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Ændringsforslag 47
Matthias Groote

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Betragtning 16

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(16) Luftfarten påvirker det globale klima 
gennem udledning af kuldioxid, 
nitrogenoxider, vanddamp og sulfat- og 
sodpartikler. IPCC har vurderet, at den 
samlede påvirkning fra luftfarten i 
øjeblikket er 2 til 4 gange større end
virkningerne af luftfartens tidligere CO2-
emissioner alene. Nyere forskning i 
Fællesskabet viser, at den samlede virkning 
fra luftfarten vil kunne være ca. 2 gange 
større end virkningerne fra kuldioxid alene. 
I ingen af disse skøn tages der imidlertid 
hensyn til de yderst usikre virkninger af 
cirrusskyer. I overensstemmelse med 
traktatens artikel 174, stk. 2, skal 
Fællesskabets politik på miljøområdet 
bygge på forsigtighedsprincippet. I 
afventen af videnskabelige fremskridt bør 
der tages videst muligt hensyn til alle 
virkningerne fra luftfarten. Emissionerne 
af nitrogenoxider vil blive taget op i anden 
lovgivning, som Kommissionen vil foreslå 
i 2008.

(16) Luftfarten påvirker det globale klima 
gennem udledning af kuldioxid, 
nitrogenoxider, vanddamp og sulfat- og 
sodpartikler. IPCC har vurderet, at den 
samlede påvirkning fra luftfarten i 
øjeblikket er 2 til 4 gange større end 
virkningerne af luftfartens tidligere CO2-
emissioner alene. Nyere forskning i 
Fællesskabet viser, at den samlede virkning 
fra luftfarten vil kunne være ca. 2 gange 
større end virkningerne fra kuldioxid alene. 
I ingen af disse skøn tages der imidlertid 
hensyn til de yderst usikre virkninger af 
cirrusskyer. Da Fællesskabets politik på 
miljøområdet i henhold til traktatens 
artikel 174, stk. 2, skal bygge på 
forsigtighedsprincippet, bør der tages 
videst muligt hensyn til alle virkningerne 
fra luftfarten. 
Lufttrafikstyringsmyndighederne bør 
indføre effektive foranstaltninger for at 
forebygge dannelse af 
kondensationsstriber og cirrusskyer ved at
ændre flyvebanerne, så der ikke foretages 
flyvninger gennem områder, hvor det på 
grund af særlige atmosfæriske forhold 
kan forudses, at sådanne skyer vil blive 
dannet. Desuden bør disse myndigheder 
kraftigt fremme forskningen i dannelse af 
kondensationsstriber og cirrusskyer, 
herunder effektive 
begrænsningsforanstaltninger (f.eks. 
brændstof, motorer, lufttrafikstyring), der 
ikke har negativ indvirkning på andre 
miljømål. Så længe Kommissionen ikke 
har foreslået anden lovgivning, der 
specielt vedrører problemet med 
luftfartens nitrogenoxidemissioner, 
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anvendes der en multiplikator for hvert 
ton udledt CO2.

Or. de

Begrundelse

Denne ændring blev vedtaget af Parlamentet under førstebehandlingen (ændringsforslag 10
og 65).

Ændringsforslag 48
Caroline Lucas, Jens Holm

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Betragtning 17

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(17) For at undgå 
konkurrenceforvridninger bør der opstilles 
en harmoniseret tildelingsmetode til 
fastsættelse af den samlede mængde 
kvoter, der skal udstedes, og til fordeling af 
kvoter til luftfartøjsoperatørerne. En vis 
andel af kvotemængden vil blive tildelt ved 
auktion i overensstemmelse med nærmere 
regler, der vil blive opstillet af 
Kommissionen. En særlig reserve af kvoter 
bør sættes til side for at sikre nye 
luftfartøjsoperatører adgang til markedet 
og for at bistå luftfartøjsoperatører, som 
stærkt øger det antal tonkilometer, som de 
tilbagelægger. Luftfartøjsoperatører, der 
indstiller driften, bør fortsat få udstedt 
kvoter indtil udløbet af den periode, for 
hvilken der allerede er tildelt gratis kvoter.

(17) For at undgå 
konkurrenceforvridninger bør der opstilles 
en harmoniseret tildelingsmetode til 
fastsættelse af den samlede mængde 
kvoter, der skal udstedes, og til fordeling af 
kvoter til luftfartøjsoperatørerne. En vis 
andel af kvotemængden vil blive tildelt ved 
auktion i overensstemmelse med nærmere 
regler, der vil blive opstillet af 
Kommissionen. Fra 2013 vil alle kvoter 
blive bortauktioneret. En særlig reserve af 
kvoter bør sættes til side for at sikre nye 
luftfartøjsoperatører adgang til markedet 
og for at bistå luftfartøjsoperatører, som 
stærkt øger det antal tonkilometer, som de 
tilbagelægger. Luftfartøjsoperatører, der 
indstiller driften, bør fortsat få udstedt 
kvoter indtil udløbet af den periode, for 
hvilken der allerede er tildelt gratis kvoter.

Or. en

(ændringsforslag 75 og 87 vedtaget under førstebehandlingen) 

Begrundelse

Den 23. januar fremsatte Kommissionen sit forslag til udformning af 
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emissionshandelsordningen efter 2012. Kommissionen foreslår fuld bortauktionering fra 2013 
og fremefter som den vigtigste tildelingsmetode for størstedelen af de sektorer, der indgår i 
EU's emissionshandelsordning. De samme bestemmelser bør derfor gælde for 
luftfartssektoren.

Komissionens konsekvensanalyse viser desuden, at luftfartøjsoperatører vil kunne vælte 
størstedelen af de stigende marginalomkostninger over på kunderne, således at operatørerne 
derigenennem får en uventet fortjeneste på kundernes bekostning. Dette problem vil kunne 
undgås ved hjælp af fuld bortauktionering, hvorved det samtidig gøres muligt at tage hensyn 
til tidlige foranstaltninger til fremme af renere teknologier og emissionreduktion og skabe det 
mest direkte og præcise incitament til emisisonsreduktion.

Ændringsforslag 49
Urszula Krupa

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Betragtning 17

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(17) For at undgå 
konkurrenceforvridninger bør der opstilles 
en harmoniseret tildelingsmetode til 
fastsættelse af den samlede mængde 
kvoter, der skal udstedes, og til fordeling af 
kvoter til luftfartøjsoperatørerne. En vis 
andel af kvotemængden vil blive tildelt 
ved auktion i overensstemmelse med 
nærmere regler, der vil blive opstillet af 
Kommissionen. En særlig reserve af kvoter 
bør sættes til side for at sikre nye 
luftfartøjsoperatører adgang til markedet 
og for at bistå luftfartøjsoperatører, som 
stærkt øger det antal tonkilometer, som de 
tilbagelægger. Luftfartøjsoperatører, der 
indstiller driften, bør fortsat få udstedt 
kvoter indtil udløbet af den periode, for 
hvilken der allerede er tildelt gratis kvoter.

(17) For at undgå 
konkurrenceforvridninger bør der opstilles 
en harmoniseret tildelingsmetode til 
fastsættelse af den samlede mængde 
kvoter, der skal udstedes, og til fordeling af 
kvoter til luftfartøjsoperatørerne. En særlig 
reserve af kvoter bør sættes til side for at 
sikre nye luftfartøjsoperatører adgang til 
markedet og for at bistå 
luftfartøjsoperatører, som stærkt øger det 
antal tonkilometer, som de tilbagelægger. 
Luftfartøjsoperatører, der indstiller driften, 
bør fortsat få udstedt kvoter indtil udløbet 
af den periode, for hvilken der allerede er 
tildelt gratis kvoter.

Or. en
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Ændringsforslag 50
Urszula Krupa

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Betragtning 17 a (ny)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(17a) Luftfartssektoren er en 
energiintensiv erhvervssektor som 
defineret i Rådets direktiv 2003/96/EF. 
Luftfarten er i mangel af egnede 
brændstofalternativer fuldstændig 
afhængig af kerosen som energikilde og 
har de højeste 
emissionsbekæmpelsesomkostninger af 
alle erhvervssektorer. Desuden er 
luftfartselskabernes mulighed for at vælte 
kvoteomkostningerne over på deres 
kunder yderst begrænset.
Luftfarten er udsat for international 
konkurrence, så derfor er der alvorlig 
risiko for omlægning af trafikken og 
kulstofudslip, så længe der ikke findes 
nogen aftale om globale foranstaltninger 
til reduktion af drivhusgasemissioner fra 
luffarten.  Denne risiko vil øges, hvis der i 
omfattende grad anvendes 
bortauktionering i luftfartsektoren i 
forbindelse med EU's 
emissionshandelsordning. 
Bortauktionering bør derfor kun tjene til 
at dække de administrative omkostninger 
ved luftfartens 
emissionshandelsesordning.

Or. en
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Ændringsforslag 51
Urszula Krupa

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Betragtning 19

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(19) Luftfarten bidrager til den samlede 
klimapåvirkning, der skyldes menneskelige 
aktiviteter, og den miljøpåvirkning, der 
skyldes drivhusgasemissioner fra 
luftfartøjer, kan begrænses gennem 
foranstaltninger til imødegåelse af 
klimaændringer i EU og tredjelande og til 
finansiering af forskning og udvikling med 
henblik på begrænsning og tilpasning. 
Medlemsstaterne træffer afgørelse om 
nationale offentlige udgifter i 
overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet. Med forbehold af 
denne holdning bør provenuet fra auktion 
af kvoter eller et tilsvarende beløb, 
såfremt medlemsstatens overordnede 
budgetmæssige principper som f.eks. 
principperne om enhed og 
bruttoopgørelse kræver det, anvendes til 
begrænsning af drivhusgasemissionerne, 
til tilpasning til virkningerne af 
klimaændringer i EU og tredjelande, til 
finansiering af forskning og udvikling 
med henblik på begrænsning og 
tilpasning samt til dækning af 
administrationsomkostningerne ved 
ordningen. Dette kunne omfatte 
foranstaltninger til fremme af miljøvenlig 
transport. Auktionsprovenuet bør navnlig 
anvendes til at finansiere bidrag til 
Verdensfonden for Energieffektivitet og 
Vedvarende Energi og foranstaltninger til 
at forebygge skovrydning og til at lette 
tilpasningen i udviklingslandene. 
Bestemmelserne i dette direktiv om 
anvendelsen af provenuet bør ikke 
foregribe en beslutning om anvendelsen 
af provenuet fra auktioner af kvoter i 
forbindelse med den bredere generelle 
revision af direktiv 2003/87/EF.

(19) Luftfarten bidrager til den samlede 
klimapåvirkning, der skyldes menneskelige 
aktiviteter, og den miljøpåvirkning, der 
skyldes drivhusgasemissioner fra 
luftfartøjer, kan begrænses gennem 
foranstaltninger til imødegåelse af 
klimaændringer i EU og tredjelande og til 
finansiering af forskning og udvikling med 
henblik på begrænsning og tilpasning. 
Medlemsstaterne træffer afgørelse om 
nationale offentlige udgifter i 
overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet. 
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Or. en

Ændringsforslag 52
Caroline Lucas, Jens Holm

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Betragtning 19

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(19) Luftfarten bidrager til den samle 
klimapåvirkning, der skyldes menneskelige 
aktiviteter, og den miljøpåvirkning, der 
skyldes drivhusgasemissioner fra 
luftfartøjer, kan begrænses gennem 
foranstaltninger til imødegåelse af 
klimaændringer i EU og tredjelande og til 
finansiering af forskning og udvikling med 
henblik på begrænsning og tilpasning. 
Medlemsstaterne træffer afgørelse om 
nationale offentlige udgifter i 
overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet. Med forbehold af 
denne holdning bør provenuet fra auktion 
af kvoter eller et tilsvarende beløb, 
såfremt medlemsstatens overordnede 
budgetmæssige principper som f.eks. 
principperne om enhed og 
bruttoopgørelse kræver det, anvendes til 
begrænsning af drivhusgasemissionerne, 
til tilpasning til virkningerne af 
klimaændringer i EU og tredjelande, til 
finansiering af forskning og udvikling 
med henblik på begrænsning og 
tilpasning samt til dækning af 
administrationsomkostningerne ved 
ordningen. Dette kunne omfatte 
foranstaltninger til fremme af miljøvenlig 
transport. Auktionsprovenuet bør navnlig 
anvendes til at finansiere bidrag til 
Verdensfonden for Energieffektivitet og 
Vedvarende Energi og foranstaltninger til 
at forebygge skovrydning og til at lette 
tilpasningen i udviklingslandene.
Bestemmelserne i dette direktiv om 
anvendelsen af provenuet bør ikke 

(19) Luftfarten bidrager til den samlede 
klimapåvirkning, der skyldes menneskelige 
aktiviteter. Provenuet fra 
bortauktionering af kvoter bør anvendes 
til begrænsning af 
drivhusgasemissionerne og til tilpasning 
til virkningerne af klimaændringer i EU og 
tredjelande, særlig udviklingslande, og til 
finansiering af forskning og udvikling med 
henblik på begrænsning og tilpasning. 
Auktionsprovenuet bør navnlig anvendes 
til at finansiere bidrag til Verdensfonden 
for Energieffektivitet og Vedvarende 
Energi og foranstaltninger til at forebygge 
skovrydning. For i et vist omfang at 
mindske byrden for borgerne bør 
provenuet fra bortauktionering også 
anvendes til at sænke skatter og afgifter 
på miljøvenlig transport som f.eks. 
jernbaner og busser. Det bør desuden 
anvendes til at dække medlemsstaternes 
berettigede omkostninger til forvaltningen 
af dette direktiv. Medlemsstaterne kan
også anvende disse indtægter til at 
begrænse og i givet fald eliminere 
adgangs- og konkurrenceevneproblemer 
for regionerne i den yderste periferi og 
problemer vedrørende public service-
forpligtelser i forbindelse med 
gennemførelsen af dette direktiv. 
Medlemsstaterne bør informere 
Kommissionen om de foranstaltninger, 
der træffes i denne forbindelse.
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foregribe en beslutning om anvendelsen 
af provenuet fra auktioner af kvoter i 
forbindelse med den bredere generelle 
revision af direktiv 2003/87/EF.

Or. en

(ændringsforslag 14 vedtaget under førstebehandlingen)

Begrundelse

Ændringsforslaget bygger på ordførerens ændringsforslag 11, men genindfører udtrykkelig 
henvisning til foranstaltninger til forebyggelse af skovrydning og finansiering af 
Verdensfonden for Energieffektivitet og Vedvarende Energi (GEEREF). 

Ændringsforslag 53
Urszula Krupa

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Betragtning 20

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(20) Bestemmelser om anvendelse af 
midler fra bortauktionering bør meddeles 
Kommissionen.  En sådan underretning 
fritager ikke medlemsstaterne for 
forpligtelsen til at give underretning om 
visse nationale foranstaltninger, jf. 
traktatens artikel 88, stk. 3.  Dette direktiv 
bør ikke foregribe resultatet af eventuelle 
fremtidige statsstøtteprocedurer i henhold 
til traktatens artikel 87 og 88.  

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 54
Caroline Lucas, Jens Holm

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Betragtning 33 a (ny)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(33a) Dette direktiv bør ikke hindre nogen 
medlemsstat i at bibeholde eller fastlægge 
andre supplerende og parallelle politikker 
eller foranstaltninger til nedbringelse af 
luftfartsektorens samlede indvirkninger 
på klimaændringerne.

Or. en

(ændringsforslag 18 vedtaget under førstebehandlingen)

Ændringsforslag 55
Richard Seeber

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 2003/87/EF
Article 3c - paragraphs 1 and 2

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

1. For perioden fra den 1. januar 2012 til 
den 31. december 2012 svarer den 
samlede mængde kvoter, der skal tildeles 
luftfartøjsoperatørerne, til 100% af de 
historiske luftfartsemissioner.
2. For den i artikel 11, stk. 2, nævnte 
periode, der begynder den 1. januar 2013, 
og, såfremt der ikke foretages nogen 
ændringer som følge af den i artikel 30, 
stk. 4, omhandlede revision, for hver 
efterfølgende periode svarer den samlede 
mængde kvoter, der skal tildeles 
luftfartøjsoperatørerne, til 100% af de 
historiske luftfartsemissioner ganget med 
antallet af år i perioden.

2. For den i artikel 11, stk. 2, nævnte 
periode, der begynder den 1. januar 2013, 
og, såfremt der ikke foretages nogen 
ændringer som følge af den i artikel 30, 
stk. 4, omhandlede revision, for hver 
efterfølgende periode svarer den samlede 
mængde kvoter, der skal tildeles 
luftfartøjsoperatørerne, til 100 % af de 
historiske luftfartsemissioner ganget med 
antallet af år i perioden, plus en årlig 
yderligere vækst på 5 % pr. år.

Or. de
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Begrundelse

Den emissionshandel, hvori også luftfarten er inddraget, bør fornuftsmæssigt ikke påbegyndes 
i det sidste år af den anden periode af EU's emissionshandelsordning, men i den nye periode 
fra 2013, og derfor foreslås stk. 1 slettet.

I stk. 2 bør der ud over den samlede mængde på 100 % tages hensyn til en årlig vækst i 
luftfarten i EU, hvis gennemsnit beregnet over en lang periode ligger på 5 %. Dermed vil det i 
2013 være muligt at tildele 105 %, i 2014 110 %, osv. som en ekstra stødpude til at opfange 
væksten i luftfartindustrien med.

Ændringsforslag 56
Matthias Groote

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 3c - stk. 1

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

1. For perioden fra den 1. januar 2012 til 
den 31. december 2012 svarer den samlede 
mængde kvoter, der skal tildeles 
luftfartøjsoperatørerne, til 100% af de 
historiske luftfartsemissioner.

1. For perioden fra den 1. januar 2011 til 
den 31. december 2012 svarer den samlede 
mængde kvoter, der skal tildeles 
luftfartøjsoperatørerne, til 90 % af de 
historiske luftfartsemissioner pr. år.

Or. de

(Ændringsforslag 61 fra førstebehandlingen)

Begrundelse

Denne ændring blev vedtaget af Parlamentet under førstebehandlingen (ændringsforslag 61).

Ændringsforslag 57
Jens Holm

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 3c - stk. 2

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

2. For den i artikel 11, stk. 2, nævnte 2.For den i artikel 11, stk. 2, nævnte 
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periode, der begynder den 1. januar 2013, 
og, såfremt der ikke foretages nogen 
ændringer som følge af den i artikel 30, 
stk. 4, omhandlede revision, for hver 
efterfølgende periode svarer den samlede 
mængde kvoter, der skal tildeles 
luftfartøjsoperatørerne, til 100% af de 
historiske luftfartsemissioner ganget med 
antallet af år i perioden.

periode, der begynder den 1. januar 2013, 
og for hver efterfølgende periode 
reduceres  de årlige kvotemængder for 
luftfarten lineært svarende til det samlede 
reduktionsmål for de emissioner, der er 
omfattet af emissionshandelsordningen, i 
forhold til den i stk. 1 fastsatte årsværdi.

Or. en

(ændringsforslag 13 og 61 vedtaget under førstebehandlingen)

Begrundelse

Europa-Parlamentet vedtog under førstebehandlingen et ændringsforslag for at tilpasse loftet 
til det samlede reduktionsmål for emissionshandelsordningen i forhold til 1990.

Ændringsforslag 58
Caroline Lucas

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 3c - stk. 2

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

2. For den i artikel 11, stk. 2, nævnte 
periode, der begynder den 1. januar 2013, 
og, såfremt der ikke foretages nogen 
ændringer som følge af den i artikel 30, 
stk. 4, omhandlede revision, for hver 
efterfølgende periode svarer den samlede 
mængde kvoter, der skal tildeles 
luftfartøjsoperatørerne, til 100% af de 
historiske luftfartsemissioner ganget med 
antallet af år i perioden.

2. For den i artikel 11, stk. 2, nævnte 
periode, der begynder den 1. januar 2013, 
og, for hver efterfølgende periode 
reduceres de årlige kvotemængder for 
luftfarten lineært svarende til et 
reduktionsmål på 30% i forhold til den i 
stk. 1 fastsatte årsværdi. 

Or. en

(ændringsforslag 13 og 61 vedtaget under førstebehandlingen)
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Begrundelse

Europa-Parlamentet vedtog under førstebehandlingen et ændringsforslag for at tilpasse loftet 
til det samlede reduktionsmål for emissionshandelsordningen i forhold til 1990. Forslaget til 
revision af emissionshandelsordningen giver en automatisk nedsættelse af loftet til et mål på 
30 %, som også bør gælde for luftfartsektoren.

Ændringsforslag 59
Matthias Groote

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 3c - stk. 2

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

2. For den i artikel 11, stk. 2, nævnte 
periode, der begynder den 1. januar 2013, 
og, såfremt der ikke foretages nogen 
ændringer som følge af den i artikel 30, 
stk. 4, omhandlede revision, for hver 
efterfølgende periode svarer den samlede 
mængde kvoter, der skal tildeles 
luftfartøjsoperatørerne, til 100% af de 
historiske luftfartsemissioner ganget med 
antallet af år i perioden.

2. Fra 2013 sker der en lineær 
nedsættelse af mængden med 
udgangspunkt i den i stk. 1 nævnte værdi.  
Den nedsættes med den lineære faktor X 
% pr. år, jf. revisionen af EU's 
emissionshandelsordning.

Or. de

Begrundelse

Under førstebehandlingen vedtog Parlamentet et ændringsforslag, ifølge hvilket den samlede 
mængde tildelte kvoter efter 2012 skal revideres under hensyntagen til en reduktion på 20 % 
eller 30 % inden 2020. Luftfarten bør sidestilles med andre sektorer, og der bør derfor ske en 
tilpasning i overensstemmelse med revisionen af emissionshandelsordningen.

Ændringsforslag 60
Chris Davies

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 3d -stk. 1
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Rådets fælles holdning Ændringsforslag

1. I den i artikel 3c, stk. 1, nævnte periode 
bortauktioneres 10% af kvoterne. 

1. I den i artikel 3c, stk. 1, nævnte periode 
bortauktioneres 100% af kvoterne. 

Or. en

Begrundelse

Retningslinjerne for anvendelse af auktion til fordeling af kvoter er klar: hvis omkostningerne 
kan væltes over på forbrugerne, og der ikke er nogen risiko for at miste omsætning til 
konkurrenterne, så er auktion en passende fremgangsmåde. I så tilfælde vil de fulde 
omkostninger ved bortauktioneringen blive væltet direkte over på de passagerer, hvis 
rejsevirksomhed forårsager CO2-emissionerne, og der vil gælde ens regler for alle 
luftfartsoperatører. Der er derfor ingen grund til ikke at indføre bortauktionering ved først 
givne lejlighed. 

Ændringsforslag 61
Matthias Groote

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 3d -stk. 1

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

1. I den i artikel 3c, stk. 1, nævnte periode 
bortauktioneres 10% af kvoterne.

1. I den i artikel 3c, stk. 1, nævnte periode 
bortauktioneres 25 % af kvoterne.

Or. de

(Ændringsforslag 74 fra førstebehandlingen)

Begrundelse

Denne ændring blev vedtaget af Parlamentet under førstebehandlingen (ændringsforslag 74).
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Ændringsforslag 62
Caroline Lucas, Jens Holm 

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 3d – stk. 2

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

2.    For fremtidige perioder kan den 
procentdel, der skal bortauktioneres, jf. 
stk. 1, blive forhøjet som led i den 
generelle revision af dette direktiv.

2. For fremtidige perioder bortauktioneres 
alle kvoter.

Or. en

(ændringsforslag 75 og 87 vedtaget under førstebehandlingen)

Begrundelse

Den 23. januar fremsatte Kommissionen sit forslag til udformning af 
emissionshandelsordningen efter 2012. Kommissionen foreslår fuld bortauktionering fra 2013 
og fremefter som den vigtigste tildelingsmetode for størstedelen af de sektorer, der indgår i 
EU's emissionshandelsordning. De samme bestemmelser bør derfor gælde for 
luftfartssektoren.

Komissionens konsekvensanalyse viser desuden, at luftfartøjsoperatører vil kunne vælte 
størstedelen af de stigende marginalomkostninger over på kunderne, således at operatørerne 
derigenennem får en uventet fortjeneste på kundernes bekostning. Dette problem vil kunne 
undgås ved hjælp af fuld bortauktionering, hvorved det samtidig gøres muligt at tage hensyn 
til tidlige foranstaltninger til fremme af renere teknologier og emissionreduktion og skabe det 
mest direkte og præcise incitament til emisisonsreduktion.

Ændringsforslag 63
Chris Davies

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 3d – stk. 2

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

2. For fremtidige perioder kan den 
procentdel, der skal bortauktioneres, jf. 

2. For den følgende periode forhøjes den 
procentdel, der skal bortauktioneres, til 
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stk. 1, blive forhøjet som led i den 
generelle revision af dette direktiv.

100%.

Or. en

Begrundelse

Retningslinjerne for anvendelse af auktion til fordeling af kvoter er klar: hvis omkostningerne 
kan væltes over på forbrugerne, og der ikke er nogen risiko for at miste omsætning til 
konkurrenterne, så er auktion en passende fremgangsmåde.   I så tilfælde vil de fulde 
omkostninger ved bortauktioneringen blive væltet direkte over på de passagerer, hvis 
rejsevirksomhed forårsager CO2-emissionerne, og der vil gælde ens regler for alle 
luftfartsoperatører.  Der er derfor ingen grund til ikke at indføre bortauktionering ved først 
givne lejlighed. 

Ændringsforslag 64
Françoise Grossetête

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 3d – stk. 2

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

2. For fremtidige perioder kan den 
procentdel, der skal bortauktioneres, jf. stk. 
1, blive forhøjet som led i den generelle 
revision af dette direktiv.

2. For fremtidige perioder bør den 
procentdel, der skal bortauktioneres, jf. stk. 
1, som minimum dække de administrative 
omkostninger, og den må ikke overstige 
10% af kvoterne.

Or. fr

Begrundelse

I omarbejdningen af det generelle direktiv opstilles de samlede rammer for 
emissionshandelsordningen, men det fremgår ikke, hvordan ordningen skal udformes for de 
enkelte sektorer. Det ville ikke være konsekvent på nuværende tidspunkt at fastsætte regler om 
et niveau for auktion, inden man har kendskab til udformningen af og vilkårene for denne. Det 
vil være bedre at vente på retningslinjerne i det generelle direktiv, før der foretages nogen 
tilpasning af den specifikke ordning på grundlag af de andre sektorers ordninger.
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Ændringsforslag 65
Matthias Groote

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 3d – stk. 2

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

2. For fremtidige perioder kan den 
procentdel, der skal bortauktioneres, jf. 
stk. 1, blive forhøjet som led i den 
generelle revision af dette direktiv.

2. For fremtidige perioder forhøjes den i 
stk. 1 omhandlede procentdel, der skal 
bortauktioneres, i henhold til det 
maksimale bortauktioneringsniveau i 
andre sektorer. 

Or. de

(Ændringsforslag 75 og 87 fra førstebehandlingen)

Begrundelse

Denne ændring blev vedtaget af Parlamentet under førstebehandlingen (ændringsforslag 75 
og 87).

Ændringsforslag 66
Georg Jarzembowski, Philip Bradbourn, Werner Langen og Thomas Ulmer

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 3d – stk. 2

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

2. For fremtidige perioder kan den 
procentdel, der skal bortauktioneres, jf. 
stk. 1, blive forhøjet som led i den 
generelle revision af dette direktiv.

2. For fremtidige perioder kan den 
procentdel, der skal bortauktioneres, jf. 
stk. 1, blive forhøjet op til den maksimale 
internationalt aftalte 
bortauktioneringssats.

Or. de

Begrundelse

Bortauktioneringssatsen bør kun kunne forhøjes op til den maksimale sats, der er aftalt 
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internationalt, for at forhindre konkurrenceforvridning på globalt plan. 

Ændringsforslag 67
Caroline Lucas, Jens Holm

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 3e – stk. 1

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

1. For hver af de i artikel 3c nævnte 
perioder kan hver luftfartøjsoperatør 
ansøge om en tildeling af kvoter, der skal 
tildeles gratis. Ansøgning kan indgives ved 
at forelægge den kompetente myndighed i 
den administrerende medlemsstat 
verificerede tonkilometerdata for 
luftfartsaktiviteter i bilag I, der er udført af 
den pågældende luftfartøjsoperatør for 
overvågningsåret. I denne artikel er 
overvågningsåret det kalenderår, der 
udløber fireogtyve måneder inden 
begyndelsen af den periode, ansøgningen 
vedrører, jf. bilag IV og V, eller, i relation 
til den periode, der er nævnt i artikel 3c, 
stk. 1, 2010. En ansøgning skal indgives 
senest enogtyve måneder inden 
begyndelsen af den periode, den vedrører, 
eller, i relation til den periode, der er nævnt 
i artikel 3c, stk. 1, senest den 
31. marts 2011.

1. For den i artikel 3c, stk. 1 nævnte 
periode kan hver luftfartøjsoperatør ansøge 
om en tildeling af kvoter, der skal tildeles 
gratis. Ansøgning kan indgives ved at 
forelægge den kompetente myndighed i 
den administrerende medlemsstat 
verificerede tonkilometerdata for 
luftfartsaktiviteter i bilag I, der er udført af 
den pågældende luftfartøjsoperatør for 
overvågningsåret. I denne artikel er 
overvågningsåret i relation til den periode, 
der er nævnt i artikel 3c, stk. 1, 2010. 
Ansøgninger skal indgives senest den 
31. marts 2011.

Or. en

(ændringsforslag 75 og 87 vedtaget under førstebehandlingen)

Begrundelse

Den 23. januar fremsatte Kommissionen sit forslag til udformning af 
emissionshandelsordningen efter 2012. Kommissionen foreslår fuld bortauktionering fra 2013 
og fremefter som den vigtigste tildelingsmetode for størstedelen af de sektorer, der indgår i 
EU's emissionshandelsordning. De samme bestemmelser bør derfor gælde for 
luftfartssektoren.
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Komissionens konsekvensanalyse viser desuden, at luftfartøjsoperatører vil kunne vælte 
størstedelen af de stigende marginalomkostninger over på kunderne, således at operatørerne 
derigenennem får en uventet fortjeneste på kundernes bekostning. Dette problem vil kunne 
undgås ved hjælp af fuld bortauktionering, hvorved det samtidig gøres muligt at tage hensyn 
til tidlige foranstaltninger til fremme af renere teknologier og emissionreduktion og skabe det 
mest direkte og præcise incitament til emisisonsreduktion.

Ændringsforslag 68
Caroline Lucas, Jens Holm

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 3e – stk. 3 – litra d

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

d) det antal kvoter, der skal tildeles gratis i 
den pågældende periode, ved at trække 
antallet af kvoter som omhandlet i litra b) 
og c) fra det samlede antal kvoter, som der 
træffes beslutning om efter litra a) og

d) det antal kvoter, der skal tildeles gratis i 
den i artikel 3c, stk. 1, nævnte periode, ved 
at trække antallet af kvoter som omhandlet 
i litra b) og c) fra det samlede antal kvoter, 
som der træffes beslutning om efter litra a) 
og

Or. en

(ændringsforslag 75 og 87 vedtaget under førstebehandlingen)

Begrundelse

Den 23. januar fremsatte Kommissionen sit forslag til udformning af 
emissionshandelsordningen efter 2012. Kommissionen foreslår fuld bortauktionering fra 2013 
og fremefter som den vigtigste tildelingsmetode for størstedelen af de sektorer, der indgår i 
EU's emissionshandelsordning. De samme bestemmelser bør derfor gælde for 
luftfartssektoren.

Komissionens konsekvensanalyse viser desuden, at luftfartøjsoperatører vil kunne vælte 
størstedelen af de stigende marginalomkostninger over på kunderne, således at operatørerne 
derigenennem får en uventet fortjeneste på kundernes bekostning. Dette problem vil kunne 
undgås ved hjælp af fuld bortauktionering, hvorved det samtidig gøres muligt at tage hensyn 
til tidlige foranstaltninger til fremme af renere teknologier og emissionreduktion og skabe det 
mest direkte og præcise incitament til emisisonsreduktion.
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Ændringsforslag 69
Peter Liese, Georg Jarzembowski

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 3f – stk. 1 

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

1. I hver af de i artikel 3c, stk. 2, nævnte 
perioder sættes 3 % af den samlede 
mængde kvoter, der skal tildeles, til side i 
en særlig reserve for luftfartøjsoperatører:

1. I hver af de i artikel 3c, stk. 2, nævnte 
perioder sættes 3 % af den samlede 
mængde kvoter, der skal tildeles, til side i 
en særlig reserve for luftfartøjsoperatører, 
der påbegynder en luftfartsaktivitet 
henhørende under bilag I efter det 
overvågningsår, for hvilket der blev 
indgivet tonkilometerdata, jf. artikel 3e, 
stk. 1, for en periode som omhandlet i 
artikel 3c, stk. 2, og hvis aktivitet ikke helt 
eller delvis er en fortsættelse af en 
luftfartsaktivitet, som tidligere blev udført 
af en anden luftfartøjsoperatør.

a) der påbegynder en luftfartsaktivitet 
henhørende under bilag I efter det 
overvågningsår, for hvilket der blev 
indgivet tonkilometerdata, jf. artikel 3e, 
stk. 1, for en periode som omhandlet i 
artikel 3c, stk. 2, eller eller
b) hvis tonkilometerdata i gennemsnit 
stiger med mere end 18% om året mellem 
det overvågningsår, for hvilket der blev 
indgivet tonkilometerdata, jf. artikel 3e, 
stk. 1, for en periode som omhandlet i 
artikel 3c, stk. 2, og det andet kalenderår i 
denne periode, 
og hvis aktivitet i henhold til litra a) eller 
supplerende aktivitet i henhold til 
litra b)ikke helt eller delvis er en 
fortsættelse af en luftfartsaktivitet, som 
tidligere blev udført af en anden 
luftfartøjsoperatør.

Or. en

Begrundelse

Den bestemmelse, som Rådet har indsat i sin fælles holdning, virker mod hensigten ud fra en 
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miljømæssigt synsvinkel. Det er ikke klart, hvilken operatør der vil få gavn af den. Derfor bør 
denne bestemmelse udgå. 

Ændringsforslag 70
Peter Liese

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11a – stk. 1a

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

1a. Med forbehold af stk. 3 tillader 
medlemsstaterne for hver periode nævnt i 
artikel 3c hver luftfartøjsoperatør at 
anvende CER og ERU fra 
projektaktiviteter. For den i artikel 3c, 
stk. 1, omhandlede periode kan 
luftfartøjsoperatører anvende CER og 
ERU op til 15% af det antal kvoter, de er 
forpligtet til at returnere efter artikel 12, 
stk. 2a.

1a. Med forbehold af stk. 3 tillader 
medlemsstaterne i hver periode som 
omhandlet i artikel 11, stk. 2, hver 
luftfartøjsoperatør at anvende kvoter 
udstedt under kapitel III, CER og ERU fra 
projektaktiviteter op til en procentsats af
det antal kvoter, vedkommende operatør er 
forpligtet til at returnere efter artikel 12, 
stk. 2a; denne procentsats skal være 50% 
af den kvotemængde, der skal 
bortauktioneres i den pågældende 
periode.

For de efterfølgende perioder træffes der 
beslutning om procentsatsen efter 
proceduren for fastlæggelse af anvendelsen 
af CER og ERU fra projektaktiviteter som 
led i revisionen af dette direktiv og under 
hensyn til udviklingen i den internationale 
klimaændringsordning.

For de efterfølgende perioder træffes der 
beslutning om procentsatsen efter 
proceduren for fastlæggelse af anvendelsen 
af CER og ERU fra projektaktiviteter som 
led i revisionen af dette direktiv og under 
hensyn til udviklingen i den internationale 
klimaændringsordning.

Kommissionen offentliggør procentsatsen 
mindst seks måneder inden begyndelsen af 
hver periode som omhandlet i artikel 3c.".

Kommissionen offentliggør procentsatsen 
mindst seks måneder inden begyndelsen af 
hver periode som omhandlet i artikel 11, 
stk. 2.

Or. en

Begrundelse

The advantage of CDM is to use the costs for the operators to comply with the scheme and to 
give incentives for technology transfer in third countries. On the other hand, the Parliament 
has always defended the principle of supplementarity which means that the main efforts 
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should be made in Europe. It is important to underline the leading role of Europe and to 
really be a good example for other countries.
In complying with all of the stated principles, that means complementarity and cost-efficiency 
and technology transfer. It seems to be wise to link the use of CDM to the amount of 
allowances that are auctioned. When auctioning is replaced with CDM the actual 
environmental performance of air operations (in this case airlines inside Europe) is not 
affected. Only the way of getting the allowances is different. It has an added value without 
losing the principle of complementarity.

Ændringsforslag 71
Georg Jarzembowski, Philip Bradbourn, Werner Langen og Thomas Ulmer

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11a – stk. 1a – afsnit 1

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

”(1a) Med forbehold af stk. 3 tillader 
medlemsstaterne for hver periode nævnt i 
artikel 3c hver luftfartøjsoperatør at 
anvende CER og ERU fra 
projektaktiviteter. For den i artikel 3c, 
stk. 1, omhandlede periode kan 
luftfartøjsoperatører anvende CER og ERU 
op til 15 % af det antal kvoter, de er 
forpligtet til at returnere efter artikel 12, 
stk. 2a.

”(1a) Med forbehold af stk. 3 tillader 
medlemsstaterne for hver periode nævnt i 
artikel 3c hver luftfartøjsoperatør at 
anvende CER og ERU fra 
projektaktiviteter. For den i artikel 3c, 
stk. 1, omhandlede periode kan 
luftfartøjsoperatører anvende CER og ERU 
op til 50 % af det antal kvoter, de er 
forpligtet til at returnere efter artikel 12, 
stk. 2a.

Or. de

Begrundelse

For at afbøde klimapåvirkningerne fra luftfarten bør procentsatsen for anvendelsen af CER 
og ERU kunne forhøjes betydeligt af hensyn til en effektiv forbedring af den globale 
klimasituation.   
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Ændringsforslag 72
Matthias Groote

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 10
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 12 – stk. 2a a (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

2a a. Så længe Fællesskabet ikke har 
indført foranstaltninger, som fremmer 
reduktion af nitrogenoxidemissioner fra 
luftfartøjer, der udfører en i bilag I 
omhandlet aktivitet, og som garanterer det 
samme høje miljøbeskyttelsesniveau som 
dette direktiv, skal mængden af CO2, som 
en luftfartøjsoperatør har tilladelse til at 
udlede i medfør af en kvote, bortset fra en 
kvote, der er udstedt til luftfartssektoren, 
eller en godkendt emissionsreduktion 
(CER) eller en emissionsreduktionsenhed 
(ERU), i overensstemmelse med stk. 2a og 
uanset artikel 3a divideres med en 
virkningsfaktor på 2.

Or. de

(Ændringsforslag 41 fra førstebehandlingen)

Begrundelse

Denne ændring blev vedtaget af Parlamentet under førstebehandlingen (ændringsforslag 41).

Ændringsforslag 73
Urszula Krupa

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 - nr. 14 - litra b
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 16 – stk. 2a (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

2a. I tilfælde af at offentliggørelsen af en 
sådan liste over luftfartsoperatører, der 
ikke opfylder kravene, viser et klart 
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tilfælde af diskrimination af 
luftfartsoperatører, der opfylder kravene, 
træffer medlemsstaterne og 
Kommissionen foranstaltninger til at 
afhjælpe denne diskrimination, inden de 
overvejer anvendelse af stk. 5.

Or. en

Ændringsforslag 75
Georg Jarzembowski, Philip Bradbourn, Werner Langen og Thomas Ulmer

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 18
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 25a – stk. 2 a (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

2a. Hvis luftfartsoperatører fra 
tredjelande, der yder lufttransporttjenester 
inden for et givet geografisk område, ikke 
er omfattet af det europæiske system, skal 
luftfartsoperatører fra Den Europæiske 
Union med sammenlignelige flyveruter ud 
fra et ønske om ligebehandling og med 
henblik på at støtte en global løsning på 
bekæmpelsen af emissionerne fra 
luftfarten heller ikke være omfattet af 
dette system."

Or. de

Begrundelse

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets fælles holdning om ikke at lade 
konkurrenceforvridning opstå mellem europæiske luftfartselskaber og luftfartselskaber fra 
tredjelande er det nødvendigt med denne klare bestemmelse for relationerne til tredjelande.

Ændringsforslag 76
Peter Liese

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1
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Rådets fælles holdning Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest …. 
De underretter straks Kommissionen 
herom.

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest 6 
måneder efter dets ikrafttræden. De 
underretter straks Kommissionen herom.

* EUT: Indsæt venligst datoen - 18 måneder efter 
dette direktivs ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Det bliver tydeligere og tydeligere, at det haster med at gøre noget ved klimaændringerne, 
hvilket for eksempel fremgår af IPPC's rapporter. Derfor bør overgangsperioden være så kort 
som mulig.

Ændringsforslag 77
Richard Seeber

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Bilag I – nr. 1 – litra b
Direktiv 2003/87/EF
Bilag I – stk. 2 – nyt afsnit

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

"For året 2012 medtages alle flyvninger, 
der ankommer til eller afgår fra en 
flyveplads, der er beliggende på en 
medlemsstats område, hvor traktaten finder 
anvendelse.".

"For året 2013 medtages alle flyvninger, 
der ankommer til eller afgår fra en 
flyveplads, der er beliggende på en 
medlemsstats område, hvor traktaten finder 
anvendelse.".

Or. de

Begrundelse

Den emissionshandel, hvori også luftfarten er inddraget, bør fornuftsmæssigt ikke påbegyndes 
i det sidste år af den anden periode af EU's emissionshandelsordning, men i den nye periode 
fra 2013.
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Ændringsforslag 78
Matthias Groote

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Bilag I – nr. 1 – litra b
Direktiv 2003/87/EF
Bilag I – punkt 2 – nyt afsnit

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

For året 2012 medtages alle flyvninger, 
der ankommer til eller afgår fra en 
flyveplads, der er beliggende på en 
medlemsstats område, hvor traktaten finder 
anvendelse.

Fra den 1. januar 2011 medtages alle 
flyvninger, der ankommer til eller afgår fra 
en lufthavn beliggende på en medlemsstats 
område, hvor traktaten finder anvendelse,
under hensyntagen til de særlige forhold 
for flyvninger mellem områder i den 
yderste periferi og det kontinentale 
Europa.

Or. de

(Ændringsforslag 78 fra førstebehandlingen)

Begrundelse

Denne ændring blev vedtaget af Parlamentet under førstebehandlingen (ændringsforslag 78).

Ændringsforslag 79
John Bowis

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Bilag – nr. 1 – litra c 
Direktiv 2003/87/EF
Bilag I – stk. 2 – tabel – ny kategori - litra a

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

a) flyvninger, der udføres udelukkende 
med det formål at transportere en 
regerende monark og dennes nærmeste 
familie, statsoverhoveder, regeringschefer 
eller ministre fra et tredjeland på officiel 
rejse, når dette formål fremgår af en 
relevant statusindikator i flyveplanen

a) flyvninger, der udføres udelukkende 
med det formål at transportere en 
regerende monark og dennes nærmeste 
familie og statsoverhoveder fra et 
tredjeland på officiel rejse, når dette formål 
fremgår af en relevant statusindikator i 
flyveplanen

Or. en
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Begrundelse

Den offentlige sektor, navnlig regeringerne, bør gå foran med et godt eksempel. Den foreslåede 
udelukkelse ville stå i skærende kontrast til de fleste regeringers politik og offentlighedens 
forventninger.

Ændringsforslag 80
Holger Krahmer

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Bilag – nr. 1 – litra c 
Direktiv 2003/87/EF
Bilag I – stk. 2 – tabel – ny kategori – litra h a (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(ha) flyvninger, der udføres med 
luftfartøjer med en maksimal tilladt 
startmasse på mindre end 20 000 kg eller 
godkendt til en maksimal 
kabinekonfiguration på færre end tyve 
passagersæder, dog på den betingelse, at 
operatørerne af disse luftfartøjer er 
underlagt foranstaltninger, hvormed der 
opnås et tilsvarende bidrag til 
emissionsreduktionerne (eller generelle 
mål for emissionsreduktion).

Or. en

(Ændringsforslag 63 vedtaget under førstebehandlingen)

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at genetablere indholdet af ændringsforslag 63 
vedtaget under førstebehandlingen den 13.11.2007 og samtidig sikre sammenhæng med 
hovedrevisionen af emissionshandelsordningen med henblik på for små luftfartøjer at indføre 
alternative forenklede foranstaltninger med en miljømæssig effekt, der mindst svarer til 
emissionshandelsordningens. 
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Ændringsforslag 81
Edite Estrela

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Bilag – nr. 1 – litra c 
Direktiv 2003/87/EF
Bilag I – stk. 2 – tabel – ny kategori – litra i a (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(ia) flyvninger, der udføres mellem 
tredjelande og med mellemlanding i 
regionerne i den yderste periferi som 
defineret i artikel 299, stk. 2, i traktaten

Or. en

Begrundelse

Lufthavne i regionerne i den yderste periferi som f.eks. Azorerne har på nuværende tidspunkt 
en betydelig trafik og et betydeligt trafikpotentiale med hensyn til flyvninger mellem 
tredjelande. 

Denne trafik kan være af enorm betydning for den lokale økonomi, nemlig i form af 
eksisterende ruter som ruten mellem Amman og Barbados via Santa Maria på Azorerne eller 
potentielle ruter som den planlagte rute mellem Sal (Kap Verde) og Boston (USA) via 
Azorerne. 

Dette ændringsforslag forbedrer en del af teksten i den fælles holdning, som ikke var med i 
det forslag, der blev fremlagt under førstebehandlingen, da Kommissionens 
konsekvensanalyse (SEC(2006)1684) ikke indeholdt en vurdering af trafikken i regionerne i 
den yderste periferi.

Ændringsforslag 82
John Bowis

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Bilag – nr. 1 – litra c 
Direktiv 2003/87/EF
Bilag I – stk. 2 – tabel – ny kategori - litra j

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

j) andre flyvninger end flyvninger, der j) andre flyvninger end flyvninger, der 
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udføres udelukkende med det formål at 
transportere en regerende monark og 
dennes nærmeste familie, statsoverhoveder, 
regeringschefer eller ministre fra en EU-
medlemsstat på officiel rejse, som 
foretages af en erhvervsmæssig 
luftransportoperatør, der i tre på hinanden 
følgende perioder på fire måneder foretager 
under 243 flyvninger pr. periode, og som, 
hvis det ikke var for dette punkt, ville falde 
ind under denne aktivitet.

udføres udelukkende med det formål at 
transportere en regerende monark og 
dennes nærmeste familie og
statsoverhoveder fra en EU-medlemsstat på 
officiel rejse, som foretages af en 
erhvervsmæssig luftransportoperatør, der i 
tre på hinanden følgende perioder på fire 
måneder foretager under 243 flyvninger pr. 
periode, og som, hvis det ikke var for dette 
punkt, ville falde ind under denne aktivitet.

Or. en

Begrundelse

Den offentlige sektor, navnlig regeringerne, bør gå foran med et godt eksempel. Den 
foreslåede udelukkelse ville stå i skærende kontrast til de fleste regeringers politik og 
offentlighedens forventninger.

Ændringsforslag 83
Georg Jarzembowski, Philip Bradbourn, Werner Langen og Thomas Ulmer

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Bilag – nr. 1 – litra c 
Direktiv 2003/87/EF
Bilag I - stk. 2 - tabel - ny kategori - litra j a (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(ja) flyvninger, der udføres fra tredjelande 
ind i EU eller fra EU ind i tredjelande, 
såfremt disse tredjelande ikke er omfattet 
af bestemmelserne i EU's 
emissionshandelsordning eller et 
tilsvarende system i henhold til artikel 
25a.  

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til artikel 25 a, stk. 3 (nyt).
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Ændringsforslag 84
Peter Liese, Georg Jarzembowski, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Bilag I – nr. 2 – litra b
Direktiv 2003/87/EF
Bilag IV – del B – punkt B – afsnit 4

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Til beregning af nyttelasten gælder 
følgende:

Til beregning af nyttelasten gælder 
følgende:

- antallet af passagerer er antallet af 
personer om bord, bortset fra 
besætningsmedlemmerne

- antallet af passagerer er antallet af 
personer om bord, bortset fra 
besætningsmedlemmerne

- en luftfartøjsoperatør kan vælge at 
anvende enten den faktiske masse eller 
standardmassen for passagerer og 
indchecket bagage som angivet i masse- og 
balancedokumenterne for de pågældende 
flyvninger eller en fast værdi på 110kg for 
hver passager og dennes indcheckede 
bagage .

- en luftfartøjsoperatør kan vælge at 
anvende enten den faktiske masse eller 
standardmassen for passagerer og 
indchecket bagage som angivet i masse- og 
balancedokumenterne for de pågældende 
flyvninger eller en fast værdi på 100 kg for 
hver passager og dennes indcheckede 
bagage.

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at genetablere Kommissionens forslag og 
Parlamentets holdning ved førstebehandlingen, som er blevet ændret af Rådet.

Ændringsforslag 74
Urszula Krupa

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 - nr. 16 - litra b
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 19 – stk. 3

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

"Forordningen om et standardiseret og 
sikkert system med registre sikrer, at 

Efter denne forordning kan 
luftfartøjsoperatørerne anmode deres 
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kvoter, CER og ERU, der returneres af 
luftfartøjsoperatører, kun overføres til 
medlemsstaternes returneringskonti for 
Kyotoprotokollens første 
forpligtelsesperiode i den udstrækning, 
disse kvoter, CER og ERU svarer til 
emissioner, der er inkluderet i de samlede 
nationale mængder i medlemsstaternes 
nationale opgørelser for den pågældende 
periode." “

registeradministrator om at udveksle en 
kvote udstedt efter kapitel II med en kvote 
svarende til kvoter udstedt efter kapitel 
III. Administratorerne foretager sådanne 
udvekslinger efter anmodning."

Or. en
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