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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar återge delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt, vilka inte har ändrats i förslaget till akt, ska 
dessa markeras med fet stil. Eventuella strykningar i sådana delar ska 
markeras enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om tillfälliga undantag från 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med 
utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen
(COM(2012)0697 – C7-0385/2012 – 2012/0328(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2012)0697),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 192.1 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0385/2012),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av 
den…1,

– med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den…2,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandet från utskottet för transport och turism (A7-0000/2013).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till beslut
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I syfte att underlätta dessa framsteg och (2) I syfte att underlätta dessa framsteg och 

                                               
1 EUT C…
2 EUT C…
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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 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 
avser kalenderåren 2010 till och med 
2012 beträffande rapportering av 
verifierade utsläpp och för motsvarande 
återlämnande av utsläppsrätter från 
inkommande och utgående trafik till och 
från sådana flygplatser och 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. 
Luftfartygsoperatörer som vill fortsätta att 
uppfylla dessa krav bör ha rätt att göra det.

Or. en

Motivering

Här görs det klart att undantaget från artikel 16 i direktiv 2003/87/EG hänför sig uteslutande 
till kraven för kalenderåren 2010 till och med 2012. För att medlemsstaterna inte ska behöva 
införliva beslutet bör undantagets räckvidd göras mycket tydlig, så att inga oklarheter 
uppstår.

Ändringsförslag 2

Förslag till beslut
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Europeiska unionen förväntar sig att 
Internationella civila 
luftfartsorganisationens (ICAO) 
generalförsamling ska komma överens 
om en global marknadsbaserad åtgärd 
med en realistisk tidsplan för 
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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

Det måste göras klart att EU har högst tydliga förväntningar på ICAO:s generalförsamling 
och att inte alla resultat kan betraktas som en framgång.

Ändringsförslag 3

Förslag till beslut
Skäl 3

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 utfärdats för 
sådana verksamheter för 2012. Av samma 
skäl bör sådana utsläppsrätter inte beaktas 
vid beräkning av rättigheter att använda 
internationella krediter inom ramen för 
direktiv 2003/87/EG.

Or. en

Motivering

Såsom det påpekats i det föregående bör lydelsen inte lämna något tolkningsutrymme. Därför 
bör det klart framgå att antalet utsläppsrätter som ska återlämnas bygger på andelen av 
verifierade tonkilometer för relevanta luftfartsverksamheter, utgående från referensåret 2010. 
I annat fall kan operatörerna tänkas tolka mängden annorlunda. Dessutom bör det göras 
klart att det endast är utsläppsrätter för luftfart för 2012 som ska återlämnas för att 
annulleras. I annat fall skulle det uppstå en snedvridning av antalet utsläppsrätter i omlopp 
såsom referens för de 15 procent som ska auktioneras ut (se ändringsförslag 4).
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Ändringsförslag 4

Förslag till beslut
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Utsläppsrätter som inte utfärdats till 
sådana operatörer eller återlämnats bör 
annulleras. Antalet utsläppsrätter som 
auktioneras ut kommer att vara förenligt 
med artikel 3d.1 i direktiv 2003/87/EG,

(4) Utsläppsrätter för luftfart för 2012 som 
inte utfärdats till sådana operatörer eller 
återlämnats bör annulleras. Antalet 
utsläppsrätter som auktioneras ut av 
medlemsstaterna bör minskas enligt 
kommissionens beräkningar, så att den 
totala mängden utsläppsrätter för luftfart 
för 2012 som är i omlopp minskas med 
15 procent.

Or. en

Motivering

Om inte denna ändring görs finns det ingen rättslig grund för att minska den mängd som ska 
auktioneras ut. För att göra det möjligt att auktionera ut ett minskat antal utsläppsrättigheter, 
med hänsyn tagen till annulleringen av gratisrättigheter enligt artikel 2, måste beslutet 
innefatta ett undantag från artikel 3d i direktivet, framför allt från punkterna 1 och 3. Som ett 
resultat av detta ska 15 procent av den totala mängden utsläppsrätter i omlopp auktioneras 
ut.

Ändringsförslag 5

Förslag till beslut
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. För att varken konkurrensen ska 
snedvridas eller systemets miljöintegritet 
försvagas bör det nuvarande undantaget 
gälla i högst ett år. Ytterligare 
lagstiftningsåtgärder vore på plats endast 
om det vid ICAO:s generalförsamling 
görs tydliga och tillräckliga framsteg med 
utsläppen från den internationella 
luftfarten, också i form av en 
överenskommelse om en global 
marknadsbaserad åtgärd med en realistisk 
tidsplan för genomförandet och om en 
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icke-diskriminerande ram, där utsläppen 
från den internationella luftfarten ges 
omfattande täckning av nationella och 
regionala marknadsbaserade åtgärder, i 
avvaktan på att den globala 
marknadsbaserade åtgärden börjar 
tillämpas. 

Or. en

Motivering

Det måste göras klart att förslaget gäller endast ett år och att om man inte kommer fram till 
någon mer betydande lösning vid ICAO:s generalförsamling i september 2013, då kommer 
direktivet att tillämpas som planerat, i vilket ingår att det också kommer att omfatta 
interkontinentala flygningar.

Ändringsförslag 6

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 
avser kalenderåren 2010 till och med 
2012 och som fastställs i artikel 12.2 a och 
artikel 14.3 i direktiv 2003/87/EG 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 antal utsläppsrätter för 
luftfart för 2012 som motsvarar andelen 
verifierade tonkilometer för sådan 
verksamhet under referensåret 2010 till 
någon medlemsstat för annullering.

Or. en



PE502.041v01-00 10/15 PR\922238SV.doc

SV

Motivering

Här görs det klart att undantaget från artikel 16 i direktiv 2003/87/EG hänför sig uteslutande 
till kraven för kalenderåren 2010 till och med 2012. För att medlemsstaterna inte ska behöva 
införliva beslutet bör undantagets räckvidd göras mycket tydlig, för att inga oklarheter ska 
uppstå.

Ändringsförslag 7

Förslag till beslut
Artikel 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska annullera alla 
utsläppsrätter för 2012 avseende flygningar 
till och från flygplatser som avses i artikel 
1 som antingen inte har utfärdats eller, om 
de utfärdats, har återlämnats till den 
berörda medlemsstaten.

Medlemsstaterna ska annullera alla 
utsläppsrätter för luftfart för 2012 
avseende flygningar till och från 
flygplatser som avses i artikel 1 som 
antingen inte har utfärdats eller, om de 
utfärdats, har återlämnats till den berörda 
medlemsstaten Genom undantag från 
artikel 3d i direktiv 2003/87/EG ska 
medlemsstaterna auktionera ut ett 
minskat antal utsläppsrätter för luftfart 
för 2012. Denna minskning ska stå i 
proportion till minskningen av det totala 
antalet utsläppsrätter för luftfart som är i 
omlopp.

Or. en

Motivering

Om inte denna ändring görs finns det ingen rättslig grund för att minska den mängd som ska 
auktioneras ut. För att göra det möjligt att auktionera ut ett minskat antal utsläppsrättigheter, 
med hänsyn tagen till annulleringen av gratisrättigheter enligt artikel 2, måste beslutet 
innefatta ett undantag från artikel 3d i direktivet, framför allt från punkterna 1 och 3. Som ett 
resultat av detta ska 15 procent av den totala mängden utsläppsrätter i omlopp auktioneras 
ut.
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MOTIVERING

Befintlig lagstiftning:

Efter en lång och ingående behandling av ärendet kom Europaparlamentet och ministerrådet 
2008 överens om att luftfarten ska omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter 
(ETS). 

Rådet gav sitt enhälliga stöd till lagstiftningen och Europaparlamentet stödde den med 
över 90 procent av rösterna. Orsaken till att luftfarten skulle omfattas var att man måste 
åtgärda de snabbt växande utsläppen av växthusgaser från denna sektor. Från och med 1990, 
alltså Kyotoprotokollets basår, har luftfartens utsläpp av växthusgaser ökat med omkring 
100 procent. Detta står i bjärt kontrast till att dessa utsläpp av växthusgaser ofrånkomligen 
måste minskas och dessutom till tvågradersmålet, som det internationella samfundet ställt sig 
bakom, till exempel i Cancún.
Det vore dessutom ansvarslöst att inte göra något åt luftfartens utsläpp, i och med att det vore 
både inkonsekvent och orättvist mot andra näringsgrenar och transportmedel, som omfattas av 
lagstiftning i EU och medlemsstaterna. ETS är mycket hovsamt för luftfarten, jämfört med 
andra näringsgrenar i Europeiska unionen. Luftfarten bör minska sina utsläpp endast med 
5 procent fram till 2020, jämfört med en minskning på 21 procent för andra näringsgrenar och 
den kan dessutom använda minskningar från andra branscher. Av luftfartens utsläppsrätter 
utauktioneras endast 15 procent, medan däremot 100 procent av kraftbolagens utsläppsrätter 
utauktioneras och gratistilldelningen är lägre på många håll inom näringslivet. Belastningen 
för passagerarna och flygbolagen är mycket måttlig. Enligt kommissionen skulle priset på en 
interkontinental flygbiljett öka med mindre än två euro om flygbolagen inte tar med i priset de 
utsläppsrättigheter de fått genom gratistilldelning. Många flygbolag, både inom och utanför 
Europa, har redan genomfört måttliga prishöjningar till följd av att ETS införts. Som exempel 
kan nämnas att Ryanair höjt biljettpriset med 25 cent per flygning1. Många av de skatter och 
avgifter som införts av EU:s medlemsstater och av tredjeländer, såsom Förenta staterna och 
Indien, belastar biljettpriserna åtskilligt mer.
”ETS kostar mindre för en flygning från London Heathrow till Shanghai än vad en kopp kaffe 
kostar på Heathrow” (J.G. Gerbrandy, vice ordförande för miljöutskottet).

Nuvarande lagstiftning omfattar alla flygningar som startar och/eller landar i Europa
och flygbolag från tredjeländer deltar i ETS då de startar och/eller landar i Europa. Att 
ankommande och avgående flygningar tagits med beror i huvudsak på miljöskäl, eftersom två 
tredjedelar av utsläppen kommer från interkontinentala flygningar och endast en tredjedel 
från flygningar inom Europeiska unionen. Denna föreskrift har noggrant undersökts, inte bara 
av kommissionens jurister utan också av oberoende jurister, och av bedömningen har det 
framgått att den står helt i överensstämmelse med internationell rätt.

Utmaningen från tredjeländer och en kritisk bedömning:

Redan innan lagstiftningen antogs hade tredjeländer såsom Förenta staterna och Kina motsatt 
sig att deras respektive flygbolag skulle omfattas av systemet. Utgående från den juridiska 

                                               
1 Ryanair flyger mestadels inom Europeiska unionen.
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bedömningen och de politiska och miljörelaterade argumenten för likabehandling har 
parlamentet och rådet likväl beslutat att ta med flygbolag från tredjeländer på icke-
diskriminerande bas. Förenta staternas flygbolagsförening och tre flygbolag från Förenta 
staterna ifrågasatte lagstiftningen, utgående från brittisk lag, och fallet hänsköts till 
Europeiska domstolen. Domstolen beslutade otvetydigt att lagstiftningen stämde överens 
med internationell rätt (domstolens dom av den 21 december 2011 i mål C-366/10). Från 
tredjelandshåll gjordes gällande att Europeiska unionen skulle ta betalt av deras flygbolag 
också när de använde ländernas eget territorium, till exempel ta betalt av flygbolag när de 
flyger över Förenta staternas territorium. Det stämmer inte, eftersom ETS hänför sig till 
ankomster till och avgångar från flygplatser och mätningarna görs utgående från utsläppen när 
planen är på väg. Detta är inte något särdrag för ETS. Också i samband med nationella 
avgifter och skatter, till exempel dem som uppbärs av Storbritannien och Tyskland, tillämpas 
en liknande princip. Storbritanniens passageraravgifter Air Passenger Duty (APD) är högre 
för en flygning till Mexico City än till Toronto i Kanada. 

Flygning från London till Mexico City
För en flygning i affärsklass från London till 
Mexico City (omkring 5 000 miles) kommer det 
efter den 1 april 2012 att tas ut en APD-avgift på 
162 GDP (195 EUR eller 257 USD).

Flygning från London till Toronto

För en flygning till Toronto i Kanada (omkring 
3 500 miles) är APD-avgiften endast 130 GBP 
(156 EUR eller 206 USD). 

Skillnaden i pris beror på skillnaden i avstånd. En stor del av sträckan går genom Förenta 
staternas luftrum. Detta innebär att skillnaden i APD-avgift mellan 130 GBP och 162 GDP 
beror på det längre avståndet, som i huvudsak går genom Förenta staternas luftrum.
Detsamma gäller för Tysklands flygskatt.

Flygning från Frankfurt till Warszawa

För en flygning från Frankfurt till Warszawa tas det 
ut 7,50 EUR (10 USD) i tysk flygpassagerarskatt. 
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Flygning från Frankfurt till Tokyo

För en flygning från Frankfurt till Tokyo tas det ut 42,18 EUR 
(56 USD) i tysk flygpassagerarskatt. 

Detta innebär att skillnaden mellan den mycket låga tyska flygpassagerarskatten och den 
mycket höga flygpassagerarskatten beror av den mycket längre sträckan, som i huvudsak går 
genom Rysslands luftrum. 

Både Tysklands åtgärd och Storbritanniens passageraravgift accepteras av tredjeländer och 
föranleder varken någon särskilt intensiv kritik eller något slags repressalier. Liksom 
fallet är med ETS intar staterna den ståndpunkten att de har rätt att avgiftsbelägga flygningar 
som startar eller landar i respektive länder. På det här sättet motiveras också skatterna i 
Förenta staterna och Indien. Detta visar att det finns ett stort politiskt inslag i diskussionen.
En viss del av motståndet kan ha sin upprinnelse i antagandet om att unionslagstiftningen inte 
är lika viktigt som medlemsstaternas lagstiftning. Att ETS särskilt motiveras av omsorg om 
begränsning av klimatförändringarna kan också vara en orsak till den skarpa kritiken från 
somliga tredjeländer. Till exempel vill den nya majoriteten i Förenta staternas representanthus 
visa att deras eget förslag om klimatlag, som också omfattade internationell luftfart (Waxman-
Markey) inte alls är aktuellt längre.

ICAO-processen:

Redan så tidigt som 1997 fick Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO) i 
uppgift att reglera utsläppen från luftfarten.
Tyvärr har man hittills inte kommit fram till någon lösning. EU har alltid sagt att vi helst 
uppenbarligen skulle vilja ha en internationell överenskommelse och i den nuvarande 
lagstiftningen om ETS ingår också en skyldighet att fortsätta förhandlingarna. Vid ett möte 
som hölls av ICAO:s råd den 9 november 2012 gjordes avsevärda framsteg i riktning mot 
målet om en världsomfattande reglering av utsläppen från luftfarten. En högnivågrupp har 
inrättats för att förbereda en lösning vid ICAO:s nästa generalförsamling. ICAO:s 
generalförsamling sammankommer endast vart tredje år och nästa gång kommer det att ske i 
september 2013. Tredjeländer som motsätter sig det europeiska systemet har alltid sagt sig 
vilja ha en världsomfattande lösning under ICAO:s överinseende.
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Tyvärr har de som motsätter sig ETS än så länge inte lyckats komma överens om exakt på 
vilka sätt ICAO bör lösa problemet. Erkännas bör dock att engagemanget till förmån för 
ICAO:s ledarskap är mycket starkt.

”Stanna klockan”-förslaget:

Mot bakgrund av beslutet från ICAO:s råd av den 9 november 2012 tillkännagav 
kommissionen ett förslag om att tillfälligt upphöra med tillämpningen av ETS på 
interkontinentala flygningar.

Den 20 november lade kommissionen fram ett förslag för parlamentet och rådet om att 
”stanna klockan”. Detta förslag syftar till att ytterligare stärka den positiva utvecklingen 
inom ICAO och öka chanserna för ett lyckat resultat vid ICAO:s generalförsamling 
2013. Det handlar då för det första om att utveckla en global marknadsbaserad åtgärd och för 
det andra om att anta en ram som underlättar medlemsstaternas tillämpning av 
marknadsbaserade åtgärder på den internationella luftfarten, innan den globala 
marknadsbaserade åtgärden träder i kraft.

Enligt förslaget ska ETS inte tillämpas på utsläppen från interkontinentala flygningar 
under 2012. Inomeuropeiska flygningar kommer att omfattas av den i direktivet 
föreskrivna skyldigheten, såsom det beslutats av parlamentet och rådet 2008. Alla 
åtgärder är icke-diskriminerande, vilket innebär att samma regler gäller både för 
EUflygbolag och för tredjeländers flygbolag. Detta innebär att direktivets skyldigheter 
kommer att gälla både för ett flygbolag från EU som flyger från en flygplats i EU till en 
flygplats i ett tredjeland och för ett flygbolag som kommer från ett tredjeland och utför en 
inomeuropeisk flygning.

Föredragandens rekommendation:

Föredraganden välkomnar i princip kommissionens förslag och rekommenderar att det 
snabbt ska antas. Enligt det nuvarande direktivet måste flygbolagen lämna tillbaka sina 
utsläppsrätter fram till den 30 april 2013. Av omsorg om ett tydligt rättsläge bör således 
lagstiftningsförfarandet ha slutförts före den dagen, med erkänsla för att argumenten måste 
bedömas omsorgsfullt och kollegerna inom utskotten ENVI och TRAN måste kunna lägga 
fram ändringsförslag.
Vissa ändringar ter sig nödvändiga av juridiska skäl. De syftar endast till att klarlägga 
förslagets syfte, enligt vad som fastställts i motiveringen, skälen och kommissionens bifogade 
meddelande.
Eftersom kommissionen inte avser att medlemsstaterna ska införliva beslutet med sin 
nationella lagstiftning måste det få en exakt lydelse och det bör inte finnas något utrymme för 
olika tolkningar. Genom att man klart säger ut vilka krav som kommer att omfattas av 
undantaget samt hur många och vad slags utsläppsrätter operatörerna måste lämna tillbaka för 
att kunna använda undantaget skapas det rättssäkerhet.
Likaså behövs det en rättslig grund för minskningen av antalet utsläppsrätter som ska 
auktioneras ut, något som inte är fallet nu, eftersom förslaget innefattar endast ett undantag 
från artikel 16. Om man inte ändrar sättet att beräkna det antal utsläppsrätter som ska 
auktioneras ut, då skulle medlemsstaterna få auktionera ut samma antal och det är uppenbart 
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inte meningen. I stället bör det antal som ska auktioneras ut uppgå till 15 procent av det totala 
antalet utsläppsrätter för luftfarten som var i omlopp 2012 (se ändringsförslagen 1, 3, 4, 6, 7).

Det måste göras klart att alternativet med att tillämpa systemet endast inom EU inte kan 
komma i fråga under längre tid än ett år. Alla flygbolag som trafikerar samma rutter 
behandlas lika. De utsläppsrätter som ska lämnas tillbaka senast den 30 april 2013 omfattar 
året 2012, ett år då koldioxidpriset var mycket lågt (mellan 6 och 8 euro) och då flygbolagen 
kan använda upp till 15 procent tillgodoräknanden inom ramen för mekanismen för ren 
utveckling. Här har vi orsaken till att den eventuella snedvridningen av konkurrensen mellan 
EU-flygbolag och flygbolag från tredjeländer, i form av incitament för att trafikera olika 
rutter, är begränsad, exempelvis till 13,6 cent för en flygning från Hamburg till Frankfurt. Om 
den här situationen fick fortsätta skulle den dock avsevärt kunna snedvrida konkurrensen och 
den skulle inte heller vara tillräckligt ambitiös ur miljösynvinkel. Därför måste det göras klart 
att förslaget om att ”stanna klockan” inte kan förlängas efter den 31 december 2013. Likaså 
måste det göras klart vad EU väntar sig av ICAO:s generalförsamling. Vilket som helst 
resultat kan inte betraktas som ett tillfredsställande resultat. Redan i den befintliga 
lagstiftningen anges det att vi är beredda att ändra vår lagstiftning när man uppnått en 
världsomfattande överenskommelse. Det måste göras klart att en världsomfattande 
överenskommelse där utsläppen från luftfarten i tillfredsställande grad ingår inte kommer att 
föreligga vid utgången av 2013. Därför måste vi under tiden anta en ram för regionala och 
nationella system. EU bör dock inte gå med på att nuvarande lagstiftning helt sonika 
avskaffas, mot bakgrund av en överenskommelse inom ramen för ICAO som framstår bara 
som en möjlighet (se ändringsförslagen 2 och 5).

Kommissionens förslag gör det möjligt att låta det helt klart framgå att det inte är EU som 
rider spärr mot en internationell överenskommelse. Om det skulle hända att tredjeländer
inte visar någon verklig kompromissvilja inom ICAO ens efter det att detta förslag antagits, är 
detta en helt klar signal om att de som hela tiden propsar på en internationell lösning inom 
ICAO i själva verket inte alls gått in för en sådan lösning. Om däremot ICAO når fram till en 
överenskommelse skulle detta vara den bästa lösningen för alla, också för 
Europeiska unionen.


