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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 
2003/87/EG så att luftfartsverksamhet införs i systemet för handel med utsläppsrätter 
för växthusgaser inom gemenskapen
(KOM(2006)0818 – C6-0011/2007 – 2006/0304(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2006)0818)1,

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 175.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0011/2007),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandena från utskottet för transport och turism, utskottet för ekonomi och 
valutafrågor och utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A6-.../2007).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
SKÄL 8A (nytt)

(8a) Förutom med hjälp av ekonomiska 
medel kan utsläppen också minskas 
avsevärt med hjälp av förbättringar i 
tekniken och driften och detta bör göras 
mera än tidigare.

  
1 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Motivering

Om det är meningen att det yttersta målet skall nås, nämligen en minskning av utsläppen, då 
kan handeln med utsläppsrätter för luftfarten ingå endast som ett led i en mera 
helhetsbetonad strategi som framför allt måste omfatta användning av ny teknik, vilket bör 
ske tillsammans med att det fås till stånd en lämplig infrastruktur.

Ändringsförslag 2
SKÄL 8B (nytt)

(8b) Effektivare flygledning kan minska 
bränsleförbrukningen med upp till 
12 procent och således bidra till att 
minska koldioxidutsläppen. Alltså bör det 
gemensamma europeiska luftrummet och 
projektet SESAR förverkligas fortast 
möjligt. De europeiska institutionerna och 
medlemsstaterna kommer att nödgas fylla 
en funktion framför allt för att det snabbt 
och resolut inrättas funktionella 
luftrumsblock och för att begreppet 
flexibla luftrumsblock kommer till bruk, i 
nära samråd med berörda användare av 
luftrummet.

Motivering

Forskningen kring flygledning och det gemensamma europeiska luftrummet infördes av 
ekonomiska och transportpolitiska skäl. Men med hjälp av flygledning baserad på ett 
gemensamt europeiskt luftrum kan också utsläppen av växthusgaser minskas. Därför bör 
medlemsstaterna och rådet med kraft uppmanas införa sådan flygledning så fort som möjligt.

Ändringsförslag 3
SKÄL 8C (nytt)

(8c) Nyckeln till innovationer heter 
forskning och teknik. De europeiska 
institutionerna kommer att fortsätta med 
sitt stöd till teknikinitiativet ”Clean Sky”
inom ramen för det sjunde 
forskningsprogrammet, ett initiativ som 
avser att radikalt förbättra luftfartens 
påverkan på miljön med målet om att få 
bort föroreningen av miljön genom att 
minska utsläppen av växthusgaser.
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Motivering

Genom att det nya instrumentet ”Gemensamma teknikinitiativ” infördes i det sjunde 
ramprogrammet vill Europeiska unionen öka de privata investeringarna i europeisk forskning 
och påskynda utvecklingen av avancerad teknik och överföringen av den i europeiska 
produkter. Det gemensamma teknikinitiativet som enkom utformats för att minska luftfartens 
miljöpåverkan (”Clean Sky”) bör ges ett kraftfullt stöd. 

Ändringsförslag 4
SKÄL 8D (nytt)

(8d) Subventioner till flygplatser, framför 
allt regionala flygplatser, ger felaktiga 
incitament beträffande utsläppen av 
växthusgaser. Kommissionen kommer 
därför att rigoröst tillämpa 
konkurrenslagstiftningen för att 
småningom få bort dessa subventioner.

Motivering

En mängd lokala eller regionala myndigheter subventionerar flygplatser. Vissa av 
erbjudandena från lågprisflygbolagen är möjliga endast tack vare dessa subventioner. Detta 
blir till skada för andra flygbolag och skapar trafik på konstgjord väg, en trafik som inte 
skulle existera om inte dessa subventioner fanns. Alltså måste subventionerna bort, också av 
omsorg om minskade utsläpp av växthusgaser.

Ändringsförslag 5
SKÄL 11

(11) Från och med 2011 bör 
gemenskapssystemet omfatta utsläpp från 
flygningar mellan flygplatser inom 
gemenskapen, och från och med 2012 bör 
det omfatta utsläpp från alla flygningar 
som ankommer till eller avgår från 
gemenskapens flygplatser. 
Gemenskapssystemet kan därför tjäna som 
modell för en utvidgning av systemet i 
större skala. Om ett tredjeland inför 
åtgärder för att minska klimatpåverkan av 
flygningar till en flygplats i gemenskapen, 
vilka avgår från tredjelandet, och 
åtgärderna minst motsvarar kraven i detta 
direktiv, bör tillämpningsområdet för 

(11) Från och med 2010 bör 
gemenskapssystemet omfatta utsläpp från
alla flygningar till eller från flygplatser 
inom gemenskapen. Gemenskapssystemet 
kan därför tjäna som modell för en 
utvidgning av systemet i större skala. 
Klimatförändringen är ett globalt 
fenomen som kräver globala lösningar. 
Gemenskapen anser detta direktiv som ett 
viktigt första steg. Parter utanför EU 
inbjuds att bidra med sina uppslag till 
diskussionen med tanke på en 
vidareutveckling av detta politiska 
styrmedel. Kommissionen bör, innan och 
under det att detta direktiv genomförs, stå 
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gemenskapssystemet ändras så att 
flygningar från det aktuella tredjelandet
till gemenskapen inte omfattas av 
systemet.

i fortlöpande kontakt med dessa parter så 
att de får möjlighet att komma till tals. 
Om Europeiska unionen tillsammans med 
en part utanför EU kommer överens om 
ett gemensamt system som åtminstone har 
samma positiva effekter för miljön som 
detta direktiv får kommissionen föreslå en 
ändring av direktivet. I vilket fall som 
helst får kommissionen föreslå att 
ankommande flygningar från ett 
tredjeland inte omfattas av systemet om 
det aktuella tredjelandet tillämpar ett 
system som är till minst lika stor nytta för 
miljön som detta direktiv.

Motivering

Endast ett system som så tidigt som möjligt omfattar interkontinentala flygningar kan ha 
någon större effekt i fråga om att minska utsläppen av växthusgaser. Och inte heller detta är 
mera än ett första steg. EU bör så snabbt som möjligt diskutera med parter utanför EU för att 
få till stånd ett globalt system (se ändringsförslagen 12 och 21).

Ändringsförslag 6
SKÄL 12

(12) Luftfarten påverkar det globala 
klimatet genom utsläpp av koldioxid, 
kväveoxider, vattenånga, sulfatpartiklar 
och sotpartiklar. Den mellanstatliga 
panelen för klimatförändringar (The 
Intergovernmental Panel on Climate 
Change) uppskattar att den samlade 
påverkan på klimatförändringen som 
luftfarten för närvarande har är två till fyra 
gånger större än dess tidigare påverkan 
från enbart koldioxidutsläpp. Nya 
forskningsrön i gemenskapen visar att 
luftfartens samlade påverkan kan vara 
omkring två gånger högre än påverkan från 
enbart koldioxidutsläpp. Men ingen av 
dessa uppskattningar tar hänsyn till 
cirrusmolnens inverkan, om vilken det 
råder stor osäkerhet. Enligt artikel 174.2 i 
fördraget skall gemenskapens miljöpolitik 
bygga på försiktighetsprincipen. Man bör
därför vidta åtgärder för att komma till 

(12) Luftfarten påverkar det globala 
klimatet genom utsläpp av koldioxid, 
kväveoxider, vattenånga, sulfatpartiklar 
och sotpartiklar. Den mellanstatliga 
panelen för klimatförändringar (The 
Intergovernmental Panel on Climate 
Change) uppskattar att den samlade 
påverkan på klimatförändringen som 
luftfarten för närvarande har är två till fyra 
gånger större än dess tidigare påverkan 
från enbart koldioxidutsläpp. Nya 
forskningsrön i gemenskapen visar att 
luftfartens samlade påverkan kan vara 
omkring två gånger högre än påverkan från 
enbart koldioxidutsläpp. Men ingen av 
dessa uppskattningar tar hänsyn till 
cirrusmolnens inverkan, om vilken det
råder stor osäkerhet. Enligt artikel 174.2 i 
fördraget skall gemenskapens miljöpolitik 
bygga på försiktighetsprincipen. Man bör 
därför vidta åtgärder för att komma till 
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rätta med luftfartens påverkan på miljön så 
långt det är möjligt. Så länge det inte finns 
någon vetenskapligt grundad mätmetod för 
jämförelse av de olika effekterna måste 
man förfara pragmatiskt och följa 
försiktighetsprincipen. Kväveoxidutsläpp 
kommer att regleras genom annan 
lagstiftning som kommissionen skall lägga 
fram förslag om. 

rätta med luftfartens påverkan på miljön så 
långt det är möjligt. Så länge det inte finns 
någon vetenskapligt grundad mätmetod för 
jämförelse av de olika effekterna måste 
man förfara pragmatiskt och följa 
försiktighetsprincipen. Kväveoxidutsläpp 
kommer att regleras genom annan 
lagstiftning som kommissionen skall lägga 
fram förslag om. 
Flygledningsmyndigheterna bör vidta 
effektiva åtgärder så att det med hjälp av 
ändrade flygmönster kan undvikas att det 
bildas kondensstrimmor och cirrusmoln, 
alltså genom att det ses till att planen inte 
flyger genom områden där det till följd av 
förhållandena i atmosfären kan 
förutsägas att sådana moln kommer att 
bildas.

Motivering

På vetenskapligt håll är man ense om att luftfartens påverkan av klimatet handlar om mycket 
mer än bara utsläpp av koldioxid. Av kondensstrimmor från flygplan kan det bildas 
cirrusmoln och dessa håller kvar värme i jordens atmosfär och bidrar på så sätt till den 
globala uppvärmningen.

Ändringsförslag 7
SKÄL 13

(13) För att undvika snedvridning av 
konkurrensen bör en harmoniserad 
fördelningsmetod fastställas. För att 
garantera att nya luftfartygsoperatörer får 
tillträde till marknaden bör en del av 
utsläppsrätterna fördelas genom auktion 
enligt regler som skall utarbetas av 
kommissionen. När det gäller en 
luftfartygsoperatör som upphör med sin 
verksamhet bör medlemsstaterna fortsätta 
att utfärda utsläppsrätter till honom fram 
till utgången av den period för vilken han 
redan har tilldelats gratis utsläppsrätter.

(13) För att undvika snedvridning av 
konkurrensen bör en harmoniserad 
fördelningsmetod fastställas. För att 
garantera att nya luftfartygsoperatörer får 
tillträde till marknaden bör en del av 
utsläppsrätterna fördelas genom auktion.

Motivering

Lagstiftningen bör inte uppmuntra luftfartygsoperatörer att upphöra med sin verksamhet.
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Ändringsförslag 8
SKÄL 14

(14) Luftfarten är ett av de inslag i 
mänsklig verksamhet som påverkar 
klimatförändringen. Intäkter från 
auktioner av utsläppsrätter bör användas 
till minskning av utsläppen av 
växthusgaser, anpassning till effekterna 
av klimatförändringen, finansiering av 
forskning och utveckling för motverkan 
av och anpassning till klimatförändringen 
samt för att täcka kostnaderna för att 
administrera systemet. Auktionsintäkterna 
bör framför allt användas för finansiering 
av bidrag till den globala fonden för 
energieffektivitet och förnybar energi 
(Global Energy Efficiency and Renewable 
Energy Fund) och för åtgärder mot 
avskogning och för underlättande av 
anpassning till klimatförändringen i 
utvecklingsländer. 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 
stödåtgärder. Direktivet påverkar inte
utgången av framtida 
överträdelseförfaranden beträffande 
statligt stöd vilka genomförs med stöd av 
artiklarna 87 och 88 i fördraget.

(14) Miljövänliga transportsätt, såsom 
bussar och järnväg, är belagda med dryga 
skatter och avgifter och i somliga 
medlemsstater rentav med miljöskatt. 
Järnvägstransporterna är redan med i 
systemet för handel med utsläppsrätter, i 
och med att de i huvudsak är eldrivna. 
Intäkter från auktioner av utsläppsrätter bör
därför användas till att sänka skatterna 
och avgifterna på miljövänliga 
transportsätt, såsom bussar och järnväg 
och medlemsstaterna bör sträva efter att 
inte öka den totala utgiftsbördan för sina 
medborgare.

Motivering

Det bör göras klart att de totala pålagorna på medborgarna och näringslivet inte bör ökas. 
Skatterna och avgifterna på miljövänliga transportsystem är påtagligt höga och bör sänkas, 
för att den rätta incitamentseffekten skall uppnås.

Ändringsförslag 9
SKÄL 15A (nytt)

(15a) Det nuvarande systemet för handel 
med utsläppsrätter har redan blivit en 
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kännbar belastning för den 
energiintensiva industrin till följd av 
påtagligt höga priser på koldioxid. Av 
omsorg om att undvika kolläckage från 
denna industri, exempelvis från cement-, 
kalk- eller stålsektorn, kommer 
kommissionen att undersöka olika 
alternativ såsom sektorsvisa mål eller 
gränsskattejusteringar och före utgången 
av 2008 offentliggöra en rapport om hur 
frågan bör åtgärdas.

Motivering

Europaparlamentet har efterlyst ett särskilt system för luftfarten. En av orsakerna till detta 
var att den energiintensiva industrin bör skyddas mot att luftfarten köper upp alla de tillstånd 
som denna industri skulle behöva, så att sådana industrier som tillverkningen av cement, stål 
och kalk inte längre skulle kunna utvecklas inom Europeiska unionen. Kommissionen har inte 
lytt Europaparlamentets råd. Därför bör man ta upp till behandling andra åtgärder för att 
skydda den energiintensiva industrin. 

Ändringsförslag 10
SKÄL 15B (nytt)

(15b) Eftersom luftfartsoperatörerna inte 
kan övergå till alternativa (förnybara) 
energiresurser bör utsläppstaket inom 
luftfarten vara åtskilligt mera generösa än 
inom andra sektorer av utsläppshandeln.

Motivering

Inom andra sektorer skall utsläppen minskas, jämfört med den nivå de hade 1990. Eftersom 
utsläppen från luftfarten fördubblats sedan dess kunde luftfarten alltså komma att åläggas 
minska dem med mer än 50 procent. Detta är tekniskt omöjligt.

Ändringsförslag 11
SKÄL 21

(21) Det är viktigt att kommissionen får 
befogenheter att införa åtgärder för 
auktioner av utsläppsrätter som inte 
omfattas av gratistilldelning och att 
revidera omfattningen av den 
luftfartsverksamhet som direktivet skall 

utgår
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omfatta enligt bilaga I i det fall ett 
tredjeland inför åtgärder för att minska 
luftfartens påverkan på 
klimatförändringen. Eftersom sådana 
åtgärder av kommissionen har generell 
räckvidd samt är avsedda att förändra 
icke väsentliga delar av detta direktiv och 
komplettera det genom tillägg eller 
modifiering av nya icke väsentliga delar, 
bör de antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som fastställs i artikel 5a i beslut 
1999/468/EG.

Motivering

Antalet utsläppsrätter som skall fördelas genom auktion bör regleras i direktivet 
(jfr ändringsförslag 13). Likaså bör anpassningar av direktivet, utifrån åtgärder som vidtagits 
av tredjeland eller grupper av tredjeländer, behandlas enligt medbeslutandeförfarandet 
(jfr ändringsförslag 14). 

Ändringsförslag 12
ARTIKEL 1, LED 3

Artikel 3b (direktiv 2003/87/EG)

1. För perioden 1 januari 2011–
31 december 2012 skall det sammanlagda 
antalet utsläppsrätter som skall tilldelas 
luftfartygsoperatörer motsvara 100 % av en 
summa bestående av den historiska 
utsläppsmängd från luftfartsverksamhet 
som skall tillämpas för 2011 plus den 
historiska utsläppsmängd från 
luftfartsverksamhet som skall tillämpas för 
2012. 

1. För perioden 1 januari 2010–
31 december 2012 skall det sammanlagda 
antalet utsläppsrätter som skall tilldelas 
luftfartygsoperatörer motsvara 90 % av en 
summa bestående av den historiska 
utsläppsmängd från luftfartsverksamhet 
som skall tillämpas för 2011 plus den 
historiska utsläppsmängd från 
luftfartsverksamhet som skall tillämpas för 
2012. 

2. För perioden som börjar den 
1 januari 2013 enligt artikel 11.2 skall det 
sammanlagda antalet utsläppsrätter som 
skall tilldelas luftfartygsoperatörer 
motsvara 100 % av den historiska 
utsläppsmängden från luftfartsverksamhet 
multiplicerad med antalet år som perioden 
omfattar.

2. För perioden som börjar den 
1 januari 2013 enligt artikel 11.2 skall det 
sammanlagda antalet utsläppsrätter som 
skall tilldelas luftfartygsoperatörer 
motsvara 90 % av den historiska 
utsläppsmängden från luftfartsverksamhet 
multiplicerad med antalet år som perioden 
omfattar.

3. För den tredje perioden som avses i 
artikel 11.2, liksom för alla efterföljande 
perioder, skall det sammanlagda antalet 

3. För den tredje perioden som avses i 
artikel 11.2, liksom för alla efterföljande 
perioder, skall det sammanlagda antalet 
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utsläppsrätter som skall tilldelas 
luftfartygsoperatörer motsvara 100 % av 
den historiska utsläppsmängden från 
luftfartsverksamhet multiplicerad med 
antalet år som respektive period omfattar.

utsläppsrätter som skall tilldelas 
luftfartygsoperatörer motsvara 90 % av den 
historiska utsläppsmängden från 
luftfartsverksamhet multiplicerad med 
antalet år som respektive period omfattar.
Antalet utsläppsrätter för efterföljande 
perioder kan ytterligare minskas på 
förslag från kommissionen, om 
internationella mål eller EU:s mål inom 
klimatpolitiken kräver ytterligare 
minskningar av utsläppen av
klimatförändrande gaser.

4. Senast sex månader efter det att detta 
direktiv har trätt i kraft skall kommissionen 
fastställa den historiska utsläppsmängden 
från luftfartsverksamhet baserat på bästa 
tillgängliga data.

4. Senast sex månader efter det att detta 
direktiv har trätt i kraft skall kommissionen 
fastställa den historiska utsläppsmängden 
från luftfartsverksamhet baserat på bästa 
tillgängliga data.

Motivering

Om detta ändringsförslag antas skall den 1 januari 2010 gälla som startdatum i hela texten 
(se ändringsförslagen 5 och 21).

Europeiska unionen har förbundit sig att fram till 2012 minska utsläppen av växthusgaser 
med 8 procent jämfört med nivån 1990. Fram till 2020 bör de minskas med omkring 
20 procent och, om det finns en internationell överenskommelse om det, rentav med 
30 procent. Om denna ambitionsnivå skulle överföras till luftfarten, vars utsläpp fördubblats 
sedan 1990, då skulle luftfarten bli tvungen att minska sina utsläpp med inemot över 
50 procent fram till 2012. Detta är fullständigt orealistiskt, med tanke på vilka tekniska 
resurser luftfarten har till sitt förfogande. Men för att visa prov på åtminstone ett något större 
mått av rättvisa gentemot övriga sektorer och höja ambitionsnivån bör man ålägga luftfarten
att i någon mån minska sina utsläpp.

Ändringsförslag 13
ARTIKEL 1, LED 3

Artikel 3c, punkt 1 (direktiv 2003/87/EG)

1. För perioden som avses i artikel 3b.1 
skall en andel av utsläppsrätterna fördelas 
genom auktion. Andelen skall vara lika 
med genomsnittet av de auktionsandelar 
som föreslagits av de medlemsstater som 
har auktioner med som fördelningsmetod 
i sina fördelningsplaner upprättade enligt 
kapitel III för perioden. 

1. För perioden som avses i artikel 3b.1 
skall 50 % av utsläppsrätterna fördelas 
genom auktion.
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Motivering

Även om det är ett stort framsteg att kommissionen vill fördela merparten av utsläppsrätterna 
med hjälp av riktmärken och inte genom att låta tidigare rättigheter förbli i kraft (det som 
kallas ”grandfathering”) är alla slag av gratisfördelning förenade med nackdelar. Det beror 
av riktmärkena vilken affärsverksamhetsmodell som kommer att gynnas. Kommissionens 
förslag medger inte tillräckligt spelrum för nya aktörer, som är viktiga för innovationerna 
inom luftfarten. Gratisfördelning har lett till oväntade vinster för de företag som redan deltar 
i systemet för handel med utsläppsrätter. Det går inte att utesluta att sådana vinster också 
kommer att uppträda inom luftfarten. Dessa problem kan undvikas om en betydande del av 
utsläppsrätterna fördelas genom auktion. 

Ändringsförslag 14
ARTIKEL 1, LED 3

Artikel 3c, punkt 2 (direktiv 2003/87/EG)

2. För efterföljande perioder skall 
resultaten från den allmänna översynen av 
direktivet beaktas vid fastställandet av 
auktionsandelen.

2. För efterföljande perioder får, med 
hänsyn tagen till resultaten från den 
allmänna översynen av direktivet, den 
auktionsandel som avses i punkt 1 utökas.

Motivering

Auktionsandelen bör inte understiga 50 procent.

Ändringsförslag 15
ARTIKEL 1, LED 3

Artikel 3c, punkt 3 (direktiv 2003/87/EG)

3. Kommissionen skall anta en förordning 
med närmare bestämmelser för 
medlemsstaternas auktioner av de 
utsläppsrätter som inte skall fördelas 
gratis enligt punkterna 1 och 2. Antalet 
utsläppsrätter som skall fördelas genom 
auktioner skall, för varje period och 
medlemsstat, vara proportionell mot 
respektive medlemsstats andel av de 
sammanlagda tillskrivna 
luftfartsutsläppen för alla medlemsstater 
för det referensår vars uppgifter 
rapporterats enligt artikel 14.3 och 
kontrollerats enligt artikel 15. För 
perioden som avses i artikel 3b.1 skall 
referensåret vara 2010, och för de 

utgår
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efterföljande perioderna som avses i 
artikel 3b skall referensåret vara det 
kalenderår som löper ut 24 månader före 
starten av den period som auktionen 
avser. 
Ovannämnda förordning, vars syfte är att 
genom kompletteringar införa ändringar 
av icke väsentliga delar av detta direktiv, 
skall antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 23.2a.

Motivering

Auktionsandelarna, uttryckta i procent, bör inte fastställas i kommittéförfarande, utan av 
rådet och kommissionen enligt medbeslutandeförfarandet. Se ändringsförslag 12.

Ändringsförslag 16
ARTIKEL 1, LED 3

Artikel 3c, punkt 4 (direktiv 2003/87/EG)

4. Intäkter från auktioner av utsläppsrätter 
som genomförs i enlighet med punkt 3
skall användas till minskning av utsläppen 
av växthusgaser, anpassning till 
effekterna av klimatförändringen, 
finansiering av forskning och utveckling 
för motverkan av och anpassning till 
klimatförändringen samt för att täcka de 
kostnader som respektive administrerande 
medlemsstat har inom ramen för detta 
direktiv. Medlemsstaterna skall underrätta 
kommissionen om åtgärder som vidtagits 
enligt detta stycke.

4. Intäkter från auktioner av utsläppsrätter 
skall användas till att sänka skatterna och 
avgifterna på miljövänliga transportsätt, 
såsom bussar och järnväg. 
Medlemsstaterna skall sträva efter att inte
öka den totala utgiftsbördan för sina 
medborgare.

Motivering

Det bör göras klart att de totala pålagorna på medborgarna och näringslivet inte bör ökas. 
Skatterna och avgifterna på miljövänliga transportsystem är påtagligt höga och bör sänkas, 
för att den rätta incitamentseffekten skall uppnås.

Ändringsförslag 17
ARTIKEL 1, LED 3

Artikel 3d, punkt 3, led b (nytt) (direktiv 2003/87/EG)
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b) Antalet utsläppsrätter som skall 
fördelas gratis för respektive period enligt 
artikel 3c. 

utgår

Motivering

Auktionsandelarna, uttryckta i procent, bör inte fastställas i kommittéförfarande, utan av 
rådet och kommissionen enligt medbeslutandeförfarandet. Se ändringsförslag 12.

Ändringsförslag 18
ARTIKEL 1, LED 8, LED BA (nytt)

Artikel 12, punkt 2b (ny) (direktiv 2003/87/EG)

(ba) Följande punkt skall införas som 
punkt 2b:
”2b. Om gemenskapen inte senast den 
1 januari 2010 infört stimulansåtgärder 
för att minska utsläppen av kväveoxider
från luftfartyg som bedriver 
luftfartsverksamhet som omfattas av 
bilaga I skall, vid tillämpningen av punkt 
2a, och, genom undantag från artikel 3 a, 
den mängd koldioxid som en 
luftfartsoperatör får släppa ut divideras 
med en faktor 1,5 om utsläppen görs med 
stöd av något annat slags utsläppsrätt än 
en utsläppsrätt för luftfarten eller 
certifierade utsläppsminskningar (CER) 
eller utsläppsminskningsenheter (ERU).”

Motivering

Som ett resultat av den senaste tidens forskning är det välkänt hur utsläppen av kväveoxider 
bidrar till klimatförändringen. Av detta kan man sluta sig till att kväveoxiderna från luftfarten 
påverkar klimatförändringen i stort sett 1,5 gånger mera än luftfartens utsläpp enbart av 
koldioxid. Så länge som det inte finns några andra specifika åtgärder bör 
uppvärmningseffekten från kväveoxider beaktas i detta direktiv.

Ändringsförslag 19
ARTIKEL 1, LED 16

Artikel 25a, stycke 1 (nytt) (direktiv 2003/87/EG)

Om ett tredjeland inför åtgärder för att 
minska påverkan på klimatförändringen av 
flygningar som avgår från det aktuella 

Om ett tredjeland inför åtgärder för att 
minska påverkan på klimatförändringen av 
flygningar som avgår från det aktuella 
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tredjelandet och ankommer till 
gemenskapen, och dessa åtgärder är minst 
likvärdiga med kraven i detta direktiv, skall 
kommissionen ändra direktivet såtillvida 
att flygningar från det aktuella landet, 
från och med den period som följer 
närmast efter åtgärdernas införande och
som avses i artikel 3b, undantas från 
luftfartsverksamhet som omfattas av 
bilaga I.

tredjelandet och ankommer till 
gemenskapen, och dessa åtgärder är minst 
likvärdiga med kraven i detta direktiv, skall 
kommissionen ändra direktivet för att
undvika dubbelräkning och garantera lika 
behandling.

Motivering

Om tredjeländer också inför ett system måste det även säkerställas att det tas hänsyn till detta 
i det europeiska systemet. Undantaget för ankommande flygningar hänför sig bara till 
EU-systemet. Den ändrade lydelsen möjliggör en anpassning med samtidigt undvikande av 
dubbelräkning.

Ändringsförslag 20
ARTIKEL 2, LED 2A (nytt)

2a. Om stater eller grupper av stater 
utanför EU tillsammans med Europeiska 
unionen skulle överenskomma om ett 
gemensamt system som åtminstone har 
samma positiva effekter för miljön som 
systemet enligt detta direktiv får 
kommissionen föreslå en ändring av 
direktivet för att anpassa det till det 
gemensamma systemet. 

Motivering

Det bör göras klart i förslaget att Europeiska unionen inte till varje pris tänker hålla fast vid 
sitt eget system utan i stället håller fast vid effekterna för miljön för att skydda klimatet.

Ändringsförslag 21
BILAGA, LED 1, LED B

Bilaga I, stycke 2 (direktiv 2003/87/EG)

”År 2011 skall enbart flygningar mellan 
flygplatser belägna inom gemenskapens 
territorium hänföras till luftfartsverksamhet 
enligt detta direktiv. Från och med den 1 
januari 2012 skall alla flygningar som 

”År 2010 skall flygningar mellan 
flygplatser belägna inom gemenskapens 
territorium hänföras till luftfartsverksamhet 
enligt detta direktiv, liksom också 
flygningar som ankommer till eller avgår 
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ankommer till eller avgår från flygplatser 
belägna inom gemenskapens territorium
hänföras till luftfartsverksamhet enligt 
detta direktiv.”

från flygplatser belägna inom 
gemenskapens territorium.”

Motivering

Endast ett system som så tidigt som möjligt omfattar interkontinentala flygningar kan ha 
någon större effekt i fråga om att minska utsläppen av växthusgaser. Och inte heller detta är 
mera än ett första steg. EU bör så snabbt som möjligt diskutera med parter utanför EU för att 
få till stånd ett globalt system (se ändringsförslagen 5 och 12).

Ändringsförslag 22
BILAGA, LED 1, LED C

Bilaga I, punkt 2, tabell, led a (direktiv 2003/87/EG)

a) Flygning som uteslutande används vid 
officiellt uppdrag för transport av 
regerande monark och hans/hennes 
närmaste familj, statsöverhuvud, 
regeringschef eller regeringsministrar och 
detta styrks med lämplig indikator i 
färdplanen.

utgår

Motivering

Den offentliga sektorn, framför allt regeringarna, bör föregå med gott exempel. Vissa 
regeringar har redan tagit i bruk ett frivilligt bidrag som motvikt mot de utsläpp av 
växthusgaser som förorsakas av flygningar med statsluftfartyg. Det undantag som föreslagits 
skulle gå stick i stäv mot den politik som förs av flertalet regeringar och mot allmänhetens 
förväntningar.

Ändringsförslag 23
BILAGA, LED 2, LED B

Bilaga IV, del B, Övervakning av uppgifter om trafikvolym för tillämpning av artikel 3d, 
stycke 2, strecksats 2 (direktiv 2003/87/EG)

– får luftfartygsoperatören välja att för sina 
underlag för massa och balans för de 
aktuella flygningarna använda antingen 
faktisk massa eller standardmassa för 
passagerare och incheckat bagage, eller ett 
standardvärde på 100 kg per passagerare 
inklusive hans incheckade bagage. 

– får luftfartygsoperatören välja att för sina 
underlag för massa och balans för de 
aktuella flygningarna använda antingen 
faktisk massa eller standardmassa för 
passagerare och incheckat bagage, eller ett 
standardvärde på 160 kg per passagerare 
inklusive hans incheckade bagage. 
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Motivering

Kommissionen föreslår att varje passagerare skall räknas som 100 kg vid beräkningen av 
riktmärkesparametern. Det här skulle dock gynna fraktflyget på bekostnad av 
passagerarflyget, eftersom det behövs mindre energi för att flyga ett ton frakt, så att utsläppen 
blir mindre än vid transport av tio passagerare över ett och samma avstånd. Passagerare 
behöver stolar, kök, toaletter och utrustning för servicen ombord, och det behöver ju inte 
frakten. Därför föreslår föredraganden ett högre värde.

Ändringsförslag 24
BILAGA, LED 3, LED B

Bilaga V, del B, led 14, stycke 1a (nytt) (direktiv 2003/87/EG)

De europeiska institutionerna och 
medlemsstaterna skall garantera en 
harmonisering av kontrollörens 
arbetsmetoder innan direktivet börjar 
tillämpas och en enhetlig tillämpning av 
dess föreskrifter.

Motivering

Det eftersträvade målet med en enhetlig behandling av luftfarten ställer krav på granskning 
av enhetligheten i metoder, förfaranden och tillämpningen av dem. Om medlemsstaterna 
tolkar och tillämpar föreskrifterna på olika sätt blir följden att konkurrensen snedvrids.

Ändringsförslag 25
BILAGA, LED 3, LED B

Bilaga V, del B, led 16, stycke 1a (nytt) (direktiv 2003/87/EG)

De europeiska institutionerna och 
medlemsstaterna skall garantera en 
harmonisering av kontrollörens 
arbetsmetoder innan direktivet börjar 
tillämpas och en enhetlig tillämpning av 
dess föreskrifter.

Motivering

Det eftersträvade målet med en enhetlig behandling av luftfarten ställer krav på granskning 
av enhetligheten i metoder, förfaranden och tillämpningen av dem. Om medlemsstaterna 
tolkar och tillämpar föreskrifterna på olika sätt blir följden att konkurrensen snedvrids.
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MOTIVERING

Inledning

I de rapporter som på senaste tiden kommit från den mellanstatliga panelen för
klimatförändringar (International Panel on Climate Change, IPCC) har det nog så anslående 
påpekats hur oerhört viktigt det är att begränsa utsläppen av växthusgaser för att därmed 
motverka klimatförändringen1.

Världsbankens före detta chefsekonom, Sir Nicholas Stern, har i sin rapport till 
Förenade kungarikets regering understrukit att det vi företar oss under de kommande 
årtiondena kan skapa risker för svåra störningar i näringsliv och samhällsverksamhet längre 
fram under detta århundrade och det kommande århundradet och att dessa störningar kan få 
ett omfång som påminner om de störningar som förknippas med världskrigen och den 
ekonomiska depressionen under nittonhundratalets första hälft (jfr Stern-rapporten, s. 572).

Vid Europeiska rådets möte den 8 och 9 mars 2007 antogs det en nog så ambitiös strategi för 
detta område. Inom ramen för ett internationellt avtal bör Europeiska unionen och de övriga 
industriländerna minska sina utsläpp av växthusgaser med 30 procent fram till 2020, jämfört 
med den nivå de hade 1990.

Europaparlamentet har i ett flertal resolutioner understrukit vikten av åtgärder mot 
klimatförändringen och visat sitt engagemang i frågan genom att tillsätta ett tillfälligt utskott 
för klimatförändringen.

Överraskande nog är kommissionens förslag om att luftfartsverksamhet skall införas i 
systemet för handel med utsläppsrätter det enda lagstiftningsförslag om begränsning av 
klimatförändringen som för närvarande är uppe till diskussion i de europeiska institutionerna 
enligt medbeslutandeförfarandet.

Europaparlamentets och de övriga institutionernas behandling av detta förslag kommer att bli 
utslagsgivande för den framtida politiken på detta område.

Hur allvarligt tar Europeiska unionen på frågan när det gäller konkret lagstiftning?

Kommer vi att nå fram till ett förnuftigt sätt att minska utsläppen av växthusgaser, utan att 
samtidigt torpedera konkurrenskraften hos det europeiska näringslivet?

Vad för signaler ger vi utåt?

Luftfartens utsläpp av växthusgaser har vuxit enormt. Jämfört med läget 1990 har de redan i 

  
1 IPCC 2007: Climate Change 2007, Part I: The Physical Science Basis; IPCC 2007: Climate Change 2007, 
Part II: Impacts, Adaptation and Vulnerability; IPCC 2007: Climate Change 2007, Part III: Mitigation of Climate 
Change.
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dag vuxit med omkring 100 procent1. Detta står i bjärt kontrast till Kyotomålet om en 
minskning på 8 procent eller EU:s mål med en trettioprocentig minskning för perioden efter 
2012. Somliga hävdar att luftfarten står för ”bara” omkring 32 procent av de sammanlagda
utsläppen av växthusgaser, men luftfartens andel av bruttoförädlingsvärdet är 0,6 procent3. 
Ingen kan påstå att detta inte har någon betydelse.

Med tanke på utsläppen av växthusgaser är flyget det sämsta transportsättet. Flygplanens 
utsläpp av växthusgaser per passagerarkilometer är avsevärt större än motsvarande utsläpp 
från tåg och bussar. Det är till och med miljövänligare att köra bil än att flyga.

  
1 Den här siffran är ett resultat av den välkända och välunderbyggda sifferuppgiften på 86 procent (1990–2004), 
till vilken det plussats på en siffra som bygger på den genomsnittliga ökningen under åren 2003 och 2004, alltså 
7,5 procent årligen (se EEA Technical Report 6/2006; Eurostat News Release 11/2007).
2 Se KOM(2005)0459.
3 Eurostat, Statistics in Focus 37/2005: The Air Transport Sector in the European Union.
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Alla EU-institutioner har erkänt att problemet måste åtgärdas och att utsläppshandeln är ett 
nyttigt styrmedel om den utformas på lämpligt sätt och förenas med andra åtgärder.

Kommissionens förslag

Syftet med kommissionens förslag är att ändra direktiv 2003/87/EG så att koldioxidutsläppen 
från luftfarten införs i EU:s system för handel med utsläppsrätter.

Enligt förslaget skall flygningar mellan flygplatser inom EU tas med från och med 2011 och 
flygningar som avgår från och ankommer till EU från och med 2012, men undantag görs, inte 
bara för testflygningar, räddningsflygningar och skolflygningar, utan också för flygningar 
med statsluftfartyg. Utsläppsrätterna kommer att fördelas på ett harmoniserat sätt av de 
medlemsstater som svarar för den administrativa uppföljningen av en luftfartsoperatör. Det 
totala antalet utsläppsrätter kommer att bygga på de genomsnittliga utsläppen från luftfarten 
under perioden 2004–2006.

En fast procentandel av utsläppsrätterna kommer att fördelas gratis, utgående från ett 
riktmärke. För perioden 2011–2012 föreslås en auktionsandel som skall omfatta den
genomsnittliga procentandelen av vad medlemsstaterna i sina nationella fördelningsplaner 
föreslår att skall fördelas genom auktion.

Efter denna period bör det göras en allmän översyn och då kan både gratisfördelningsandelen 
och auktionsandelen, uttryckta i procent, komma att omprövas. Detaljerna kring 
auktioneringen kommer att fastställas i en förordning från kommissionen.

Luftfartsoperatörerna kommer att kunna köpa utsläppsrätter från de övriga sex sektorerna som 
redan är med i EU:s system för handel med utsläppsrätter och kan använda så kallade 
projektcertifikat (utsläppsminskningsenheter, ERU och certifierade utsläppsminskningar, 
CER), upp till vissa harmoniserade gränser.

Utvärdering av kommissionens förslag

Kommissionens förslag är ett viktigt steg på väg mot att komma till rätta med luftfartens 
utsläpp av växthusgaser. Av omsorg om miljön och konkurrensen mellan de olika flygbolagen 
och andra transportsätten kan förslaget dock göras avsevärt bättre och det måste också ske.

De föreslagna ändringarna

Räckvidd och startdatum

Den viktigaste av de ändringar som föreslås av föredraganden är att det införs ett enda 
enhetligt datum för när direktivet skall börja gälla, både för flygningar inom EU och 
flygningar till och från flygplatser inom EU. Kommissionen hävdar att det inte finns några 
juridiska skäl till att systemet inte samtidigt skulle börja gälla för alla avgående och 
ankommande flygningar. Av politiska skäl har kommissionen dock föreslagit två olika 
startdatum. Skillnaden mellan flygningar inom EU och interkontinentala flygningar skulle 
medföra avsevärda problem. För det första kommer systemet inte att få någon större inverkan 
på miljön om inte de interkontinentala flygningarna tas med i det. Följden blir i stället en 
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snedvridning av konkurrensen mellan flygbolagen och mellan olika turistmål. Det är inte lätt 
att förklara varför till exempel en flygning mellan Förenade kungariket och Marocko inte 
omfattas av systemet medan däremot en flygning mellan Förenade kungariket och 
Kanarieöarna omfattas av det. Det är därför som föredraganden föreslår en enda enhetlig 
börjetid. Eftersom det blir alltmer akut att klimatförändringen bromsas upp bör direktivet 
börja tillämpas så fort som möjligt. Systemet kommer troligen att antas 2008. Det borde vara 
realistiskt med en övergångsperiod på ett eller två år. Här har vi orsaken till att föredraganden 
föreslår 2010 som det år då direktivet skall börja gälla.

Förhållandet till utomstående

Klimatförändringen är en global utmaning. Därför kan ett EU-system, oavsett sin räckvidd, 
aldrig bli något annat än ett första steg. Av den anledningen bör kommissionen förhandla med 
utomstående för att gradvis få till stånd ett globalt system. Om de europeiska institutionerna
tillsammans med vem som helst utanför EU kommer överens om ett gemensamt system som 
åtminstone har samma positiva effekter för miljön som EU:s system får kommissionen föreslå 
en ändring av systemet för att anpassa det efter överenskommelsen. Det bör göras klart att 
Europeiska unionen inte håller fast vid något visst system utan vid positiva effekter i form av 
minskade utsläpp av växthusgaser.

Fördelningsmetod

Det innebär ett mycket viktigt framsteg att kommissionen föreslår en harmoniserad 
fördelningsmetod. Den viktigaste kritiken mot det nuvarande systemet för handel med 
utsläppsrätter går ut på att konkurrensen snedvrids genom att olika länder har helt olika 
nationella fördelningsplaner och de rätter som fördelas är enormt överdrivna. Kommissionen
föreslår att de flesta utsläppsrätterna skall fördelas utgående från riktmärken. Det är mycket 
bättre än att man, som nu, låter gamla utsläppsrätter fortsätta vara i kraft (det som kallas 
”grandfathering”). Men ett system med riktmärken kan också snedvrida konkurrensen, 
eftersom sättet att välja riktmärke har betydelse för hur flygbolag med olika 
affärsverksamhetsmodeller påverkas. Det riktmärke som föreslås av kommissionen kunde 
leda till att fraktflyget gynnas på bekostnad av passagerarflyget och bör därför omarbetas.

Även i omarbetad form kunde riktmärket i viss mån snedvrida konkurrensen. Här har vi en av 
orsakerna till att en mera betydande del av utsläppsrätterna bör fördelas genom auktion. Ett 
annat argument som talar till förmån för auktioneringen är att man på det sättet kan tillgodose 
behoven hos nya aktörer som för med sig innovationer i branschen. Det är också viktigt att 
man i möjligaste mån undviker oväntade vinster. Inom det nuvarande systemet för handel 
med utsläppsrätter sker det en gratisfördelning av utsläppsrätterna och ändå har priserna ökat. 
Om en större del av utsläppsrätterna fördelades genom auktion skulle medlemsstaterna kunna
få inkomster och sänka övriga skatter och avgifter inom transportsektorn.

Hur intäkterna från auktionerna bör användas

Det är en utbredd åsikt bland allmänheten att medborgarna och företagen inte bör belastas 
med några ytterligare skatter, avgifter eller andra pålagor. Därför bör det göras klart i 
förslaget att intäkterna från auktionerna skall återföras till medborgarna och näringslivet. Med 
tanke på utsläppen av växthusgaser är flyget det sämsta transportsättet. Flygplanens utsläpp av 
växthusgaser per passagerarkilometer är avsevärt större än motsvarande utsläpp från tåg och 
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bussar. Under normala betingelser är det till och med miljövänligare att köra bil än att flyga. 
Mot bakgrund av detta är det motsägelsefyllt att de miljövänligare personbilarna, och framför 
allt bussarna och tågen, drabbas av en mängd skatter och avgifter, och rentav av vissa 
miljöskatter. Järnvägarna är redan med i systemet för handel med utsläppsrätter, i och med att 
den är eldriven. Föredraganden föreslår med anledning av detta en sänkning av skatter och 
avgifter på miljövänliga transportsätt.

Utsläppstak

Europeiska unionen har förbundit sig att fram till 2012 minska utsläppen av växthusgaser med 
8 procent jämfört med nivån 1990. Fram till 2020 bör de minskas med omkring 20 procent 
och, om det finns en internationell överenskommelse om det, rentav med 30 procent. Om 
denna ambitionsnivå skulle överföras till luftfarten, vars utsläpp fördubblats sedan 1990, då 
skulle luftfarten bli tvungen att minska sina utsläpp med inemot över 50 procent fram till 
2012. Detta är fullständigt orealistiskt, med tanke på vilka tekniska resurser luftfarten har till 
sitt förfogande. Men för att visa prov på åtminstone ett något större mått av rättvisa gentemot 
övriga sektorer och höja ambitionsnivån bör man ålägga luftfarten att i någon mån minska 
sina utsläpp. Föredraganden föreslår en minskning på 10 procent, jämfört med perioden 
2004–2006. Detta utesluter inte en tillväxt, även om de faktiska utsläppen från flygplanen inte 
kan minskas på kort sikt, eftersom flygbolagen kan köpa certifikat från andra branscher eller 
via mekanismen för ren utveckling eller det gemensamma initiativet.

Påverkan från luftfarten av andra slag än genom koldioxidutsläpp

Vetenskapliga rapporter bevisar att klimatförändringen påverkas av mycket annat också än 
bara utsläppen av koldioxid. Utsläppen av kväveoxider spelar tillsammans med cirrusmolnen 
en viktig roll i det här avseendet. I fråga om cirrusmolnen råder det en utbredd osäkerhet på 
vetenskapshåll, men försiktighetsprincipen borde åtminstone sporra oss till att undvika att 
sådana moln bildas, om det bara är möjligt. Här har vi anledningen till att föredraganden 
föreslår ett skäl där flygledningsmyndigheterna uppmuntras till detta. För kväveoxidernas 
vidkommande har kommissionen tillkännagivit sin avsikt att föreslå en särskild lagstiftning, 
men tyvärr har än så länge inga sådana förslag hörts av. Här har vi anledningen till att 
föredraganden föreslår en multiplikatorfaktor för att påverkan av kväveoxidutsläpp från 
luftfarten skall komma till synes. Denna multiplikatorfaktor bör utgå så snart som 
kommissionens nya förslag om kväveoxiderna antagits av rådet och Europaparlamentet.

Undantag för flygningar med statliga luftfartyg

Något som kommer att få en stor politisk betydelse är det av kommissionen föreslagna 
undantaget för flygningar med statliga luftfartyg. Utgående från tanken på att den offentliga 
sektorn och i all synnerhet politikerna bör föregå med gott exempel har detta undantag 
föranlett helt befogade protester från allmänheten. Föredraganden tycker att det bör utgå.

Flygledning

Europaparlamentet har i åratal efterlyst en bättre flygledning. Tyvärr har medlemsstaterna och 
rådet varit mycket tveksamma till att införa detta system, som inte är avsett att träda i kraft 
förrän 2020. 
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Forskningen kring flygledning och det gemensamma europeiska luftrummet infördes av 
ekonomiska och transportpolitiska skäl. Men med hjälp av flygledning baserad på ett 
gemensamt europeiskt luftrum kan också utsläppen av växthusgaser minskas. Därför bör 
medlemsstaterna och rådet med kraft uppmanas införa sådan flygledning så fort som möjligt.


