør træffes foranstaltninger, således at 

alle aktører bidrager til 

emissionsreduktioner. 

(8) Med henblik på at opnå en 

forenkling og lette den administrative 

byrde for de mindste luftfartøjsoperatører 

og regioner i den yderste periferibør 

ikkekommercielle luftfartøjsoperatører, der 

udleder mindre end 1000 ton CO2 om året, 

og regioner i den yderste periferi fortsat 

formodes at opfylde kravene i direktiv 

2003/87/EF. Det bør også fastslås endnu 

en gang, at litra a) til k) i afsnittet 

"Luftfart" i bilag I til direktiv 2003/87/EF 

giver mulighed for at dispensere fra de 

kategorier af aktiviteter, der er omfattet af 

dette direktiv. Som led i den foreslåede 

revision, der er beskrevet i artikel 28b, bør 

den fortsatte udelukkelse af disse 

flyvninger bekræftes igen.  

Ændringsforslag  9 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt) 

Direktiv 2003/87/EF 

Artikel 3d – stk. 4 – afsnit 1 (nyt) 

 

Kommissionens forslag 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 

Hver medlemsstat fastsætter, hvad 

provenuet fra auktioner af kvoter skal 

anvendes til, forudsat at disse indtægter er 

øremærkede til finansiering af 

forskningsprojekter og fælles projekter til 
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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 anvendes til at 

finansiere bidrag til Verdensfonden for 

Energieffektivitet og Vedvarende Energi 

og foranstaltninger til at forebygge 

skovrydning. 

at mindske drivhusgasemissioner i 

luftfartssektoren, såsom SESAR-

fællesforetagendet og fællesforetagendet 

Clean Sky samt alle initiativer, der 

muliggør en udbredt brug af GNSS til 

satellitbaseret navigation og interoperable 

kapaciteter inden for alle medlemsstater, 

navnlig dem, der forbedrer den fælles 

luftfartsinfrastruktur, levering af 

luftfartstjenester og brugen af 

luftrummet. For at underbygge Unionens 

forpligtelser er gennemsigtighed i brugen 

af indtægter fra auktionering af kvoter i 

henhold til direktiv 2003/87/EF yderst 

vigtig. 

Ændringsforslag  10 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra a – nr. i a (nyt) 

Direktiv 2003/87/EF 

Artikel 28 – stk. 1 – litra b a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ia. litra ba) tilføjes: 

 ba) alle emissioner fra flyvninger 

mellem flyvepladser i EØS, der drives som 

følge af en flyvning, som omhandlet i litra 

a) eller b), omdirigeres til en flyveplads 

beliggende i EØS i hvert kalenderår fra 

den 1. januar 2017, med forbehold af den 

revision, der er omhandlet i artikel 28b. 

Ændringsforslag  11 

Forslag til forordning 

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

Direktiv 2003/87/EF 

Artikel 28a – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

"Fra den 1. januar 2017, uanset artikel 3d 

til 3f og indtil ændringer, der følger af den 

i artikel 28b omhandlede revision, er trådt i 

kraft, får luftfartsoperatørerne udstedt det 

antal kvoter, der svarer til kvoterne for år 

"Fra den 1. januar 2017, uanset artikel 3d 

til 3f og indtil ændringer, der følger af den 

i artikel 28b omhandlede revision, er trådt i 

kraft, får luftfartsoperatørerne udstedt det 

antal kvoter, der svarer til kvoterne for år 
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2016. Fra 2021 er antallet af kvoter 

underlagt anvendelsen af den lineære 

faktor i artikel 9." 

2016. 

Ændringsforslag  12 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra d a (nyt) 

Direktiv 2003/87/EF 

Artikel 28a – stk. 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 da) Artikel 28a, stk. 8, udgår. 

8. Kommissionen underretter 

regelmæssigt og mindst en gang om året 

Europa-Parlamentet og Rådet om 

udviklingen for så vidt angår -

forhandlingerne i Organisationen for 

International Civil Luftfart (ICAO) og om 

sine bestræbelser på at fremme 

international accept af markedsbaserede 

mekanismer blandt tredjelande. Efter 

ICAO-forsamlingen i 2016 aflægger 

Kommissionen rapport til Europa-

Parlamentet og Rådet om, hvilke 

foranstaltninger der er truffet for at 

gennemføre en international aftale om en 

global markedsbaseret foranstaltning fra 

2020, i kraft af hvilken 

drivhusgasemissionerne fra luftfart vil 

blive reduceret på en 

ikkeforskelsbehandlende måde, og om de 

oplysninger om brugen af indtægter, som 

medlemsstaterne har indsendt i 

overensstemmelse med artikel 17 i 

forordning (EU) nr. 525/2013. 

 

I rapporten gives der en vurdering af og, 

hvis det er hensigtsmæssigt, fremsættes 

der forslag om, i hvilket omfang 

emissionerne fra aktiviteter til eller fra 

flyvepladser i lande uden for EØS bør 

være dækket fra den 1. januar 2017. I sin 

rapport behandler Kommissionen også 

løsninger på andre problemstillinger, som 

kan opstå ved anvendelsen af nærværende 

artikels stk. 1-4, samtidig med at 

ligebehandlingen af alle operatører på 
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den samme rute opretholdes. 

Ændringsforslag  13 

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 

regelmæssigt og mindst én gang om året 
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 markedsbaserede 

foranstaltning 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. Kommissionen 

skal også indberette ICAO's bestræbelser 

på at fastsætte et troværdigt, langsigtet 

mål for sektoren. 
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