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KORTFATTAD MOTIVERING 

De globala koldioxidutsläppen från luftfartsverksamhet ökar avsevärt. Trots användning av 

moderna, bränslesnåla och därmed utsläppsreducerande motorer i den globala luftfartsflottan 

är koldioxidutsläppen per passagerare och kilometer högre än i andra transportsektorer. 

Därför var och är det lämpligt att anta respektive uppdatera föreskrifter om en successiv 

minskning av koldioxidutsläppen även inom luftfarten. Efter att det redan för runt tio år sedan 

beslutats om koldioxidminskningar för nya motorfordon (personbilar) införlivade EU den 

1 januari 2012 luftfarten i det befintliga europeiska utsläppshandelssystemet (EU-ETS). De 

som berördes från och med 2012 var interna EES-flygningar och alla flygningar mellan EES-

flygplatser och flygplatser i tredjeländer.  

Det ensidiga beslutet om införlivande av EU (EES) i utsläppshandelssystemet ledde till 

många protester och en risk för avsevärda konkurrenssnedvridningar till nackdel för 

europeiska flygaktörer i internationell flygtrafik. Att EU gick före och satte press gjorde det 

emellertid möjligt och nödvändigt för Internationella civila luftfartsorganisationen (Icao) att 

utveckla en global och marknadsbaserad mekanism för den internationella luftfarten, om än 

med långa övergångstider.  

I väntan på godkännande från Icao och för att stödja införandet av en sådan global mekanism 

inom ramen för Icao begränsade EU (30 april 2014) utsläppshandelssystemets räckvidd till 

interna EES-flygningar fram till slutet av 2016 (förordning nr 421/2014).  

Om bestämmelserna inte ändras gäller dock från och med 2017 åter automatiskt den 

fullständiga räckvidden enligt direktiv 2003/87 (interna EES-flygningar + alla flygningar 

mellan en EES-flygplats och en flygplats i ett tredjeland). Undantaget enligt förordning nr 

421/2014 upphörde att gälla den 31 december 2016. Det är hög tid för en 

uppföljningsbestämmelse.  

Vid det 39:e mötet i Icaos generalförsamling den 6 oktober 2016 satte Icaos medlemmar 

målet att de globala nettoutsläppen av koldioxid från den internationella luftfarten skulle 

stabiliseras på 2020 års nivåer och att ett globalt och marknadsbaserat 

klimatskyddsinstrument (Global Market-Based Measure – GMBM) skulle införas 2021. 

Icao bestämde sig då också för en avräkningsmodell: Corsia (Carbon Offsetting and 

Reduction Scheme for International Aviation). Enligt denna ska de direkta koldioxidutsläpp 

som uppkommer genom luftfartens tillväxt kompenseras genom koldioxidbesparingar på 

annat håll från och med 2020. Därför främjas klimatskyddsprojekt som kontrolleras och 

certifieras av oberoende institutioner med avseende på hållbara minskningar av 

växthusgasutsläpp. Flygbolag som inte efterlever målen om utsläppsstabilisering måste skaffa 

kompensationsrättigheter antingen direkt eller via offentliga plattformar. På så vis får 

projekten en ny finansieringskälla och flygbolagens koldioxidutsläpp kompenseras. 

För att ge ytterligare impulser till de internationella ansträngningarna inom Icao föreslår 

kommissionen att det europeiska utsläppshandelssystemet ska begränsas till interna EES-

flygningar även efter 2016. Med sitt förslag vill kommissionen fortsätta att driva på arbetet i 

Icao.  

På så vis vill kommissionen skapa större klarhet i fråga om typen av klimatskyddsinstrument 
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och dess innehåll samt de internationella partnernas ståndpunkt gällande genomförandet av 

mekanismen i syfte att göra en ny utvärdering av det europeiska utsläppshandelssystemet och 

vid behov kunna se över det för perioden efter 2020. Samtidigt ska den nödvändiga 

samstämmigheten med Parisavtalet och med EU-målen fram till 2030 säkerställas.  

För att skapa rättssäkerhet och tydlighet för luftfartygsoperatörerna anser kommissionen att 

förslaget bör träda i kraft så snart som möjligt, eftersom luftfartygsoperatörerna annars skulle 

behöva ange sina utsläppsrätter före utgången av april 2018. Om den nuvarande 

begränsningen till interna EES-flygningar inte bibehålls skulle operatörerna bli skyldiga att 

senast den 30 april 2018 förete utsläppsrätter även för flygningar till och från tredjeländer 

(direktiv 2003/87/EG). 

Föredraganden ställer sig bakom kommissionens mål och åtgärder i förslaget till förordning 

2017/0017 (COD): 

 Begränsningen av räckvidden kvarstår. Från och med 2017 bör fortsatt endast interna 

EES-flygningar omfattas av utsläppshandelssystemet.  

 Undantaget för icke-kommersiella luftfartygsoperatörer med totala årliga utsläpp på 

mindre än 1 000 ton (0,2 % av växthusgasutsläppen) förlängs från 2020 till 2030.  

 Kommissionen åläggs att rapportera till Europaparlamentet och rådet om relevant 

internationell utveckling vad gäller genomförandet av instrumentet och om 

tredjeländers arbete för att genomföra mekanismen.  

 För att förbereda genomförandet av klimatskyddsinstrumentet ges kommissionen 

befogenhet att anta delegerade akter för att fastställa lämpliga bestämmelser om 

övervakning, rapportering och verifiering av utsläpp som gäller för 

luftfartygsoperatörer, i syfte att genomföra den globala marknadsbaserade åtgärd som 

håller på att utarbetas inom Icao. 

Utöver detta föreslår föredraganden ett antal ändringar både i motiveringen till 

kommissionens förslag och i en del detaljer för att underlätta och påskynda tillämpningen och 

göra den praktiskt mer genomförbar för luftfartygsoperatörerna. Detta förtar inget av det 

principiella bifallet men bör likväl leda till att anpassningar genom ändrings- och 

genomförandeförslag görs i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget.  

I synnerhet bör det undersökas hur detta Icao-instrument kan göras förenligt med EU:s 

utsläppshandelssystem och hur samexistensen mellan de båda systemen från och med 2021 

kan utformas. Vidare bör konsekvenserna för luftfartssektorn och koldioxidutsläppen 

undersökas. 

 

ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 

livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag: 
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Ändringsförslag  1 

Förslag till förordning 

Skäl 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) Vid den tjugoförsta konferensen 

med parterna i Förenta nationernas 

ramkonvention om klimatförändringar 

(UNFCCC, nedan kallad 

klimatkonventionen) som ägde rum i Paris 

mellan den 30 november och den 12 

december 2015 antogs ett avtal om att 

globalt stärka insatserna mot 

klimatförändringarna. Parisavtalet 

innehåller bland annat ett långsiktigt mål 

som ligger i linje med målet att med god 

marginal hålla den globala 

temperaturökningen under 2 °C över 

förindustriell nivå och att göra 

ansträngningar för att begränsa den till 1,5 

°C över förindustriell nivå. Parisavtalet 

godkändes på unionens vägnar genom 

rådets beslut (EU) 2016/1841. Parisavtalet 

trädde i kraft den 4 november 2016. För att 

uppnå Parisavtalets mål kommer parterna 

att utarbeta, meddela och upprätthålla på 

varandra följande nationellt fastställda 

bidrag. 

(1) Vid den tjugoförsta konferensen 

med parterna i Förenta nationernas 

ramkonvention om klimatförändringar 

(UNFCCC, nedan kallad 

klimatkonventionen) som ägde rum i Paris 

mellan den 30 november och den 12 

december 2015 antogs ett avtal om att 

globalt stärka insatserna mot 

klimatförändringarna. Parisavtalet 

innehåller bland annat ett långsiktigt mål 

som ligger i linje med målet att med god 

marginal hålla den globala 

temperaturökningen under 2 °C över 

förindustriell nivå och att göra 

ansträngningar för att begränsa den till 1,5 

°C över förindustriell nivå. Parisavtalet 

godkändes på unionens vägnar genom 

rådets beslut (EU) 2016/1841. Parisavtalet 

trädde i kraft den 4 november 2016. För att 

uppnå Parisavtalets mål kommer parterna 

att utarbeta, meddela och upprätthålla på 

varandra följande nationellt fastställda 

bidrag. Även om internationell luftfart är 

undantagen från Parisavtalet bör även 

den bidra till utsläppsminskningsmålen, 

t.ex. genom en global marknadsbaserad 

åtgärd från Internationella civila 

luftfartsorganisationen (Icao). 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till förordning 

Skäl 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) Unionens miljömål anges i artikel 

191 i fördraget och består av att bevara, 

skydda och förbättra miljön, skydda 

människors hälsa och främja åtgärder på 

internationell nivå för att lösa regionala 

(2) Unionens miljömål anges i artikel 

191 i fördraget och består av att bevara, 

skydda och förbättra miljön, skydda 

människors hälsa och främja åtgärder på 

internationell nivå för att lösa regionala 
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eller globala miljöproblem, särskilt för att 

bekämpa klimatförändringen. 

eller globala miljöproblem, i första hand 

för att bekämpa klimatförändringen. 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till förordning 

Skäl 2a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (2a) Miljöskydd är en av de viktigaste 

utmaningar som unionen står inför. 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till förordning 

Skäl 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) Unionen och dess medlemsstater 

har sedan 1997 arbetat för att nå en 

internationell överenskommelse för att 

begränsa klimatpåverkan på grund av 

växthusgasutsläpp från luftfarten och sedan 

2008 har de lagstiftning i kraft för att 

begränsa sådan klimatpåverkan genom 

EU:s utsläppshandelssystem som har varit i 

drift sedan 2005. I syfte att påskynda 

arbetet inom Internationella civila 

luftfartsorganisationen (Icao) har EU vid 

två tillfällen antagit tidsbegränsade 

undantag från utsläppshandelssystemet så 

att skyldigheterna bara omfattar utsläpp 

från flygningar mellan flygplatser belägna 

inom Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet (EES), med lika 

behandling för luftfartygsoperatörer på 

samma linjer oavsett var de är baserade. 

Det senaste undantaget från 

utsläppshandelssystemet, vilket fastställdes 

genom Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 421/2014, begränsade 

skyldigheterna till flygningar inom EES 

mellan 2013 och 2016, och det angavs 

också att ändringar av systemets räckvidd 

när det gäller flygningar till och från 

(4) Unionen och dess medlemsstater 

har sedan 1997 arbetat för att nå en 

internationell överenskommelse för att 

begränsa klimatpåverkan på grund av 

växthusgasutsläpp från luftfarten och sedan 

2008 har de lagstiftning i kraft för att 

begränsa sådan klimatpåverkan genom 

EU:s utsläppshandelssystem som har varit i 

drift sedan 2005. Domstolen slog i sin dom 

av den 21 december 20111a fast att ett 

införande av externa EES-flygningar i 

EU:s utsläppshandelssystem inte strider 

mot folkrätten. I syfte att påskynda arbetet 

inom Internationella civila 

luftfartsorganisationen (Icao) har EU vid 

två tillfällen antagit tidsbegränsade 

undantag från utsläppshandelssystemet så 

att skyldigheterna bara omfattar utsläpp 

från flygningar mellan flygplatser belägna 

inom Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet (EES), med lika 

behandling för luftfartygsoperatörer på 

samma linjer oavsett var de är baserade. 

Det senaste undantaget från 

utsläppshandelssystemet, vilket fastställdes 

genom Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 421/2014, begränsade 
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flygplatser belägna utanför EES eventuellt 

kunde bli aktuella från och med den 1 

januari 2017 efter den översyn som anges i 

förordningen. 

skyldigheterna till flygningar inom EES 

mellan 2013 och 2016, och det angavs 

också att ändringar av systemets räckvidd 

när det gäller flygningar till och från 

flygplatser belägna utanför EES eventuellt 

kunde bli aktuella från och med den 1 

januari 2017 efter den översyn som anges i 

förordningen. 

 1a Domstolens dom av den 21 december 

2011, Air Transport Association of 

America m.fl. mot Secretary of State for 

Energy and Climate Change, C-366/10, 

ECLI:EU:C:2011:864. 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till förordning 

Skäl 4a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (4a) För att uppnå målen i Parisavtalet 

och en minskning på 40 % av 

växthusgasutsläppen fram till 2030 är det 

nödvändigt att till fullo genomföra 

åtgärderna för ett gemensamt europeiskt 

luftrum. Detta skulle göra det möjligt att 

undvika fragmentering av luftrummet och 

optimera trafikflödena, och därigenom 

minska utsläppen. 

Ändringsförslag  6 

Förslag till förordning 

Skäl 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) Med beaktande av den resolution 

som antogs vid det 39:e mötet i Icaos 

generalförsamling i oktober 2016 om 

genomförandet av en global 

marknadsbaserad åtgärd från och med 2021 

för att kompensera för utsläpp från 

internationell luftfart över 2020 års nivåer, 

är det lämpligt att fortsätta det befintliga 

undantaget i väntan på ytterligare framsteg 

(5) Med beaktande av den resolution 

som antogs vid det 39:e mötet i Icaos 

generalförsamling i oktober 2016 om 

genomförandet av en global 

marknadsbaserad åtgärd från och med 2021 

för att kompensera för utsläpp från 

internationell luftfart över 2020 års nivåer, 

är det lämpligt att fortsätta det befintliga 

undantaget i väntan på ytterligare framsteg 
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i fråga om utformningen och 

genomförandet av den globala 

marknadsbaserade åtgärden. Icao planerar 

att under 2018 anta standardbestämmelser 

och rekommendationer för att komplettera 

resolutionen och genomföra det globala 

systemet. Men för att systemet ska kunna 

bli operationellt måste Icaos parter vidta 

åtgärder på nationell nivå. Icao måste 

också komma överens om styrformer, 

inklusive ett registreringssystem. Det 

nuvarande undantaget från skyldigheterna i 

EU:s utsläppshandelssystem för flygningar 

till och från tredje land bör därför 

förlängas, till dess att en översyn av 

genomförandet av Icaos system görs, så 

att arbetet inom Icao uppmuntras och 

verkställandet av systemet underlättas. 

Som ett resultat av förlängningen av 

undantaget bör antalet utsläppsrätter som 

auktioneras ut och tilldelas kostnadsfritt, 

inklusive från den särskilda reserven, vara 

detsamma som skulle ha varit fallet för 

2016, och i proportion till den minskade 

skyldigheten att lämna in utsläppsrätter. 

i fråga om utformningen och 

genomförandet av den globala 

marknadsbaserade åtgärden. Icao kommer 

till 2018 att anta standardbestämmelser och 

rekommendationer om genomförandet av 

det globala systemet. Men för att systemet 

ska kunna bli operationellt måste Icaos 

parter vidta åtgärder på nationell nivå. Icao 

måste också komma överens om 

styrformer, inklusive ett 

registreringssystem. Det nuvarande 

undantaget från skyldigheterna i EU:s 

utsläppshandelssystem för flygningar till 

och från tredje land bör därför förlängas, så 

att arbetet inom Icao uppmuntras och 

verkställandet av systemet underlättas. 

Som ett resultat av förlängningen av 

undantaget bör antalet utsläppsrätter som 

auktioneras ut och tilldelas kostnadsfritt, 

inklusive från den särskilda reserven, vara 

detsamma som skulle ha varit fallet för 

2016. 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till förordning 

Skäl 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) Eftersom viktiga delar av Icaos 

globala marknadsbaserade åtgärd ännu inte 

har utarbetats och eftersom genomförandet 

är beroende av medlemsstaters och 

regioners egen lagstiftning, bör en översyn 

äga rum innan åtgärden träder ikraft, så 

snart det finns klarhet i fråga om typen av 

rättsliga instrument och dess innehåll, och 

en rapport bör överlämnas till 

Europaparlamentet och rådet. Rapporten 

bör omfatta alla standardbestämmelser och 

andra instrument som har antagits av Icao, 

åtgärder som vidtagits av tredjeländer för 

att genomföra den globala 

marknadsbaserade åtgärden för tillämpning 

(6) Eftersom viktiga ramvillkor för 

den globala marknadsbaserade åtgärden 

ännu inte har utarbetats och eftersom 

genomförandet är beroende av 

medlemsstaters och regioners egen 

lagstiftning, är det nödvändigt att Icaos 

åtgärd ses över så snart det finns klarhet i 

fråga om typen av rättsliga instrument och 

dess innehåll, och en rapport bör 

överlämnas till Europaparlamentet och 

rådet. Rapporten bör omfatta alla 

standardbestämmelser och andra 

instrument som har antagits av Icao, 

åtgärder som vidtagits av tredjeländer för 

att genomföra den globala 
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på utsläpp från 2021, och annan relevant 

internationell utveckling (till exempel 

regler inom ramen för klimatkonventionen 

och Parisavtalet om koldioxidmarknader 

och koldioxidredovisning). Rapporten bör 

också redogöra för hur dessa instrument 

kan genomföras i unionens lagstiftning 

genom en översyn av EU:s system för 

handel med utsläppsrätter. 

Bestämmelserna för interna EES-

flygningar bör också beaktas i rapporten, 

om så är lämpligt. Rapporten bör om 

lämpligt åtföljas av ett förslag till 

Europaparlamentet och rådet som 

säkerställer luftfartens bidrag till unionens 

åtagande om minskade växthusgasutsläpp 

från hela ekonomin till 2030. 

marknadsbaserade åtgärden för tillämpning 

på utsläpp från 2021, och annan relevant 

internationell utveckling (till exempel 

regler inom ramen för klimatkonventionen 

och Parisavtalet om koldioxidmarknader 

och koldioxidredovisning). Rapporten bör 

också redogöra för hur dessa instrument 

kan göras förenliga med EU:s system för 

handel med utsläppsrätter. Rapporten bör 

om lämpligt åtföljas av ett förslag till 

Europaparlamentet och rådet som 

säkerställer luftfartens bidrag till unionens 

åtagande om ekonomiskt mest 

genomförbara minskning av 

växthusgasutsläppen från hela ekonomin 

till 2030. 

 

Ändringsförslag  8 

Förslag till förordning 

Skäl 6a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (6a) Huruvida systemet för 

kompensation för och minskning av 

koldioxidutsläpp inom internationell 

luftfart (Corsia) ska bli framgångsrikt 

kommer i stor utsträckning att bero på om 

dess tillämpningsområde är geografiskt 

vidsträckt och om man undviker 

överlappande regionala system. Det är 

under sådana förhållanden som verkligt 

lika spelregler kan skapas i 

luftfartssektorn. 

 

Ändringsförslag  9 

Förslag till förordning 

Skäl 6b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (6b) Intäkterna från framtida 

auktionering av utsläppsrätter bör gå till 

program som syftar till att minska 
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utsläppen i luftfartssektorn, särskilt till 

program för forskning och utveckling, 

och bör tilldelas via det framtida nionde 

ramprogrammet för forskning. 

 

Ändringsförslag  10 

Förslag till förordning 

Skäl 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) I syfte att anta icke-

lagstiftningsakter med allmän räckvidd för 

att komplettera eller ändra vissa icke 

väsentliga delar av en lagstiftningsakt, bör 

befogenhet att anta akter i enlighet med 

artikel 290 i fördraget ges till 

kommissionen för att anta åtgärder för 

övervakning, rapportering och verifiering 

av utsläpp som gäller för 

luftfartygsoperatörer, med tanke på den 

globala marknadsbaserade åtgärd som 

håller på att utarbetas inom Icao. Det är 

särskilt viktigt att kommissionen genomför 

lämpliga samråd under sitt förberedande 

arbete, inklusive på expertnivå, och att 

dessa samråd genomförs i enlighet med 

principerna i det interinstitutionella avtalet 

om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. 

För att säkerställa lika stor delaktighet i 

förberedelsen av delegerade akter erhåller 

Europaparlamentet och rådet alla 

handlingar samtidigt som 

medlemsstaternas experter, och deras 

experter ges systematiskt tillträde till 

möten i kommissionens expertgrupper som 

arbetar med förberedelse av delegerade 

akter. 

(7) I syfte att anta icke-

lagstiftningsakter med allmän räckvidd för 

att komplettera eller ändra vissa icke 

väsentliga delar av en lagstiftningsakt, bör 

befogenhet att anta akter i enlighet med 

artikel 290 i fördraget ges till 

kommissionen för att anta åtgärder för 

övervakning, rapportering och verifiering 

av utsläpp som gäller för 

luftfartygsoperatörer, med tanke på den 

globala marknadsbaserade åtgärd som 

håller på att utarbetas inom Icao. Det är 

särskilt viktigt att kommissionen genomför 

lämpliga samråd under sitt förberedande 

arbete, särskilt på expertnivå, och att dessa 

samråd genomförs i enlighet med 

principerna i det interinstitutionella avtalet 

om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. 

För att säkerställa lika stor delaktighet i 

förberedelsen av delegerade akter erhåller 

Europaparlamentet och rådet alla 

handlingar samtidigt som 

medlemsstaternas experter, och deras 

experter ges systematiskt tillträde till 

möten i kommissionens expertgrupper som 

arbetar med förberedelse av delegerade 

akter; därigenom är det tänkt att 

beslutsprocessen ska bli öppnare och 

effektivare. 

 

Ändringsförslag  11 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led -1 (nytt) 
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Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 3d – punkt 4 – stycke 1 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (-1) I artikel 3d.4 ska första stycket 

ersättas med följande: 

Medlemsstaterna ska besluta om hur 

intäkterna från auktionering av 

utsläppsrätter ska användas. Dessa intäkter 

bör användas för att komma till rätta med 

klimatförändringar i EU och tredjeländer, 

bland annat för att minska utsläppen av 

växthusgaser, göra anpassningar till 

klimatförändringens följder i EU och 

tredjeländer, särskilt utvecklingsländer, 

finansiera forskning om och utveckling av 

mildrande åtgärder och 

anpassningsåtgärder, inte minst inom 

flygteknik och luftfart, minska utsläppen 

med hjälp av transporter med låga 

utsläppsnivåer, samt för att täcka 

kostnaderna för att administrera 

gemenskapssystemet. Auktionsintäkter bör 

också användas för finansiering av bidrag 

till den globala fonden för 

energieffektivitet och förnybar energi och 

för åtgärder mot avskogning. 

”Intäkterna från auktionering av 

utsläppsrätter ska användas för att komma 

till rätta med klimatförändringar i EU och 

tredjeländer, bland annat för att minska 

utsläppen av växthusgaser, göra 

anpassningar till klimatförändringens 

följder i EU och tredjeländer, särskilt 

utvecklingsländer, finansiera forskning om 

och utveckling av mildrande åtgärder och 

anpassningsåtgärder, inte minst inom 

flygteknik och luftfart, minska utsläppen 

med hjälp av transporter med låga 

utsläppsnivåer, samt för att täcka 

kostnaderna för att administrera 

gemenskapssystemet. Auktionsintäkter bör 

också användas för finansiering av bidrag 

till den globala fonden för 

energieffektivitet och förnybar energi och 

för åtgärder mot avskogning. Vid 

tilldelningen av auktionsintäkter ska 

särskild hänsyn tas till det framtida 

nionde ramprogrammet för forskning.” 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0101&from=SV) 

 

Ändringsförslag  12 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 1 – led a – led i 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 28a – punkt 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) alla utsläpp från flygningar till och 

från flygplatser belägna i länder utanför 

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

(EES) under varje kalenderår från och med 

den 1 januari 2013, om inte annat följer av 

den översyn som avses i artikel 28b. 

(a) alla utsläpp från flygningar till och 

från flygplatser belägna i länder utanför 

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

(EES) under varje kalenderår från och med 

den 1 januari 2013 till och med den 31 

december 2020, om inte annat följer av den 
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översyn som avses i artikel 28b, 

 

Ändringsförslag  13 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 1 – led a – led ii 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 28a – punkt 1 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

ii. Led c ska utgå. ii. Led c ska ersättas med följande: 

 ”(c)  alla utsläpp från flygningar 

mellan flygplatser belägna inom EES som 

genomförs till följd av att en flygning som 

avses i led a eller b omdirigeras till en 

flygplats belägen inom EES under varje 

kalenderår från och med den 1 januari 

2017, om inte annat följer av den översyn 

som avses i artikel 28b.” 

 

Ändringsförslag  14 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 2 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 28b – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Kommissionen ska rapportera till 

Europaparlamentet och rådet om relevanta 

standardbestämmelser eller andra rättsliga 

instrument inom Icao, samt nationella 

åtgärder som vidtagits av tredjeländer för 

att genomföra den globala 

marknadsbaserade åtgärden för 

tillämpning på utsläpp från 2021, och om 

annan relevant internationell utveckling. 

1. Kommissionen ska rapportera till 

Europaparlamentet och rådet om Icaos 

relevanta standardbestämmelser och 

rekommendationer, om 

rekommendationer som godkänts av Icaos 

råd och som är av relevans för den 

globala åtgärden eller om andra rättsliga 

instrument, samt om nationella åtgärder 

som vidtagits av tredjeländer för att 

genomföra den globala åtgärden för 

tillämpning på utsläpp från 2021, och om 

annan relevant internationell utveckling. 

Sådana rapporter ska lämnas in senast 

den 1 januari 2018, 1 januari 2019 och 

därefter regelbundet i enlighet med Icaos 

standardiseringsprocesser. 
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Ändringsförslag  15 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 2 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 28b – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Rapporten bör omfatta 

överväganden om hur dessa Icao-

instrument kan genomföras i unionens 

lagstiftning genom en översyn av detta 

direktiv. Rapporten ska också behandla 

bestämmelserna om flygningar inom 

Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet (EES), om så är 

lämpligt. 

2. Rapporten ska undersöka hur Icao-

instrumenten kan göras förenliga med 

EU:s utsläppshandelssystem och hur 

samexistensen mellan de båda systemen 

från och med 2021 ska utformas. Vidare 

ska den globala marknadsbaserade 

åtgärdens konsekvenser för 

luftfartssektorn och koldioxidutsläppen 

utvärderas när så är lämpligt. 

 

Ändringsförslag  16 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 2 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 28b – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Rapporten får om så är lämpligt 

åtföljas av förslag till Europaparlamentet 

och rådet för att ändra, ta bort, förlänga 

eller ersätta de undantag som anges i 

artikel 28a, i överensstämmelse med 

unionens åtagande om minskade 

växthusgasutsläpp från hela ekonomin till 

2030. 

3. Rapporten ska åtföljas av 

lagstiftningsförslag till Europaparlamentet 

och rådet för att göra nödvändiga 

ändringar av gällande lagstiftning i 

överensstämmelse med unionens åtagande 

om minskade växthusgasutsläpp från hela 

ekonomin till 2030. 
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