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8.9.2017 A8-0258/36 

Ändringsförslag  36 

Peter Liese 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0258/2017 

Julie Girling 

EU:s utsläppshandelssystem: förlängning av nuvarande begränsade räckvidd för 

luftfartsverksamhet och förberedelse för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd 

från och med 2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led -1a (nytt) 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 3d – punkt 2 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (-1a) Artikel 3d punkt 2 ska ersättas med 

följande: 

2.  Från den 1 januari 2013 ska 15 % av 

utsläppsrätterna fördelas genom auktion. 

Denna andel får höjas som ett led i den 

allmänna översynen av detta direktiv. 

2.  Från den 1 januari 2021 ska 50 % av 

utsläppsrätterna fördelas genom auktion, 

förutsatt att dessa inte behövs för att 

undvika tillämpningen av artikel 10a.5 

mellan 2021 och 2030. I så fall ska de 

användas i detta syfte.” 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/37 

Ändringsförslag  37 

Peter Liese 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0258/2017 

Julie Girling 

EU:s utsläppshandelssystem: förlängning av nuvarande begränsade räckvidd för 

luftfartsverksamhet och förberedelse för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd 

från och med 2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 2 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 28b – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Om det i rapporten anges att 

verkställbarheten, öppenheten och 

styrningen är tillräcklig för en global 

marknadsbaserad åtgärd, att 

kvalitetskraven för utsläppskrediter är 

tillräckliga, att reglerna för 

övervakning, rapportering och 

verifiering av utsläpp är tillförlitliga 

samt att lika behandling på linjer är 

säkerställt, ska kommissionen, om så är 

lämpligt, föreslå att undantaget 

förlängs med 15 år.  

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/38 

Ändringsförslag  38 

Peter Liese 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0258/2017 

Julie Girling 

EU:s utsläppshandelssystem: förlängning av nuvarande begränsade räckvidd för 

luftfartsverksamhet och förberedelse för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd 

från och med 2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Förslag till förordning 

Skäl 3 

 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) Ett bindande mål om att senast 2030 

minska växthusgasutsläppen från hela 

ekonomin med minst 40 % jämfört med 

1990 fastställdes av Europeiska rådet 

den 23–24 oktober 2014. Vid rådets 

möte den 6 mars 2015 godkändes 

formellt detta bidrag från unionen och 

medlemsstaterna som deras planerade 

nationellt fastställda bidrag inom ramen 

för Parisavtalet. Enligt Europeiska 

rådets slutsatser från oktober 2014 ska 

målet uppnås gemensamt av unionen på 

det mest kostnadseffektiva sättet, med 

minskningar på 43 % i sektorer som 

omfattas av EU:s utsläppshandelssystem 

och minskningar på 30 % i sektorer som 

inte omfattas av utsläppshandeln, fram 

till 2030 jämfört med 2005. Alla 

sektorer inom ekonomin bör bidra till att 

uppnå dessa utsläppsminskningar.  

(3) Ett bindande mål om att senast 2030 

minska växthusgasutsläppen från hela 

ekonomin med minst 40 % jämfört med 

1990 fastställdes av Europeiska rådet 

den 23–24 oktober 2014. Vid rådets 

möte den 6 mars 2015 godkändes 

formellt detta bidrag från unionen och 

medlemsstaterna som deras planerade 

nationellt fastställda bidrag inom ramen 

för Parisavtalet. Enligt Europeiska 

rådets slutsatser från oktober 2014 ska 

målet uppnås gemensamt av unionen på 

det mest kostnadseffektiva sättet, med 

minskningar på 43 % i sektorer som 

omfattas av EU:s utsläppshandelssystem 

och minskningar på 30 % i sektorer som 

inte omfattas av utsläppshandeln, fram 

till 2030 jämfört med 2005. Alla 

sektorer inom ekonomin bör bidra till att 

uppnå dessa utsläppsminskningar, och 

därför bör kommissionen bland annat 

tillhandahålla en plattform för utbyte 

av bästa praxis och lärdomar bland 

medlemsstaterna inom sektorn för 

utsläppssnål rörlighet.  

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/39 

Ändringsförslag  39 

Peter Liese 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0258/2017 

Julie Girling 

EU:s utsläppshandelssystem: förlängning av nuvarande begränsade räckvidd för 

luftfartsverksamhet och förberedelse för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd 

från och med 2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

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 

(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 

internationell rätt. Till detta kommer 

att medlemsstaterna sedan 2004 och 

2008 återigen åtagit sig att genomföra 

det gemensamma europeiska 

luftrummet, med hänsyn till att 

volymen i flygtrafiken under de 

kommande åren tilltar. För att 

flygledningstjänsten ska bli 

framgångsrik måste Sesar genomföras 

snabbare och innovativ teknik måste 

främjas inom ramen för Clean Sky-

projektet. Införandet av Internationella 

civila luftfartsorganisationens (Icao) 

globala marknadsbaserade åtgärd bör 
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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. 

bidra till ytterligare framsteg i arbetet 

med att minska luftfartens utsläpp. 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 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. 
 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/40 

Ändringsförslag  40 

Peter Liese 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0258/2017 

Julie Girling 

EU:s utsläppshandelssystem: förlängning av nuvarande begränsade räckvidd för 

luftfartsverksamhet och förberedelse för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd 

från och med 2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

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 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 

(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 planerar Icao 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 fram till 2021, 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 
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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. 

särskilda reserven, vara detsamma som 

skulle ha varit fallet för 2016, och i 

proportion till den minskade 

skyldigheten att lämna in utsläppsrätter. 

För att motverka koldioxidutsläppen 

från luftfartssektorn ska unionen 

fortsätta att arbeta med att stödja 

medlemsstaterna i användningen av 

intäkter från utauktioneringen av 

utsläppsrätter för projekt såsom Sesar, 

Clean Sky och andra innovativa 

projekt. 

 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/41 

Ändringsförslag  41 

Peter Liese 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0258/2017 

Julie Girling 

EU:s utsläppshandelssystem: förlängning av nuvarande begränsade räckvidd för 

luftfartsverksamhet och förberedelse för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd 

från och med 2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Förslag till förordning 

Skäl 6b (nytt) 

 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (6b)  Flera lagstiftningsakter har antagits 

på unionsnivå i syfte att förebygga 

fragmenteringen av det europeiska 

luftrummet för att främja 

flygtrafikflödet och kontrollera 

användningen av luftrummet, och 

därmed minska utsläppen. Inom 

unionen bör systemet Corsia ses som 

en del av Icaos så kallade ”korg med 

åtgärder”, tillsammans med 

medlemsstaternas fullständiga 

genomförande av lagstiftningen om 

det gemensamma europeiska 

luftrummet, Sesar, användningen av 

GNSS för satellitbaserad navigation 

och gemensamma teknikinitiativ 

såsom Clean Sky I och Clean Sky II. 

Alla framtida auktionsintäkter från 

utsläppsrätter bör öronmärkas för 

utveckling av ovannämnda 

forsknings- och utvecklingsprogram, 

liksom för gemensamma projekt, 

som syftar till att utveckla en 

uppsättning grundläggande 

driftskompatibel kapacitet i alla 

medlemsstater. Detta gäller framför 

allt sådan kapacitet som förbättrar 



 

AM\1133933SV.docx  PE605.642v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

infrastrukturen för flygtrafiktjänster, 

tillhandahållandet av 

flygtrafiktjänster och användningen 

av luftrummet, som krävs för 

genomförandet av huvudplanen för 

den europeiska flygledningstjänsten. 

Kommissionen bör rapportera till 

Europaparlamentet och rådet om 

vilka åtgärder som medlemsstaterna 

vidtagit för att genomföra den 

globala marknadsbaserade åtgärden 

i syfte att minska luftfartens 

växthusgasutsläpp, inklusive den 

information om hur intäkterna 

används som lämnats av 

medlemsstaterna i enlighet med 

artikel 17 i förordning (EU) nr 

525/2013. 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/42 

Ändringsförslag  42 

Peter Liese 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0258/2017 

Julie Girling 

EU:s utsläppshandelssystem: förlängning av nuvarande begränsade räckvidd för 

luftfartsverksamhet och förberedelse för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd 

från och med 2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led -1d (nytt) 

Direktiv 2003/87/EG 

Artikel 3d – punkt 4 – stycke 1 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (-1d) 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 unionen och 

tredjeländer, bland annat för att minska 

utsläppen av växthusgaser, göra 

anpassningar till klimatförändringens 

följder i unionen 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. ” 

”Alla intäkter från auktionering av 

utsläppsrätter bör användas för att komma 

till rätta med klimatförändringar i unionen 

och tredjeländer, bland annat för att minska 

utsläppen av växthusgaser, göra 

anpassningar till klimatförändringens 

följder i unionen 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 

unionssystemet och att finansiera 

gemensamma företaget Sesar och de 

gemensamma teknikinitiativen Clean Sky, 

och alla initiativ som möjliggör en allmän 

användning av GNSS för satellitbaserad 

navigering och driftskompatibel kapacitet 

i alla medlemsstater, framför allt 

kapacitet som förbättrar infrastrukturen 

för flygtrafiktjänster, tillhandahållandet 

av flygtrafiktjänster och användningen av 

luftrummet. Auktionsintäkter får också 
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användas för finansiering av bidrag till den 

globala fonden för energieffektivitet och 

förnybar energi och för åtgärder mot 

avskogning. Särskild hänsyn bör tas till 

medlemsstater som använder dessa 

intäkter för att medfinansiera initiativ till 

eller program för forskning och 

innovation enligt det nionde 

ramprogrammet för forskning. 

Medlemsstaterna ska underrätta 

kommissionen om åtgärder som vidtagits 

enligt denna punkt. Transparensen i 

användningen av intäkter från 

auktionering av utsläppsrätter enligt detta 

direktiv är av avgörande vikt när det 

gäller att underbygga unionens 

åtaganden. 

Or. en 

 

 

 


