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PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 
2003/87/EF med henblik på inddragelse af luftfarten i ordningen for handel med 
drivhusgasemissionskvoter i Fællesskabet 
(KOM(2006)0818 – C6–0011/2007 – 2006/0304(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2006)0818)1,

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 175, stk. 1, på grundlag af 
hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0011/2007),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelser fra Transport- og Turismeudvalget, Økonomi- og Valutaudvalget og 
Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A6–0000/2007),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
BETRAGTNING 8 A (ny)

(8a) Bortset fra de økonomiske redskaber 
er der et betydeligt 
emissionsreduktionspotentiale i 
teknologiske og operationelle 
forbedringer, som bør prioriteres højere 
nu end tidligere. 

  
1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Begrundelse

For at nå det endelige mål, nemlig et fald i emissionerne, må handlen med emissionskvoter 
for luftfarten nødvendigvis udgøre et led i en mere global strategi, der navnlig indebærer 
anvendelse af nye teknologier samtidig med indførelse af hensigtsmæssig infrastruktur. 

Ændringsforslag 2
BETRAGTNING 8 B (ny)

(8b) Et mere effektivt 
lufttrafikstyringssystem (ATM) kan 
nedsætte brændstofforbruget med op til 12 
% og dermed bidrage til at reducere CO2-
emissionerne. Det fælles europæiske 
luftrum og SESAR-projektet bør derfor 
gennemføres snarest muligt. EU-
institutionerne og medlemsstaterne har 
især en rolle at spille til fremme af en 
hurtig og effektiv indførelse af 
funktionelle luftrumsblokke og 
begreberne fleksible luftrumsblokke og 
fleksibel brug af luftrummet i nært 
samarbejde med de relevante brugere.

Begrundelse

SESAR-projektet (forskning i lufttrafikstyring i det fælles europæiske luftrum) er indført af 
økonomiske og transportpolitiske årsager, men bidrager også til reduktion af 
drivhusgasemissioner. Derfor bør medlemsstaterne og Rådet opfordres til at gennemføre det 
snarest muligt.

Ændringsforslag 3
BETRAGTNING 8 C (ny)

(8c) Forskning og teknologi er nøglen til 
innovation. EU-institutionerne vil fortsat 
støtte det teknologiske initiativ "Clean 
Sky" i det 7. forskningsrammeprogram, 
der tilsigter en radikal forbedring af 
lufttransportens miljøindvirkning med det 
mål at bekæmpe miljøforurening ved at 
reducere drivhusgasemissionerne.

Begrundelse

Ved at indføre et nyt instrument, det fælles teknologiinitiativ, i det 7. 
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forskningsrammeprogram sigter EU på at øge de private investeringer i europæisk forskning 
og at fremskynde udviklingen af avancerede teknologier og udnyttelsen af disse i europæiske 
produkter. Det fælles forskningsinitiativ, der specifikt sigter på at reducere lufttransportens 
miljøindvirkninger ("Clean Sky"), bør støttes energisk. 

Ændringsforslag 4
BETRAGTNING 8 D (ny)

(8d) Støtte til lufthavne, særlig regionale 
lufthavne, giver et forkert incitament med 
hensyn til drivhusgasemissioner. En 
streng anvendelse af 
konkurrencelovgivningen fra 
Kommissionens side er derfor påkrævet 
med henblik på en gradvis afskaffelse af 
disse støtteordninger.

Begrundelse

Mange lokale eller regionale myndigheder yder støtte til lufthavne. Nogle af 
lavprisflyselskabernes tilbud er kun mulige takket være disse støtteordninger. Dette 
forfordeler andre luftfartsselskaber og skaber en kunstig trafik, som ikke ville eksistere uden 
støtteordningerne. Afskaffelse af støtten er derfor også nødvendig for at begrænse 
drivhusgasemissionerne. 

Ændringsforslag 5
BETRAGTNING 11

(11) Fra 2011 bør emissionerne fra 
flyvninger mellem lufthavne i 
Fællesskabet inddrages i 
fællesskabsordningen. Fra 2012 bør 
emissionerne fra alle flyvninger til og fra 
Fællesskabets lufthavne inddrages i 
ordningen. Derved kan 
fællesskabsordningen tjene som model for 
udbygning af ordningen i verden som 
helhed. Hvis et tredjeland træffer 
foranstaltninger til at mindske 
klimapåvirkningen fra flyvninger til en 
lufthavn i Fællesskabet, der afgår fra det 
pågældende tredjeland, og disse 
foranstaltninger mindst svarer til kravene 
i dette direktiv, bør anvendelsesområdet 
for fællesskabsordningen ændres således, 
at flyvninger til Fællesskabet fra det 

(11) Fra 2010 bør emissionerne fra alle
flyvninger til og fra Fællesskabets 
lufthavne inddrages i 
fællesskabsordningen. Derved kan 
fællesskabsordningen tjene som model for 
udbygning af ordningen i verden som 
helhed. Klimaændringer er et globalt 
fænomen, der kræver globale løsninger. 
Fællesskabet betragter nærværende 
direktiv som et første vigtigt skridt. Parter 
uden for EU opfordres til at bidrage til 
debatten med deres idéer med henblik på 
videreudvikling af dette politikredskab. 
For at lade tredjeparter komme til orde 
bør Kommissionen såvel forud for som 
under gennemførelsen af nærværende 
direktiv være i permanent kontakt med 
dem. Hvis Den Europæiske Union indgår
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pågældende land udelukkes fra 
ordningen.

aftale med en tredjepart om en fælles 
ordning, der har mindst samme 
miljøfordele som direktivet, kan 
Kommissionen foreslå en ændring af 
direktivet. I alle tilfælde kan 
Kommissionen foreslå, at flyvninger fra 
tredjelande ikke er omfattet af ordningen, 
hvis de pågældende tredjelande har 
indført et system, der har mindst samme 
miljøfordele som nærværende direktiv. 

Begrundelse

Kun en ordning, der tidligst muligt dækker interkontinentale flyvninger, har betydelig 
indvirkning på reduktionen af drivhusgasemissioner. Selv dette er blot et første skridt. EU bør 
indlede drøftelser med tredjeparter med henblik på snarest muligt at opnå en global ordning. 
(Se ændringsforslag 12 og 21)

Ændringsforslag 6
BETRAGTNING 12

(12) Luftfarten påvirker det globale klima 
gennem udledning af kuldioxid, 
nitrogenoxider, vanddamp og sulfat- og 
sodpartikler. Det Mellemstatslige Panel for 
Klimaændringer (IPCC) har vurderet, at 
den samlede påvirkning fra luftfarten i 
øjeblikket er 2 til 4 gange større end 
virkningerne af luftfartens tidligere CO2-
emissioner alene. Nyere forskning i 
Fællesskabet viser, at den samlede virkning 
fra luftfarten vil kunne være ca. 2 gange 
større end virkningerne fra kuldioxid alene. 
I ingen af disse skøn tages der imidlertid 
hensyn til de yderst usikre virkninger af 
cirrusskyer. I overensstemmelse med 
traktatens artikel 174, stk. 2, skal 
Fællesskabets politik på miljøområdet 
bygge på forsigtighedsprincippet, hvorfor 
der bør tages videst muligt hensyn til alle 
virkningerne fra luftfarten. Så længe der 
ikke er udviklet en videnskabeligt funderet 
parameter til sammenligning af de 
forskellige virkninger, bør der anvendes en 
pragmatisk og forsigtig tilgang til 
spørgsmålet. Emissionerne af 

(12) Luftfarten påvirker det globale klima 
gennem udledning af kuldioxid, 
nitrogenoxider, vanddamp og sulfat- og 
sodpartikler. Det Mellemstatslige Panel for 
Klimaændringer (IPCC) har vurderet, at 
den samlede påvirkning fra luftfarten i 
øjeblikket er 2 til 4 gange større end 
virkningerne af luftfartens tidligere CO2-
emissioner alene. Nyere forskning i 
Fællesskabet viser, at den samlede virkning 
fra luftfarten vil kunne være ca. 2 gange 
større end virkningerne fra kuldioxid alene. 
I ingen af disse skøn tages der imidlertid 
hensyn til de yderst usikre virkninger af 
cirrusskyer. I overensstemmelse med 
traktatens artikel 174, stk. 2, skal 
Fællesskabets politik på miljøområdet 
bygge på forsigtighedsprincippet, hvorfor 
der bør tages videst muligt hensyn til alle 
virkningerne fra luftfarten. Så længe der 
ikke er udviklet en videnskabeligt funderet 
parameter til sammenligning af de 
forskellige virkninger, bør der anvendes en 
pragmatisk og forsigtig tilgang til 
spørgsmålet. Emissionerne af 
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nitrogenoxider vil blive taget op i anden 
lovgivning, som Kommissionen vil 
forelægge.

nitrogenoxider vil blive taget op i anden 
lovgivning, som Kommissionen vil 
forelægge. 
Lufttrafikstyringsmyndighederne bør 
indføre effektive foranstaltninger for at 
forebygge dannelse af 
kondensationsstriber og cirrusskyer ved at 
ændre flyvebanerne, så der ikke foretages 
flyvninger gennem områder, hvor det på 
grund af særlige atmosfæriske forhold 
kan forudses, at sådanne skyer vil blive 
dannet. 

Begrundelse

Der er videnskabelig enighed om, at klimapåvirkningen fra luftfartssektoren langt fra 
udelukkende stammer fra CO2-emissioner. Cirrusskyer, der kan dannes af 
kondensationsstriber fra luftfarten, tilbageholder varme i jordens atmosfære og bidrager 
dermed til den globale opvarmning.

Ændringsforslag 7
BETRAGTNING 13

(13) For at undgå 
konkurrenceforvridninger bør der opstilles 
en harmoniseret tildelingsmetode. For at 
sikre nye luftfartøjsoperatører adgang til 
markedet vil en vis andel af kvotemængden 
blive tildelt ved auktion i 
overensstemmelse med nærmere regler, 
der vil blive opstillet af Kommissionen. 
Luftfartøjsoperatører, der indstiller 
driften, bør fortsat få udstedt kvoter indtil 
udløbet af den periode, for hvilken der 
allerede er tildelt gratis kvoter.

(13) For at undgå 
konkurrenceforvridninger bør der opstilles 
en harmoniseret tildelingsmetode. For at 
sikre nye luftfartøjsoperatører adgang til 
markedet vil en vis andel af kvotemængden 
blive tildelt ved auktion.

Begrundelse

Lovgivningen bør ikke tilskynde operatører til at indstille driften.

Ændringsforslag 8
BETRAGTNING 14 

(14) Luftfarten bidrager til den samlede 
klimapåvirkning, der skyldes menneskelige 

(14) Miljøvenlige transportformer såsom 
bus og jernbane er pålagt høje skatter og 
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aktiviteter. Provenuet fra 
bortauktionering af kvoter bør anvendes 
til begrænsning af 
drivhusgasemissionerne, til tilpasning til 
virkningerne af klimaændringer, til 
finansiering af forskning og udvikling 
med henblik på begrænsning og 
tilpasning og til dækning af 
administrationsomkostningerne ved 
ordningen. Auktionsprovenuet bør 
navnlig anvendes til at finansiere bidrag 
til Verdensfonden for Energieffektivitet 
og Vedvarende Energi og foranstaltninger 
til at forebygge skovrydning og til at lette 
tilpasningen i udviklingslandene. 
Bestemmelser om anvendelse af midler 
fra bortauktionering bør underrettes 
Kommissionen. En sådan underretning 
fritager ikke medlemsstaterne for 
forpligtelsen til at give underretning om 
visse nationale foranstaltninger, jf. 
traktatens artikel 88, stk. 3. Direktivet 
foregriber ikke resultatet af eventuelle 
fremtidige sager om statsstøtte, der ydes i 
henhold til traktatens artikel 87 og 88.

afgifter, i nogle medlemsstater endog 
miljøafgifter. Jernbanetransport er 
allerede omfattet af 
emissionshandelsordningen, for så vidt 
som elektricitet er den væsentligste 
kraftkilde. Provenuet fra bortauktionering 
af kvoter bør anvendes til sænkning af 
skatter og afgifter på miljøvenlige 
transportmidler som jernbane og busser. 
Medlemsstaterne bør bestræbe sig på ikke 
at øge de samlede byrder, der påhviler 
borgerne. 

Begrundelse

Det bør slås fast, at den samlede byrde, der påhviler borgere og økonomien, ikke bør øges. 
Skatter og afgifter på miljøvenlige transportformer er meget høje og bør reduceres for at give 
det rette incitament.

Ændringsforslag 9
BETRAGTNING 15 A (ny)

(15a) Som følge af den nuværende 
emissionshandelsordning er 
energiintensiv industri allerede under 
pres på grund af de meget høje CO2-
priser. Kulstofudslip vil være en reel 
trussel, hvis endnu en vigtig sektor 
kommer til at indgå i en ordning, der 
kræver køb af emissionstilladelser. For at 
undgå kulstofudslip fra en energiintensiv 
industri, for eksempel cement-, kalk- eller 
stålsektoren, vil Kommissionen undersøge 
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forskellige muligheder, såsom sektorielle 
mål eller grænsebeskatningstilpasninger, 
og offentliggøre en rapport inden 
udgangen af 2008 om, hvordan 
spørgsmålet bør løses.

Begrundelse

Europa-Parlamentet har opfordret til indførelse af en særskilt ordning for luftfart. En af 
årsagerne hertil er, at energiintensiv industri bør beskyttes imod, at luftfarten køber alle de 
nødvendige tilladelser, således at f.eks. cement-, stål- og kalkindustrien ikke længere vil 
kunne udvikle sig i EU. Kommissionen har ikke fulgt Europa-Parlamentets råd. Derfor bør 
der overvejes andre foranstaltninger til beskyttelse af energiintensiv industri.

Ændringsforslag 10
BETRAGTNING 15 B (ny)

(15b) For at afspejle den situation, at 
luftfartøjsoperatører ikke kan skifte over 
til alternative (regenerative) energikilder, 
bør der fastsættes et langt lempeligere loft 
end for andre emissionshandelssektorer.

Begrundelse

De øvrige sektorer skal reducere emissionerne i forhold til 1990. Eftersom emissionerne fra 
luftfarten er fordoblet siden 1990, kunne luftfartssektoren pålægges en reduktion på over 50 
%, hvilket ikke er teknisk muligt.

Ændringsforslag 11
BETRAGTNING 21

(21) Kommissionen bør navnlig tillægges 
beføjelse til at træffe foranstaltninger 
vedrørende bortauktionering af kvoter, 
der ikke skal tildeles gratis, og til at ændre 
de i bilag I opførte luftfartsaktiviteter, hvis 
et tredjeland indfører foranstaltninger til 
at mindske klimapåvirkningerne fra 
luftfarten. Da der er tale om generelle 
foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv, bør de vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol, som 
omhandlet i artikel 5a i afgørelse 

udgår
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1999/468/EF.

Begrundelse

Antallet af kvoter, der skal bortauktioneres, bør fastsættes i direktivet (se ændringsforslag 
13). Tilpasninger af direktivet efter foranstaltninger truffet af tredjelande eller grupper af 
tredjelande bør vedtages efter proceduren med fælles beslutningstagning (se ændringsforslag 
14).

Ændringsforslag 12
ARTIKEL 1, NR. 3

Artikel 3 b (direktiv 2003/87/EF)

1. 1. For perioden fra den 1. januar 2011
til den 31. december 2012 svarer den 
samlede mængde kvoter, der skal tildeles 
luftfartøjsoperatører, til 100 % af summen 
af de historiske luftfartsemissioner for 
hvert år.

1. 1. For perioden fra den 1. januar 2010
til den 31. december 2012 svarer den 
samlede mængde kvoter, der skal tildeles 
luftfartøjsoperatører, til 90 % af summen af 
de historiske luftfartsemissioner for hvert 
år.

2. 2. For den i artikel 11, stk. 2, nævnte 
periode, der begynder den 1. januar 2013, 
svarer den samlede mængde kvoter, der 
skal tildeles luftfartøjsoperatører, til 100 %
af de historiske luftfartsemissioner ganget 
med antallet af år i perioden. 

2. 2. For den i artikel 11, stk. 2, nævnte 
periode, der begynder den 1. januar 2013, 
svarer den samlede mængde kvoter, der 
skal tildeles luftfartøjsoperatører, til 90 %
af de historiske luftfartsemissioner ganget 
med antallet af år i perioden. 

3. 3. For den i artikel 11, stk. 2, nævnte 
tredje periode og for hver efterfølgende 
periode svarer den samlede mængde 
kvoter, der skal tildeles 
luftfartøjsoperatører, til 100 % af de 
historiske emissioner ganget med antallet 
af år i perioden. 

3. 3. For den i artikel 11, stk. 2, nævnte 
tredje periode og for hver efterfølgende 
periode svarer den samlede mængde 
kvoter, der skal tildeles 
luftfartøjsoperatører, til 90 % af de 
historiske emissioner ganget med antallet 
af år i perioden. Mængden af kvoter for 
efterfølgende perioder kan efter forslag 
fra Kommissionen reduceres yderligere, 
hvis de klimapolitiske mål på 
internationalt plan eller EU-plan kræver 
yderligere reduktioner af klimaændrende 
gasser. 

4. Senest seks måneder efter dette direktivs 
ikrafttræden fastsætter Kommissionen de 
historiske luftfartsemissioner ud fra de 
bedste tilgængelige data. 

4. Senest seks måneder efter dette direktivs 
ikrafttræden fastsætter Kommissionen de 
historiske luftfartsemissioner ud fra de 
bedste tilgængelige data. 
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Begrundelse

Hvis dette ændringsforslag vedtages, anvendes 1. januar 2010 som startdato i hele teksten. 
(Se ændringsforslag 5 og 21)

EU har forpligtet sig til inden 2012 at have reduceret drivhusgasemissionerne med 8 % i 
forhold til 1990-niveauet. Inden 2020 skal de være reduceret med ca. 20 % og endog med 30 
%, hvis der indgås en international aftale. Hvis dette ambitionsniveau overføres til 
luftfartssektoren, der har fordoblet sine emissioner siden 1990, vil denne sektor være 
forpligtet til at gennemføre en reduktion på over 50 % inden 2012. På grundlag af de 
forhåndenværende tekniske hjælpemidler er dette fuldstændig urealistisk. Af hensyn til 
retfærdigheden over for de øvrige sektorer og for at øge ambitionsniveauet bør 
luftfartssektoren dog pålægges en mindre emissionsreduktion.

Ændringsforslag 13
ARTIKEL 1, NR. 3

Artikel 3 c, stk. 1 (direktiv 2003/87/EF)

1. 1. I den i artikel 3b, stk. 1, nævnte 
periode bortauktioneres en procentdel af 
kvoterne. Procentdelen svarer til 
gennemsnittet af de procentdele, som er 
foreslået af de medlemsstater, der for den 
pågældende periode medtager 
bortauktionering i deres nationale 
tildelingsplaner efter kapitel III.

1. I den i artikel 3b, stk. 1, nævnte periode 
bortauktioneres 50 % af kvoterne. 

Begrundelse

Skønt det er et stort fremskridt, at Kommissionen vil tildele hovedparten af kvoterne ved 
benchmark og ikke ud fra hævdvundne rettigheder, er der ulemper forbundet med alle former 
for gratis tildeling. Det afhænger af de valgte benchmarks, hvilken form for forretningsmodel 
der vil blive tilgodeset. Kommissionsforslaget giver ikke tilstrækkelig plads til nyankomne, 
som er vigtige innovationsfremmende faktorer i luftfartssektoren. Gratis tildeling har ført til 
store, uforudsete overskud i de selskaber, der allerede deltager i emissionshandelsordningen. 
Det kan ikke udelukkes, at denne form for overskud kan opstå i luftfartssektoren. Hvis en stor 
del af kvoterne tildeles ved bortauktionering, vil sådanne problemer ikke opstå.

Ændringsforslag 14
ARTIKEL 1, NR. 3

Artikel 3 c, stk. 2 (direktiv 2003/87/EF)

2. 2. For fremtidige perioder tages der ved 
fastsættelsen af procentdelen hensyn til 
den generelle revurdering af dette direktiv.

2. For fremtidige perioder kan den i stk. 1 
omhandlede procentdel forhøjes under 
hensyntagen til den generelle revurdering 
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af dette direktiv.

Begrundelse

Den procent, der tildeles ved bortauktionering, bør ikke være lavere end 50 %.

Ændringsforslag 15
ARTIKEL 1, NR. 3

Artikel 3 c, stk. 3 (direktiv 2003/87/EF)

3. 3. Kommissionen vedtager en 
forordning med nærmere bestemmelser 
om medlemsstaternes bortauktionering af 
kvoter, der ikke skal udstedes gratis efter 
stk. 1 og 2. Antallet af kvoter, der i hver 
periode skal bortauktioneres af hver 
enkelt medlemsstat, står i rimeligt forhold 
til medlemsstatens andel af de samlede 
tilskrevne luftfartsemissioner for alle 
medlemsstaterne for referenceåret, som 
rapporteret i medfør af artikel 14, stk. 3, 
og verificeret i medfør af artikel 15. For 
den i artikel 3b, stk. 1, nævnte periode er 
referenceåret 2010, og for hver 
efterfølgende periode nævnt i artikel 3b er 
referenceåret det kalenderår, der udløber 
24 måneder inden begyndelsen af den 
periode, auktionen vedrører. 

udgår

Den nævnte forordning, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol, 
som omhandlet i artikel 23, stk. 2a.

Begrundelse

Den procentdel af kvoter, der tildeles ved bortauktionering, bør ikke fastsættes ved en 
komitologiprocedure, men efter proceduren med fælles beslutningstagning. Se 
ændringsforslag 12.

Ændringsforslag 16
ARTIKEL 1, NR. 3

Artikel 3 c, stk. 4 (direktiv 2003/87/EF)

4. 4. Provenuet fra bortauktionering af 4. Provenuet fra bortauktionering af kvoter 
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kvoter efter stk. 3 anvendes til
begrænsning af drivhusgasemissionerne, 
til tilpasning til virkningerne af 
klimaændringer, til finansiering af 
forskning og udvikling med henblik på 
begrænsning og tilpasning samt til 
dækning af den administrerende 
medlemsstats omkostninger i tilknytning 
til dette direktiv. Medlemsstaterne 
underretter Kommissionen om 
foranstaltninger, de træffer i medfør af 
dette stykke.

anvendes til sænkning af skatter og 
afgifter på miljøvenlige transportmidler 
som jernbane og busser. Medlemsstaterne 
bestræber sig på ikke at øge de samlede 
byrder, der påhviler borgerne.

Begrundelse

Det bør slås fast, at den samlede byrde, der påhviler borgerne og økonomien, ikke bør øges. 
Skatter og afgifter på miljøvenlige transportformer er meget høje og bør reduceres for at give 
det rette incitament.

Ændringsforslag 17
ARTIKEL 1, NR. 3

Artikel 3 d, stk. 3, litra b) (nyt) (direktiv 2003/87/EF)

b) antallet af kvoter, der skal tildeles 
gratis i den pågældende periode efter 
artikel 3c

udgår

Begrundelse

Den procentdel af kvoter, der tildeles ved bortauktionering, bør ikke fastsættes ved en 
komitologiprocedure, men efter proceduren med fælles beslutningstagning. Se 
ændringsforslag 12.

Ændringsforslag 18
ARTIKEL 1, NR. 8, LITRA B A) (nyt)

Artikel 12, stk. 2 b (nyt) (direktiv 2003/87/EF)

ba) som stk. 2b indsættes:
"2b. Har Fællesskabet ikke inden den 1. 
januar 2010 indført foranstaltninger for 
at fremme reduktion af 
nitrogenoxidemissioner fra luftfartøjer, 
der udfører en i bilag I omhandlet 
aktivitet, skal mængden af CO2, som en 
luftfartøjsoperatør har tilladelse til at 
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udlede i medfør af en kvote, bortset fra en 
kvote, der er udstedt til luftfartssektoren, 
eller en godkendt emissionsreduktion 
(CER) eller en emissionsreduktionsenhed 
(ERU), i forbindelse med stk. 2a og uanset 
artikel 3a divideres med en 
virkningsfaktor på 1,5."

Begrundelse

I henhold til den seneste videnskabelige forskning ved man en del om NOx-emissioners bidrag 
til klimaændringerne. Heraf kan det udledes, at NOx-emissionerne fra luftfarten bidrager ca. 
1,5 gange mere til klimaændringerne end CO2-emissionerne alene. Det er nødvendigt at tage 
hensyn til varmeeffekten af NOx i dette direktiv, så længe ingen andre specifikke 
foranstaltninger er trådt i kraft.

Ændringsforslag 19
ARTIKEL 1, NR. 16

Artikel 25 a, stk. 1 (direktiv 2003/87/EF)

Hvis et tredjeland træffer foranstaltninger 
til at mindske klimapåvirkningen fra 
flyvninger, der afgår fra det pågældende 
tredjeland og lander i Fællesskabet, og 
disse foranstaltninger mindst svarer til 
kravene i dette direktiv, ændrer 
Kommissionen dette direktiv, med henblik 
på at flyvninger fra det pågældende land 
udelukkes fra luftfartsaktiviteterne i bilag 
I med virkning fra den efterfølgende 
periode som nævnt i artikel 3b. 

Hvis et tredjeland træffer foranstaltninger 
til at mindske klimapåvirkningen fra 
flyvninger, der afgår fra det pågældende 
tredjeland og lander i Fællesskabet, og 
disse foranstaltninger mindst svarer til 
kravene i dette direktiv, ændrer 
Kommissionen dette direktiv for at undgå 
dobbeltberegning og garantere 
ligebehandling.

Begrundelse

Hvis et tredjeland også indfører en ordning, er det nødvendigt at sikre, at der tages hensyn 
hertil i den europæiske ordning. Udelukkelsen af flyvninger til EU berører kun EU-ordningen. 
Den ændrede formulering muliggør en tilpasning og sigter på at forebygge dobbeltberegning.

Ændringsforslag 20
ARTIKEL 2, STK. 2 A (nyt)

2a. Indgår stater eller grupper af stater 
uden for EU en aftale med Den 
Europæiske Union om en fælles 
emissionshandelsordning, der har mindst 
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samme miljøfordele som ordningen i dette 
direktiv, kan Kommissionen foreslå en 
ændring af nærværende direktiv for at 
tilpasse det efter den fælles ordnings 
bestemmelser.

Begrundelse

Det bør klart fremgå af forslaget, at EU ikke for enhver pris vil insistere på sin egen ordning, 
men derimod lægger vægt på miljøvirkningerne for at beskytte klimaet. 

Ændringsforslag 21
BILAG, PUNKT 1, LITRA B)

Bilag I, punkt 2 (direktiv 2003/87/EF)

"For året 2011 medtages i 
luftfartsaktiviteten kun flyvninger, der 
både afgår fra og ankommer til en lufthavn 
beliggende på en medlemsstats område, 
hvor traktaten finder anvendelse. Fra den 
1. januar 2010 medtages alle flyvninger, 
der ankommer til eller afgår fra en lufthavn 
beliggende på en medlemsstats område, 
hvor traktaten finder anvendelse".

"Fra året 2010 medtages i 
luftfartsaktiviteten flyvninger, der både 
afgår fra og ankommer til en lufthavn 
beliggende på en medlemsstats område, 
hvor traktaten finder anvendelse, samt 
flyvninger, der ankommer til eller afgår fra 
en lufthavn beliggende på en medlemsstats 
område, hvor traktaten finder anvendelse."

Begrundelse

Kun en ordning, der tidligst muligt dækker interkontinentale flyvninger, vil have betydelig 
indvirkning på reduktionen af drivhusgasemissioner. Selv dette er blot et første skridt. EU bør 
indlede drøftelser med tredjeparter med henblik på snarest muligt at opnå en global ordning. 
(Se ændringsforslag 5 og 12)

Ændringsforslag 22
BILAG, PUNKT 1, LITRA C)

Bilag I, punkt 2, tabel, ny kategori, litra a) (direktiv 2003/87/EF)

a) flyvninger, der udføres udelukkende 
med det formål at transportere en 
regerende monark og dennes nærmeste 
familie, statsoverhoveder, regeringsledere 
eller ministre på officiel tjenesterejse, idet 
dette formål fremgår af en relevant 
statusindikator i flyveplanen

udgår
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Begrundelse

Den offentlige sektor, navnlig regeringerne, bør gå foran med et godt eksempel. Nogle 
regeringer har allerede indført et frivilligt bidrag som kompensation for 
drivhusgasemissioner forårsaget af flyvninger med statsluftfartøjer. Den foreslåede 
udelukkelse ville stå i skærende kontrast til de fleste regeringers politik og offentlighedens 
forventninger. 

Ændringsforslag 23
BILAG, PUNKT 2, LITRA B)

Bilag IV, del B, "Overvågning af tonkilometer-data ved anvendelse af artikel 3d", afsnit 2, led 
2 (direktiv 2003/87/EF) 

- en luftfartøjsoperatør kan vælge at 
anvende enten den faktiske masse eller 
standardmassen for passagerer og 
indchecket bagage som angivet i masse- og 
balancedokumenterne for de pågældende 
flyvninger eller en fast værdi for hver 
passager og dennes indcheckede bagage på 
100kg.

- en luftfartøjsoperatør kan vælge at 
anvende enten den faktiske masse eller 
standardmassen for passagerer og 
indchecket bagage som angivet i masse- og 
balancedokumenterne for de pågældende 
flyvninger eller en fast værdi for hver 
passager og dennes indcheckede bagage på 
160 kg.

Begrundelse

Til beregning af benchmark-parametrene har Kommissionen foreslået, at en passager skal 
tælle for 100 kg. Imidlertid ville en sådan definition give fragttransport en fordel på 
bekostning af passagertransport, eftersom transport af et ton fragt bruger mindre energi og 
dermed producerer færre emissioner end transport af 10 passagerer over en given afstand. 
Passagertransport kræver sæder, pantry, toiletter og servicefaciliteter, hvilket ikke er tilfældet 
for fragt. Ordføreren foreslår derfor et højere tal.

Ændringsforslag 24
BILAG, PUNKT 3, LITRA B)

Bilag V, del B, punkt 14, afsnit 1a (nyt) (direktiv 2003/87/EF)

EU-institutionerne og medlemsstaterne 
sørger for, at de arbejdsmetoder, 
verifikatoren skal benytte, harmoniseres 
forud for direktivets gennemførelse, og at 
direktivets bestemmelser anvendes på et 
ensartet grundlag.

Begrundelse

For at opnå ligebehandling i luftfartssektoren er det nødvendigt at sikre, at metoder og 
procedurer harmoniseres. Forskelle i gennemførelsen af de forskellige bestemmelser i 
medlemsstaterne fører til konkurrenceforvridning.
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Ændringsforslag 25
BILAG, PUNKT 3, LITRA B)

Bilag V, del B, punkt 16, afsnit 1a (nyt) (direktiv 2003/87/EF)

EU-institutionerne og medlemsstaterne 
sørger for, at de arbejdsmetoder, 
verifikatoren skal benytte, harmoniseres 
forud for direktivets gennemførelse, og at 
direktivets bestemmelser anvendes på et 
ensartet grundlag.

Begrundelse

For at opnå ligebehandling i luftfartssektoren er det nødvendigt at sikre, at metoder og 
procedurer harmoniseres. Forskelle i gennemførelsen af de forskellige bestemmelser i 
medlemsstaterne fører til konkurrenceforvridning.



PE 390.460v02-00 20/24 PR\671093DA.doc

DA

BEGRUNDELSE

Indledning

Det fremgår med al ønskelig tydelighed af de seneste rapporter fra Det Mellemstatslige Panel 
for Klimaændringer (IPPC) 1, at det haster at begrænse drivhusgasemissionerne for at 
bekæmpe klimaændringerne.

Sir Nicholas Stern, tidligere cheføkonom i Verdensbanken, har i en rapport til den britiske 
regering understreget, at "vore handlinger i løbet af de kommende årtier kan forårsage store 
omvæltninger i den økonomiske og sociale aktivitet, senere i dette århundrede og i det næste, i 
et tilsvarende omfang som dem, vi forbinder med de store krige og den økonomiske 
depression i 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 drivhusgasemissionerne i 
Den Europæiske Union og andre industrialiserede lande inden 2020 reduceres med 30 % i 
forhold til 1990-niveauet. 

Europa-Parlamentet har i en række beslutninger fremhævet nødvendigheden af snarest at 
iværksætte foranstaltninger til bekæmpelse af klimaændringer og har vist sit engagement ved 
at nedsætte et midlertidigt udvalg om klimaændringer.

Overraskende nok er Kommissionens forslag om inddragelse af luftfarten i 
emissionshandelsordningen det eneste lovgivningsforslag om afbødning af klimaændringer, 
der for øjeblikket drøftes som led i den fælles beslutningstagning i de europæiske 
institutioner.

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

Hvor seriøs er Den Europæiske Union, når det gælder konkrete lovgivningsforanstaltninger?

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

Hvilke signaler sender vi til tredjeparter?

Stigningen i drivhusgasemissionerne fra luftfartssektoren er enorm. I forhold til 1990 er 
emissionerne til dato allerede steget med ca. 100 % 2, hvilket står i skarp modsætning til 
Kyoto-målene om nedbringelse af udslippet med 8 % eller med EU's mål, som er en 30 % 

  
1 IPCC 2007: Climate Change 2007, Part I: The Physical Science Basis; IPCC 2007: Climate Change, Part II:
Impacts, Adaptation and Vulnerability; IPCC 2007: Climate Change 2007, Part III: Mitigation of Climate 
Change.
2 Dette tal er resultatet af de velkendte og sikre tal for perioden 1990-2004 (86 %) plus et tal, der er baseret på 
den gennemsnitlige stigning for årene 2003/2004 (7,5 % p.a.) (se EEA Technical Report 6/2006; Eurostat News 
Release 11/2007).
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reduktion efter 2012. Nogle hævder, at luftfartssektorens andel af de samlede 
drivhusgasemissioner "kun" er ca. 3 %, men sektorens andel af bruttoværditilvæksten er 0,6 
% 1. Ingen vil vel påstå, at dette er uvæsentligt.

Hvad angår drivhusgasemissioner, er luftfarten den værste transportform. Flys udledning af 
drivhusgasser pr. passagerkilometer er langt større end udledningen fra tog eller busser. Det er 
endog langt mere miljøvenligt at bruge personbil end at flyve.

Alle EU-institutioner har indset, at det er nødvendigt at finde en løsning på problemet, og at 
handel med emissioner er et nyttigt instrument, hvis det udformes hensigtsmæssigt og 
kombineres med andre foranstaltninger.

  
1 Jf. KOM(2005) 0459.
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Kommissionens forslag 

Formålet med Kommissionens forslag er at ændre direktiv 2003/87/EF med henblik på at 
inddrage CO2-emissioner fra luftfarten i Fællesskabets emissionshandelsordning.

Det foreslås at inddrage flyvninger mellem EU-lufthavne i ordningen fra 2011 og flyvninger 
til eller fra en lufthavn i EU fra 2012, dog under udelukkelse af såvel flyvninger til kontrol af 
navigationsudstyr, træningsflyvninger og redningsflyvninger som flyvninger med 
statsluftfartøjer. Kvoterne vil blive tildelt efter en harmoniseret metode af den medlemsstat, 
der administrerer den pågældende luftfartøjsoperatør, således at det samlede antal kvoter 
baseres på det gennemsnitlige emissionsniveau for luftfarten i perioden 2004-2006.

På grundlag af et benchmark vil en fast procentdel af den samlede kvotemængde blive tildelt 
gratis. For perioden 2011-2012 foreslås det at bortauktionere en procentdel svarende til 
gennemsnittet af de procentdele, som medlemsstaterne planlægger at bortauktionere i deres 
nationale tildelingsplaner.

Herefter vil en generel revurdering finde sted, således at procentdelene for gratis tildeling og 
bortauktionering samt procedurerne kan tages op til fornyet overvejelse. De nærmere 
retningslinjer for bortauktionering vil blive fastlagt i en kommissionsforordning. 

Luftfartøjsoperatører vil kunne købe kvoter fra de seks sektorer, der allerede er omfattet af 
fællesskabsordningen; endvidere kan de anvende projektkreditter – såkaldte 
emissionsreduktionsenheder (ERU) og godkendte emissionsreduktioner (CER) – op til en vis 
harmoniseret grænse.

Evaluering af Kommissionens forslag

Kommissionens forslag er et vigtigt skridt med henblik på at reducere drivhusgasemissionerne 
fra luftfarten, men hvad angår miljøaspekterne og konkurrencen mellem de forskellige 
flyselskaber og transportsektorer både kan og bør det forbedres betydeligt. 

Foreslåede ændringer

Anvendelsesområde og startdato

Den vigtigste af de ændringer, ordføreren foreslår, er at indføre en fælles startdato for interne 
flyvninger og andre flyvninger til og fra EU's lufthavne. Kommissionen anfører, at der ikke er 
noget retligt argument til hinder for indførelse af en ordning, der omfatter alle flyvninger til 
og fra EU. Af politiske grunde har Kommissionen foreslået to forskellige datoer, men det vil 
give betydelige problemer, hvis der skelnes mellem interne og interkontinentale flyvninger. 
Ordningens miljømæssige virkninger vil være forholdsvis begrænsede, hvis interkontinentale 
flyvninger ikke medtages. Det vil føre til konkurrenceforvridning ikke blot mellem 
flyselskaberne, men også mellem de forskellige turistområder. Det er f.eks. vanskeligt at 
forklare, at ordningen ikke omfatter flyvninger fra Det Forenede Kongerige til Marokko, men 
derimod flyvninger fra Det Forenede Kongerige til De Kanariske Øer. Derfor foreslår 
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ordføreren at indføre en fælles startdato. Da det haster mere og mere at afbøde virkningerne af 
klimaændringerne, bør startdatoen fastsættes til det tidligst mulige tidspunkt. Ordningen vil 
formentlig blive vedtaget i 2008. Det burde være realistisk med en overgangsperiode på 1-2 
år, hvorfor ordføreren foreslår 2010 som startdato. 

Forbindelserne med tredjeparter

Klimaændringer er en global udfordring. Derfor kan en EU-ordning uanset dens rækkevidde 
kun udgøre det første skridt. Kommissionen bør således indlede forhandlinger med 
tredjeparter for gradvist at komme frem til global ordning. Hvis EU-institutionerne skulle 
indgå en aftale med en tredjepart om en fælles ordning, der har mindst samme miljøfordele 
som EU-ordningen, kan Kommissionen foreslå en ændring af EU-ordningen for at tilpasse 
den efter den pågældende aftale. Det bør slås fast, at EU ikke insisterer på nogen specifik 
ordning, men derimod lægger vægt på den positive indvirkning, hvad angår en reduktion af 
drivhusgasemissionerne. 

Tildelingsmetoden

Det er et væsentligt fremskridt, at Kommissionen foreslår en harmoniseret tildelingsmetode. 
Den største indvending mod den nuværende emissionshandelsordning er den 
konkurrenceforvridning, der skyldes helt forskellige nationale tildelingsplaner og en enorm 
overtildeling. Kommissionen foreslår at tildele størsteparten af kvoterne på grundlag af 
benchmarks, hvilket er langt bedre end de nuværende hævdvundne rettigheder. Imidlertid kan 
benchmark-systemet også føre til konkurrenceforvridning, fordi den måde, benchmarks 
vælges på, har betydning med hensyn til indvirkningen på flyselskaber med forskellige 
forretningsmodeller. Det benchmark, Kommissionen foreslår, kunne give fragttransport en 
fordel på bekostning af passagertransport, hvorfor der bør foretages en justering.

Selv et justeret benchmark risikerer i nogen grad at være konkurrenceforvridende, hvilket er 
en af grundene til, at en større del af tildelingen bør finde sted ved bortauktionering. Et andet 
argument, der taler til fordel for bortauktionering, er muligheden for at tage hensyn til 
nyankomne, der fremmer innovationen i sektoren. Det er også vigtigt så vidt muligt at undgå 
store, uforudsete fortjenester. I den nuværende emissionshandelsordning stiger priserne, selv 
om kvoterne tildeles gratis. Hvis der bortauktioneres et betydeligt antal kvoter, vil det give 
medlemsstaterne mulighed for at skabe indtægter og reducere andre skatter og afgifter i 
transportsektoren. 

Anvendelse af midlerne fra bortauktionering

Offentligheden mener generelt, at borgerne og virksomhederne ikke bør pålægges flere 
skatter, afgifter og andre byrder. Derfor bør det klart fremgå af forslaget, at indtægterne fra 
bortauktionering skal komme borgerne og økonomien til gode. Hvad angår 
drivhusgasemissioner, er luftfarten den værste transportform. En flypassager skaber en langt 
større mængde drivhusgasser end en passager, der benytter bus eller jernbane over samme 
afstand. Selv bilkørsel er under normale omstændigheder langt mere miljøvenligt end at rejse 
med fly. På denne baggrund er det ikke logisk, at biler og især busser og jernbaner, som er 
mere miljøvenlige, pålægges store skatter og afgifter, også miljøafgifter. Jernbanetransport er 
allerede omfattet af emissionshandelsordningen, fordi der benyttes elektricitet. Ordføreren 
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foreslår derfor at reducere skatter og afgifter på miljøvenlige transportformer.

Loft

EU har forpligtet sig til inden 2012 at have reduceret drivhusgasemissionerne med 8 % i 
forhold til 1990-niveauet. Inden 2020 skal de være reduceret med ca. 20 % og endog med 30 
%, hvis der indgås en international aftale. Hvis dette ambitionsniveau overføres til 
luftfartssektoren, der har fordoblet sine emissioner siden 1990, vil denne sektor være 
forpligtet til at gennemføre en reduktion på over 50 % inden 2012. På grundlag af de 
forhåndenværende tekniske hjælpemidler er dette fuldstændig urealistisk. Af hensyn til 
retfærdigheden over for de øvrige sektorer og for at øge ambitionsniveauet bør 
luftfartssektoren dog pålægges en mindre emissionsreduktion. Ordføreren foreslår en 
reduktion på 10 % i forhold til perioden 2004-2006. Dette udelukker ikke vækst, selv om de 
nuværende emissioner fra luftfartøjer ikke kan reduceres på kort sigt, fordi flyselskaberne kan 
købe bevillinger fra andre sektorer eller fra mekanismerne Clean Development ('bæredygtig 
udvikling') (CDM) eller Joint Implementation (JI).

Ikke-CO2-relaterede virkninger af luftfarten

Det er videnskabeligt bevist, at klimaændringerne påvirkes af langt mere end blot CO2-
emissioner. NOx-emissioner og cirrusskyer spiller en vigtig rolle i denne henseende. Der 
hersker en del videnskabelig usikkerhed vedrørende cirrusskyer, men et forsigtighedsprincip 
bør i det mindste anspore os til om muligt at undgå dannelse af sådanne skyer. Ordføreren 
foreslår derfor at indføje en betragtning til støtte for lufttrafikstyringsmyndighederne. 
Kommissionen har bebudet, at den vil foreslå en særskilt lovgivning vedrørende NOx-
emissioner. Desværre har den endnu ikke forelagt noget forslag. Derfor foreslår ordføreren at 
indføre en multiplikator, der skal afspejle luftfartens NOx-emissioner. Multiplikatoren slettes, 
når det nye kommissionsforslag om NOx er blevet vedtaget af Rådet og Europa-Parlamentet.

Undtagelser for regeringsfly

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

Lufttrafikstyring

Europa-Parlamentet har i årevis krævet en bedre forvaltning af lufttrafikken. Beklageligvis 
har medlemsstaterne og Rådet været meget tilbageholdende med at indføre en sådan ordning, 
som først ventes at træde i kraft i 2020.

SESAR (forskning i lufttrafikstyring i det fælles europæiske luftrum) er indført af 
økonomiske og transportpolitiske årsager, men bidrager også til reduktion af 
drivhusgasemissioner. Medlemsstaterne og Rådet bør derfor opfordres til at gennemføre det 
snarest muligt. 
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