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Nødvendigheden i at begrænse drivhusgasemissioner for at afbøde klimaændringer er blevet 
betydeligt understreget af de nylige rapporter fra det internationale panel for klimaændringer.  
Den tidligere cheføkonom i Verdensbanken, Nicholas Stern, har desuden understreget i sin
rapport til den britiske regering, at "vores handlinger inden for de næste årtier kan give risiko 
for omfattende omvæltninger i den økonomiske og sociale aktivitet, senere i dette århundrede 
og i det næste, i et omfang, der svarer til dem, der knyttede sig til de store krige og den 
økonomiske depression i den første halvdel af det 20. århundrede" (Stern-rapporten, s. 572).

Det Europæiske Råd, der fandt sted den 8.-9. marts 2007, vedtog en ganske ambitiøs strategi 
på dette område. Inden for rammerne af en international aftale skal drivhusgasemissioner i 
Den Europæiske Union og andre industrialiserede lande reduceres med 30 % i forhold til 
1990-niveauerne i 2020.

Overraskende nok er Kommissionens forslag til inddragelse af luftfarten i ordningen for 
drivhusgasemissioner det eneste lovgivningsforslag om klimaoverførsel, der for øjeblikket 
diskuteres under fælles beslutningstagning i de europæiske institutioner.

Den måde, hvorpå Europa-Parlamentet og de andre institutioner behandler dette forslag, vil få 
afgørende betydning for fremtidig politik på området. 

Hvor seriøs er Den Europæiske Union hvad angår konkret lovgivning?

Kan vi finde en intelligent måde at reducere drivhusgasemissioner på uden at undergrave den 
europæiske industris konkurrenceevne?

Hvilket signal sender vi ud til tredjemand?

Den øgede mængde af drivhusgasemissioner i luftfartssektoren er enorm. Allerede i dag er 
emissionerne blevet forøget næsten 100 % i forhold til 1990.1 Dette står i stor kontrast til 
Kyoto-målene om at nedbringe udslippet med 8 % eller EU-målene med 30 % efter 2012. 
Nogle mener, at andelen af alle drivhusgasemissioner i luftfartsektoren "kun" er ca. 3 %, 2

mens andelen af luftfartsektorens BVT er 0,6 %.3 Der er ikke nogen, der ville mene, at det 
ikke har nogen betydning.

Alle EU-institutioner har indset, at problemet bør løses, og at handel med emissioner er et 
nyttigt instrument, hvis det er behørigt udformet og kombineret med andre foranstaltninger. 

Kommissionens forslag i forhold til tidligere EU-holdninger

Ordføreren føler sig forpligtet til at basere forslaget på Europa-Parlamentets tidligere 

  
1 Dette tal er resultatet af de velkendte (1990-2004) og sikre 86 % plus et tal, der er baseret på den 
gennemsnitlige stigning for årene 2003/2004 (7,5 % p.a.) (jf. den tekniske rapport fra Det Europæiske 
Miljøagentur 6/2006, Eurostat News Release 11/2007).
2 Jf. KOM(2005) 0459.
3 Eurostat, Statistics in Focus 37/2005: The Air Transport Sector in The European Union (Luftfartsektoren i Den 
Europæiske Union).
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holdninger på dette område. Hoveddokumentet, der skal kigges på, er helt klart Europa-
Parlamentets beslutning af juli 2006 (Lucas-rapporten), der blev støttet af et flertal på mere 
end 80 % (439 for og 74 imod). På den anden side skal der også kigges på andre dokumenter 
såsom Morgan-rapporten af december 2006 og beslutningen om klimaændringer af februar 
2007.

Nøgleafsnittet i beslutningen af juli 2006 er, ifølge ordførerens holdning, at "disse politiske 
instrumenter skal vælges, således at man sikrer, at reduktionen af drivhusgasemissioner er så 
stor som mulig, mens konkurrenceforvridningen mellem europæiske luftfartsselskaber og 
luftfartsselskaber uden for EU minimeres og den unfair konkurrence mellem luftfartsektoren 
og andre transportsektorer inden for EU reduceres" (jf. punkt 2 i Parlamentets beslutning).

Den eksisterende ordning for handel med emissioner er stærkt kritiseret af næsten alle 
interessenter. Det er meget vigtigt at revidere ordningen og rette enkelte store fejl, når luftfart 
er inddraget.

Tildelingsmetode

En af de vigtigste mangler i den eksisterende ordning for handel med emissioner er, at der 
ikke findes nogen harmoniseret tildelingsmetode. Den nuværende tvist mellem mange 
medlemsstater og Den Europæiske Kommission i de nationale tildelingsplaner viser, at 
kriterierne ikke er tydelige nok. Helt andre tildelingsmetoder fra medlemsstat til medlemsstat 
fører til konkurrenceforvridning, og næsten alle medlemsstater har overallokeret.  
Kommissionen har i sit svar på denne fundamentale kritik foreslået en harmoniseret 
tildelingsmetode for så vidt angår luftfart. Det er også nødvendigt for at overholde de 
internationale ICAO-regler. Med Kommissionens forslag forudser man en kombination af 
benchmarks og bortauktionering med et klart flertal af de certifikater, der tildeles ved 
benchmark og kun omkring 3 %, der tildeles ved bortauktionering i den første periode (2011-
2012). Europa-Parlamentet efterspurgte fuld bortauktionering i sin beslutning af juli 2006. På 
den anden side har det allerede præsenteret nogle nøgleelementer for en alternativ strategi, 
således at et forlig mellem Parlamentets holdning af juli 2006 og Kommissionens forslag 
forekommer muligt. Men udvalget såvel som hele Parlamentet skal i første omgang beslutte, 
hvilken benchmark der skal anvendes og i anden omgang, hvor meget bortauktionering der 
skal inddrages.

Anvendelsen af midler fra bortauktionering

Et meget afgørende spørgsmål især i forbindelse med den offentlige støtte til ordningen er, 
hvordan midlerne fra bortauktionering skal anvendes. Ifølge Kommissionens forslag skal 
anvendelsen af midlerne begrænses til foranstaltninger til reduktion af drivhusgasemissioner 
eller til tilpasning af klimaændringer. ENVI-udvalget i Lucas-rapporten foreslog at anvende 
midlerne til at reducere omkostningerne ved miljøvenlige transportsystemer. Det skal nævnes, 
at f.eks. jernbanevirksomheder allerede er inddraget i handel med emissioner, og at de betaler 
mange penge gennem deres elektricitetsafgifter. De fleste medlemsstater har indført skatter, 
afgifter og andre foranstaltninger, der belaster det miljøvenlige transportsystem som f.eks. 
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busser. I sin beslutning af februar 2007 om klimaændringer bad Parlamentet om at anvende 
midlerne fra bortauktionering til at reducere andre former for byrder for ikke at øge borgernes 
samlede byrde. Ordføreren har til hensigt at udarbejde et forslag i den henseende.

Omfang og startdato

Efter en lang og tydelig kontroversiel diskussion foreslog Europa-Kommissionen at inkludere 
alle interne fly i EU fra 1. januar 2011. Andre fly, der afgår fra eller lander i EU-lufthavne, 
f.eks. London - New York eller Paris - Istanbul - inddrages først i 2012. Europa-Parlamentet 
bad om at inddrage alle indgående og afgående fly fra begyndelsen som et første skridt. 
Snarest muligt vil vi arbejde efter en verdensomspændende ordning, og det skal undersøges, 
hvorvidt nabolande som Norge og Schweiz kan blive inddraget i den samme ordning allerede 
fra starten.

Udvalget og Parlamentet skal svare på, hvornår ordningen skal begynde. Nogle interessenter 
mener, at ordningen først skal starte i 2013, eftersom det er på det tidspunkt, den anden 
forpligtelsesperiode i Kyoto-protokollen starter. Af praktiske årsager er det ikke muligt at 
starte før 2010.

Loft

Europa-Kommissionen foreslår at indføre et loft baseret på 100 % af de gennemsnitlige 
emissioner fra 2004-2006. Parlamentet efterspurgte i sin beslutning et "stramt loft" og nævnte, 
at loftet skulle rettes efter Kyoto-målet. Nogle interessenter tolker Parlamentets holdning som 
en opfordring til en reduktion på 8 % baseret på emissioner i 1990. Dette ville i realiteten 
betyde en reduktion på mere end 50 % i forhold til de gennemsnitlige emissioner fra 2004 til 
2006, da emissionerne steg omkring 100 % mellem 1990 og 2004-2006. Ordføreren mener 
ikke, at et sådant ambitiøst loft ville være realistisk. Det kan dog argumenteres, at et loft, der 
er strammere end en forøgelse på 100 % siden 1990, er nødvendig for ordningens 
troværdighed og loyalitet over for andre sektorer.

Det skal diskuteres meget indgående, hvilket loft der er mest passende.

Åben eller lukket ordning

Kommissionen foreslog ikke at have en særskilt ordning for luftfart men at inddrage luftfarten 
fuldt ud uden større restriktioner i den eksisterende EU-ordning om handel med emissioner 
(EU-ETS). Dette er i modsætning til Parlamentets holdning af juli 2006, hvor Parlamentet 
foreslog, at man introducerede en særskilt ordning for luftfart. Parlamentet havde på den 
anden side allerede introduceret et alternativ. Det foreslog, at "såfremt luftfart senere skulle 
inkorporeres i en mere omfattende ordning om handel med emissioner, skulle der gælde 
specielle betingelser med henblik på at sikre, at den ikke forvred markedet til skade for de 
mindre beskyttede sektorer: Et loft for antallet af emissionsrettigheder, det er tilladt at købe 
fra markedet og et krav om at lave en andel af de nødvendige emissionsreduktioner uden 
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handel, inden der gives adgang til at købe tilladelser" (jf. punkt 28 i Parlamentets beslutning).

Multiplikator eller ej

Kommissionen foreslår, åbenbart efter en intern debat, ikke at inddrage en multiplikator i 
emissioner i luftfartsektoren. Mange interessenter efterspurgte sådan en multiplikator til at 
tage hensyn til, at effekten af drivhusgasemissioner fra luftfart er meget højere end CO2-
effekten. Parlamentet bad i sin beslutning om, at der tages højde for den fulde 
klimaindvirkning på luftfarten i ordningen for handel med emissioner.

Det skal undersøges, hvorvidt den nuværende videnskab giver klare indikationer omkring 
denne fulde klimaindvirkning, og hvorvidt det er passende at tage højde for disse 
indvirkninger i ordningen for handel med emissioner eller om andre foranstaltninger er mere 
passende.

Supplerende foranstaltninger

Det er klart, at handel med emissioner i følge Parlamentets beslutning af juli 2006 ikke er den 
eneste løsning på udfordringen. En bedre lufttrafikstyring er en vigtig supplerende 
foranstaltning, der ikke vil erstatte handel med emissioner, men nærmere være på linje 
hermed. Kommissionen og Parlamentet har efterspurgt dette adskillige gange. Det skal 
undersøges, hvordan medlemsstater kan animeres til at finde en hurtig løsning.

Undtagelser for regeringsfly

Et politisk meget vigtigt punkt er undtagelsen af regeringsfly, som Kommissionen har 
forslået. På baggrund af den holdning, at den offentlige sektor og især politikere skal være 
pionerer og et godt eksempel, har undtagelsen for regeringsfly ført til retmæssige protester fra 
offentligheden. Ordføreren mener, at det er passende at fjerne denne undtagelse.


