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Ändringsförslag 8
Satu Hassi, Sabine Wils

Förslag till beslut

Förslag om förkastande

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. en

Motivering

Förslaget skapar ett dåligt prejudikat, gör det svårare för marknadsaktörerna inom 
luftfartsbranschen att förutsäga utvecklingen på marknaden0 och motverkar målen om bättre 
lagstiftning. Dessutom får det unionslagstiftningen att framstå som mindre trovärdig för 
omvärlden.

Ändringsförslag 9
Matthias Groote

Förslag till lagstiftningsresolution
Beaktandeled 7a (nytt)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

– med beaktande av artikel 2.2 i 
Kyotoprotokollet som godkänts genom 
rådets beslut 2002/358/EG av den 25 april 
2002 om godkännande, på Europeiska 
gemenskapens vägnar av Kyotoprotokollet 
till Förenta nationernas ramkonvention 
om klimatförändringar, och gemensamt 
fullgörande av åtagandena inom ramen 
för detta,

Or. de
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Ändringsförslag 10
Satu Hassi, Sabine Wils

Förslag till beslut
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Unionens åtagande om att minska 
utsläppen av växthusgaser fram till 2020 
innefattar också koldioxidutsläppen från 
internationella flygningar och därför är 
det uppenbart att även luftfarten måste 
bidra till unionens klimatmål. Om 
luftfartens påverkan på klimatet fortsätter 
att öka som den hittills gjort kommer detta 
att avsevärt motverka 
utsläppsminskningarna inom andra 
sektorer. Noteras bör också att luftfarten 
subventioneras på flera olika sätt: den är 
momsbefriad, till skillnad från andra 
konsumenttjänster inom unionen, det 
betalas ingen bränsleskatt på 
luftfartsverksamheten och reglerna för 
statligt stöd till branschen är ytterst 
generösa, såsom det fastställts i 
kommissionens meddelande av 
den 9 december 2005 med titeln 
”Riktlinjer för finansiering av flygplatser 
och för statliga igångsättningsstöd för 
flygbolag med verksamhet på regionala 
flygplatser”. 

Or. en

Ändringsförslag 11
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Gesine Meissner, Markus Ferber, Michael Gahler

Förslag till beslut
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I syfte att underlätta dessa framsteg och (2) I syfte att underlätta dessa framsteg och 
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ge ytterligare drivkraft till diskussionerna
är det lämpligt att skjuta upp 
genomdrivandet av sådana krav avseende 
flygningar till och från flygplatser utanför 
unionen och områden med nära 
ekonomiska förbindelser med unionen 
och som delar unionens åtagande att 
bekämpa klimatförändringarna, som 
införts före ICAO:s generalförsamling 
2013. Inga åtgärder bör därför vidtas mot 
luftfartygsoperatörer avseende krav som 
följer av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 
2003 om ett system för handel med 
utsläppsrätter för växthusgaser inom 
gemenskapen och som avser perioder före 
den 1 januari 2014 beträffande 
rapportering av verifierade utsläpp och för 
motsvarande återlämnande av 
utsläppsrätter från inkommande och 
utgående trafik till och från sådana 
flygplatser. Luftfartygsoperatörer som vill 
fortsätta att uppfylla dessa krav bör ha rätt 
att göra det.

ge ytterligare drivkraft till ICAO:s 
medlemsstaters gemensamma åtagande 
att på global nivå åtgärda luftfartens 
utsläpp är det lämpligt att skjuta upp 
genomdrivandet av sådana krav avseende 
flygningar till och från flygplatser utanför 
unionen och utanför de Eftaländer som i 
sin lagstiftning införlivat 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/87/EG av 
den 13 oktober 2003 om ett system för 
handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser inom gemenskapen. Inga 
åtgärder bör därför vidtas mot 
luftfartygsoperatörer avseende krav som 
följer av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 
2003 om ett system för handel med 
utsläppsrätter för växthusgaser inom 
gemenskapen och som avser perioder före 
den 1 maj 2014 beträffande rapportering 
av verifierade utsläpp och för motsvarande 
återlämnande av utsläppsrätter från 
inkommande och utgående trafik till och 
från sådana flygplatser.
Luftfartygsoperatörer som vill fortsätta att 
uppfylla dessa krav bör ha rätt att göra det.

Or. en

Motivering

I ändringsförslaget görs det en vederbörlig skillnad mellan stater som genomför direktivet 
och tredjeländer och här erinras också om att åtagandet om att åtgärda luftfartens utsläpp är 
ett gemensamt åtagande för ICAO:s medlemsstater och inte bara för EU.

Ändringsförslag 12
Martin Callanan

Förslag till beslut
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Europeiska unionen uppmuntrar 
ICAO:s generalförsamling att komma 
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överens om en global marknadsbaserad 
åtgärd med en realistisk tidsplan för 
genomförandet, samt om en ram som 
underlättar en omfattande tillämpning av 
nationella och regionala 
marknadsbaserade åtgärder på den 
internationella luftfarten, i avvaktan på 
att den globala marknadsbaserade 
åtgärden börjar tillämpas.

Or. en

Motivering

Med hjälp av det här ändringsförslaget kan man undvika ett potentiellt känsloladdat språk 
som skulle kunna bli till skada för de pågående förhandlingarna och oavsiktligt spela på de 
farhågor som finns bland övriga förhandlingsparter inom ICAO.

Ändringsförslag 13
Peter Liese

Förslag till beslut
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) För att omvärlden ska få förtroende 
för unionens system för handel med 
utsläppsrätter för växthusgaser bör 
intäkter från auktioner av utsläppsrätter 
eller motsvarande belopp, om detta krävs 
enligt överordnade budgetprinciper i 
medlemsstaterna, till exempel principerna 
om enhet och universalitet, användas för 
minskning av utsläppen av växthusgaser, 
anpassning till effekterna av 
klimatförändringen i EU och 
tredjeländer, finansiering av forskning 
och utveckling när det gäller mildrande 
och anpassning samt täckande av 
kostnaderna för att administrera 
unionens system. Intäkter från auktioner 
bör också användas för transporter med 
låga utsläppsnivåer. Auktionsintäkter bör 
framför allt användas för finansiering av 
bidrag till den globala fonden för 
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energieffektivitet och förnybar energi och 
för den gröna klimatfonden inom ramen 
för FN:s ramkonvention om 
klimatförändringar samt för åtgärder mot 
avskogning och för underlättande av 
anpassningen i utvecklingsländer.

Or. en

Motivering

Vid förhandlingarna om det nuvarande direktivet höll Europaparlamentet fast vid en tydlig 
och juridiskt bindande öronmärkning. På den tiden var medlemsstaterna inte beredda att gå 
med på något sådant och endast en rekommendation ingår i direktivet. Det skulle gå lättare 
att acceptera EU:s system om medlemsstaterna gick med på ett mycket tydligare åtagande. 
Gemensamma forskningsprojekt om teknik för att minska luftfartens utsläpp skulle kunna 
utformas tillsammans med tredjeländer. Ett bidrag till anpassning och mildrande där två FN-
fonder ingår skulle bli till stor nytta för att underlätta stödet till utvecklingsländerna.

Ändringsförslag 14
Satu Hassi, Sabine Wils

Förslag till beslut
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) För att omvärlden ska få förtroende 
för unionens system för handel med 
utsläppsrätter för växthusgaser bör 
eventuella intäkter från att systemet 
tillämpas på luftfarten användas för att 
minska miljöpåverkan av sådana utsläpp 
och bidra till internationell 
klimatfinansiering i enlighet med FN:s
ramkonvention om klimatförändringar. 
Som ett led i en överenskommelse om en 
effektiv rutt- och marknadsbaserad global 
åtgärd som avsevärt skulle kunna minska 
luftfartens klimatpåverkan bör unionen 
också förbinda sig att betala in de 
eventuella intäkterna från en sådan 
åtgärd till den gröna klimatfonden inom 
ramen för FN:s ramkonvention om 
klimatförändringar, såsom ett utslag av 
principen om gemensamt men 
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differentierat ansvar på basen av 
respektive kapacitet.

Or. en

Motivering

Det skulle gå lättare att göra framsteg på väg mot en global marknadsbaserad åtgärd för 
luftfarten om EU gick med på att intäkterna skulle användas för internationell 
klimatfinansiering. EU har i Köpenhamnsavtalet och i beslut som fattats vid konferenser för 
parterna i FN:s ramkonvention om klimatförändringar förbundit sig att öka den 
sammanlagda internationella klimatfinansieringen till utvecklingsländernas klimatåtgärder 
så att den senast 2020 kommer att uppgå till 100 miljarder USA-dollar. EU:s system för 
handel med utsläppsrätter bör fortsätta omfatta internationell luftfart, ända tills det börjar 
genomföras ett effektivt globalt system som avsevärt minskar luftfartens utsläpp.

Ändringsförslag 15
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Markus Ferber, Michael Gahler, Gesine Meissner

Förslag till beslut
Skäl 2 – fotnot 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Inklusive Eftaländerna, länder som har 
undertecknat ett anslutningsfördrag med 
unionen, och EES-ländernas territorier och 
besittningar.

1. Inklusive EES-länderna, länder som har 
undertecknat ett anslutningsfördrag med 
unionen, och EES-ländernas territorier och 
besittningar.

Or. en

Motivering

Alla Eftaländer har inte gått med på att införliva direktiv 2003/87/EG i sin nationella 
lagstiftning, utan det är bara de Eftaländer som också är medlemmar av EES som gjort det 
(alltså Island, Liechtenstein och Norge, men inte Schweiz). Därför bör det stå EES-länder och 
inte Eftaländer.

Ändringsförslag 16
Françoise Grossetête, Christine De Veyrac

Förslag till beslut
Skäl 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För att undvika en snedvridning av 
konkurrensen bör detta undantag endast 
tillämpas på luftfartygsoperatörer som 
antingen inte mottagit eller har återlämnat 
alla gratisrättigheter som de har tilldelats 
för sådana verksamheter under 2012. Av 
samma skäl bör sådana utsläppsrätter inte 
beaktas vid beräkning av rättigheter att 
använda internationella krediter inom 
ramen för direktiv 2003/87/EG.

(3) För att undvika en snedvridning av 
konkurrensen bör detta undantag endast 
tillämpas på luftfartygsoperatörer som 
antingen inte mottagit eller har återlämnat 
alla gratisrättigheter som de har tilldelats 
för sådana verksamheter under 2012. Av 
samma skäl bör sådana utsläppsrätter inte 
beaktas vid beräkning av rättigheter att 
använda internationella krediter inom 
ramen för direktiv 2003/87/EG, med 
undantag för krediter som förvärvats 
innan detta beslut trätt i kraft.

Or. fr

Motivering

Det behövs klarhet om gällande lagstiftning för att inte skötsamma företag, som under hela 
2012 berett sig på att direktivet om luftfarten ska tillämpas, ska bli lidande. Med hjälp av den 
här föreskriften kan man dessutom garantera att operatörerna behandlas lika, antingen de 
drar nytta av det föreliggande undantaget eller inte.

Ändringsförslag 17
Matthias Groote

Förslag till beslut
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Att interkontinentala flygningar inte 
kommer att omfattas a EU:s system för 
handel med utsläppsrätter förrän i 
september 2013 beror på ett undantag 
som gjorts för att driva på 
förhandlingarna inom ICAO och få dem 
slutförda. Om man inte kan enas om en 
konkret färdplan, bindande mål och 
marknadsbaserade åtgärder för att 
minska luftfartens utsläpp kommer 
systemet åter att gälla för all 
internationell luftfart.
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Or. de

Motivering

Det måste göras så tydligt att ingen kan missförstå det, att ICAO bara fått lite tid på sig för 
att hinna konkret slutföra de framsteg som gjorts. Om detta inte går, då återstår det bara att 
på nytt börja tillämpa systemet för handel med utsläppsrätter på all luftfart.

Ändringsförslag 18
Martin Callanan

Förslag till beslut
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) För att varken konkurrensen ska 
snedvridas eller miljöintegriteten i 
unionens system försvagas bör det 
nuvarande undantaget gälla i ett år. 
Ytterligare lagstiftning på unionsnivå 
skulle vara på sin plats endast om det vid 
ICAO:s generalförsamling görs tydliga 
och tillräckliga framsteg med att åtgärda 
utsläppen från den internationella 
luftfarten.

Or. en

Motivering

Återigen ett ändringsförslag med vars hjälp man kan undvika ett potentiellt känsloladdat 
språk som skulle kunna bli till skada för de pågående förhandlingarna och oavsiktligt spela 
på de farhågor som finns bland övriga förhandlingsparter inom ICAO.

Ändringsförslag 19
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till beslut
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Unionen har åtagit sig att minska 
sina koldioxidutsläpp, även utsläppen 
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från luftfarten. För att betydande 
utsläppsminskningar ska uppnås bör 
ingen enskild sektor inom unionens 
ekonomi vara undantagen. Här bör det 
noteras att luftfarten subventioneras på 
flera olika sätt, i och med att den är 
momsbefriad och det inte betalas någon 
bränsleskatt på luftfartsverksamheten. 
Reglerna för statligt stöd till branschen är 
också generösa, såsom det fastställts i 
kommissionens meddelande av 
den 9 december 2005 med titeln 
”Riktlinjer för finansiering av flygplatser 
och för statliga igångsättningsstöd för 
flygbolag med verksamhet på regionala 
flygplatser”.

Or. en

Ändringsförslag 20
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Theodoros Skylakakis, Markus Ferber, Michael 
Gahler, Gesine Meissner

Förslag till beslut
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från artikel 16 i direktiv 
2003/87/EG ska medlemsstaterna inte vidta 
åtgärder mot luftfartygsoperatörer 
avseende krav som fastställs i artikel 12.2 
a och artikel 14.3 i direktiv 2003/87/EG 
och som avser perioder före den 1 januari 
2014 för trafik till eller från flygplatser i 
länder utanför EU som inte är medlemmar 
i Efta, EES-ländernas territorier och 
besittningar eller länder som 
undertecknat ett anslutningsfördrag med 
unionen, om sådana luftfartygsoperatörer 
inte under 2012 har tilldelats 
gratisrättigheter, eller, om de har tilldelats 
sådana utsläppsrätter, har återlämnat ett 
motsvarande antal utsläppsrätter till någon 
medlemsstat för annullering.

Genom undantag från artikel 16 i direktiv 
2003/87/EG ska medlemsstaterna inte vidta 
åtgärder mot luftfartygsoperatörer 
avseende krav som fastställs i 
artiklarna 12.2 a och 14.3 i 
direktiv 2003/87/EG och som avser 
perioder före den 1 maj 2014 för trafik 
inom Europeiska unionen och från 
flygplatser i länder utanför EU, om sådana 
luftfartygsoperatörer inte under det 
ifrågavarande året har tilldelats 
gratisrättigheter, eller, om de har tilldelats 
sådana utsläppsrätter, har återlämnat ett
motsvarande antal utsläppsrätter till någon 
medlemsstat för annullering.
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Or. en

Motivering

För att konkurrensen inte ska snedvridas bör undantaget också gälla för flygningar inom EU. 
Dessutom bör det omfatta 2012 och 2013. På det sättet får flygbolagen inom EU klarhet om 
vilka lagstadgade skyldigheter som gäller för dem under 2013. Om ICAO antar en ram vid 
utgången av 2013 måste ”stanna klockan” omfatta 2013. Förslaget bör utvidga räckvidden 
för EU:s direktiv om systemet för handel med utsläppsrätter, så att det unilateralt inkluderar 
de stater som är medlemmar i Efta.

Ändringsförslag 21
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Markus Ferber, Michael Gahler, Gesine Meissner

Förslag till beslut
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från artikel 16 i direktiv 
2003/87/EG ska medlemsstaterna inte vidta 
åtgärder mot luftfartygsoperatörer 
avseende krav som fastställs i artikel 12.2 a 
och artikel 14.3 i direktiv 2003/87/EG och 
som avser perioder före den 1 januari 2014 
för trafik till eller från flygplatser i länder 
utanför EU som inte är medlemmar i Efta, 
EES-ländernas territorier och besittningar 
eller länder som undertecknat ett 
anslutningsfördrag med unionen, om 
sådana luftfartygsoperatörer inte under 
2012 har tilldelats gratisrättigheter, eller, 
om de har tilldelats sådana utsläppsrätter, 
har återlämnat ett motsvarande antal 
utsläppsrätter till någon medlemsstat för 
annullering.

Genom undantag från artikel 16 i direktiv 
2003/87/EG ska medlemsstaterna inte vidta 
åtgärder mot luftfartygsoperatörer 
avseende krav som fastställs i artikel 12.2 a 
och artikel 14.3 i direktiv 2003/87/EG och 
som avser perioder före den 1 januari 2014 
för trafik till eller från flygplatser i länder 
utanför EU som inte är medlemmar i EES, 
EES-ländernas territorier och besittningar 
eller länder som undertecknat ett 
anslutningsfördrag med unionen, om 
sådana luftfartygsoperatörer inte under 
2012 har tilldelats gratisrättigheter, eller, 
om de har tilldelats sådana utsläppsrätter, 
har återlämnat ett motsvarande antal 
utsläppsrätter till någon medlemsstat för 
annullering.

Or. en

Motivering

Alla Eftaländer har inte gått med på att införliva direktiv 2003/87/EG i sin nationella 
lagstiftning, utan det är bara de Eftaländer som också är medlemmar av EES som gjort det 
(alltså Island, Liechtenstein och Norge, men inte Schweiz). Därför bör det stå EES-länder och 
inte Eftaländer.
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Ändringsförslag 22
Françoise Grossetête, Christine De Veyrac

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utsläppsrätter som annullerats i enlighet 
med artikel 2 ska inte beaktas vid 
beräkning av rättigheter att använda 
internationella krediter inom ramen för 
direktiv 2003/87/EG.

Utsläppsrätter som annullerats i enlighet 
med artikel 2 ska inte beaktas vid 
beräkning av rättigheter att använda 
internationella krediter inom ramen för 
direktiv 2003/87/EG. Internationella 
krediter som innan detta beslut trätt i 
kraft förvärvats av luftfartygsoperatörer i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2008/101/EG om ändring 
av direktiv 2003/87/EG så att 
luftfartsverksamhet införs i systemet för 
handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser inom gemenskapen får 
användas under 2013 i en utsträckning 
som motsvarar högst 15 procent av 
luftfartygsoperatörernas annullerade eller 
återlämnade utsläppsrätter.
____________
1 EUT L 8, 13.1.2009, s. 3.

Or. fr

Motivering

Det behövs klarhet om gällande lagstiftning för att inte skötsamma företag, som under hela 
2012 berett sig på att direktivet om luftfarten ska tillämpas, ska bli lidande. Med hjälp av den 
här föreskriften kan man dessutom garantera att operatörerna behandlas lika, antingen de 
drar nytta av det föreliggande undantaget eller inte.

Ändringsförslag 23
Peter Liese

Förslag till beslut
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
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Medlemsstaterna ska använda intäkter 
från auktioner av utsläppsrätter för 
internationella insatser för att åtgärda 
klimatförändringarna, framför allt för att 
minska växthusgasutsläppen och anpassa 
utvecklingsländerna till inverkan av 
klimatförändringarna, samt för 
finansiering av forskning och utveckling 
när det gäller mildrande och anpassning, 
inklusive framför allt inom flygteknik och 
luftfart. Auktionsintäkter bör också 
användas för transporter med låga 
utsläppsnivåer. Auktionsintäkter bör 
också användas för finansiering av bidrag 
till den globala fonden för 
energieffektivitet och förnybar energi och 
till den gröna klimatfonden inom ramen 
för FN:sramkonvention om 
klimatförändringar samt för åtgärder mot 
avskogning.

Or. en

Motivering

Vid förhandlingarna om det nuvarande direktivet höll Europaparlamentet fast vid en tydlig 
och juridiskt bindande öronmärkning. På den tiden var medlemsstaterna inte beredda att gå 
med på något sådant och endast en rekommendation ingår i direktivet. Det skulle gå lättare 
att acceptera EU:s system om medlemsstaterna gick med på ett åtskilligt tydligare åtagande. 
Gemensamma forskningsprojekt om teknik för att minska luftfartens utsläpp skulle kunna 
utformas tillsammans med tredjeländer. Deras bidrag till anpassning och mildrande där två 
FN-fonder ingår skulle bli till stor nytta för att underlätta stödet till utvecklingsländerna.

Ändringsförslag 24
Satu Hassi, Sabine Wils

Förslag till beslut
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Artikel 3d.4 i direktiv 2003/87/EG ska 
ersättas med följande:
”Medlemsstaterna ska använda intäkter 



AM\925259SV.doc 15/15 PE504.161v01-00

SV

från auktioner av utsläppsrätter för 
internationella insatser för att åtgärda 
klimatförändringarna, framför allt för att 
minska växthusgasutsläppen och anpassa 
utvecklingsländerna till 
klimatförändringarna, samt för 
finansiering av forskning och utveckling 
när det gäller mildrande och anpassning, 
inklusive framför allt inom flygteknik och 
luftfart. Auktionsintäkter bör också 
användas för finansiering av bidrag till 
den globala fonden för energieffektivitet 
och förnybar energi och för åtgärder mot 
avskogning.
Medlemsstaterna ska regelbundet 
underrätta kommissionen om åtgärder 
som vidtagits enligt denna punkt.”

Or. en

Motivering

EU:s system för handel med utsläppsrätter bör att fortsätta omfatta internationell luftfart, 
ända tills det genomförs ett effektivt globalt system som avsevärt minskar luftfartens utsläpp. 
För att skapa förtroende för EU:s system bör intäkterna klart och entydigt öronmärkas för 
internationell klimatfinansiering, inklusive finansiering av forskning och utveckling för att 
minska luftfartens påverkan på klimatet.


