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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSBESLUTNING nr. 377/2013/EU 

av 24. april 2013 

om midlertidig unntak fra direktiv 2003/87/EF om opprettelse av en ordning for handel med 

utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 192 nr. 1, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale 

parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter den ordinære regelverksprosessen(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Luftfartssektoren har et sterkt internasjonalt preg. En 

global tilnærming til de raskt økende utslippene fra 

internasjonal luftfart vil derfor være den foretrukne og 

den mest effektive måten for å redusere utslipp fra 

luftfarten. 

2)  FNs rammekonvensjon om klimaendring (UNFCCC) 

krever at alle parter utformer og gjennomfører nasjonale 

og, der det er hensiktsmessig, regionale programmer 

som omfatter tiltak for å motvirke klimaendring. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 113 av 25.4.2013, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 50/2013 av 30. april 

2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 49 av 29.8.2013,  

s. 21. 

(1) Uttalelse avgitt 13. februar 2013 (ennå ikke offentliggjort i EUT). 

(2) Europaparlamentets holdning av 16. april 2013 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 22. april 2013. 

3)  Unionen har forpliktet seg til å redusere sine CO2-

utslipp, herunder utslippene fra luftfarten. Alle sektorer 

av økonomien bør bidra til å oppnå disse 

utslippsreduksjonene. 

4)  I forhandlingene om samtlige luftfartsavtaler mellom 

Unionen og tredjestater bør det tas sikte på å sikre 

Unionens fleksibilitet til å kunne vedta tiltak i 

miljøspørsmål, herunder tiltak for å motvirke luftfartens 

virkning på klimaendringene. 

5)  Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart (ICAO) 

har gjort framskritt i retning av å kunne vedta under 

ICAOs 38. generalforsamling, som skal avholdes fra 24. 

september til 4. oktober 2013, en global ramme for 

utslippsreduksjoner som vil lette anvendelsen av 

markedsbaserte tiltak mot utslipp fra internasjonal 

luftfart, og for å utvikle et globalt markedsbasert tiltak. 

En slik ramme kan utgjøre et betydelig bidrag til 

reduksjon av nasjonale, regionale og globale CO2-

utslipp. 

6)  For å legge til rette for slike framskritt og gjøre dem mer 

slagkraftige er det ønskelig å utsette håndhevingen av de 

kravene som oppstår før ICAOs 38. generalforsamling, 

og som gjelder flyginger til og fra flyplasser i 

tredjestater som ikke er medlemmer av Det europeiske 

frihandelsforbund (EFTA), som er besittelser og 

territorier tilhørende medlemsstater i Det europeiske 

økonomiske samarbeidsområde (EØS), eller som har 

undertegnet en tiltredelsestraktat med Unionen. Derfor 

bør det ikke treffes tiltak mot luftfartøyoperatører med 

hensyn til de kravene som følger av europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2003/87/EF(3), og gjelder rapportering 

av verifiserte utslipp for kalenderårene 2010, 2011 og 

2012, og når det gjelder tilsvarende innlevering av 

utslippskvoter for 2012 fra flyginger til og fra slike 

  

(3) EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32. 
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flyplasser. Luftfartøyoperatører som fortsatt ønsker å 

oppfylle disse kravene, bør kunne gjøre dette. 

7)  For å unngå konkurransevridning bør unntaket fastsatt 

ved denne beslutning bare få anvendelse på 

luftfartøyoperatører som enten ikke har mottatt, eller 

som har returnert, alle vederlagsfrie utslippskvoter som 

er utstedt for slik virksomhet som fant sted i 2012. Av 

samme årsak bør disse utslippskvotene ikke tas i 

betraktning ved beregning av adgang til å anvende 

godkjente internasjonale utslippsenheter innenfor 

rammen av direktiv 2003/87/EF. 

8)  Luftfartskvoter for 2012 som ikke er utstedt til slike 

luftfartøyoperatører, eller som er returnert, bør tas ut av 

omløp ved at de slettes. For å sikre at artikkel 3d nr. 1 i 

direktiv 2003/87/EF etterleves, bør antallet 

luftfartskvoter som auksjoneres bort, justeres som følge 

av gjennomføringen av denne beslutning. 

9)  Unntaket fastsatt ved denne beslutning bør ikke berøre 

miljøintegriteten og det overordnede målet for Unionens 

regelverk for klimaendring, og bør heller ikke medføre 

konkurransevridning. Av den grunn, og for å fastholde 

det overordnede målet for direktiv 2003/87/EF, som 

inngår i den rettslige rammen som skal sette Unionen i 

stand til å gjennomføre sin uavhengige forpliktelse til å 

redusere sine utslipp til 20 % under 1990-nivået innen 

2020, bør nevnte direktiv fortsatt anvendes på flyginger 

fra eller til flyplasser på en medlemsstats territorium 

samt flyginger til eller fra flyplasser i visse nært 

forbundne eller tilknyttede områder eller stater utenfor 

Unionen. 

10)  Unntaket fastsatt ved denne beslutning gjelder bare for 

luftfartsutslipp i 2012. ICAOs høynivågruppe for 

internasjonal luftfart og klimaendring (HGCC) ble 

nedsatt for å gi veiledning om utviklingen av en ramme 

for markedsbaserte tiltak, vurdere gjennomførbarheten 

av alternativer for et globalt markedsbasert tiltak og 

identifisere et sett av tekniske og driftsmessige tiltak. 

Dette unntaket er fastsatt av Unionen for å gjøre det 

lettere å oppnå en avtale under ICAOs 38. 

generalforsamling om en realistisk tidsplan for 

utviklingen av et globalt markedsbasert tiltak etter 

ICAOs 38. generalforsamling og om en ramme for å 

fremme en omfattende anvendelse av nasjonale og 

regionale markedsbaserte tiltak på internasjonal luftfart, 

i påvente av at det globale markedsbaserte tiltaket kan 

tre i kraft. På dette grunnlaget, og for å legge til rette for 

en best mulig vekselvirkning mellom et slikt resultat og 

ordningen for handel med utslippskvoter for 

klimagasser i Unionen, bør ytterligere tiltak vurderes. 

Når Kommisjonen vurderer behovet for ytterligere 

tiltak, bør den derfor også ta hensyn til den mulige 

virkningen på lufttrafikk innenfor Europa, med sikte på 

å unngå konkurransevridning. 

11)  Kommisjonen bør framlegge for Europaparlamentet og 

Rådet en fullstendig rapport om de framskrittene som 

gjøres under ICAOs 38. generalforsamling, og straks 

foreslå passende tiltak der det er relevant. 

12)  Det er avgjørende at rettssikkerheten garanteres for 

luftfartøyoperatører og nasjonale myndigheter med sikte 

på innleveringsfristen den 30. april 2013, som nevnt i 

direktiv 2003/87/EF. Denne beslutning bør derfor få 

anvendelse fra den dag den vedtas — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Som unntak fra artikkel 16 i direktiv 2003/87/EF skal 

medlemsstatene ikke treffe tiltak mot luftfartøyoperatører med 

hensyn til kravene fastsatt i direktivets artikkel 12 nr. 2a og 

artikkel 14 nr. 3 for kalenderårene 2010, 2011 og 2012 når det 

gjelder virksomhet til og fra flyplasser i tredjestater som ikke er 

medlemmer av EFTA, besittelser og territorier som tilhører 

EØS-stater eller stater som har underskrevet en 

tiltredelsestraktat med Unionen, når slike luftfartøyoperatører 

ikke vederlagsfritt har fått tildelt kvoter for slik virksomhet for 

2012, eller, dersom de har fått tildelt slike kvoter, innen den 30. 

dag etter at denne beslutning har trådt i kraft, har returnert et 

antall luftfartskvoter for 2012 som tilsvarer andelen verifiserte 

tonnkilometer for slik virksomhet for referanseåret 2010, til 

medlemsstatene for annullering. 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal annullere alle luftfartskvoter for 

2012 som enten ikke er blitt utstedt, eller, dersom de er blitt 

utstedt, er blitt returnert til medlemsstatene, for flyginger til og 

fra flyplasser omhandlet i artikkel 1. 

2.  Med hensyn til den annulleringen som er nevnt i nr. 1, 

skal medlemsstatene auksjonere bort et redusert antall 

luftfartskvoter for 2012. Denne reduksjonen skal stå i forhold til 

det lavere antallet luftfartskvoter som er i omløp. I den grad det 

reduserte antallet slike kvoter ikke er blitt auksjonert bort innen 

1. mai 2013, skal medlemsstatene foreta en tilsvarende justering 

av det antallet luftfartskvoter som skal auksjoneres bort i 2013. 

Artikkel 3 

Luftfartskvoter som er annullert i henhold til artikkel 2, skal 

ikke tas i betraktning ved beregning av adgang til å anvende 

godkjente internasjonale utslippsenheter innenfor rammen av 

direktiv 2003/87/EF. 

Artikkel 4 

Kommisjonen skal utstede den veiledningen som er nødvendig 

for gjennomføringen av denne beslutning. 

Artikkel 5 

Kommisjonen skal regelmessig underrette Europaparlamentet 

og Rådet om de framskrittene som gjøres i ICAO-

forhandlingene, og framlegge for dem en fullstendig rapport om 

de resultatene som oppnås under ICAOs 38. generalforsamling. 
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Artikkel 6 

Denne beslutning trer i kraft den dag den kunngjøres i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 24. april 2013. 

Artikkel 7 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 24. april 2013. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ S. COVENEY 

 President Formann 

 _____ 
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Erklæring fra Kommisjonen 

Kommisjonen minner om at inntekter som genereres fra auksjonering av luftfartskvoter, bør i samsvar 

med artikkel 3d i direktiv 2003/87/EF brukes til å håndtere klimaendring i EU og tredjestater, blant annet 

til å redusere klimagassutslipp, til å tilpasse seg virkningene av klimaendring i EU og tredjestater, særlig i 

utviklingsland, til å finansiere forskning og utvikling med sikte på begrensning og tilpasning, særlig på 

områdene flyteknikk og lufttransport, og til å dekke kostnadene ved å forvalte fellesskapsordningen. 

Auksjonsinntektene bør også brukes til å finansiere bidrag til fondet for global energieffektivitet og 

fornybar energi, samt tiltak for å unngå avskoging. 

Kommisjonen merker seg at medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om tiltak som treffes i 

henhold til artikkel 3d i direktiv 2003/87/EF om bruken av inntekter som genereres fra auksjonering av 

luftfartskvoter. I forordning (EU) nr. .../2013 om en ordning for overvåking og rapportering av 

klimagassutslipp og for rapportering av andre opplysninger på nasjonalt plan og unionsplan som er 

relevante for klimaendring, og om oppheving av vedtak 280/2004/EF(1) er det fastsatt særlige 

bestemmelser om innholdet i disse rapportene. Nærmere opplysninger vil bli fastsatt av Kommisjonen i 

en gjennomføringsrettsakt i henhold til artikkel 18 i nevnte forordning. Rapportene offentliggjøres av 

medlemsstatene, og Kommisjonen vil offentliggjøre opplysninger fra Unionen om rapportene i en samlet 

og lett tilgjengelig form. 

Kommisjonen legger vekt på at en global markedsordning der det fastsettes en internasjonal pris på 

karbonutslipp fra internasjonal lufttransport, i tillegg til at det primære målet om utslippsreduksjoner 

oppnås, kan medvirke til å framskaffe de ressursene som er nødvendige for å støtte begrensningen av 

klimaendring på internasjonalt plan og å vedta tiltak. 

 ____________  

 

  

(1) Kunngjøres snart i EUT. 
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