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I dagsaktuella rapporter från FN:s internationella klimatpanel (IPPC) har det med eftertryck 
påpekats hur viktigt det är att begränsa utsläppen av växthusgaser för att man skall kunna 
motverka effekterna av klimatförändringen. Världsbankens f.d. chefsekonom 
Sir Nicholas Stern har dessutom i sin rapport till Förenade kungarikets regering understrukit 
att ”det vi gör under de kommande årtiondena kan medföra risker för att den ekonomiska och 
samhälleliga verksamheten senare under detta århundrade samt under nästa århundrade 
kommer att lida så pass svåra avbräck att det för tanken till världskrigen och den ekonomiska 
depressionen under förra hälften av nittonhundratalet” (Sternrapporten, s. 572).

Vid Europeiska rådets möte den 8–9 mars 2007 antogs det en nog så ambitiös strategi för 
detta område. Avsikten är att fram till 2020 med stöd av ett internationellt avtal minska 
Europeiska unionens och övriga industriländers utsläpp av växthusgaser med 30 procent, 
jämfört med den nivå de hade 1990.

Förvånansvärt nog är kommissionens förslag om att luftfartsverksamhet skall införas i 
systemet för handel med utsläppsrätter det enda rättsaktsförslag om motverkande av 
klimatförändringen som för närvarande diskuteras i Europaparlamentet med stöd av 
medbeslutandeförfarandet.

Hur Europaparlamentet och de övriga institutionerna behandlar detta förslag kommer att få en 
avgörande betydelse för den framtida politiken på detta område.

Hur pass seriös är Europeiska unionen då det handlar om konkret lagstiftning?

Hittar vi ett förnuftigt sätt att minska utsläppen av växthusgaser utan att samtidigt skada 
konkurrenskraften hos Europas näringsliv?

Vilka signaler ger vi till utomstående?

Luftfartens utsläpp av växthusgaser har ökat enormt. Jämfört med situationen 1990 har dessa 
utsläpp redan i dag ökat med omkring 100 procent1. Detta står i bjärt kontrast till Kyotomålet 
om en minskning på 8 procent eller EU:s mål om en minskning på 30 procent för perioden 
efter 2012. Somliga hävdar att luftfarten svarar för ”bara” omkring 3 procent av de 
sammanlagda utsläppen av växthusgaser2, men  luftfartens andel av bruttomervärdet är 
0,6 procent3. Ingen kan påstå att det här skulle vara betydelselöst.

Alla EU-institutioner har erkänt att det måste göras något åt det här problemet och att handeln 
med utsläppsrätter är ett värdefullt instrument om det utformas riktigt och förenas med andra 
åtgärder.

Kommissionens förslag jämfört med EU:s tidigare ställningstaganden

Föredraganden ser sig skyldig att låta sitt förslag bygga på Europaparlamentets tidigare 
  

1 Den här siffran bygger på den välkända och säkra sifferuppgiften på 86 procent (1990–2004) samt på den 
genomsnittliga ökningen under 2003 och 2004 (7,5 procent per år) (se EEA Technical Report 6/2006; Eurostats 
nyhetsmeddelande nr 11/2007).
2 Se KOM(2005)0459.
3 Eurostat, Statistik i fokus 37/2005: The Air Transport Sector in the European Union.
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ställningstaganden på detta område. Det dokument man i det sammanhanget framför allt 
måste se på är utan vidare Europaparlamentets resolution av den 4 juli 2006 (betänkande från 
Lucas), som fick en majoritet på över 80 procent bakom sig (439 för, 74 emot). Men vi måste 
också se på sådana dokument som betänkandet från Morgan i december 2006 och 
klimatförändringsresolutionen från februari 2007.

Enligt föredragandens åsikt är den viktigaste punkten i resolutionen från juli 2006 den där det 
står att ”dessa politiska instrument måste väljas på ett sätt som garanterar att minskningen av 
utsläppen av växthusgaser blir så stor som möjlig[t] samtidigt som snedvridningen av 
konkurrensen mellan EU-lufttrafikföretag och lufttrafikföretag från länder utanför EU 
minimeras och den illojala konkurrensen mellan flygtransportsektorn och andra 
transportsektorer inom EU minskar” (se punkt 2 i nämnda resolution).

Det nuvarande systemet för handel med utsläppsrätter kritiseras skarpt av nästan alla som 
berörs av det. Det behövs verkligen en översyn av det så att vissa större fel rättas till i 
samband med att luftfarten tas med i det.

Fördelningsmetoden 

En av de mest påfallande bristerna i det nuvarande systemet för handel med utsläppsrätter är 
att det saknas en harmoniserad fördelningsmetod. Den aktuella konflikten mellan flera 
medlemsstater och Europeiska kommissionen om de nationella fördelningsplanerna visar att 
kriterierna inte är tillräckligt klara. Olika medlemsstater har helt olika fördelningsmetoder så 
att konkurrensen snedvrids och snart sagt alla medlemsstater har fördelat för mycket. 
Kommissionen har besvarat denna grundläggande kritik med att föreslå en harmoniserad 
fördelningsmetod för luftfartens utsläppsrätter. Krav på en sådan ingår också i de 
internationella regler som fastställts av ICAO. Kommissionen föreslår att utsläppsrätterna 
skall fördelas genom att riktmärken och auktionering används jämsides, så att under den 
första perioden (2011–2012) största delen fördelas med hjälp av riktmärken och endast 
ungefär 3 procent auktioneras ut. Europaparlamentet yrkade i sin resolution i juli 2006 på att 
fördelningen skulle ske helt genom auktion. Parlamentet har dock redan lagt fram några av de 
huvudsakliga inslagen i en alternativ strategi, vilket gör att en kompromiss mellan 
parlamentets ståndpunkt i juli 2006 och kommissionens förslag ter sig möjlig. Men både 
utskottet och parlamentet i dess helhet kommer att få lov att besluta, för det första om vad 
slags riktmärken som skall användas och för det andra i hur hög grad auktioneringen skall 
införas.

Vad göra med de pengar som kommer in genom auktioneringen?

En fråga som är mycket viktig, särskilt med tanke på hur förslaget skall få stöd bland 
allmänheten, är vad som bör göras med de pengar som kommer in genom auktioneringen. 
Kommissionen föreslår att pengarna inte skall användas till annat än åtgärder avsedda att 
minska växthusgaserna eller en anpassning till klimatförändringen. Miljöutskottet föreslog i 
betänkandet från Lucas att pengarna skulle gå till att minska kostnaderna för miljövänliga 
transportsystem. Nämnas bör att järnvägsföretagen redan deltar i systemet för handel med 
utsläppsrätter och betalar stora belopp genom elpriserna. Flertalet medlemsstater har tagit i 
bruk avgifter, skatter och andra åtgärder som är betungande för miljövänliga transportsystem 
såsom bussar. I sin resolution om klimatförändringar den 14 februari 2007 yrkade parlamentet 
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på att de pengar som genereras via auktioner skulle användas för att minska andra pålagor, för 
att inte den totala bördan för medborgarna skulle öka. Föredraganden tänker lägga fram ett 
förslag i den här riktningen.

Räckvidd och börjetid

Efter en lång och givetvis kontroversiell diskussion föreslog Europeiska kommissionen att 
alla flygningar inom EU skulle tas med från och med den 1 januari 2011. Andra flygningar 
som startar eller landar på flygplatser inom EU, såsom mellan London och New York eller 
Paris och Istanbul, skulle tas med först 2012. Europaparlamentet ville att alla flygningar som 
startar och landar skulle tas med allt ifrån första början. Så snart som möjligt skulle vi vilja få 
ett system som omfattar hela världen och det måste ses efter om vissa grannländer, såsom 
Norge och Schweiz, kan tas med i systemet ända från början.

Utskottet och parlamentet måste besvara frågan om när systemet skall börja fungera. Vissa 
berörda parter anser att så inte bör ske förrän 2013, eftersom den andra perioden med 
åtaganden enligt Kyotoprotokollet börjar då. Av praktiska skäl kan systemet börja fungera 
tidigast 2010.

Övre gräns

Europeiska kommissionen föreslår en övre gräns utgående från 100 procent av de 
genomsnittliga utsläppen mellan 2004 och 2006. Parlamentet yrkade i sin resolution på en 
”strikt övre gräns” och påpekade att gränsen bör utformas i enlighet med målet från Kyoto. 
Vissa berörda parter tolkar parlamentets ståndpunkt som ett upprop om att utsläppen skall 
minskas med 8 procent jämfört med vad de var 1990. Detta skulle i själva verket innebära en 
minskning med mer än 50 procent jämfört med de genomsnittliga utsläppen mellan 2004 och 
2006, eftersom utsläppen ökade med ungefär 100 procent mellan 1990 och 2004–2006. 
Föredraganden tror inte att det vore realistiskt med en så pass ambitiös övre gräns. Å andra 
sidan finns det sådant som talar för att det behövs en övre gräns som är striktare än den 
hundraprocentiga ökningen sedan 1990, om det är meningen att systemet skall framstå som 
trovärdigt och rättvist mot andra sektorer.

Det kommer att behövas verkligt ingående diskussioner om vad som är den lämpliga övre 
gränsen.

Öppet eller slutet system

Kommissionen föreslog inte något särskilt system för luftfarten, utan i stället att luftfarten helt 
och fullt skulle tas med i EU:s nuvarande system för handel med utsläppsrätter, utan några 
större begränsningar. Detta är en motsats till parlamentets ståndpunkt i juli 2006, där 
parlamentet föreslog att det skulle införas ett system enkom för luftfarten. Å andra sidan har 
parlamentet redan infört en alternativ ståndpunkt. Parlamentet föreslog ”att särskilda villkor 
tillämpas för att garantera att sektorn inte snedvrider marknaden till nackdel för mindre 
skyddade sektorer, om luftfarten så småningom skulle införlivas i ett större EU-ETS” och att 
dessa särskilda villkor skulle bestå av att ”en övre gräns införs för det antal utsläppsrätter som 
sektorn får köpa från marknaden och ett krav på att sektorn genomför en del av de nödvändiga 
utsläppsminskningarna utan handel innan den får köpa tillstånd” (se punkt 28 i parlamentets 
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resolution).

Multiplikator eller inte

Kommissionen föreslår, uppenbarligen efter att internt ha diskuterat frågan, att det inte skall 
införas någon multiplikator för utsläppen från luftfarten. Många berörda parter hade velat ha 
en sådan multiplikator, såsom ett hänsynstagande till att luftfartens utsläpp av växthusgaser 
har betydligt större påverkan än bara att öka koldioxidhalterna. Parlamentet yrkade i sin 
resolution på att luftfartens alla effekter på klimatet bör åtgärdas inom ramen för systemet för 
handel med utsläppsrätter.

Det måste undersökas om vetenskapen i dag kan ge klara indikationer om alla dessa effekter 
på klimatet samt om det är lämpligt att de åtgärdas inom ramen för systemet för handel med 
utsläppsrätter eller om det är mera på sin plats med andra åtgärder.

Ytterligare åtgärder

Av parlamentets resolution den 4 juli 2006 framgår det klart att utsläppshandeln inte är det 
enda sättet att bemöta utmaningen. Ytterligare en viktig åtgärd, som inte kommer att ersätta 
denna handel utan snarare verka i samma riktning som den, är en bättre flygtrafikledning. 
Kommissionen och parlamentet har upprepade gånger velat ha en sådan. Nu måste det 
undersökas hur medlemsstaterna kan förmås att nå fram till en snabb lösning.

Undantag för flygningar med statliga luftfartyg

En sak som kommer att få en väldigt stor politisk betydelse är kommissionens förslag om 
undantag för flygningar med statliga luftfartyg. Utgående ifrån att den offentliga sektorn och 
framför allt politikerna bör vara banbrytare för utvecklingen och föregå med gott exempel har 
allmänheten med fog protesterat mot detta. Föredraganden anser det på sin plats att detta 
undantag får utgå.


