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Ändringsförslag 47
Matthias Groote

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Skäl 16

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(16) Luftfarten påverkar det globala 
klimatet genom utsläpp av koldioxid, 
kväveoxider, vattenånga, sulfatpartiklar 
och sotpartiklar. IPCC uppskattar att 
luftfartens samlade påverkan för 
närvarande är två till fyra gånger större än 
enbart inverkan från dess tidigare 
koldioxidutsläpp. Nya forskningsrön i 
gemenskapen visar att luftfartens samlade 
påverkan kan vara omkring två gånger 
högre än påverkan från enbart 
koldioxidutsläpp. Ingen av dessa 
uppskattningar tar emellertid hänsyn till 
cirrusmolnens inverkan, om vilken det 
råder stor osäkerhet. Enligt artikel 174.2 i 
fördraget ska gemenskapens miljöpolitik
bygga på försiktighetsprincipen. I väntan 
på framsteg inom forskningen bör 
åtgärder så långt som möjligt vidtas mot all 
påverkan på grund av luftfart. 
Kväveoxidutsläpp kommer att regleras 
genom annan lagstiftning som 
kommissionen ska lämna förslag till under 
2008.

(16) Luftfarten påverkar det globala 
klimatet genom utsläpp av koldioxid, 
kväveoxider, vattenånga, sulfatpartiklar 
och sotpartiklar. IPCC uppskattar att 
luftfartens samlade påverkan för 
närvarande är två till fyra gånger större än 
enbart inverkan från dess tidigare 
koldioxidutsläpp. Nya forskningsrön i 
gemenskapen visar att luftfartens samlade 
påverkan kan vara omkring två gånger 
högre än påverkan från enbart 
koldioxidutsläpp. Ingen av dessa 
uppskattningar tar emellertid hänsyn till 
cirrusmolnens inverkan, om vilken det 
råder stor osäkerhet. Eftersom 
gemenskapens miljöpolitik enligt 
artikel 174.2 i fördraget måste bygga på 
försiktighetsprincipen, bör åtgärder så långt 
som möjligt vidtas mot all påverkan på 
grund av luftfart. Behöriga myndigheter 
för flygledningstjänsten bör med effektiva 
åtgärder förhindra att kondensstrimmor 
och cirrusmoln bildas, närmare bestämt 
genom en ändring av flygvägarna så att 
inga flyg längre går genom områden där 
man på grund av specifika atmosfäriska 
betingelser kan räkna med att sådana 
moln bildas. Dessutom bör dessa 
myndigheter beslutsamt understödja 
forskningen om bildandet av 
kondensstrimmor och cirrusmoln och om 
verksamma åtgärder för uppdämning 
(t.ex. drivmedel, motorer, 
flygledningstjänst) som inte har någon 
negativ påverkan på andra miljömål. I 
väntan på annan lagstiftning som 
kommissionen ska lämna förslag till och 
som särskilt rör problemet med 
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kväveoxidutsläpp i flygtrafiken, bör man 
räkna upp varje ton koldioxidutsläpp med 
en multiplikator.

Or. de

Motivering

Denna ändring antogs av parlamentet vid första behandlingen (ändringarna 10 och 65).

Ändringsförslag 48
Caroline Lucas, Jens Holm

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Skäl 17

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(17) För att undvika snedvridning av 
konkurrensen bör det tas fram en 
harmoniserad tilldelningsmetod för 
fastställande av den totala mängd 
utsläppsrätter som ska utfärdas och för 
tilldelning av utsläppsrätter till 
luftfartygsoperatörer. En del av 
utsläppsrätterna kommer att auktioneras ut 
enligt regler som ska utarbetas av 
kommissionen. En särskild reserv av 
utsläppsrätter bör skapas för att se till att 
nya luftfartygsoperatörer får 
marknadstillträde och för att hjälpa 
luftfartygsoperatörer som kraftigt ökar 
antalet tonkilometer i sin verksamhet. 
Utsläppsrätter bör fortsätta att utfärdas till 
luftfartygsoperatörer som upphör med sin 
verksamhet fram till utgången av den 
period för vilken kostnadsfria 
utsläppsrätter redan har tilldelats.

(17) För att undvika snedvridning av 
konkurrensen bör det tas fram en 
harmoniserad tilldelningsmetod för 
fastställande av den totala mängd 
utsläppsrätter som ska utfärdas och för 
tilldelning av utsläppsrätter till 
luftfartygsoperatörer. En del av 
utsläppsrätterna kommer att auktioneras ut 
enligt regler som ska utarbetas av 
kommissionen. Från och med 2013 
kommer alla utsläppsrätter att 
auktioneras ut. En särskild reserv av 
utsläppsrätter bör skapas för att se till att 
nya luftfartygsoperatörer får 
marknadstillträde och för att hjälpa 
luftfartygsoperatörer som kraftigt ökar 
antalet tonkilometer i sin verksamhet. 
Utsläppsrätter bör fortsätta att utfärdas till 
luftfartygsoperatörer som upphör med sin 
verksamhet fram till utgången av den 
period för vilken kostnadsfria 
utsläppsrätter redan har tilldelats.

Or. en

(Ändringarna 75 och 87 som antogs vid första behandlingen.)
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Motivering

On 23 January the Commission presented its proposal on the design of the EU ETS post 
2012. The Commission proposes full auctioning from 2013 onwards as the main allocation 
method for the majority of sectors included in the EU ETS. Same provisions shall therefore 
apply for the aviation sector.

Moreover, the Commission's impact assessment shows that aircraft operators will be able to 
pass on most of the increase in marginal costs to the customers, leading to windfall profits at 
the consumer's expense. Full auctioning will avoid this problem and take into account early 
measures for cleaner technologies and emission reduction as well as providing the most 
direct and accurate incentivisation for emissions reduction.

Ändringsförslag 49
Urszula Krupa

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Skäl 17

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(17) För att undvika snedvridning av 
konkurrensen bör det tas fram en 
harmoniserad tilldelningsmetod för 
fastställande av den totala mängd 
utsläppsrätter som ska utfärdas och för 
tilldelning av utsläppsrätter till 
luftfartygsoperatörer. En del av 
utsläppsrätterna kommer att auktioneras 
ut enligt regler som ska utarbetas av 
kommissionen. En särskild reserv av 
utsläppsrätter bör skapas för att se till att 
nya luftfartygsoperatörer får 
marknadstillträde och för att hjälpa 
luftfartygsoperatörer som kraftigt ökar 
antalet tonkilometer i sin verksamhet. 
Utsläppsrätter bör fortsätta att utfärdas till 
luftfartygsoperatörer som upphör med sin 
verksamhet fram till utgången av den 
period för vilken kostnadsfria 
utsläppsrätter redan har tilldelats.

(17) För att undvika snedvridning av 
konkurrensen bör det tas fram en 
harmoniserad tilldelningsmetod för 
fastställande av den totala mängd 
utsläppsrätter som ska utfärdas och för 
tilldelning av utsläppsrätter till 
luftfartygsoperatörer. En särskild reserv av 
utsläppsrätter bör skapas för att se till att 
nya luftfartygsoperatörer får 
marknadstillträde och för att hjälpa 
luftfartygsoperatörer som kraftigt ökar 
antalet tonkilometer i sin verksamhet. 
Utsläppsrätter bör fortsätta att utfärdas till 
luftfartygsoperatörer som upphör med sin 
verksamhet fram till utgången av den 
period för vilken kostnadsfria 
utsläppsrätter redan har tilldelats.

Or. en
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Ändringsförslag 50
Urszula Krupa

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Skäl 17a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(17a) Luftfart är en energiintensiv 
branschsektor enligt definitionen i rådets 
direktiv 2003/96/EG. I frånvaro av ett 
hållbart alternativt drivmedel är luftfarten 
helt beroende av fotogen för sin 
energiförsörjning, och den har de högsta 
utsläppsminskningkostnaderna av alla 
branschsektorer. Flygbolagens förmåga 
att överföra kostnaderna för 
utsläppsrätterna till sina kunder är också 
starkt begränsad.
Luftfarten är utsatt för internationell 
konkurrens, och så länge det inte finns 
någon överenskommelse om globala 
åtgärder för att minska utsläppen av 
växthusgaser från luftfarten är risken 
därför stor för trafikavvikelser och 
kolläckage. Dessa risker skulle öka om 
auktionering i stor omfattning skulle 
införas för luftfartssektorn inom EU:s 
system för handel med utsläppsrätter. 
Därför bör auktioneringen endast ske i 
syfte att täcka de administrativa
kostnaderna för systemet för handel med 
utsläppsrätter för luftfarten.

Or. en

Ändringsförslag 51
Urszula Krupa

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Skäl 19

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(19) Luftfarten bidrar till hur mänsklig 
verksamhet totalt sett påverkar klimatet, 

(19) Luftfarten bidrar till hur mänsklig 
verksamhet totalt sett påverkar klimatet, 
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och miljöpåverkan genom 
växthusgasutsläpp från luftfartyg kan 
mildras genom åtgärder för att ta itu med 
klimatförändringen i EU och tredjeländer 
och för att finansiera forskning och 
utveckling för mildrande av och 
anpassning till klimatförändringen. Beslut 
som avser de nationella offentliga 
utgifterna är däremot en fråga för 
medlemsstaterna enligt 
subsidiaritetsprincipen. Utan att det 
påverkar detta förhållande 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 systemet. 
Detta kan omfatta åtgärder för att främja 
miljövänliga transporter. Auktionsintäkter 
bör framför allt användas för finansiering 
av bidrag till den globala fonden för 
energieffektivitet och förnybar energi och 
för åtgärder mot avskogning och för 
underlättande av anpassningen i 
utvecklingsländer. Bestämmelserna i detta 
direktiv om användning av intäkter bör 
inte föregripa ett beslut om användning 
av intäkter från auktioner av 
utsläppsrätter i ett vidare sammanhang 
vid en allmän översyn av 
direktiv 2003/87/EG.

och miljöpåverkan genom 
växthusgasutsläpp från luftfartyg kan 
mildras genom åtgärder för att ta itu med 
klimatförändringen i EU och tredjeländer 
och för att finansiera forskning och 
utveckling för mildrande av och 
anpassning till klimatförändringen. Beslut 
som avser de nationella offentliga 
utgifterna är däremot en fråga för 
medlemsstaterna enligt 
subsidiaritetsprincipen.

Or. en
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Ändringsförslag 52
Caroline Lucas, Jens Holm

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Skäl 19

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(19) Luftfarten bidrar till hur mänsklig 
verksamhet totalt sett påverkar klimatet, 
och miljöpåverkan genom 
växthusgasutsläpp från luftfartyg kan 
mildras genom åtgärder för att ta itu med
klimatförändringen i EU och tredjeländer 
och för att finansiera forskning och 
utveckling för mildrande av och 
anpassning till klimatförändringen. Beslut 
som avser de nationella offentliga 
utgifterna är däremot en fråga för 
medlemsstaterna enligt 
subsidiaritetsprincipen. Utan att det 
påverkar detta förhållande 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 systemet. 
Detta kan omfatta åtgärder för att främja 
miljövänliga transporter. Auktionsintäkter 
bör framför allt användas för finansiering 
av bidrag till den globala fonden för 
energieffektivitet och förnybar energi och 
för åtgärder mot avskogning och för 
underlättande av anpassningen i 
utvecklingsländer. Bestämmelserna i detta 
direktiv om användning av intäkter bör
inte föregripa ett beslut om användning 
av intäkter från auktioner av 
utsläppsrätter i ett vidare sammanhang 
vid en allmän översyn av 
direktiv 2003/87/EG.

(19) Luftfarten bidrar till hur mänsklig 
verksamhet totalt sett påverkar klimatet. 
Intäkterna från auktioneringen av 
utsläppsrätter bör användas för att 
minska utsläppen av växthusgaser och för 
anpassning till effekterna av
klimatförändringen i EU och tredjeländer, 
särskilt i utvecklingsländer, och för att 
finansiera forskning och utveckling för 
mildrande av och anpassning till 
klimatförändringen. Auktionsintäkter bör 
framför allt användas för finansiering av 
bidrag till den globala fonden för 
energieffektivitet och förnybar energi och 
för åtgärder mot avskogning. För att i 
någon mån minska bördan för 
medborgarna bör auktionsintäkterna även 
användas för att sänka skatterna och 
avgifterna på miljövänliga transporter, 
exempelvis järnväg och buss. De bör även 
användas för att ersätta medlemsstaternas 
skäliga kostnader för att administrera 
detta direktiv. Medlemsstaterna får även 
använda dessa intäkter för att mildra eller 
till och med eliminera problem med 
tillgänglighet och konkurrenskraft som 
uppstår för de yttersta regionerna och 
problem när det gäller skyldigheten att 
erbjuda offentliga tjänster i samband med 
genomförandet av detta direktiv. 
Medlemsstaterna bör informera 
kommissionen om åtgärder som vidtas i 
detta avseende.
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Or. en

(Ändringsförslag 14 antogs vid första behandlingen.)

Motivering

Ändringsförslaget bygger på föredragandens ändringsförslag 11, men innehåller ett 
återinförande av en uttrycklig hänvisning till åtgärder för att hantera avskogningen och 
finansieringen av globala fonden för energieffektivitet och förnybar energi. 

Ändringsförslag 53
Urszula Krupa

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Skäl 20

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(20) Bestämmelser om användning av 
auktionsintäkter bör anmälas till 
kommissionen. Sådana anmälningar 
befriar inte medlemsstaterna från 
skyldigheten att enligt artikel 88.3 i 
fördraget underrätta kommissionen om 
vissa nationella åtgärder. Detta direktiv 
bör inte påverka utgången av framtida 
förfaranden beträffande statligt stöd vilka 
genomförs med stöd av artiklarna 87 och 
88 i fördraget.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 54
Caroline Lucas, Jens Holm

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Skäl 33a (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(33a) Detta direktiv bör inte förhindra att 
någon medlemsstat har eller inför någon 
annan kompletterande och parallell 
politik eller några åtgärder som hanterar 
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luftfartssektorns totala effekter på 
klimatförändringarna.

Or. en

(Ändringsförslag 18 antogs vid första behandlingen.)

Ändringsförslag 55
Richard Seeber

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 3c – punkterna 1 och 2

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

1. För 
perioden 1 januari 2012-31 december 201
2 ska det totala antalet utsläppsrätter som 
ska tilldelas luftfartygsoperatörer 
motsvara 100 % av de historiska 
utsläppen från luftfartsverksamhet.
2. För den period som avses i artikel 11.2 
och som börjar den 1 januari 2013 och, 
såvida inga ändringar görs till följd av den 
översyn som avses i artikel 30.4, för varje 
period därefter, ska det sammanlagda 
antalet utsläppsrätter som ska tilldelas 
luftfartygsoperatörer motsvara 100 % av de 
historiska utsläppen från 
luftfartsverksamhet multiplicerat med det 
antal år som perioden omfattar.

2. För den period som avses i artikel 11.2 
och som börjar den 1 januari 2013 och, 
såvida inga ändringar görs till följd av den 
översyn som avses i artikel 30.4, för varje 
period därefter, ska det sammanlagda 
antalet utsläppsrätter som ska tilldelas 
luftfartygsoperatörer motsvara 100 % av de 
historiska utsläppen från 
luftfartsverksamhet multiplicerat med det 
antal år som perioden omfattar, plus en 
årlig tillkommande tillväxt av 
5 procentenheter per år.

Or. de

Motivering

Utsläppshandeln som omfattar luftfarten bör om den ska vara meningsfull inte starta under 
det sista året av den andra perioden av gemenskapens system med utsläppshandel, utan under 
den nya perioden från 2013. Därför bör punkt 1 strykas.

I punkt 2 bör man till 100 procent av det totala antalet utsläppsrätter lägga en årlig tillväxt 
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av EU:s luftfart, som i ett längre perspektiv ligger på 5 procentenheter i genomsnitt. Därmed 
skulle år 2013 en tilldelning på 105 procent, år 2014 på 110 procent osv. stå till förfogande 
för att fånga upp luftfartsindustrins tillväxt.

Ändringsförslag 56
Matthias Groote

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 3c – punkt 1

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

1. För perioden 1 januari 2012–31
december 2012 ska det totala antalet 
utsläppsrätter som ska tilldelas 
luftfartygsoperatörer motsvara 100 % av de 
historiska utsläppen från 
luftfartsverksamhet.

1. För perioden 1 januari 2011–31
december 2012 ska det totala antalet 
utsläppsrätter som ska tilldelas 
luftfartygsoperatörer motsvara 90 % av de 
historiska utsläppen från 
luftfartsverksamhet per år.

Or. de

(Ändringsförslag 61 från första behandlingen.)

Motivering

Denna ändring antogs av parlamentet vid första behandlingen (ändring 61).

Ändringsförslag 57
Jens Holm

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 3c – punkt 2

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

2. För den period som avses i artikel 11.2 
och som börjar den 1 januari 2013 och, 
såvida inga ändringar görs till följd av 
den översyn som avses i artikel 30.4, för 
varje period därefter, ska det 

2. För den period som avses i artikel 11.2 
och som börjar den 1 januari 2013 och för 
varje period därefter ska antalet 
utsläppsrätter för luftfart som utfärdas 
varje år minska linjärt så att de motsvarar 
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sammanlagda antalet utsläppsrätter som 
ska tilldelas luftfartygsoperatörer 
motsvara 100 % av de historiska 
utsläppen från luftfartsverksamhet 
multiplicerat med det antal år som 
perioden omfattar.

det totala minskningsmål som gäller för 
de utsläpp som omfattas av systemet för 
handel med utsläppsrätter med 
hänvisning till det årsvärde som fastställs 
i punkt 1.

Or. en

(Ändringsförslagen 13 och 61 antogs vid första behandlingen.)

Motivering

Vid första behandlingen antog parlamentet ett ändringsförslag om att anpassa taket för det 
totala reduktionsmålet under systemet för handel med utsläppsrätter med hänvisning till 
1990.

Ändringsförslag 58
Caroline Lucas

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 3c – punkt 2

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

2. För den period som avses i artikel 11.2 
och som börjar den 1 januari 2013 och, 
såvida inga ändringar görs till följd av 
den översyn som avses i artikel 30.4, för 
varje period därefter, ska det 
sammanlagda antalet utsläppsrätter som 
ska tilldelas luftfartygsoperatörer 
motsvara 100 % av de historiska 
utsläppen från luftfartsverksamhet 
multiplicerat med det antal år som 
perioden omfattar.

2. För den period som avses i artikel 11.2 
och som börjar den 1 januari 2013 och för 
varje period därefter ska antalet 
utsläppsrätter för luftfart som utfärdas 
varje år minska linjärt så att de motsvarar 
ett reduktionsmål om 30 procent med 
hänvisning till det årsvärde som fastställs 
i punkt 1.

Or. en

(Ändringsförslagen 13 och 61 antogs vid första behandlingen.)
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Motivering

Vid första behandlingen antog parlamentet ett ändringsförslag om att anpassa taket för det 
totala reduktionsmålet under systemet för handel med utsläppsrätter med hänvisning till 
1990. Förslaget om översyn av systemet för handel med utsläppsrätter innehåller ett 
automatiskt reduktionsmål om 30 procent, vilket även bör fastställas för luftfartssektorn.

Ändringsförslag 59
Matthias Groote

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 3c – punkt 2

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

2. För den period som avses i artikel 11.2 
och som börjar den 1 januari 2013 och, 
såvida inga ändringar görs till följd av 
den översyn som avses i artikel 30.4, för 
varje period därefter, ska det 
sammanlagda antalet utsläppsrätter som 
ska tilldelas luftfartygsoperatörer 
motsvara 100 % av de historiska 
utsläppen från luftfartsverksamhet 
multiplicerat med det antal år som 
perioden omfattar.

2. Från år 2013 reduceras antalet 
utsläppsrätter linjärt med utgångspunkt 
från det i punkt 1 nämnda värdet. Det 
reduceras med den linjära faktorn 
X procent per år, i överensstämmelse med 
revisionen av EU:s system för 
utsläppshandel.

Or. de

Motivering

Vid den första behandlingen antog parlamentet ett ändringsförslag som inför en översyn av 
det sammanlagda antalet utsläppsrätter efter år 2012 i överensstämmelse med en reduktion 
på 20 procent eller 30 procent till år 2020. Luftfarten bör jämställas med andra sektorer och 
därför samordnas med översynen av systemet för utsläppshandel.
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Ändringsförslag 60
Chris Davies

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 3d – punkt 1

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

1. För perioden som avses i artikel 3c.1 ska 
10 % av utsläppsrätterna fördelas genom 
auktion.

1. För perioden som avses i artikel 3c.1 ska 
100 procent av utsläppsrätterna fördelas 
genom auktion.

Or. en

Motivering

Riktlinjen för användningen av auktioner för att fördela utsläppsrätter är tydlig: om 
kostnaden kan överföras till konsumenten och om det inte föreligger något hot om förlorad 
verksamhet till konkurrenterna är auktioneringen lämplig. I detta fall ska hela kostnaden för 
auktioneringen föras över direkt till de passagerare vars resa ger upphov till 
koldioxidutsläppen, och reglerna ska gälla på samma sätt för alla flygbolag. Det finns därför 
ingen anledning att inte införa auktionering vid första tillfälle.

Ändringsförslag 61
Matthias Groote

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 3d – punkt 1

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

1. För perioden som avses i artikel 3c.1 ska 
10 % av utsläppsrätterna fördelas genom 
auktion

1. För perioden som avses i artikel 3c.1 ska 
25 procent av utsläppsrätterna fördelas 
genom auktion.

Or. de

(Ändringsförslag 74 från första behandlingen.)
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Motivering

Denna ändring antogs av parlamentet vid första behandlingen (ändring 74).

Ändringsförslag 62
Caroline Lucas, Jens Holm

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 3d – punkt 2

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

2. För efterföljande perioder får den andel 
som ska fördelas genom auktion, såsom 
avses i punkt 1, höjas som ett led i den 
allmänna översynen av detta direktiv.

2. För efterföljande perioder ska alla 
utsläppsrätter fördelas genom auktion.

Or. en

(Ändringarna 75 och 87 som antogs vid första behandlingen.)

Motivering

On 23 January the Commission presented its proposal on the design of the EU ETS post 
2012. The Commission proposes full auctioning from 2013 onwards as the main allocation 
method for the majority of sectors included in the EU ETS. Same provisions shall therefore 
apply for the aviation sector.

Moreover, the Commission's impact assessment shows that aircraft operators will be able to 
pass on most of the increase in marginal costs to the customers, leading to windfall profits at 
the consumer's expense. Full auctioning will avoid this problem and take into account early 
measures for cleaner technologies and emission reduction as well as providing the most 
direct and accurate incentivisation for emissions reduction.

Ändringsförslag 63
Chris Davies

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 3d – punkt 2
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Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

2. För efterföljande perioder får den andel 
som ska fördelas genom auktion, såsom 
avses i punkt 1, höjas som ett led i den 
allmänna översynen av detta direktiv.

2. För den efterföljande perioden ska den 
andel som ska fördelas genom auktion
höjas till 100 procent.

Or. en

Motivering

Riktlinjen för användningen av auktioner för att fördela utsläppsrätter är tydlig: om 
kostnaden kan överföras till konsumenten och om det inte föreligger något hot om förlorad 
verksamhet till konkurrenterna är auktioneringen lämplig. I detta fall ska hela kostnaden för 
auktioneringen föras över direkt till de passagerare vars resa är ansvarig för 
koldioxidutsläppen, och reglerna ska gälla på samma sätt för alla flygbolag. Det finns därför 
ingen anledning att inte införa auktionering i ett tidigt skede.

Ändringsförslag 64
Françoise Grossetête

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 3d – punkt 2

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

2. För efterföljande perioder får den andel 
som ska fördelas genom auktion, såsom 
avses i punkt 1, höjas som ett led i den 
allmänna översynen av detta direktiv.

2. För efterföljande perioder ska den andel 
som ska fördelas genom auktion, såsom 
avses i punkt 1, täcka åtminstone de 
administrativa kostnaderna och får inte 
överskrida 10 procent av utsläppsrätterna.

Or. fr

Motivering

I omarbetningen av det allmänna direktivet fastställs den övergripande ramen för systemet för 
handeln med utsläppsrätter men inte hur systemet ska utformas för varje sektor. Det skulle 
vara ologiskt att i nuläget lagstifta om en nivå för auktionering innan man känner till 
utformningen och villkoren för en sådan. Det är lämpligt att vänta på riktlinjerna i det 
allmänna direktivet innan man planerar en anpassning av det särskilda systemet till de andra 
sektorerna.
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Ändringsförslag 65
Matthias Groote

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 3d – punkt 2

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

2. För efterföljande perioder får den andel 
som ska fördelas genom auktion, såsom 
avses i punkt 1, höjas som ett led i den 
allmänna översynen av detta direktiv.

2. För efterföljande perioder höjs den andel 
som ska fördelas genom auktion, såsom 
avses i punkt 1, motsvarande högstanivån
på auktionerna i andra sektorer.

Or. de

(Ändringsförslagen 75 och 87 från första behandlingen.)

Motivering

Denna ändring antogs av parlamentet vid första behandlingen (ändringarna 75 och 87).

Ändringsförslag 66
Georg Jarzembowski, Philip Bradbourn, Werner Langen, Thomas Ulmer

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 3d – punkt 2

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

2. För efterföljande perioder får den andel 
som ska fördelas genom auktion, såsom 
avses i punkt 1, höjas som ett led i den 
allmänna översynen av detta direktiv.

2. För efterföljande perioder får den andel 
som ska fördelas genom auktion, såsom 
avses i punkt 1, höjas upp till den 
maximala nivån av den internationellt 
överenskomna auktionsandelen.

Or. de
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Motivering

Auktionsandelen bör bara kunna höjas till den högsta andel, som man kommer överens om 
internationellt, för att förhindra snedvridningar av konkurrensen på global nivå.  

Ändringsförslag 67
Caroline Lucas, Jens Holm

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 3e – punkt 1

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

1. För varje period som avses i artikel 3c
får en luftfartygsoperatör ansöka om 
sådana utsläppsrätter som ska tilldelas 
gratis. Ansökan får göras genom att till den 
behöriga myndigheten i den 
administrerande medlemsstaten lämna in 
verifierade uppgifter om tonkilometer för 
sådan luftfartsverksamhet som omfattas av 
bilaga I och som luftfartygsoperatören 
bedrivit under övervakningsåret. I denna 
artikel avses med övervakningsår det 
kalenderår som löper ut 24 månader 
innan den period börjar som ansökan 
avser i enlighet med bilagorna IV och V, 
eller 2010 avseende den period som avses i 
artikel 3c.1. Alla ansökningar ska göras 
minst 21 månader innan den period inleds 
som ansökningarna avser, eller senast den 
31 mars 2011 när det gäller den period 
som avses i artikel 3c.1.

1. För den period som avses i artikel 3c.1
får en luftfartygsoperatör ansöka om 
sådana utsläppsrätter som ska tilldelas 
gratis. Ansökan får göras genom att till den 
behöriga myndigheten i den 
administrerande medlemsstaten lämna in 
verifierade uppgifter om tonkilometer för 
sådan luftfartsverksamhet som omfattas av 
bilaga I och som luftfartygsoperatören 
bedrivit under övervakningsåret. I denna 
artikel ska 2010 gälla som övervakningsår 
för den period som avses i artikel 3c.1. 
Alla ansökningar ska göras senast den 31 
mars 2011.

Or. en

(Ändringarna 75 och 87 som antogs vid första behandlingen.)

Motivering

On 23 January the Commission presented its proposal on the design of the EU ETS post 
2012. The Commission proposes full auctioning from 2013 onwards as the main allocation 
method for the majority of sectors included in the EU ETS. Same provisions shall therefore 
apply for the aviation sector.
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Moreover, the Commission's impact assessment shows that aircraft operators will be able to 
pass on most of the increase in marginal costs to the customers, leading to windfall profits at 
the consumer's expense. Full auctioning will avoid this problem and take into account early 
measures for cleaner technologies and emission reduction as well as providing the most 
direct and accurate incentivisation for emissions reduction.

Ändringsförslag 68
Caroline Lucas, Jens Holm

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 3e – punkt 3 – led d

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

d) Antalet utsläppsrätter som ska tilldelas 
gratis under den perioden, genom att 
minska det beslutade totala antalet 
utsläppsrätter enligt led a med det antal 
utsläppsrätter som avses i leden b och c.

d) Antalet utsläppsrätter som ska tilldelas 
gratis under den period som avses i 
artikel 3c.1, genom att minska det 
beslutade totala antalet utsläppsrätter enligt 
led a med det antal utsläppsrätter som 
avses i leden b och c.

Or. en

(Ändringarna 75 och 87 som antogs vid första behandlingen.)

Motivering

On 23 January the Commission presented its proposal on the design of the EU ETS post 
2012. The Commission proposes full auctioning from 2013 onwards as the main allocation 
method for the majority of sectors included in the EU ETS. Same provisions shall therefore 
apply for the aviation sector.

Moreover, the Commission's impact assessment shows that aircraft operators will be able to 
pass on most of the increase in marginal costs to the customers, leading to windfall profits at 
the consumer's expense. Full auctioning will avoid this problem and take into account early 
measures for cleaner technologies and emission reduction as well as providing the most 
direct and accurate incentivisation for emissions reduction.
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Ändringsförslag 69
Peter Liese, Georg Jarzembowski

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 3f – punkt 1

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

1. Under varje period som avses i artikel 
3c.2 ska 3 % av det sammanlagda antal 
utsläppsrätter som ska tilldelas avsättas till 
en särskild reserv för luftfartygsoperatörer

1. Under varje period som avses i artikel 
3c.2 ska 3 % av det sammanlagda antal 
utsläppsrätter som ska tilldelas avsättas till 
en särskild reserv för luftfartygsoperatörer 
som inleder luftfartsverksamhet enligt 
bilaga I efter det övervakningsår för vilket 
uppgifter om tonkilometer överlämnats 
enligt artikel 3e.1 för en period som avses i 
artikel 3c.2 och vars verksamhet inte helt 
eller delvis utgör en fortsättning på en 
luftfartsverksamhet som tidigare bedrivits 
av en annan luftfartygsoperatör.

a) som inleder luftfartsverksamhet enligt 
bilaga I efter det övervakningsår för vilket 
uppgifter om tonkilometer överlämnats 
enligt artikel 3e.1 för en period som avses i 
artikel 3c.2, eller
b) vars antal tonkilometer ökat med i 
genomsnitt mer än 18 % per år mellan det 
övervakningsår för vilket uppgifter om 
tonkilometer överlämnats enligt artikel 
3e.1 för en period som avses i artikel 3c.2 
och det andra kalenderåret under den 
perioden, och
c) vars verksamhet enligt led a, eller 
ökning av verksamhet enligt led b, inte helt 
eller delvis utgör en fortsättning på en 
luftfartsverksamhet som tidigare bedrivits 
av en annan luftfartygsoperatör.

Or. en

Motivering

Den bestämmelse som införs av rådet i dess gemensamma ståndpunkt motverkar sitt eget syfte 
gällande miljön. Det är inte tydligt vilken operatör som kommer att gynnas av den. Därför 
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föreslår vi att den ska utgå.

Ändringsförslag 70
Peter Liese

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a – punkt 1a

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

1a. Om inte annat följer av punkt 3 ska 
medlemsstaterna, under varje period som 
avses i artikel 3c, tillåta varje 
luftfartygsoperatör att använda certifierade 
utsläppsminskningar (CER) och 
utsläppsminskningsenheter (ERU) från 
projektverksamhet. Under den period som 
avses i artikel 3c.1 får 
luftfartygsoperatörer använda CER och 
ERU upp till 15 % av det antal 
utsläppsrätter som luftfartygsoperatörerna 
ska överlämna enligt artikel 12.2a.

1a. Om inte annat följer av punkt 3 ska 
medlemsstaterna, under varje period som 
avses i artikel 11.2 tillåta varje 
luftfartygsoperatör att använda 
utsläppsrätter som utfärdas enligt 
kapitel III, certifierade 
utsläppsminskningar (CER) och 
utsläppsminskningsenheter (ERU) från 
projektverksamhet upp till den 
procentandel av det antal utsläppsrätter 
som denne ska överlämna enligt artikel 
12.2a. Denna procentandel ska vara 
50 procent av det antal utsläppsrätter som 
ska fördelas genom auktion under den 
aktuella tidsperioden.

För därefter följande perioder ska 
procentandelen fastställas på ett sätt som 
motsvarar förfarandet för att fastställa 
användningen av CER och ERU under 
projektverksamhet, som ett led i översynen 
av detta direktiv och med beaktande av 
utvecklingen av den internationella 
klimatförändringsstrategin.

För därefter följande perioder ska 
procentandelen fastställas på ett sätt som 
motsvarar förfarandet för att fastställa 
användningen av CER och ERU under 
projektverksamhet, som ett led i översynen 
av detta direktiv och med beaktande av
utvecklingen av den internationella 
klimatförändringsstrategin.

Kommissionen ska offentliggöra uppgiften 
om denna procentandel senast sex månader 
före inledningen av varje sådan period som 
avses i artikel 3c.

Kommissionen ska offentliggöra uppgiften 
om denna procentandel senast sex månader 
före inledningen av varje sådan period som 
avses i artikel 11.2.

Or. en

Motivering

The advantage of CDM is to use the costs for the operators to comply with the scheme and to 
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give incentives for technology transfer in third countries. On the other hand, the Parliament 
has always defended the principle of supplementarity which means that the main efforts 
should be made in Europe. It is important to underline the leading role of Europe and to 
really be a good example for other countries.
In complying with all of the stated principles, that means complementarity and cost-efficiency 
and technology transfer. It seems to be wise to link the use of CDM to the amount of 
allowances that are auctioned. When auctioning is replaced with CDM the actual 
environmental performance of air operations (in this case airlines inside Europe) is not 
affected. Only the way of getting the allowances is different. It has an added value without 
losing the principle of complementarity.

Ändringsförslag 71
Georg Jarzembowski, Philip Bradbourn, Werner Langen, Thomas Ulmer

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a – punkt 1a – stycke 1

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

1a. Om inte annat följer av punkt 3 ska 
medlemsstaterna, under varje period som 
avses i artikel 3c, tillåta varje 
luftfartygsoperatör att använda certifierade 
utsläppsminskningar (CER) och 
utsläppsminskningsenheter (ERU) från 
projektverksamhet. Under den period som 
avses i artikel 3c.1 får luftfartygsoperatörer 
använda CER och ERU upp till 15 % av 
det antal utsläppsrätter som 
luftfartygsoperatörerna ska överlämna 
enligt artikel 12.2a.

1a. Om inte annat följer av punkt 3 ska 
medlemsstaterna, under varje period som 
avses i artikel 3c, tillåta varje 
luftfartygsoperatör att använda certifierade 
utsläppsminskningar (CER) och 
utsläppsminskningsenheter (ERU) från 
projektverksamhet. Under den period som 
avses i artikel 3c.1 får luftfartygsoperatörer 
använda CER och ERU upp till 50 % av 
det antal utsläppsrätter som 
luftfartygsoperatörerna ska överlämna 
enligt artikel 12.2a.

Or. de

Motivering

För att utjämna luftfartens klimatpåverkningar bör procentsatsen för användning av 
certifierade utsläppsminskningar (CER) och utsläppsminskningsenheter (ERU) kunna höjas 
väsentligt för en effektiv förbättring av det globala klimatläget.
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Ändringsförslag 72
Matthias Groote

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 12 – punkt 2aa (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

2aa. Så länge som det inte finns några 
åtgärder från gemenskapens sida som 
stimulerar till att minska utsläpp av 
kväveoxider från luftfartyg, som 
genomför luftfartsverksamhet i den 
mening som avses i bilaga I och 
garanterar samma höga nivå på 
miljöskyddet som detta direktiv, delas med 
faktorn 2, för de ändamål som avses i 
punkt 2a och med avvikelse från artikel 
3a, den mängd koldioxid, som en 
luftfartygsoperatör får släppa ut med stöd 
av någon annan utsläppsrätt än en 
utsläppsrätt för luftfart eller med stöd av 
CER eller ERU.

Or. de

(Ändringsförslag 41 från första behandlingen.)

Motivering

Denna ändring antogs av parlamentet vid första behandlingen (ändring 41).

Ändringsförslag 73
Urszula Krupa

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 1 – led 14 – led b
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 16 – punkt 2a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

2a. Om en sådan offentliggjord 
förteckning över luftfartygsoperatörer 
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som inte uppfyller sina skyldigheter visar 
ett tydligt fall av diskriminering mot 
luftfartygsoperatörer som uppfyller sina 
skyldigheter ska medlemsstaterna och 
kommissionen vidta åtgärder för att 
avhjälpa denna diskriminering innan 
punkt 5 i artikeln diskuteras.

Or. en

Ändringsförslag 74
Urszula Krupa

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 1 – led 16 – led b
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 19 – stycke 3

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

”Förordningen om ett standardiserat och 
säkert system av register ska säkerställa 
att utsläppsrätter, CER och ERU som 
överlämnas av luftfartygsoperatörer endast 
överförs till medlemsstaternas 
återlösenskonton för den första perioden 
med skyldigheter enligt Kyotoprotokollet i 
den mån dessa utsläppsrätter, CER och 
ERU motsvarar en del av de utsläpp som 
ingår i de totala nationella utsläppen i 
medlemsstaternas inventeringar för denna 
period.”

”Förordningen ska göra det möjligt för 
luftfartygsoperatörer att begära att 
registeradministratören byter en 
utsläppsrätt som utfärdas i enlighet med 
kapitel II mot en utsläppsrätt som 
motsvarar dem som utfärdas i enlighet 
med kapitel III. Administratörerna ska på 
begäran genomföra detta byte.”

Or. en

Ändringsförslag 75
Georg Jarzembowski, Philip Bradbourn, Werner Langen, Thomas Ulmer

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 1 – led 18
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 25a – punkt 2a
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Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

2a. Om luftfartsoperatörer från 
tredjeländer, som driver 
luftfartsverksamhet inom ett givet 
geografiskt område, inte inbegrips i det 
europeiska systemet, inbegrips av 
likabehandlingsskäl och till stöd för en 
global lösning för bekämpning av utsläpp 
från luftfartsverksamhet inte heller 
luftfartsoperatörer från EU i detta system 
vid jämförbara flygvägar.”

Or. de

Motivering

Enligt parlamentets och rådets gemensamma ståndpunkt att inte tillåta snedvridningar av 
konkurrensen mellan europeiska flygbolag och flygbolag från tredjeländer behövs denna 
tydliga reglering av förhållandena till tredjeländer. 

Ändringsförslag 76
Peter Liese

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 2 – led 1 – stycke 1

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv före 
den ...*. De ska genast underrätta 
kommissionen om detta.

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv före 
sex månader efter detta direktivs 
ikraftträdandedag. De ska genast 
underrätta kommissionen om detta.

Or. en

Motivering

Det brådskande behovet av att ta itu med klimatförändringarna blir allt tydligare, såsom 
exempelvis beskrivs i IPPC:s rapporter. Det är därför som övergångsperioden bör vara så 
kort som möjligt.
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Ändringsförslag 77
Richard Seeber

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Bilaga I – led 1 – led b
Direktiv 2003/87/EG
Bilaga I – punkt 2 – nytt stycke

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

”År 2012 ska alla flygningar omfattas som 
ankommer till eller avgår från flygplatser 
belägna inom en medlemsstats territorium 
som omfattas av fördraget.”

”År 2013 ska alla flygningar omfattas som 
ankommer till eller avgår från flygplatser 
belägna inom en medlemsstats territorium 
som omfattas av fördraget.”

Or. de

Motivering

Utsläppshandeln som omfattar luftfart bör om den ska vara meningsfull inte starta under sista 
året av den andra perioden av gemenskapens system för utsläppshandel utan i den nya 
perioden från år 2013.

Ändringsförslag 78
Matthias Groote

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Bilaga I – led 1 – led b
Direktiv 2003/87/EG
Bilaga I – punkt 2 – nytt stycke

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

År 2012 ska alla flygningar omfattas som
ankommer till eller avgår från flygplatser
belägna inom en medlemsstats territorium 
som omfattas av fördraget.”

Från den 1 januari 2011 ska alla 
flygningar omfattas som ankommer till 
eller avgår från flygplatser belägna inom 
en medlemsstats territorium som omfattas 
av fördraget; den speciella situationen för 
flygningar mellan de yttersta 
randområdena och det europeiska 
fastlandet ska i detta sammanhang 
uppmärksammas.

Or. de
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(Ändringsförslag 78 från första behandlingen.)

Motivering

Denna ändring antogs av parlamentet vid första behandlingen (ändring 78).

Ändringsförslag 79
John Bowis

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Bilaga I – led 1 – led c
Direktiv 2003/87/EG
Bilaga I – punkt 2 – tabellen – ny kategori – led a

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

a) Flygningar som uteslutande utförs vid 
officiella uppdrag för transport av 
regerande monark och hans/hennes 
närmaste familj, statsöverhuvud, 
regeringschefer eller regeringsministrar i 
en annan stat än en medlemsstat när detta 
styrks med en relevant uppgift i färdplanen.

a) Flygningar som uteslutande utförs vid 
officiella uppdrag för transport av 
regerande monark och hans/hennes 
närmaste familj och statsöverhuvud i en 
annan stat än en medlemsstat när detta 
styrks med en relevant uppgift i färdplanen.

Or. en

Motivering

Den offentliga sektorn, särskilt regeringar, bör föregå med gott exempel. Det föreslagna 
undantaget skulle strida helt mot de flesta regeringars politik och mot allmänhetens 
förväntningar.

Ändringsförslag 80
Holger Krahmer

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Bilaga I – led 1 – led c
Direktiv 2003/87/EG
Bilaga I – punkt 2 – tabellen – ny kategori – led ha (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(ha) flygningar som genomförs med 
flygplan med en högsta certifierad 
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lyftmassa om mindre än 20 000 kg eller 
som är certifierade för ett högsta antal 
passagerarsäten om mindre än tjugo, på 
villkor att operatörerna av dessa flygplan 
är föremål för åtgärder som uppnår ett 
motsvarande bidrag till 
utsläppsminskningar (eller övergripande 
mål avseende minskade utsläpp).

Or. en

(Ändringsförslag 63 i första behandlingen.)

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att återinföra innehållet i ändringsförslag 63, som antogs av 
parlamentet vid första behandlingen den 13 november 2007, samtidigt som sammanhanget 
med den huvudsakliga översynen av systemet för handel med utsläppsrätter säkerställs, så att 
små flygplan blir föremål för alternativa förenklade åtgärder med minst samma miljöeffekt 
inom systemet för handel med utsläppsrätter.

Ändringsförslag 81
Edite Estrela

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Bilaga I – led 1 – led c
Direktiv 2003/87/EG
Bilaga I – punkt 2 – tabellen – ny kategori – led ia (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

ia) flygningar mellan territorier utanför 
EU med mellanlandningar i de yttersta 
randområdena enligt definitionen i 
artikel 299.2 i fördraget. 

Or. en

Motivering

Flygplatser i de yttersta randområdena, exempelvis på Azorerna, har en betydande 
nuvarande och potentiell trafik mellan territorier utanför EU. 

Denna trafik kan få enormt stor betydelse för den lokala ekonomin, på befintliga rutter såsom 
den mellan Amman och Barbados via Santa Maria på Azorerna eller potentiella rutter såsom 
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den planerade mellan Sal (Kap Verde) och Boston (USA) via Azorerna. 

Detta ändringsförslag förbättrar en del av den text i den gemensamma ståndpunkten som inte 
ingick i det förslag som överlämnades vid första behandlingen, eftersom kommissionens 
konsekvensbedömning (SEK(2006)1684) inte innehöll någon uppskattning av trafiken mellan 
de yttersta randområdena och tredjeländer.

Ändringsförslag 82
John Bowis

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Bilaga I – led 1 – led c
Direktiv 2003/87/EG
Bilaga I – punkt 2 – tabellen – ny kategori – led j

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

j) Flygningar som inte uteslutande 
genomförs vid officiella uppdrag för 
transport av regerande monark och 
hans/hennes närmaste familj, 
statsöverhuvud, regeringschefer eller 
ministrar i en av EU:s medlemsstater, och 
som genomförs av en operatör av 
kommersiella lufttransporter, som under tre 
fyramånadersperioder i följd genomför 
mindre än 243 flygningar per period och 
som om det inte vore för denna punkt 
skulle omfattas av denna verksamhet.

j) Flygningar som inte uteslutande 
genomförs vid officiella uppdrag för 
transport av regerande monark och 
hans/hennes närmaste familj och
statsöverhuvud, och som genomförs av en 
operatör av kommersiella lufttransporter, 
som under tre fyramånadersperioder i följd 
genomför mindre än 243 flygningar per 
period och som om det inte vore för denna 
punkt skulle omfattas av denna 
verksamhet.

Or. en

Motivering

Den offentliga sektorn, särskilt regeringar, bör föregå med gott exempel. Det föreslagna 
undantaget skulle strida helt mot de flesta regeringars politik och mot allmänhetens 
förväntningar.
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Ändringsförslag 83
Georg Jarzembowski, Philip Bradbourn, Werner Langen, Thomas Ulmer

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Bilaga I – led 1 – led c
Direktiv 2003/87/EG
Bilaga I – punkt 2 – tabellen – ny kategori – led ja (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(ja) Flygningar från tredjeländer till EU 
respektive från EU till tredjeländer, 
såvida tredjeländerna inte lyder under 
bestämmelserna i gemenskapens system 
för utsläppshandel respektive något 
likvärdigt system enligt artikel 25a.

Or. de

Motivering

Se motiveringen till artikel 25a.3 (ny).

Ändringsförslag 84
Peter Liese, Georg Jarzembowski, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Bilaga I – led 2 – led b
Direktiv 2003/87/EG
Bilaga IV – del B – led b – stycke 4

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

För beräkning av nyttolast För beräkning av nyttolast
– ska antalet passagerare vara lika med 
antalet personer ombord minus antalet 
medlemmar i besättningen,

– ska antalet passagerare vara lika med 
antalet personer ombord minus antalet 
medlemmar i besättningen,

– får luftfartygsoperatören välja att 
tillämpa antingen den faktiska massan eller 
ett standardvärde för massan passagerare 
och incheckat bagage i operatörens massa-
och balansdokumentationen för de berörda 
flygningarna, eller ett standardvärde för 
massan för varje passagerare och hans 

– får luftfartygsoperatören välja att 
tillämpa antingen den faktiska massan eller 
ett standardvärde för massan passagerare 
och incheckat bagage i operatörens massa-
och balansdokumentationen för de berörda 
flygningarna, eller ett standardvärde för 
massan för varje passagerare och hans 
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incheckade bagage på 110 kg. incheckade bagage på 100 kg.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att återinföra kommissionens förslag och parlamentets 
ståndpunkt vid första behandlingen som har ändrats av rådet.
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