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KORTFATTAD MOTIVERING

Bakgrund

Klimatförändringarna är ett globalt problem och kräver därför åtgärder på det globala planet. 
Beslutet om att ta med luftfarten i EU:s utsläppshandelssystem berodde på att det gick trögt 
med ICAO-processen och det verkade vara ett bra beslut vid den tidpunkt då det fattades. 
Man trodde det var ett exempel som skulle mana till efterföljd och uppmuntra det 
internationella samfundet att ta fram en verkligt global lösning. Många länder planerade redan 
marknadsbaserade åtgärder vid den tidpunkten, men likafullt tedde sig en global uppgörelse 
fortfarande avlägsen. När EU:s utsläppshandelssystem för luftfarten antagits blev det dock 
genast en stor stridsfråga hur dess bestämmelser skulle tillämpas på flygbolag från 
tredjeländer och kort därefter fick detta sina tydliga återverkningar. Genom att 
medlemsstaterna från och med ingången av 2012 tillämpat EU:s utsläppshandelssystem på 
luftfarten har både de och deras flygbolag drabbats av repressalieåtgärder från tredjeländers 
sida, något som kännbart försvagat flygbolagens konkurrenskraft och tillväxtpotential. 
Tillsammans med att tredjeländerna var uppenbart samarbetsovilliga och inte heller ville rätta 
sig efter EU:s utsläppshandelssystem för luftfarten kom detta att tvinga EU att fatta beslutet 
om att ”stanna klockan”, ett beslut som sedermera visat sig både riktigt och klokt. 

Nuläget

Föredraganden anser att det finns flera skäl till att ICAO-processen nu bör få utvecklas i fred, 
och att man inte bör försöka pracka på tredjeländer unionslagstiftningen, eftersom detta inte 
bara skulle leda till att ICAO-processen hamnade i farozonen, utan också till att 
medlemsstaterna och flygbolagen från EU riskerade utsättas för ytterligare repressalieåtgärder 
och handelskrig. Först och främst har man ju redan beslutat om en global marknadsbaserad 
åtgärd och arbetet med den har kommit i gång. Det finns inget annat organ än ICAO där man 
kan uppnå en global lösning. För det andra är det uppenbart att det finns ett aktivt stöd för en 
global mekanism också utanför EU, vilket aldrig hänt förut, och nu är de stora aktörerna 
bokstavligen med på noterna. För det tredje stöder alla berörda parter, bland dem också 
flygbolagen och flygindustrin, denna globala åtgärd, som nu är närmare att förverkligas än 
någonsin förut. Länderna är redo och mera engagerade och villiga att nå fram till en 
överenskommelse än tidigare. Dessutom tillbakavisade ICAO uttryckligen det 
luftrumsanknutna tillvägagångssätt som föreslogs av EU.

Slutsats

Enligt föredragandens syn på saken leder det ovansagda till att EU aktivt måste arbeta för en 
global lösning och inte fortsätta med att agera på egen hand, eftersom detta bara kommer att 
leda till kräftgång i processen. EU måste undvika allt som våra internationella partner 
kommer att anse såsom icke-konstruktivt och som kommer att hindra förhandlingarna inom 
ICAO. Allt som rapporteras från tredjeländer om det nuvarande förslaget talar emot det, och 
därför föreslår föredraganden att ”stanna klockan” ska fortsätta som en EES-intern åtgärd till 
och med 2016. Också om EU:s utsläppshandelssystem inte omfattade mer än detta skulle EU 
fortsätta att gå i bräschen för tidiga åtgärder för att minska luftfartens utsläpp. EU har ju 
visserligen ensamrätt att lagstifta på eget territorium, men likväl tycker föredraganden att det 
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här inte är det rätta sättet om vi faktiskt vill ha en verkligt global lösning. Klimatdiplomati 
betyder att alla berörda parter måste spela med och med gemensamma medel sträva efter ett 
gemensamt mål. Förutom att uppnå en global lösning måste EU också prioritera en tryggad 
framtid för vår flygindustri, med konkurrenskraft och verksamhetsförutsättningar inom denna 
mycket konkurrensutsatta bransch. 

Av ovannämnda skäl föreslår föredraganden att de EES-interna bestämmelserna om att 
”stanna klockan” ska få fortsätta gälla fram till ICAO:s generalförsamling 2016, för att vi ska 
få en verkligt global lösning som utan tvivel blir till nytta både för klimatet och för alla 
berörda parter. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott ta hänsyn till följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Det är följaktligen önskvärt att 
tillfälligt anse de krav som ställs i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG4 vara uppfyllda, om 
skyldigheterna uppfylls avseende en viss 
procent av utsläppen från flygningar till 
och från flygplatser i tredjeländer. Härvid 
betonar unionen att krav kan tillämpas 
för vissa andelar utsläpp från flygningar 
till och från flygplatser i länder i 
Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet (EES), på samma sätt 
som juridiska krav kan tillämpas på större 
delar av utsläppen från flygningar till och 
från sådana flygplatser.

utgår

__________________
4 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om 
ett system för handel med utsläppsrätter 
för växthusgaser inom gemenskapen och 
om ändring av rådets direktiv 96/61/EG 
(EUT L 275, 25.10.2003, s. 32).
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Or. en

Motivering

Skälet behövs inte, eftersom direktivet begränsas till att gälla endast flygningar inom EES.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Tillämpningen av direktiv 2003/87/EG 
fortfarande grundas fortsatt på ankomst 
till eller avgång från flygplatser i EU, 
men för att fungera som ett enkelt och 
användbart medel för att begränsa
tillämpningen av regionala 
marknadsbaserade åtgärder under de sju 
åren fram till dess att en global 
marknadsbaserad åtgärd tas i bruk har 
procentsatserna beräknats av Eurocontrol 
på basis av den proportionella andel av 
storcirkelavståndet mellan 
storflygplatserna inom EES och i 
tredjeländer som inte är mer än 12 sjömil 
utanför den yttersta punkten av EES 
kuster. Eftersom unionen inte anser att en 
global marknadsbaserad åtgärd bör 
baseras på faktiska luftrumshänsyn, i 
stället för på ankomster till och avgångar 
från flygplatser, är dessa procentsatser 
endast relevanta fram till 2020.

utgår

Or. en

Motivering

Skälet behövs inte, eftersom direktivet begränsas till att gälla endast flygningar inom EES.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att fastställa en procentandel av 
de kontrollerade utsläppen för flygningar 
till och från flygplatser i tredjeländer 
måste utsläppsmängden för hela 
flygningen vara känd. Däremot tas ingen 
hänsyn till utsläpp som inte täcks av 
denna andel.

utgår

Or. en

Motivering

Skälet behövs inte, eftersom direktivet begränsas till att gälla endast flygningar inom EES.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Dessutom bör luftfartygsoperatörer i 
fråga om flygningar till och från tredje 
land kunna välja att inte rapportera 
kontrollerade utsläpp från dessa 
flygningar utan i stället förlita sig på en 
så exakt som möjligt utförd bestämning av 
beräknade utsläpp som uppstår vid 
sådana flygningar inom EES.

utgår

Or. en

Motivering

Skälet behövs inte, eftersom direktivet begränsas till att gälla endast flygningar inom EES.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Tillämpning av en procentsats på 
kontrollerade utsläpp för flygningar till 
och från flygplatser i tredjeländer, eller 
möjligheten för aktörerna att använda 
alternativa strategier bör omfatta utsläpp 
från 2014 och framåt i syfte att ge tid för 
aktörer att förstå dessa tillvägagångssätt 
när de planerar sin flygverksamhet.

utgår

Or. en

Motivering

Skälet behövs inte, eftersom direktivet begränsas till att gälla endast flygningar inom EES.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Utan att det påverkar tillämpningen 
av den global marknadsbaserade åtgärd 
som gäller från 2020, bör utsläpp från 
flygningar till och från länder som är 
utvecklingsländer och vars andel av de 
sammanlagda transporterade 
tonkilometerna – revenue ton kilometres –
för internationell civil luftfartsverksamhet 
är mindre än 1 % vara undantagna under 
perioden 2014-2020. Länder som anses 
vara utvecklingsländer för de syften som 
avses i detta förslag bör vara de som vid 
tidpunkten för antagandet av detta förslag 
har förmånstillträde till 
unionsmarknaden i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 978/2012, dvs. sådana 
som inte under 2013 av Världsbanken 
klassificeras som höginkomstländer eller 
högre-medelinkomstländer.

utgår

Or. en
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Motivering

Skälet behövs inte, eftersom direktivet begränsas till att gälla endast flygningar inom EES.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28a – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) alla utsläpp från flygningar till och från 
länder utanför Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet år 2013,

(a) alla utsläpp från flygningar till och från 
länder utanför Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet mellan kalenderåren
2013 och 2016,

Or. en

Motivering

Beslutet om att “stanna klockan” har visat sig riktigt och utslagsgivande för att man ska nå 
fram till en global överenskommelse, och därför ska detta direktiv gälla till utgången av 2016, 
med tanke på den ICAO-församling som ska hållas under det året.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28a – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) utsläpp från flygningar till och från 
länder utanför Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet (EES) varje kalenderår 
under perioden 2014–2020, om den 
operatör som genomför flygningarna har 
överlämnat utsläppsrätter motsvarande de 
procentandelar av deras verifierade 
utsläpp från dessa flygningar som 
förtecknats i enlighet med bilaga IIc eller 
beräknats i enlighet med punkt 6,

utgår
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Or. en

Motivering

Led b behövs inte, eftersom direktivet begränsas till att gälla endast flygningar inom EES. 
Beslutet om att “stanna klockan” har visat sig riktigt och utslagsgivande för att man ska nå 
fram till en global överenskommelse, och därför ska detta direktiv gälla till utgången av 2016, 
med tanke på den ICAO-församling som ska hållas under det året.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28a – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) utsläpp från flygningar som genomförs 
av icke-kommersiella luftfartygsoperatörer 
varje kalenderår fram till 2020, om de 
utsläpp för vilka luftfartygsoperatören 
ansvarar under kalenderåret är mindre än 
1 000 ton,

(b) utsläpp från flygningar som genomförs 
av icke-kommersiella luftfartygsoperatörer 
varje kalenderår mellan 2013 och 2016, 
om de utsläpp för vilka 
luftfartygsoperatören ansvarar under det 
kalenderåret är mindre än 1 000 ton,

Or. en

Motivering

Beslutet om att “stanna klockan” har visat sig riktigt och utslagsgivande för att man ska nå 
fram till en global överenskommelse, och därför ska detta direktiv gälla till utgången av 2016, 
med tanke på den ICAO-församling som ska hållas under det året.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28a – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De verifierade utsläpp som avses i 
punkt 1 b och som beräknats i enlighet 
med bilaga IIc ska anses vara 
luftfartygsoperatörens verifierade utsläpp 
vid tillämpning av artiklarna 11a, 12 

utgår
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och 14.

Or. en

Motivering

Behövs inte, eftersom direktivet begränsas till att gälla endast flygningar inom EES.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28a – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom undantag från artikel 3e.5 och
artikel 3f ska luftfartygsoperatörer som 
omfattas av undantagen enligt punkterna 1 
a till 1 c erhålla ett antal gratis 
utsläppsrätter som minskas i proportion till 
minskningen av skyldigheten att lämna in 
utsläppsrätter enligt de punkterna.

2. Genom undantag från artiklarna 3e.5 
och 3f ska luftfartygsoperatörer som 
omfattas av undantagen enligt punkterna 1 
a–b erhålla ett antal gratis utsläppsrätter 
som minskas i proportion till minskningen 
av skyldigheten att lämna in utsläppsrätter 
enligt de punkterna.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28a – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vad gäller verksamhet under perioden
2013-2020 ska medlemsstaterna 
offentliggöra det antal gratis utsläppsrätter 
för luftfart som tilldelas varje operatör 
senast den [OP: Infoga ett datum fyra
månader efter det att detta direktiv har trätt 
ikraft].

Vad gäller verksamhet under kalenderåren
2013–2016 ska medlemsstaterna 
offentliggöra det antal gratis utsläppsrätter 
för luftfart som tilldelas varje operatör 
senast den [OP: OP: Infoga ett datum 
x månader efter det att detta direktiv har 
trätt ikraft].

Or. en
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Motivering

Beslutet om att “stanna klockan” har visat sig riktigt och utslagsgivande för att man ska nå 
fram till en global överenskommelse, och därför ska detta direktiv gälla till utgången av 2016, 
med tanke på den ICAO-församling som ska hållas under det året.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28a – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Genom undantag från artikel 3d.3 ska 
det antal utsläppsrätter som ska auktioneras 
ut av varje medlemsstat för perioden
2013–2020 minskas för att överensstämma 
med medlemsstatens andel av tillskrivna 
luftfartsutsläpp som följer av tillämpningen 
av artikel 28 a-c.

4. Genom undantag från artikel 3d.3 ska 
det antal utsläppsrätter som ska auktioneras 
ut av varje medlemsstat för kalenderåren
2013–2016 minskas för att överensstämma 
med medlemsstatens andel av tillskrivna 
luftfartsutsläpp som följer av tillämpningen 
av artikel 28 a–c.

Or. en

Motivering

Beslutet om att “stanna klockan” har visat sig riktigt och utslagsgivande för att man ska nå 
fram till en global överenskommelse, och därför ska detta direktiv gälla till utgången av 2016, 
med tanke på den ICAO-församling som ska hållas under det året.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28a – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Genom undantag från artiklarna 3g, 12, 
15 och 18a ska utsläppen för en 
luftfartygsoperatör med sammanlagda 
årliga koldioxidutsläpp på mindre än 
25 000 ton anses vara verifierade utsläpp, 
om de fastställs med hjälp av ett verktyg 
för små utsläppskällor som godkänts av 

5. Genom undantag från artiklarna 3g, 12, 
15 och 18a ska utsläppen för en 
luftfartygsoperatör med sammanlagda 
årliga koldioxidutsläpp på mindre än 
25 000 ton anses vara verifierade utsläpp, 
om de fastställs med hjälp av data från
Eurocontrols stödfacilitet för 
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kommissionen och som Eurocontrol
försett med data från sin stödfacilitet för 
utsläppshandelssystemet, och 
medlemsstaterna får införa förenklade 
förfaranden för icke-kommersiella 
luftfartygsoperatörer, förutsatt att 
noggrannheten inte blir mindre än med ett 
sådant verktyg.

utsläppshandelssystemet, och 
medlemsstaterna får införa förenklade 
förfaranden för icke-kommersiella 
luftfartygsoperatörer, förutsatt att 
noggrannheten inte blir mindre än med ett 
sådant verktyg.

Or. en

Motivering

I det här sammanhanget har verktyget för små utsläppskällor ingen självskriven roll, eftersom 
ett flygbolag kan få utsläppsrapporten från stödfaciliteten för utsläppshandelssystemet, om 
bolaget har licens för att använda detta program.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28a – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Genom undantag från artikel 12.2 a 
och artikel 14.3 får luftfartygsoperatören 
för flygningar till och från länder utanför 
EES välja att inte rapportera utsläppsdata 
enligt procentsatserna i bilaga IIc, så att 
sådana utsläpp i stället beräknas av den 
behöriga myndigheten. Denna beräkning 
ska ta hänsyn till uppgifter som fastställs 
med hjälp av ett verktyg för små 
utsläppskällor som godkänts av 
Europeiska kommissionen och som 
Eurocontrol försett med data från sin 
stödfacilitet för utsläppshandelssystemet. 
Den behöriga myndigheten ska 
rapportera alla sådana beräkningar till 
kommissionen. Beräkningar av utsläpp i 
sådana fall ska anses vara de verifierade 
utsläppen från luftfartygsoperatörens 
verksamhet vid tillämpning av artiklarna 
11a och 12, 14 och 28a.

utgår
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Or. en

Motivering

Punkten behövs inte, eftersom direktivet begränsas till att gälla endast flygningar inom EES, i 
samband med vilka sedvanliga rapporteringsskyldigheter gäller.

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Bilagorna ska ändras i enlighet med 
bilagan till det här direktivet.

utgår

Or. en

Motivering

Behövs inte, eftersom direktivet begränsas till att gälla endast flygningar inom EES.


