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1. Sammendrag

Andrageren mener, at politikere og miljøaktivister skræmmer offentligheden med deres 
oplysninger om konsekvenserne af CO2-emissioner fra menneskelige aktiviteter. Hun er ikke 
overbevist om disse emissioners skadelige indvirkninger på miljøet. Hun henviser især til 
lufttransporten, som hun hævder, er blevet sat i et ugunstigt lys med det formål at indkassere 
flere skatter via en CO2-afgift. Dette gør lufttransporten alt for dyr, hvilket er skadeligt for 
økonomien og konkurrenceevnen. Andrageren hævder, at lufttransporten kun tegner sig for en 
lille del af de samlede drivhusgasemissioner, og at der allerede er truffet mange 
foranstaltninger for at reducere energiforbruget og emissionerne. Hun opfordrer til at afskaffe 
miljø- og CO2-afgifterne på lufttransport. Hun mener endvidere, at biobrændstoffer til biler 
og luftfartøjer bør afskaffes, fordi produktionen af sådanne biobrændstoffer er etisk og 
moralsk uansvarlig set i lyset af fødevaresituationen i verden.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. oktober 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. februar 2013

Europa-Kommissionen foreslog luftfarten medtaget under anvendelsesområdet for EU's 
emissionshandelsordning, fordi lufttrafikken er den hurtigst voksende bidrager til CO2-
emissioner, og fordi man mente, at alle transportsektorer skulle bidrage til 
emissionsreduktionsindsatsen for at sikre ensartede spilleregler. Den internationale luftfart 
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forventes at vokse med 4-5 % om året i de kommende år og denne trafik at være fordoblet 
omkring 2020, hvilket betyder, at enhver væsentlig CO2-reduktion som følge af teknologiske 
fremskridt vil blive udlignet af denne hastige vækst. Som FN's Klimapanel (IPCC1) har 
forklaret, så er emissionerne fra luftfarten særligt skadelige, fordi luftfartøjer udleder gasser 
og partikler direkte ud i atmosfæren, og især kuldioxid har en lang levetid i atmosfæren.

Emissionshandelsordningen er ikke en skat og gør ikke flyrejser urimeligt dyre. 
Luftfartsoperatørerne kan reagere på CO2-begrænsningerne ved enten at investere i mere 
effektive fly eller købe emissionstilladelser på markedet i tillæg til dem, de er blevet tildelt 
uden omkostninger. Indvirkningen på flypriserne vil være begrænset. Hvis man forestiller sig, 
at luftfartsselskaberne sender den fulde værdi af de emissionstilladelser, de har modtaget 
gratis, videre til deres kunder, vil en returflyrejse inden for Unionen i 2020-billetpriser i 
gennemsnit stige med 1,8 EUR.

Det er også vigtigt at huske, at Europa-Kommissionen foreslog, at luftfarten kom ind under 
emissionshandelsordningen, efter at have gennemført en omfattende høring af interessenterne.  

Hvad angår  biobrændstoffer har Europa-Kommissionen defineret juridisk bindende 
bæredygtighedskriterier for produktionen af biobrændstoffer, og den lægger stor vægt på at 
begrænse de dermed forbundne miljøindvirkninger. Disse bæredygtighedskriterier skal sikre, 
at produktionen af biobrændstoffer ikke finder sted i områder med stor biodiversitet, og alle 
producenter skal bevise, at de overholder dette krav. 

Alle sektorer bør bidrage til emissionsreduktionsindsatsen. Medtagelsen af luftfarten i 
emissionshandelsordningen og anvendelsen af biobrændstoffer har til formål at tage hånd om 
de hastigt stigende CO2-emissioner fra luftfarten på en omkostningseffektiv måde.

Lovgivningen om indførelse af emissionshandelsordningen og om biobrændstoffer bør ikke 
ophæves. Kommissionen har ingen planer om at ændre disse politikker for indeværende.

                                               
1 http://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/spm/av-en.pdf


