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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av 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
(5058/2008 – C6-…/2008 – 2006/0304(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (5058/2008 – C6-…/2008),

– med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet1, en 
behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2006)0818),

– med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

– med beaktande av artikel 62 i arbetsordningen,

– med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för miljö, folkhälsa 
och livsmedelssäkerhet (A6-.../2008).

1. Europaparlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten såsom ändrad av 
parlamentet.

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

Ändringsförslag 1

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Skäl 5a (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(5a) I februari 2007 antog 
Europaparlamentet en resolution om 
klimatförändringar i vilken parlamentet 
hänvisade till målet att världens 
årsmedeltemperatur inte får öka med mer 
än 2°C i förhållande till förindustriell tid 
och i vilken det uppmanade EU att 
behålla sin ledande roll i förhandlingarna 
med siktet inställt på ett internationellt 

                                               
1 Antagna texter från sammanträdet 13.11.2007, P6_TA(2007)0505.
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regelverk för perioden efter 2012 samt att 
upprätthålla en hög ambitionsnivå i de 
framtida förhandlingarna med dess 
internationella partner. Parlamentet 
betonade också vikten av att samtliga 
industriländer före 2020 minskar sina 
totala utsläpp med 30 procent i 
förhållande till 1990 års nivå i syfte att 
före 2050 uppnå en minskning på 
omkring 60-80 procent.

Or. en

Motivering

Europaparlamentets ståndpunkt om klimatförändringen bör avspeglas i skälen till direktivet.

Ändringsförslag 2

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Skäl 10a (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(10a) Till stöd för arbetet med att minska 
utsläppen från luftfarten bör 
kommissionen före 2009 utföra en 
genomförbarhetsstudie beträffande 
möjligheten att fastställa utsläppsnormer 
för flygplansmotorer.

Or. en

(Ändring 2 från första behandlingen.)

Motivering

Ändringsförslag som parlamentet antog vid första behandlingen (ändring 2).
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Ändringsförslag 3

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Skäl 11a (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(11a) Förutom med hjälp av ekonomiska 
medel kan utsläppen också minskas 
avsevärt med hjälp av förbättringar i 
tekniken och driften och detta bör nu ges 
högre prioritet än tidigare.

Or. en

(Ändring 3 från första behandlingen)

Motivering

Ändringsförlag tre som parlamentet antog vid första behandlingen.

Ändringsförslag 4

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Skäl 11b (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(11b) En effektivare flygledningstjänst 
kan redan i sig minska bränsleåtgången 
med upp till 12 procent och således bidra 
till minskade utsläpp av koldioxid. Därför 
bör det gemensamma europeiska 
luftrummet liksom också Sesar-projektet 
förverkligas så snabbt och effektivt som 
möjligt. Det är särskilt medlemsstaternas 
och gemenskapens uppgift att i nära 
samarbete med de berörda användarna av 
luftrummet vidta åtgärder för att snabbt 
och resolut inrätta funktionella 
luftrumsblock, flexibla luftrumsblock och 
en flexibel användning av luftrummet. I 
detta avseende bör stöd ges till initiativet 
AIRE (Atlantic Interoperability Initiative 
to Reduce Emissions) som ingåtts mellan 
Europeiska unionen och 
Förenta staternas luftfartsmyndighet 



PE404.735v01-00 8/43 PR\718144SV.doc

SV

(Federal Aviation Administration). 

Or. en

(Ändring 4 från första behandlingen)

Motivering

Ändringsförslag som parlamentet antog vid första behandlingen (ändring 4).

Ändringsförslag 5

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Skäl 11c (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(11c) Forskning och teknik är nyckeln till 
innovation och till ytterligare minskning 
av utsläppen från luftfarten. Luftfartygs-
och motortillverkarna och 
bränsleproducenterna uppmanas att inom 
sina respektive områden forska i och 
genomföra förändringar som leder till att 
luftfartens klimatpåverkan betydligt 
minskar. Gemenskapen bör fortsätta att 
stödja det gemensamma teknikinitiativet 
”Clean Sky” inom ramen för 
sjunde ramprogrammet för forskning 
(FP7), ett initiativ som avser att radikalt 
minska luftfartens påverkan på miljön. 
Gemenskapen bör fortsätta ge kraftfullt 
stöd till det arbete som görs av den 
rådgivande gruppen för aeronautisk 
forskning i Europa (Advisory Council for 
Aeronautics Research in Europe, 
ACARE), framför allt till dess strategiska 
forskningsagenda, där det fastställs mål 
om att minska luftfartens utsläpp av 
koldioxid per passagerarkilometer med 
50 procent och att minska utsläppen av 
kväveoxider per passagerarkilometer med 
80 procent fram till 2020.

Or. en
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(Ändring 5 från första behandlingen.)

Motivering

Ändringsförslag som parlamentet antog vid första behandlingen (ändring 5).

Ändringsförslag 6

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Skäl 11d (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(11d) Subventioner till flygplatser ger i 
vissa fall felaktiga incitament beträffande 
utsläppen av växthusgaser. 
Kommissionen måste därför oinskränkt 
respektera den nuvarande 
konkurrenslagstiftningen. 

Or. en

(Ändring 6 från första behandlingen.)

Motivering

Ändringsförslag som parlamentet antog vid första behandlingen (ändring 6). Denna ändring 
var en kompromiss som ersatte ett mer långtgående ändringsförslag som lagts fram av 
föredraganden.

Ändringsförslag 7

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Skäl 13a (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(13a) Likvärdiga förutsättningar bör 
säkerställas mellan flygplatserna och 
mellan luftfartygsoperatörerna. Därför 
bör gemenskapssystemet alltifrån första 
början omfatta både internationella 
flygningar till och från 
Europeiska unionen och flygningar inom 
Europeiska unionen.
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Or. en

(Ändring 8 från första behandlingen.)

Motivering

Ändringsförslag som parlamentet antog vid första behandlingen (ändring 8). Tanken på ett 
samtidigt startdatum för internationella flygningar och interkontinentala flygningar bör 
betonas eftersom detta är en nyckelprioritering för parlamentet och rådet.

Ändringsförslag 8

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Skäl 14

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(14) Från och med 2012 bör utsläppen från 
alla flygningar till och från gemenskapens 
flygplatser ingå. Gemenskapssystemet kan 
därigenom komma att tjäna som modell 
för användning av utsläppshandel i hela 
världen. Om ett tredjeland inför åtgärder 
för att minska påverkan på klimatet av 
flygningar till gemenskapen, bör 
kommissionen efter samråd med det 
landet överväga tillgängliga alternativ för 
att möjliggöra optimal samverkan mellan 
gemenskapssystemet och det landets 
åtgärder.

(14) Från och med 2011 bör utsläppen från 
alla flygningar till och från gemenskapens 
flygplatser ingå. 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 
i fortlöpande kontakt med dessa parter så 
att de får möjlighet att komma till tals. Ett 
första steg mot en internationell 
överenskommelse skulle kunna vara en 
eller flera bilaterala överenskommelser 
med ett eller flera tredjeländer. 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 har minst lika stor miljönytta 
som detta direktiv.
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Or. en

Motivering

Ändringsförslag som parlamentet antog vid första behandlingen (ändring 64, 71 och 9). Det 
bör klargöras mycket tydligare än i den gemensamma ståndpunkten att EU inte vill insistera 
på att ett visst system införs utan att man framför allt vill lösa problemet. Utvecklingen i 
Förenta staterna (Liberman-Warner Act) och uttalanden från alla presidentkandidater visar 
att en bilateral överenskommelse mellan EU och USA är ett realistiskt alternativ.

Ändringsförslag 9

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Skäl 16

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

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

(16) Luftfarten påverkar det globala 
klimatet genom utsläpp av koldioxid, 
kväveoxider, vattenånga, sulfatpartiklar 
och sotpartiklar. IPCC uppskattar att 
luftfartens samlade påverkan för 
närvarande är två till fyra gånger större än 
enbart inverkan från dess tidigare 
koldioxidutsläpp. Nya forskningsrön i 
gemenskapen visar att luftfartens samlade 
påverkan kan vara omkring två gånger 
högre än påverkan från enbart 
koldioxidutsläpp. Ingen av dessa 
uppskattningar tar emellertid hänsyn till 
cirrusmolnens inverkan, om vilken det 
råder stor osäkerhet. Enligt artikel 174.2 i 
fördraget måste gemenskapens miljöpolitik 
bygga på försiktighetsprincipen och därför
bör åtgärder så långt som möjligt vidtas 
mot all påverkan på grund av luftfart. 
Flygledningsmyndigheterna bör vidta 
effektiva åtgärder så att det med hjälp av 
ändrade flygmönster kan undvikas att det 
bildas kondensstrimmor och cirrusmoln, 
nämligen 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. Dessutom bör de energiskt främja 
forskning kring hur det bildas 
kondensstrimmor och cirrusmoln, 
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inklusive effektiva motåtgärder (t.ex. i 
fråga om bränslen, motorer, 
flygledningstjänst) som inte inkräktar på 
andra miljömål. I avvaktan på annan 
lagstiftning som kommissionen ska lägga 
fram förslag om, särskilt i fråga om 
problemet med luftfartens utsläpp av 
kväveoxider, bör en multiplikatorfaktor 
tillämpas på varje ton utsläppt koldioxid.

Or. en

(Ändring 10 och 65 från första behandlingen.)

Motivering

Ändringsförslag som parlamentet antog vid första behandlingen (ändring 10 och 65). För 
Europaparlamentet är det synnerligen viktigt att på lämpligt sätt ta itu med luftfartens alla 
klimateffekter.

Ändringsförslag 10

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Skäl 17a (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(17a) Trots att det är svårt för 
luftfartygsoperatörerna att övergå till 
alternativa (förnybara) energikällor måste 
luftfarten ändå avsevärt minska sina 
utsläpp för att följa EU:s övergripande 
mål om en minskning på mellan 20 och 
30 procent jämfört med nivån för 1990. 
För varje sådan åtagandeperiod, då även 
luftfarten är avsedd att omfattas av 
gemenskapens system, bör målet för 
luftfarten fastställas utgående från vilka 
genomsnittliga insatser det åligger alla 
övriga sektorer med fasta källor att göra i 
alla medlemsstater och beroende på vilken 
referensperiod som används för luftfarten 
under åtagandeperioden i fråga.

Or. en
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(Ändring 13 från första behandlingen.)

Motivering

Ändringsförslag som parlamentet antog vid första behandlingen (ändring 13).

Ändringsförslag 11

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Skäl 19

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(19) Luftfarten bidrar till hur mänsklig 
verksamhet totalt sett påverkar klimatet, 
och miljöpåverkan genom
växthusgasutsläpp från luftfartyg kan 
mildras genom åtgärder för att ta itu med
klimatförändringen i EU och tredjeländer 
och för att finansiera forskning och 
utveckling för mildrande av och 
anpassning till klimatförändringen. Beslut 
som avser de nationella offentliga 
utgifterna är däremot en fråga för 
medlemsstaterna enligt 
subsidiaritetsprincipen. Utan att det 
påverkar detta förhållande bör intäkter 
från auktioner av utsläppsrätter eller 
motsvarande belopp, om detta krävs enligt 
överordnade budgetprinciper i 
medlemsstaterna, till exempel principerna 
om enhet och universalitet, användas för
minskning av utsläppen av växthusgaser, 
anpassning till effekterna av 
klimatförändringen i EU och 
tredjeländer, finansiering av forskning 
och utveckling när det gäller mildrande 
och anpassning samt täckande av 
kostnaderna för att administrera systemet. 
Detta kan omfatta åtgärder för att främja 
miljövänliga transporter. Auktionsintäkter 
bör framför allt användas för finansiering 
av bidrag till den globala fonden för 
energieffektivitet och förnybar energi och 
för åtgärder mot avskogning och för 
underlättande av anpassningen i 
utvecklingsländer. Bestämmelserna i detta 

(19) Luftfarten bidrar till hur mänsklig 
verksamhet totalt sett påverkar klimatet.
Intäkter från auktioner av utsläppsrätter 
bör användas till minskning av 
växthusgasutsläpp och anpassning till 
effekterna av klimatförändringen i EU och 
tredjeländer, särskilt utvecklingsländer, 
samt för att finansiera forskning och 
utveckling för mildrande av, särskilt inom 
luftfartssektorn, och anpassning till 
klimatförändringen. För att i någon mån 
minska belastningen på medborgarna bör 
auktionsintäkterna också användas för att 
sänka skatter och andra pålagor på 
miljövänliga transportmedel, såsom tåg 
och bussar. De bör också användas för att 
täcka medlemsstaternas styrkta kostnader 
för administrationen av detta direktiv. 
Medlemsstaterna får också använda 
intäkterna till att minska eller rentav 
undanröja eventuella problem med 
tillgängligheten och konkurrenskraften 
som kan uppstå för de yttersta 
randområdena, samt problem i samband 
med skyldigheten att tillhandahålla 
allmänna tjänster vid tillämpningen av 
detta direktiv. Medlemsstaterna bör 
underrätta kommissionen om åtgärder 
som vidtagits i detta sammanhang.
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direktiv om användning av intäkter bör 
inte föregripa ett beslut om användning 
av intäkter från auktioner av 
utsläppsrätter i ett vidare sammanhang 
vid en allmän översyn av 
direktiv 2003/87/EG.

Or. en

(Ändring 14 från första behandlingen.)

Motivering

Ändringsförslag som parlamentet antog vid första behandlingen (ändring 14). 
Europaparlamentet anser att det är synnerligen viktigt att intäkterna från auktionerna 
används till syften som är kopplade till direktivets målsättning, dvs. att minska utsläppen av 
växthusgaser. Politiskt är det mycket viktigt att få människor att inse att vi inte bara ökar 
kostnaderna utan att vi också minskar kostnaderna för miljövänliga transporter och att vi 
investerar i forskning och teknik.

Ändringsförslag 12

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Skäl 21

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(21) För att göra systemet mer 
kostnadseffektivt bör luftfartygsoperatörer 
ha rätt att upp till en harmoniserad 
procentandel använda sådana certifierade 
utsläppsminskningar (CER) och 
utsläppsminskningsenheter (ERU) som 
härrör från projektverksamhet, för att 
uppfylla skyldigheterna om överlämnande 
av utsläppsrätter. Användningen av CER 
och ERU bör motsvara de kriterier för 
godkännande för användning i 
handelssystemet som föreskrivs i detta 
direktiv.

(21) För att göra systemet mer 
kostnadseffektivt bör luftfartygsoperatörer 
ha rätt att upp till en harmoniserad 
procentandel använda utsläppsrätter som 
tilldelats andra sektorer inom ramen för
systemet för handel med utsläppsrätter, 
samt sådana certifierade 
utsläppsminskningar (CER) och 
utsläppsminskningsenheter (ERU) som 
härrör från projektverksamhet, för att 
uppfylla skyldigheterna om överlämnande 
av utsläppsrätter. Användningen av CER 
och ERU bör motsvara de kriterier för 
godkännande för användning i 
handelssystemet som föreskrivs i detta 
direktiv.

Or. en
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(Ändring 15 från första behandlingen.)

Motivering

Motsvarar ändringsförslag 15 som parlamentet antog vid första behandlingen.

Ändringsförslag 13

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Skäl 21a (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(21a) Det nuvarande systemet för handel 
med utsläppsrätter har redan blivit en 
kännbar belastning för den 
energiintensiva industrin till följd av 
påtagligt höga priser på koldioxid. Det 
råder ett verkligt hot om kolutsläpp om 
ytterligare en betydande sektor, som måste 
köpa utsläppsrätter, tas med i systemet. Av 
omsorg om att undvika kolutsläpp från 
den energiintensiva industrin, 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.

Or. en

(Ändring 16 från första behandlingen.)

Motivering

Ändringsförslag som parlamentet antog vid första behandlingen (ändring 16). I sitt förslag 
till allmän översyn av systemet med utsläppsrätter från januari 2008 anger kommissionen att 
den kommer att genomföra en undersökning och 2011 lägga fram ett förslag om hur man ska 
undvika kolutsläpp från den energiintensiva industrin. För göra investeringar säkrare bör 
både analysen och förslaget läggas fram så snart som möjligt. 
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Ändringsförslag 14

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Skäl 23a (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(23a) För att garantera likabehandlingen 
av luftfartygsoperatörerna bör 
medlemsstaterna följa harmoniserade 
regler för administrationen av de 
respektive luftfartygsoperatörer de har 
ansvaret för, i enlighet med särskilda 
riktlinjer som bör tas fram av 
kommissionen.

Or. en

(Ändring 17 från första behandlingen.)

Motivering

Ändringsförslag som parlamentet antog vid första behandlingen (ändring 17).

Ändringsförslag 15

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 3 – led b
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 3 – led o (Direktiv 2003/87/EG)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

o) luftfartygsoperatör: person som med ett 
luftfartyg bedriver luftfartsverksamhet som 
omfattas av bilaga I, eller, då denna person
är okänd eller inte utpekas av ägaren till 
luftfartyget, luftfartygets ägare,

o) luftfartygsoperatör: person eller enhet 
som identifieras med en ICAO-kod och 
som med ett luftfartyg bedriver 
luftfartsverksamhet som omfattas av 
bilaga I, eller, då ICAO-koden är okänd, 
innehavaren av driftstillståndet för 
luftfartyg (AOC) eller luftfartygets ägare; 
detta kommer att ställa krav på att 
medlemsstaterna i sina nationella 
luftfartsregister har en harmoniserad 
bestämmelse som garanterar att såväl 
luftfartygsoperatören som ägaren alltid 
identifieras när detta är möjligt, såsom det 
föreskrivs i Kapstadskonventionen om 
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internationella intressen i rörlig 
utrustning,

Or. en

(Ändring 21 från första behandlingen.)

Motivering

Ändringsförslag som parlamentet antog vid första behandlingen (ändring 21).

Ändringsförslag 16

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

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

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

1. För perioden 1 januari 2011–
31 december 2012 ska det totala antalet 
utsläppsrätter som ska tilldelas 
luftfartygsoperatörer motsvara 90 procent
av summan av de historiska utsläppen från 
luftfartsverksamhet multiplicerad med två.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag som parlamentet antog vid första behandlingen (ändring 61 och 24).

Ändringsförslag 17

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

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

2. För den period som avses i artikel 11.2 
och som börjar den 1 januari 2013 och, 
såvida inga ändringar görs till följd av 

2. Det sammanlagda antalet utsläppsrätter 
som tilldelas varje år från och med 2013 
ska sjunka linjärt utgående från det värde 
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den översyn som avses i artikel 30.4, för 
varje period därefter, ska det 
sammanlagda antalet utsläppsrätter som 
ska tilldelas luftfartygsoperatörer 
motsvara 100 procent av de historiska 
utsläppen från luftfartsverksamhet 
multiplicerat med det antal år som 
perioden omfattar.

som anges i punkt 1. Kvantiteten ska 
sjunka med en linjär faktor på 1,5 procent
per år. Detta linjära minskningsvärde kan 
höjas om målet för koldioxidminskning 
efter 2012 fastställs till 30 procent jämfört 
med 1990 inom ramen för en 
internationell överenskommelse.

Or. en

Motivering

Vid första behandlingen antog parlamentet ett ändringsförslag där en översyn av målet efter 
2012 i linje med ett 20-procentigt eller ett 30-procentigt mål för 2020 begärdes. 
Föredraganden tror att det är viktigt att precisera målet för perioden efter 2012 så snart 
kommissionen lagt fram sitt förslag om systemet med utsläppsrätter i januari 2008. En strikt 
tillämpning av parlamentets formulering skulle innebära en enorm sänkning av målet för 
luftfartssektorn, eftersom den fördubblat sina utsläpp efter 1990. En mer realistisk strategi 
kunde vara att minska målet i enlighet med den årliga minskning som kommissionen föreslog 
i sitt förslag från januari. Det skulle innebära 1,74 procent varje år. Som anges i 
motiveringen föreslår föredraganden ett mer moderat mål för att möta den kritik som rests 
efter kommissionens framläggande av januariförslaget. Enligt föredragandens uppfattning 
bör ambitionsnivån i förslaget när det gäller gemensamma insatser höjas.

Ändringsförslag 18

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

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

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

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

Or. en

(Ändring 74 från första behandlingen.)

Motivering

Ändringsförslag som parlamentet antog vid första behandlingen (ändring 74). Det är 
nödvändigt att fördela en högre andel genom auktion för att undvika snedvridning av 
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konkurrensen. Även om det är ett stort framsteg att utsläppsrätterna inte kommer att fördelas 
genom nationella fördelningsplaner utan genom bänkmärkning, innebär varje bänkmärkning 
fördelar för vissa affärsmodeller och nackdelar för andra. En högre procentandel 
auktionering kunde balansera denna effekt. Detta är också nödvändigt för att undvika 
jättevinster och möjliggöra skattesänkningar för miljövänliga transportsystem.

Ändringsförslag 19

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

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

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

2. För efterföljande perioder ska den andel 
som ska fördelas genom auktion, såsom 
avses i punkt 1, höjas i enlighet med den 
högsta auktionsandelen i andra sektorer.

Or. en

(Ändring 75 och 87 från första behandlingen.)

Motivering

Ändringsförslag som parlamentet antog vid första behandlingen (ändring 75 och 87). Det är 
nödvändigt att fördela en högre andel genom auktion för att undvika snedvridning av 
konkurrensen. Även om det är ett stort framsteg att utsläppsrätterna inte kommer att fördelas 
genom nationella fördelningsplaner utan genom bänkmärkning, innebär varje bänkmärkning 
fördelar för vissa affärsmodeller och nackdelar för andra. En högre procentandel 
auktionering kunde balansera denna effekt. Detta är också nödvändigt för att undvika 
jättevinster och möjliggöra skattesänkningar för miljövänliga transportsystem.

Ändringsförslag 20

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

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska besluta om hur
intäkterna från auktionering av 
utsläppsrätter ska användas. Dessa intäkter 

4. Intäkterna från auktionering av 
utsläppsrätter ska användas till minskning 
av växthusgasutsläpp och anpassning till
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bör användas för att komma till rätta med
klimatförändringar i EU och tredjeländer 
samt för att täcka de kostnader som varje 
administrerande medlemsstat har med 
avseende på detta direktiv.

effekterna av klimatförändringen i EU 
och tredjeländer, särskilt 
utvecklingsländer, samt för att finansiera 
forskning och utveckling för mildrande 
av, särskilt inom luftfartssektorn, och 
anpassning till klimatförändringen. För 
att i någon mån minska belastningen på 
medborgarna ska auktionsintäkterna 
också användas för att sänka skatter och 
andra pålagor på miljövänliga 
transportmedel, såsom tåg och bussar. De 
får också användas för att täcka 
medlemsstaternas styrkta kostnader för 
administrationen av detta direktiv.
Medlemsstaterna får också använda 
intäkterna till att minska eller rentav 
undanröja eventuella problem med 
tillgängligheten och konkurrenskraften 
som kan uppstå för de yttersta 
randområdena, samt problem i samband 
med skyldigheten att tillhandahålla 
allmänna tjänster vid tillämpningen av 
detta direktiv. Medlemsstaterna ska
underrätta kommissionen om åtgärder 
som vidtagits i detta sammanhang.

Or. en

Motivering

Europaparlamentet anser att det är synnerligen viktigt att intäkterna från auktionerna 
används till syften som är kopplade till direktivets målsättning, dvs. att minska utsläppen av 
växthusgaser. Politiskt är det mycket viktigt att få människor att inse att vi inte bara ökar 
kostnaderna utan också minskar kostnaderna för miljövänliga transporter och att vi 
investerar i forskning och teknik.

Ändringsförslag 21

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 4
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 3e – punkt 5

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

5. Senast den 28 februari 2012 och 5. Senast den 28 februari 2011 och 
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därefter den 28 februari varje år, ska den 
behöriga myndigheten i den 
administrerande medlemsstaten till varje 
luftfartygsoperatör utfärda det antal 
utsläppsrätter som tilldelats 
luftfartygsoperatören för det året enligt 
denna artikel eller artikel 3f.

därefter den 28 februari varje år, ska den 
behöriga myndigheten i den 
administrerande medlemsstaten till varje 
luftfartygsoperatör utfärda det antal 
utsläppsrätter som tilldelats 
luftfartygsoperatören för det året enligt 
denna artikel eller artikel 3f.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag som parlamentet antog vid första behandlingen. Miljöutskottet föreslog 
2010. Vikten av att snarast begränsa växthusgasutsläppen är ännu mer uppenbart än under 
första behandlingen.

Ändringsförslag 22

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 4
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 3e – punkt 5a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

5a. Vid fusioner eller uppköp mellan flera 
flygbolag under en period ska de 
utsläppsrätter som tilldelats eller 
förvärvats kvarstå i den nya enheten. Om 
ett flygbolag upphör med sin verksamhet 
ska den medlemsstat där flygbolaget hade 
sitt säte omfördela dess utsläppsrätter på 
andrahandsmarknaden för utsläppsrätter. 
Vid ingången av följande år ska andelen 
utsläppsrätter som fortfarande finns till 
förfogande fördelas enbart genom 
auktion, varvid hänsyn ska tas till den 
allmänna minskningen av tillåtna 
utsläppsrätter.

Or. en

(Ändring 34 från första behandlingen.)
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Motivering

Ändringsförslag som parlamentet antog vid första behandlingen (ändring 34).

Ändringsförslag 23

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 4
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 3e – punkt 5b (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

5b. Med utgångspunkt från 
erfarenheterna från perioden 2011–2012 
ska kommissionen lägga fram ett förslag 
om vilken andel av utsläppsrätterna som 
luftfarten tillåts köpa på 
andrahandsmarknaden för mer 
omfattande system för utsläppsrätter.

Or. en

(Ändring 35 från första behandlingen.)

Motivering

Motsvarar ändringsförslag 35 som parlamentet antog vid första behandlingen.

Ändringsförslag 24

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

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

1a. Om inte annat följer av punkt 3 ska 
medlemsstaterna, under varje period som 
avses i artikel 3c, tillåta varje 
luftfartygsoperatör att använda certifierade 
utsläppsminskningar (CER) och 
utsläppsminskningsenheter (ERU) från 
projektverksamhet. Under den period som 
avses i artikel 3c.1 får 

1a. Om inte annat följer av punkt 3 ska 
medlemsstaterna, under varje period som 
avses i artikel 11.2, tillåta varje 
luftfartygsoperatör att använda 
utsläppsrätter som tilldelats enligt 
kapitel III samt certifierade 
utsläppsminskningar (CER) och 
utsläppsminskningsenheter (ERU) från 
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luftfartygsoperatörer använda CER och 
ERU upp till 15 procent av det antal 
utsläppsrätter som luftfartygsoperatörerna 
ska överlämna enligt artikel 12.2a.

projektverksamhet upp till en högsta 
procentandel av det antal utsläppsrätter 
som luftfartygsoperatörerna ska överlämna 
enligt artikel 12.2a. Procentandelen ska 
vara lika med genomsnittet av de 
procentandelar som medlemsstaterna har 
fastställt enligt punkt 1 för användningen 
av CER och ERU för perioden. 
Kommissionen ska offentliggöra uppgiften 
om denna procentandel senast sex månader 
före inledningen av varje sådan period som 
avses i artikel 11.2. Procentandelen CER 
och ERU som får användas i samband 
med luftfartsverksamhet ska ses över 
tillsammans med deras användning inom 
andra sektorer, vilket ska ingå som ett led 
i översynen av systemet för handel med
utsläppsrätter.

För därefter följande perioder ska 
procentandelen fastställas på ett sätt som 
motsvarar förfarandet för att fastställa 
användningen av CER och ERU under 
projektverksamhet, som ett led i översynen 
av detta direktiv och med beaktande av 
utvecklingen av den internationella 
klimatförändringsstrategin.
Kommissionen ska offentliggöra uppgiften 
om denna procentandel senast sex månader 
före inledningen av varje sådan period som 
avses i artikel 3c.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag som parlamentet antog vid första behandlingen.

Ändringsförslag 25

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

2aa. Så länge som gemenskapen inte 
infört stimulansåtgärder för att minska 
utsläppen av kväveoxider från luftfartyg 
som bedriver luftfartsverksamhet som 
omfattas av bilaga I, genom vilka samma 
ambitiösa miljöskyddsnivå säkerställs som 
genom detta direktiv, ska, vid 
tillämpningen av punkt 2a och genom 
undantag från artikel 3a, den mängd
koldioxid som en luftfartygsoperatör får 
släppa ut divideras med en faktor 2 om 
utsläppen görs med stöd av något annat 
slags utsläppsrätt än en utsläppsrätt för 
luftfarten eller CER eller ERU.

Or. en

(Ändring 41 från första behandlingen.)

Motivering

Ändringsförslag som parlamentet antog vid första behandlingen (ändring 41).

Ändringsförslag 26

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 10 – led b
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 12 – punkterna 2ab–2ad (nya)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

2ab. Luftfartygsoperatörer som önskar 
avhända sig utsläppsrätter av andra slag 
än utsläppsrätter för luftfarten för de 
ändamål som avses i punkt 2a ska varje år 
åläggas att till den administrerande 
medlemsstaten inlämna kontrollerade 
uppgifter om antalet tonkilometer för 
luftfartsverksamhet som omfattas av 
bilaga I och utförts under det aktuella 
kalenderåret.
2ac. Kommissionen ska, utgående från de 
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uppgifter som inlämnats enligt artikel 3, 
fastställa en effektivitetsindikator för alla 
luftfartygsoperatörer genom att dividera 
luftfartygsoperatörernas sammanlagda 
mängd utsläpp med summan av 
uppgifterna om antalet tonkilometer. 
Kommissionen ska, utgående från denna 
effektivitetsindikator, för det första år för 
vilket uppgifter finns att tillgå, 
offentliggöra en måleffektivitetsindikator 
för 2010, 2015 och 2020 på grundval av 
en utsläppsminskning per 
vinst/tonkilometer 
(”revenue-tonne-kilometre,RTK”) på 
3,5 procent per år, varvid hänsyn tas till 
det frivilliga målet om att luftfartygen 
fram till 2020 årligen ska bli 3,5 procent
bränsleeffektivare.
2ad. De luftfartygsoperatörer som under
ett givet år har en effektivitetsindikator 
som överstiger den 
måleffektivitetsindikator som 
kommissionen angivit för året i fråga ska, 
för att följa bestämmelserna i punkt 2a, 
åläggas att överlämna endast 
utsläppsrätter för luftfarten.

Or. en

(Ändring 42 från första behandlingen.)

Motivering

Ändringsförslag som parlamentet antog vid första behandlingen (ändring 42). Det är mycket 
viktigt att se till att effekterna av systemet inte bara innebär en ekonomisk överföring av 
pengar från luftfartssektorn till andra sektorer utan en verklig minskning av utsläppen inom 
sektorn och förbättrad effektivitet.

Ändringsförslag 27

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

2ae. Kommissionen ska, med hänsyn 
tagen till att luftfartygsoperatörerna har 
utfäst sig att fram till 2020 göra 
flygmotorerna 50 procent effektivare, 
rapportera till Europaparlamentet under 
2010 och 2015 om vilka framsteg som 
gjorts på väg mot detta mål.

Or. en

(Ändring 43 från första behandlingen.)

Motivering

Ändringsförslag som parlamentet antog vid första behandlingen (ändring 43). Det är mycket 
viktigt att se till att effekterna av systemet inte bara innebär en ekonomisk överföring av 
pengar från luftfartssektorn till andra sektorer utan en verklig minskning av utsläppen inom 
sektorn och förbättrad effektivitet.

Ändringsförslag 28

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

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

2af. Så snart det föreligger tillräckliga 
vetenskapliga rön ska en lämplig 
multiplikatorfaktor föreslås för att ta 
hänsyn till effekterna av de cirrusmoln 
som förorsakas av luftfartsverksamheten.

Or. en

(Ändring 44 från första behandlingen.)

Motivering

Ändringsförslag som parlamentet antog vid första behandlingen (ändring 44). De 
vetenskapliga beläggen är i dag inte tillräckliga för att vi ska kunna ta med cirrusmoln i 
systemet för handel med utsläppsrätter, men så snart forskningsresultat föreligger bör den 
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effekten införlivas.

Ändringsförslag 29

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 15
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 18a – punkt 3a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

3a. För att garantera likabehandlingen av 
luftfartygsoperatörerna ska 
kommissionen anta särskilda riktlinjer för 
att harmonisera de administrerande 
medlemsstaternas administration av 
luftfartygsoperatörerna.

Or. en

(Ändring 45 från första behandlingen.)

Motivering

Ändringsförslag som parlamentet antog vid första behandlingen (ändring 45).

Ändringsförslag 30

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 15
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 18b

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

Kommissionen får, för fullgörandet av sina 
skyldigheter enligt artiklarna 3c.4 och 18a, 
begära bistånd av Eurocontrol och får för 
detta ändamål ingå erforderliga 
överenskommelser med denna 
organisation.

Kommissionen får, för fullgörandet av sina 
skyldigheter enligt artiklarna 3c.4 och 18a, 
begära bistånd av Eurocontrol och ska utse 
en opartisk organisation som flygbolagen 
direkt ska sända in uppgifter till.

Or. en

(Ändring 46 från första behandlingen.)
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Motivering

Ändringsförslag som parlamentet antog vid första behandlingen (ändring 46).

Ändringsförslag 31

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

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

1. Om ett tredjeland inför åtgärder för att 
minska påverkan på klimatet av flygningar 
som avgår från det aktuella tredjelandet 
och ankommer till gemenskapen, ska 
kommissionen, efter samråd med 
tredjelandet och medlemsstaterna i den 
kommitté som avses i artikel 23.1, 
överväga tillgängliga alternativ för att 
möjliggöra optimal samverkan mellan 
gemenskapssystemet och tredjelandets 
åtgärder.

1. Gemenskapen och dess medlemsstater 
ska fortsätta att sträva efter att nå en 
överenskommelse om globala åtgärder för 
att minska utsläpp av växthusgaser från 
luftfarten. Bilaterala överenskommelser 
om ett gemensamt system för handel med 
utsläppsrätter för luftfarten mellan EU 
och tredjeländer eller en grupp 
tredjeländer skulle kunna vara lämpligt 
som ett första steg mot denna globala 
överenskommelse. Kommissionen 
kommer att stå i fortlöpande kontakt med 
tredje parter före och under 
genomförandet av detta direktiv. Om 
Europeiska unionen enas med en tredje 
part om ett gemensamt system eller om en 
överenskommelse om ett globalt system 
uppnås med beaktande av en sådan 
överenskommelse ska kommissionen 
överväga huruvida ändringar av detta 
direktiv är nödvändiga med avseende på 
luftfartygsoperatörer.

När så är nödvändigt får kommissionen 
anta ändringar som föreskriver att 
flygningar som ankommer från det 
berörda tredjelandet undantas från 
luftfartsverksamheten enligt bilaga I, eller 
alla andra ändringar av 
luftfartsverksamhet enligt bilaga I enligt 
krav i ett avtal i enlighet med fjärde 
stycket. Dessa åtgärder, som avser att 
ändra icke väsentliga delar av detta 
direktiv, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarande med kontroll 

2. Kommissionen ska under alla 
omständigheter efter samråd med en eller 
flera tredje parter och medlemsstaterna i 
den kommitté som avses i artikel 23.1 
överväga tillgängliga alternativ för att 
möjliggöra optimal samverkan mellan 
gemenskapssystemet och det andra 
systemet, i synnerhet för att undvika 
dubbla avgifter om ett tredjeland inför 
åtgärder för att minska påverkan på 
klimatet av stora luftfartyg som avgår från 
det aktuella tredjelandet och ankommer till 
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som avses i artikel 23.3. gemenskapen.
Kommissionen får till Europaparlamentet 
och rådet lämna förslag om andra 
eventuella ändringar av detta direktiv.
Kommissionen får även, när så är 
lämpligt, ge rekommendationer till rådet i 
enlighet med artikel 300.1 i fördraget om 
att inleda förhandlingar i syfte att ingå ett 
avtal med det berörda tredjelandet.
2. Gemenskapen och dess medlemsstater 
ska fortsätta att sträva efter att nå en 
överenskommelse om globala åtgärder för 
att minska utsläpp av växthusgaser från 
luftfarten. Med beaktande av en sådan 
överenskommelse ska kommissionen 
överväga huruvida ändringar av detta 
direktiv är nödvändiga med avseende på 
luftfartygsoperatörer.

Or. en

Motivering

Det slutliga målet för vår verksamhet är att få till stånd ett globalt system. Som ett första steg 
bör EU enas med tredjeländer om ett gemensamt system. Utvecklingen i Förenta staterna 
visar att det är ett realistiskt alternativ.

Ändringsförslag 32

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 19 – led -a (nytt)
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28 – punkt 1a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(-a) Följande punkt ska införas:
”1a. Luftfartygsoperatörer får bilda en 
pool i syfte att uppnå målen. Om två eller 
fler tillverkare bildar en pool kommer 
poolen att behandlas som en enda 
luftfartygsoperatör när det fastställs om 
den har uppfyllt effektivitetsmålen i 
artikel 12.2ac.”
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Or. en

Ändringsförslag 33

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 20
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 30 – punkt 4 – inledningen

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

4. Senast den 1 juni 2015 ska 
kommissionen, på grundval av 
övervakning och erfarenheter av 
tillämpningen av detta direktiv, göra en 
översyn av hur direktivet fungerar när det 
gäller luftfartsverksamheten enligt bilaga I 
och vid behov lägga fram förslag. 
Kommissionen ska särskilt beakta

4. Senast den 1 juni 2013 ska 
kommissionen, på grundval av 
övervakning och erfarenheter av 
tillämpningen av detta direktiv, göra en 
översyn av hur direktivet fungerar när det 
gäller luftfartsverksamheten enligt bilaga I 
och vid behov lägga fram förslag till 
Europaparlamentet och rådet i enlighet 
med artikel 251 i fördraget. 
Kommissionen ska särskilt beakta

Or. en

Motivering

Översynen bör läggas fram tidigare och eventuella ändringar bör behandlas i enlighet med 
medbeslutandeförfarandet.

Ändringsförslag 34

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 20
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 30 – punkt 4 – led c

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

c) gemenskapssystemets miljöeffektivitet 
och i vilken omfattning det totala antalet 
utsläppsrätter som ska tilldelas 
luftfartygsoperatörer enligt artikel 3c bör 
minskas i överensstämmelse med EU:s 
övergripande mål för minskning av 

utgår
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utsläppen,

Or. en

Motivering

Det måste redan nu fastställas i direktivet i vilken omfattning tilldelningen av utsläppsrätter 
ska minskas.

Ändringsförslag 35

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 20
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 30 – punkt 4 – led d

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

d) gemenskapssystemets påverkan på 
luftfartssektorn,

d) gemenskapssystemets påverkan på 
luftfartssektorn, i synnerhet på de 
europeiska flygbolagens och 
flygplatsernas konkurrenskraft jämfört 
med till exempel utvecklingen av 
flygknutpunkter utanför 
Europeiska unionen och ett eventuellt 
kolutsläpp; kommissionen kommer i detta 
avseende att även undersöka möjligheten 
att inkludera flygningar fram till 
passagerarnas slutdestination och inte 
enbart flygningar till flygknutpunkter,

Or. en

Motivering

Påverkan på de europeiska flygplatsernas och flygbolagens konkurrenskraft bör tas upp i 
översynen. Om systemet är begränsat till flygningar som startar och landar i Europa kan 
vissa knutpunkter för flygningar till exempelvis Asien få konkurrensfördelar. Detta påpekas 
särskilt med tanke på Dubai. Kommissionen bör undersöka om flygningar från till exempel 
Paris till Shanghai, som använder flygknutpunkten i Förenade arabemiraten, inte bör 
omfattas av kravet på att tillämpa handel med utsläppsrätter för hela flygsträckan, inte bara 
för sträckan mellan Paris och Dubai.
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Ändringsförslag 36

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 20
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 30 – punkt 4 – led i

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

i) konsekvenserna av undantag från 
gemenskapssystemet för vissa flygningar 
som genomförs inom ramen för allmän 
trafikplikt i enlighet med rådets 
förordning (EG) nr 2408/92 av 
den 23 juli 1992 om EG-lufttrafikföretags 
tillträde till flyglinjer inom 
gemenskapen.*

utgår

Or. en

Ändringsförslag 37

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

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

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

Från och med den 1 januari 2011 ska alla 
flygningar omfattas som ankommer till 
eller avgår från flygplatser belägna inom 
en medlemsstats territorium som omfattas 
av fördraget, med beaktande av de 
särskilda omständigheterna för flygningar 
mellan de yttersta randområdena och 
kontinentaleuropa.

Or. en

(Ändring 78 från första behandlingen.)

Motivering

Ändringsförslag som parlamentet antog vid första behandlingen (ändring 78). Rådet föreslår 
att vissa flygningar mellan randområdena helt undantas från systemet. Det är förmodligen 
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inte tillräckligt effektivt för randområdena eftersom det enbart omfattar några få flygningar 
och samtidigt kommer att göra det lättare att attackera systemet på det internationella planet. 
Det är anledningen till att parlamentets ordalydelse förefaller vara mer adekvat.

Ändringsförslag 38

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

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Ändringsförslag som parlamentet antog vid första behandlingen (ändring 51).

Ändringsförslag 39

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

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

b) Flygningar för militära ändamål som 
genomförs med militära luftfartyg samt 
flygningar i tull- eller polistjänst.

b) Flygningar för militära ändamål som 
genomförs med militära luftfartyg samt 
flygningar i tull- eller polistjänst,
flygningar i samband med eftersökning 
och räddning samt ambulansflygningar 
och hjälpflygningar i katastrofsituationer, 
inklusive flygningar för 
brandbekämpning med tillstånd av 
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relevant behörig myndighet.

Or. en

(Ändring 52 från första behandlingen.)

Motivering

Ändringsförslag som parlamentet antog vid första behandlingen (ändring 52).

Ändringsförslag 40

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

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

ba) Humanitära flygningar som utförs på 
uppdrag av FN eller dess specialorgan 
samt ambulansflygningar, förutsatt att 
luftfartygssoperatören har fått i uppdrag 
att genomföra dem (exempelvis av FN) 
eller innehar ett vederbörligt 
myndighetstillstånd (tillstånd för sådana 
ambulansflygningar inom ramen för sitt 
drifttillstånd för luftfartyg).

Or. en

(Ändring 53 från första behandlingen.)

Motivering

Ändringsförslag som parlamentet antog vid första behandlingen (ändring 53).

Ändringsförslag 41

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

d) Alla flygningar som uteslutande 
genomförs enligt visuellflygregler (VFR) 
enligt bilaga 2 till Chicago-konventionen.

utgår

Or. en

(Ändring 54 från första behandlingen.)

Motivering

Ändringsförslag som parlamentet antog vid första behandlingen (ändring 54).

Ändringsförslag 42

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

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

g) Flygningar som uteslutande genomförs i 
syfte att kontrollera, testa eller certifiera 
luftfartyg eller utrustning, oberoende av 
om den är luftburen eller markbaserad.

g) Flygningar som uteslutande genomförs i 
syfte att bedriva vetenskaplig forskning 
eller i syfte att kontrollera, testa, godkänna
eller certifiera luftfartyg, utrustning eller 
flygledningsförfaranden, oberoende av om 
den är luftburen eller markbaserad. 
Flyttning av nya luftfartyg och 
flyttningsflygningar som görs av en 
luftfartygsägare eller för en 
luftfartygsägares räkning till följd av 
plötsligt förtida upphörande av avtal, 
betalningsinställelse, återtagande eller 
liknande händelse i anslutning till avtal 
om leasing, charter eller liknande 
arrangemang.

Or. en

(Ändring 70 och 79 från första behandlingen.)
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Motivering

Ändringsförslag som parlamentet antog vid första behandlingen (ändring 70 och 79). 
Undantaget för flygningar i syfte att bedriva vetenskaplig forskning är mycket viktigt eftersom 
de flesta av dessa flygningar görs för att minska koldioxidutsläppen.

Ändringsförslag 43

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

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

h) Flygningar med luftfartyg vars 
maximala certifierade startmassa 
understiger 5 700 kg.

h) Flygningar med luftfartyg vars 
maximala certifierade startmassa 
understiger 20 000 kg, under förutsättning 
att operatörerna för dessa luftfartyg deltar 
i ett kompensationssystem som verkar 
enligt strikta kriterier och som måste vara 
öppet för extern kontroll (jämförbar med 
Gold Standard).

Or. en

(Ändring 63 från första behandlingen.)

Motivering

Ändringsförslag som parlamentet antog vid första behandlingen (ändring 63). Syftet är att 
minska den administrativa bördan för små och medelstora företag utan att undergräva 
systemets miljömässiga trovärdighet. Syftet är alltså inte detsamma som rådets minimiklausul.

Ändringsförslag 44

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

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

i) Flygningar som genomförs inom ramen 
för allmän trafikplikt i enlighet med 
förordning (EEG) nr 2408/92 på flyglinjer 

utgår
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som omfattar de yttersta randområdena i 
enlighet med artikel 299.2 i fördraget, 
eller på flyglinjer där den erbjudna
kapaciteten inte överstiger 30 000 platser 
per år.

Or. en

Motivering

Om Europeiska unionen vill inkludera flygningar från tredjeländer i sitt system för handel 
med utsläppsrätter bör flygningar inom de yttersta randområdena inte undantas från 
systemet, eftersom det skulle undergräva den internationella trovärdigheten hos det 
europeiska systemet. Parlamentet föreslår i stället att man tar hänsyn till de yttre 
randområdenas behov i samband med fördelningen av auktionsintäkterna och vid 
tilldelningen av utsläppsrätter.

Ändringsförslag 45

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

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

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

j) Flygningar som inte uteslutande 
genomförs vid officiella uppdrag för 
transport av regerande monark och 
hans/hennes närmaste familj, 
statsöverhuvud, regeringschefer eller 
ministrar i en av EU:s medlemsstater, och 
som genomförs av en operatör av 
kommersiella lufttransporter för vilka 
operatörens totala årliga koldioxidutsläpp 
understiger 10 000 ton per kalenderår.

Or. en

Motivering

Undantaget bör överensstämma med den miljömässiga skada som orsakas av respektive 
flygbolag.
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Ändringsförslag 46

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Bilaga – punkt 3 – led b
Direktiv 2003/87/EG
Bilaga V – punkt 14 – stycke 1a (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

Gemenskapen och medlemsstaterna ska 
säkerställa att kontrollörens 
arbetsmetoder harmoniserats innan 
direktivet börjar tillämpas och att 
direktivets föreskrifter tillämpas på ett 
enhetligt sätt.

Or. en

(Ändring 59 från första behandlingen.)

Motivering

Ändringsförslag som parlamentet antog vid första behandlingen (ändring 59).
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MOTIVERING

POLITISK RAM

Det är mer angeläget än någonsin att ta itu med klimatförändringarna. Många av de åtaganden 
som de europeiska stats- och regeringscheferna enats om har dock hittills inte omsatts i 
handling. Sedan den första debatten om kommissionens förslag i miljöutskottet i maj 2007 har 
det blivit tydligare att man snarast bör begränsa utsläppen av växthusgaser, även från 
luftfarten. Nästan ett år har gått. Mer än 200 miljoner ton koldioxid har släppts ut från 
verksamhet som bör omfattas av direktivet – mer än 50 gånger högre än de sammanlagda 
koldioxidutsläpp som ett utvecklingsland som Tanzania orsakar.1 Mellanstatliga panelen för 
klimatförändringar (IPCC) har understrukit att det är absolut nödvändigt att handla snabbt. 
Det är hög tid att påskynda processen.

Medvetenheten hos världssamfundet om behovet av att begränsa utsläppen av växthusgaser är 
betydligt större än för ett år sedan. Australien har ratificerat Kyotoprotokollet, och på 
Balikonferensen lyckades man trots många bakslag enas om en färdplan för att i Köpenhamn 
nå en överenskommelse för perioden efter 2012. Deltagarna underströk målet att före 2020 
minska utsläppen med 25–40 procent jämfört med 1990 års nivåer för parter i bilaga I.2

Vidare återstår i presidentvalet i Förenta staterna bara kandidater med mycket ambitiösa 
strategier för att begränsa klimatförändringarna.

UTVÄRDERING AV DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN

I ministerrådets gemensamma ståndpunkt, som antogs i december, återfinns inte många av de 
ändringsförslag som Europaparlamentet lagt fram, trots att parlamentets betänkande antogs 
med mycket stor majoritet.

Av 60 ändringsförslag har 3 antagits fullständigt eller i allt väsentligt. 13 ändringsförslag har 
antagits delvis. Det stora flertalet (44 ändringsförslag) har inte beaktats alls av rådet. Det 
portugisiska ordförandeskapets största bedrift var att rådet över huvud taget enades om 
någonting. Tre veckor före rådsmötet i december föreföll det omöjligt att nå en politisk 
överenskommelse. Endast den politiska energin efter Balikonferensen gjorde 
överenskommelsen möjlig.

Detta betyder att det krävs mycket arbete för att nå en kompromiss mellan parlamentets första 
                                               
1 Källor: Världsbanksgruppen, Tanzania Data Profile, 
http://devdata.worldbank.org/external/CPProfile.asp?PTYPE=CP&CCODE=TZA. EEA Technical Report 
No 7/2007: Annual European Union Community Greenhouse Gas Inventory 1990-2005 and Inventory 
Report 2007. Submission to the UNFCCC Secretariat, 
http://reports.eea.europa.eu/technical_report_2007_7/en/Annualprocent20Europeanprocent20Communityprocent
20greenhouseprocent20gasprocent20inventoryprocent201990-
2005procent20andprocent20inventoryprocent20reportprocent202007.pdf. 
2 Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC), Report of the Ad Hoc Working Group 
on Further Commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol on its resumed fourth session, held in
Bali from 13 to 15 December 2007, Advance version, 5 februari 2008, s. 5, 
http://unfccc.int/resource/docs/2007/awg4/eng/05.pdf.
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behandling och rådet. Föredraganden anser att det är nödvändigt att åter lägga fram alla de 
centrala ändringsförslag som Europaparlamentet antog vid första behandlingen. Det bör 
framhållas att redan parlamentets första behandling var en kompromiss och att stora delar av 
kammaren, till exempel miljöutskottet, ville gå mycket längre.

Centrala politiska punkter i den gemensamma ståndpunkten som behöver ändras:

1. Att bana väg för en global överenskommelse

Alla intressenter är ense om att verksamhetens slutmål bör vara en konkret global 
överenskommelse om minskade utsläpp av växthusgaser från luftfarten. Rådet har hänvisat till 
detta i sin gemensamma ståndpunkt, men viktiga inslag från parlamentets första behandling 
saknas. Självklart måste vi på vägen mot en global överenskommelse stegvis få med andra 
viktiga länder och regioner. Här är utvecklingen i Förenta staterna mycket imponerande. Den 
5 december 2007 antog den amerikanska senatens behöriga utskott Lieberman-Warners Act. 
Genom denna lag, som stöds av de tre kvarvarande presidentkandidaterna John McCain, 
Hillary Clinton och Barack Obama, upprättas ett system för utsläppshandel som omfattar alla 
transportslag, däribland luftfarten. Lagen är tämligen ambitiös, men grundar sig på en annan 
metod än kommissionens förslag. Föredraganden anser att Europeiska unionen bör inleda 
förhandlingar med Förenta staterna. Självklart är ett gemensamt system möjligt först efter 
valet i november. Vidare bör diskussionerna med andra tredjeländer utvidgas till att omfatta 
alltfler parter. Härigenom ökas miljöeffekten och begränsas alltmer all eventuell snedvridning 
av konkurrensen för europeiska flygbolag, flygplatser och regioner.

2. Övre gräns

Rådet stöder i huvudsak kommissionens förslag om en övre gräns på 100 procent. Parlamentet 
begärde en övre gräns på 90 procent under den första perioden. För den andra perioden har 
rådet infogat en mycket ”mjuk” översynsbestämmelse. Parlamentet insisterar på en översyn 
nedåt i linje med 20- eller 30-procentsmålet för 2020, med 1990 som referensår. 
Föredraganden anser att det är nödvändigt att nu precisera den övre gränsen för perioden efter 
2012. Denna bör ligga i linje med ambitionsnivån för det allmänna systemet för 
utsläppshandel efter 2013. Enligt kommissionens förslag från den 23 januari skulle detta 
betyda en minskning med 1,74 procent varje år, eftersom det är den minskning som åläggs 
övriga deltagare i systemet för utsläppshandel.

Å andra sidan förs en högst befogad politisk debatt om ambitionen i kommissionens förslag. 
Ambitionen för utsläppshandeln förefaller mycket hög jämfört med ambitionen i förslaget om 
gemensamma insatser. Det förefaller önskvärt att justera de två förslagen. Föredraganden 
föreslår därför en minskning med endast 1,5 procent varje år för luftfartssektorn.

Enligt föredragandens uppfattning skulle detta innebära en ökad ambitionsnivå i 
lagstiftningen om gemensamma insatser.

3. Auktionering

Rådet stöder att 90 procent av utsläppsrätterna tilldelas gratis. Endast 10 procent bör fördelas 
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genom auktion. Översynsbestämmelsen för perioden efter 2012 är mycket mjuk. Enligt 
parlamentets första behandling auktioneras först 25 procent ut till luftfarten, varefter den 
högsta auktioneringsnivå som gäller för övriga deltagare i systemet för utsläppshandel 
tillämpas.

4. Startdatum

I strid med kommissionens förslag är rådet och parlamentet ense om att interkontinentala 
flygningar bör omfattas redan från början. Parlamentet röstade för 2011 som kompromiss 
(miljöutskottet var för 2010). Rådet vill senarelägga systemet till 2012. I de senaste 
vetenskapliga rapporterna understryks att problemet är akut, så varje dröjsmål bör undvikas. 
Föredraganden återinför därför ändringsförslaget från första behandlingen.

5. Multiplikatorfaktor

Parlamentet röstade för en multiplikatorfaktor på kväveoxider som bör tillämpas till dess 
särlagstiftning om kvävedioxider antas. För närvarande finns inte ens ett utkast till 
kommissionens förslag om särlagstiftningen att tillgå. Multiplikatorfaktorn bör därför 
fastställas i enlighet med parlamentets första behandling.

Det är också viktigt att övervaka effekterna av cirrusmoln och ta itu med frågan så snart det 
föreligger tillräckligt med vetenskapliga rön.

6. Lägsta effektivitetsnormer och ”sluss”

För parlamentet är det mycket viktigt att undvika en situation där flygbolagen bara köper 
tillstånd från andra sektorer utan att sektorn blir effektivare och miljövänligare. Därför har två 
ändringsförslag om effektivitetsbestämmelser och begränsningar av möjligheterna att köpa 
utsläppsrätter från andra sektorer antagits. Rådet har inte beaktat denna punkt, som förefaller 
mycket viktig för en trovärdig EU-miljöpolitik.

7. Mekanismerna för ren utveckling och gemensamt genomförande

Andelen för mekanismen för ren utveckling (Clean Development Mechanism) har av rådet 
fastställts till 15 procent. Parlamentets ståndpunkt var att andelen bör vara lika med 
genomsnittet för övriga deltagare i systemet. För perioden efter 2013 är båda institutioner 
ense om att den bör anpassas på grundval av den allmänna översynen. Det återstår att 
diskutera huruvida andelen för mekanismen för ren utveckling enligt det allmänna systemet 
för utsläppshandel är tillräcklig för att tillgodose flygbolagens behov. Det återstår att diskutera 
hur supplementaritetsprincipen kan tryggas.

8. Startvikt

Parlamentet röstade för ett ändringsförslag som skulle innebära att små luftfartyg (under 
20 000 kilo) omfattades av ett annat system (kompensationssystem). Detta främst för att göra 
systemet lättare att administrera för små och medelstora företag. Rådet godtog inte 
ändringsförslaget, utan införde ett annat undantag, den så kallade de minimis-bestämmelsen, 
som mer eller mindre säger att företag med mindre än en flygning till och från en 
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EU-flygplats per dag inte skulle omfattas av systemet. Detta undantag har delvis en annan 
effekt. I huvudsak utestänger det små flygbolag från utvecklingsländer från systemet. I alla 
händelser berör båda undantag delvis samma verksamhetsutövare. Föredraganden föreslår att 
den de minimis-bestämmelse som rådet föreslagit ska anpassas och inte grundas på antalet 
flygningar, utan på koldioxidutsläppen, eftersom det är miljöeffekten som räknas.

9. De yttersta randområdena

Parlamentet antog två ändringsförslag för att tillgodose behoven i de yttersta randområdena. 
En del av auktionsintäkterna bör användas till att ta itu med eventuella problem i de yttersta 
randområdena, och vid tilldelningen av certifikat bör hänsyn tas till deras särskilda situation. 
Rådet förkastade dessa två förslag men införde i stället ett undantag för vissa flygningar 
mellan de yttersta randområdena. Det behöver undersökas om förslaget skulle kunna orsaka 
problem i den internationella debatten. Föredraganden föredrar att hålla fast vid parlamentets 
ståndpunkt vid första behandlingen, nämligen: inget undantag, men tillgodoseende av 
behoven i de yttersta randområdena vid fördelningen av intäkter och tilldelningen av 
utsläppsrätter. 

10. Reserv för snabbväxande och nya operatörer

Parlamentet har begärt en reserv för nya operatörer och en reserv för snabbväxande flygbolag. 
Tanken har anammats av rådet, men förändrats avsevärt. Föredraganden anser att den 
gemensamma ståndpunkten i detta fall är godtagbar.

11. Auktionsintäkter

Den kanske viktigast skillnaden mellan rådet och parlamentet gäller frågan om hur intäkterna 
från auktioner bör hanteras. Parlamentet stödde kommissionens förslag, där intäkterna 
öronmärks tydligt, och berikade förslaget med ett antal konkreta inslag, såsom sänkta skatter 
på miljövänliga transportslag och investeringar i forskning kring miljövänlig luftfartsteknik. 
Rådet ignorerade parlamentets ändringsförslag och betonade uttryckligen att inget slags 
öronmärkning kunde godtas.

Föredraganden är fullt medveten om frågans politiska dimension för finansministrarna.

Å andra sidan är parlamentets ståndpunkt mer än befogad av rättsliga och politiska skäl.
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Framför allt följande argument föranleder föredraganden att åter lägga fram parlamentets 
ändringsförslag från första behandlingen.

I. Om auktionsintäkterna går till de nationella budgetarna utan öronmärkning och 
tredjeländers behov, t.ex. av anpassning, inte tillgodoses, blir det politiskt 
svårare att få stöd från tredjeländer för vår klimatpolitik.

II. Om kontentan av systemet bara blir ökad inkomst för finansministrarna och de 
medborgare som försöker leva miljövänligt, t.ex. genom att ta bussen eller tåget i 
stället för flyget, inte gagnas, är det svårare att rättfärdiga politiken. 
Skattesänkningar på miljövänliga transportslag vore avgörande för att övertyga 
medborgarna om att vi inte samlar in pengar, utan stöder miljöverksamhet.

III. Samma logik gäller för investeringar i forskning och teknik för miljövänlig 
luftfart. Intrycket att systemet huvudsakligen syftar till att samla in pengar till 
finansministrarna och inte till att ta itu med det verkliga problemet måste 
undvikas.
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