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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2017/2392 

av 13. desember 2017 

om endring av direktiv 2003/87/EF for å videreføre nåværende begrensninger av virkeområdet for 

luftfartsvirksomhet og forberede gjennomføring av et globalt markedsbasert tiltak fra 2021(*) 

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 regelverksprosedyren(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den 21. partskonferansen for De forente nasjoners rammekonvensjon om klimaendring (UNFCCC) fant sted i Paris fra 

30. november til 12. desember 2015. På denne konferansen ble det vedtatt en internasjonal avtale («Paris-avtalen») for å 

styrke den globale innsatsen mot klimaendringer. Paris-avtalen fastsetter blant annet et langsiktig mål i samsvar med 

målsettingen om å holde den globale temperaturøkningen godt under 2 °C sammenlignet med førindustrielt nivå og 

tilstrebe å begrense den til 1,5 °C over førindustrielt nivå. Paris-avtalen ble godkjent på Unionens vegne ved 

rådsbeslutning (EU) 2016/1841(3). Paris-avtalen trådte i kraft 4. november 2016. For at målene i Paris-avtalen skal nås, 

vil alle sektorer måtte bidra, og partene vil utarbeide, meddele og opprettholde suksessive nasjonalt fastsatte bidrag. Det 

bør derfor også treffes tiltak gjennom Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart (ICAO) for å redusere utslippene 

fra internasjonal luftfart. 

2) Miljøvern er en av de viktigste utfordringene for Unionen. Unionens miljømål er i henhold til artikkel 191 i traktaten om 

Den europeiske unions virkemåte bevaring, vern og forbedring av miljøets kvalitet, vern av menneskers helse, en 

forsiktig og fornuftig utnyttelse av naturressursene samt fremme av tiltak på internasjonalt plan for å løse regionale og 

verdensomspennende miljøproblemer og særlig bekjempe klimaendring. 

3) I sine konklusjoner av 23. og 24. oktober 2014 fastsatte Det europeiske råd et bindende mål om innen 2030 å redusere 

Unionens egne klimagassutslipp for hele økonomien med minst 40 % sammenlignet med 1990. Rådet godkjente  

6. mars 2015 formelt dette bidraget fra Unionen og dens medlemsstater som deres planlagte nasjonalt fastsatte bidrag i 

henhold til Paris-avtalen. I sine konklusjoner av oktober 2014 fastslo Det europeiske råd at målet skal nås av Unionen i 

fellesskap på en mest mulig kostnadseffektiv måte, med en reduksjon innen 2030 i sektorene i og utenfor Den 

europeiske unions ordning for handel med utslippskvoter (EU ETS) på henholdsvis 43 % og 30 % sammenlignet med 

2005. Alle sektorer i økonomien bør bidra til å oppnå disse utslippsreduksjonene. Kommisjonen bør lette utveksling 

mellom medlemsstatene av beste praksis og erfaringer i sektoren for lavutslippsmobilitet.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 350 av 29.12.2017, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 99/2018 av  

27. april 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT C 288 av 31.8.2017, s. 75. 

(2) Europaparlamentets holdning av 12. desember 2017 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 12. desember 2017. 

(3) Rådsbeslutning (EU) 2016/1841 av 5. oktober 2016 om godkjenning på Den europeiske unions vegne av Paris-avtalen vedtatt i henhold til 

De forente nasjoners rammekonvensjon om klimaendring (EUT L 282 av 19.10.2016, s. 1). 
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4) Et velfungerende, reformert EU ETS vil sammen med en forbedret ordning for å stabilisere markedet være det viktigste 

europeiske instrumentet for å nå målet om en reduksjon på 40 % nevnt i Det europeiske råds konklusjoner av oktober 

2014, med en lineær faktor og vederlagsfri tildeling etter 2020. Disse bestemmelsene bør være forenlige med Unionens 

klimamål og dens forpliktelser i henhold til Paris-avtalen. Auksjonsandelen bør uttrykkes som en prosentsats i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF(1) for å gi større planleggingssikkerhet i investeringsbeslutningene, øke 

åpenheten, redusere karbonlekkasjen og gjøre hele ordningen enklere og mer forståelig. Kommisjonen bør også, som en 

del av sin regelmessige rapportering i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 525/2013(2), vurdere 

resultatet av den tilretteleggende dialogen i 2018. Bestemmelsene i direktiv 2003/87/EF bør revideres løpende i lys av 

den internasjonale utviklingen og innsatsen for å nå målene i Paris-avtalen, herunder den første globale gjennomgangen 

i 2023, og etterfølgende globale gjennomganger hvert femte år, som er ment å gi grunnlag for suksessive nasjonalt 

fastsatte bidrag. 

5) Unionen og dens medlemsstater har arbeidet for å oppnå en internasjonal avtale om å redusere klimagassutslippene fra 

luftfarten siden 1997, og de har siden 2008 hatt regelverk på plass for å begrense klimavirkningene av 

luftfartsvirksomhet, gjennom EU ETS, som har vært i drift siden 2005. Den europeiske unions domstol fastslo i sin dom 

av 21. desember 2011(3) at innlemmelse av luftfartsvirksomhet i EU ETS i henhold til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2008/101/EF(4) ikke bryter folkeretten. For å tilrettelegge for framskritt i ICAO har Unionen to ganger 

vedtatt tidsbegrensede unntak fra EU ETS, slik at samsvarsforpliktelsene begrenses til utslipp fra flyginger mellom 

flyplasser i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), og slik at luftfartøyoperatører likebehandles på 

samme ruter uansett hvor de har sin base. Ved det seneste unntaket fra EU ETS, som ble fastsatt i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 421/2014(5), ble samsvarsforpliktelsene begrenset til flyginger innenfor EØS mellom 2013 og 

2016, og det ble åpnet for å endre ordningens virkeområde med hensyn til luftfartsvirksomhet til og fra flyplasser 

utenfor EØS fra og med 1. januar 2017, etter revisjon som fastsatt i nevnte forordning. 

6) ICAOs arbeid med et markedsbasert tiltak for utslipp fra internasjonal luftfart er ett av elementene i en tiltakspakke for å 

nå målsettingen om karbonnøytral vekst fra 2020 (CNG 2020) og bør suppleres med framskritt innen lufttrafikkstyring 

og framdriftsteknologi. Fortsatt utvikling av forskningsstrategier og forskningsprogrammer vil være avgjørende for 

teknologisk nyskaping og driftsforbedringer som er nødvendige for å nå lenger enn CNG 2020-målet og oppnå absolutte 

utslippsreduksjoner i hele sektoren. 

7) Det er vedtatt en rekke tiltak på unionsplan som tar sikte på å hindre oppsplitting av det europeiske luftrommet, for å 

øke flyten i lufttrafikken og kontrollen med utnyttelsen av luftrommet, og dermed redusere utslippene. Medlemsstatene 

har på nytt forpliktet seg til å gjennomføre Det felles europeiske luftrom, idet det tas hensyn til den forventede veksten i 

lufttrafikken i årene som kommer. For å oppnå framskritt innenfor lufttrafikkstyring må gjennomføringen av 

fellesforetaket Single European Sky ATM Research (SESAR) framskyndes. Andre tiltak, for eksempel bruk av GNSS 

til satellittbasert navigasjon, felles teknologiinitiativer som Clean Sky I og Clean Sky II og Unionens 

forskningsprogrammer, for eksempel Horisont 2020 og dets etterfølgere, vil også bidra til å forbedre effektiviteten og 

redusere utslippene fra luftfarten.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF av 13. oktober 2003 om opprettelse av en ordning for handel med utslippskvoter for 

klimagasser i Fellesskapet og om endring av rådsdirektiv 96/61/EF (EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 525/2013 av 21. mai 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 (EUT L 165 av 18.6.2013, s. 13). 

(3) Domstolens dom av 21. desember 2011, Air Transport Association of America mfl. mot Secretary of State for Energy and Climate Change, 

C-366/10, ECLI:EU:C:2011:864. 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/101/EF av 19. november 2008 om endring av direktiv 2003/87/EF slik at luftfartsvirksomhet 

omfattes av ordningen for handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet (EUT L 8 av 13.1.2009, s. 3). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 421/2014 av 16. april 2014 om endring av direktiv 2003/87/EF om opprettelse av en 

ordning for handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet, med henblikk på å innen 2020 gjennomføre en internasjonal avtale 

om anvendelse av et globalt markedsbasert tiltak for utslipp fra internasjonal luftfart (EUT L 129 av 30.4.2014, s. 1). 
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8) På bakgrunn av resolusjonen som ble vedtatt på ICAOs 39. generalforsamling i oktober 2016 om gjennomføring av et 

globalt markedsbasert tiltak fra 2021 for å kompensere for utslippene fra internasjonal luftfart over 2020-nivået, er det 

planlagt at ICAO i 2018 skal vedta standarder og anbefalt praksis (SARP) for å utfylle resolusjonen og gjennomføre den 

globale ordningen. Imidlertid vil den konkrete iverksettingen kreve handling fra ICAO-partene på nasjonalt plan. ICAO 

må også utarbeide styringsordninger, herunder et registreringssystem. I denne forbindelse og med henblikk på å skape 

framdrift i ICAO og lette iverksettingen av ICAO-ordningen bør det nåværende unntaket fra EU ETS-forpliktelsene for 

flyginger til og fra tredjestater forlenges til 31. desember 2023, med forbehold for revisjon, for å gjøre det mulig å 

opparbeide den erfaringen som er nødvendig for å gjennomføre ICAO-ordningen. Som følge av forlengelsen av 

unntaket bør antall kvoter som skal auksjoneres bort og utstedes vederlagsfritt, herunder fra den særlige reserven, 

fortsatt stå i forhold til den reduserte forpliktelsen til å innlevere kvoter. Fra og med 1. januar 2021 bør antall kvoter som 

tildeles luftfartøyoperatører, reduseres årlig i samsvar med den lineære reduksjonsfaktoren som gjelder for alle andre 

sektorer i EU ETS, med forbehold for den revisjonen som skal foretas med henblikk på gjennomføringen av ICAO-

ordningen. Revisjonen vil bli forberedt i fullt samsvar med retningslinjene for bedre regelverksutforming, med 

tilfredsstillende samråd med alle berørte parter, herunder medlemsstatene. Kvoter som ikke tildeles fra den særlige 

reserven, bør fortsatt annulleres. 

9) Inntektene fra kvoteauksjoner, eller det tilsvarende i økonomisk verdi, bør brukes til å takle klimaendringer i Unionen 

og tredjestater, blant annet til å redusere klimagassutslippene, til å tilpasse seg virkningene av klimaendringer i Unionen 

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

herunder på områdene flyteknikk, lufttransport og bærekraftig alternativt flydrivstoff, til å redusere utslipp ved hjelp av 

lavutslippstransport og til å dekke kostnadene ved å forvalte EU ETS. Medlemsstater som bruker disse inntektene til 

samfinansiering av forskning og innovasjon, bør legge særlig vekt på programmer eller initiativer innenfor det niende 

rammeprogrammet for forskning. For at Unionen skal kunne oppfylle sine forpliktelser, er det avgjørende å sikre 

åpenhet rundt bruken av inntektene fra kvoteauksjoner i henhold til direktiv 2003/87/EF ved at medlemsstatene 

framlegger rapporter i samsvar med artikkel 17 i forordning (EU) nr. 525/2013. 

10) Den miljømessige integriteten til EU ETS bør beskyttes mot risikoen for bortfall av forpliktelser for luftfartøyoperatører 

og andre aktører som er regulert av en medlemsstat. Derfor bør kvoter utstedt av en slik medlemsstat kunne brukes bare 

dersom forpliktelsene til å innlevere utslippskvoter ikke står i fare for å bortfalle på en måte som vil undergrave den 

miljømessige integriteten til EU ETS. Kommisjonen bør derfor gis myndighet til å treffe de nødvendige tiltak for å 

verne den miljømessige integriteten til EU ETS. Slike tiltak bør gjelde inntil de ikke lenger er nødvendige på grunn av 

endrede omstendigheter. 

11) Ettersom sentrale elementer i det globale markedsbaserte tiltaket ennå ikke er utarbeidet og gjennomføringen avhenger 

av nasjonal lovgivning som fastsettes av deltakende stater og regioner, bør Kommisjonen jevnlig avgi rapport til 

Europaparlamentet og Rådet om framdriften i ICAO-forhandlingene, særlig om relevante instrumenter som er vedtatt 

gjennom ICAO, herunder standarder og anbefalt praksis, tiltak som treffes av tredjestater for å gjennomføre det globale 

markedsbaserte tiltaket, og som skal gjelde for utslipp i tidsrommet 2021–2035, innsats for å fastsette ambisiøse og 

bindende tiltak for å nå luftfartsindustriens langsiktige mål om innen 2050 å halvere CO2-utslippene fra luftfart i forhold 

til 2005-nivået, og annen relevant internasjonal utvikling og gjeldende instrumenter, for eksempel regler om 

klimakvotemarkeder og klimaregnskap i henhold til FNs rammekonvensjon om klimaendring og Paris-avtalen. Når det 

er klarhet om arten av og innholdet i ICAOs instrumenter, og før ICAOs globale markedsbaserte tiltak iverksettes, bør 

Kommisjonen framlegge en rapport der den redegjør for hvordan disse instrumentene kan innarbeides i unionsretten 

gjennom en revisjon av direktiv 2003/87/EF. Kommisjonen bør videre vurdere reglene for flyginger innenfor EØS, 

dersom det er relevant. I den forbindelse bør Kommisjonen i sin rapport gjenspeile behovet for å sikre samsvar med 

unionsretten, særlig for å unngå enhver form for konkurransevridning og for å redusere eventuelle unødige 

administrative byrder for medlemsstatene og luftfartøyoperatørene. Dersom det er relevant, bør Kommisjonen sammen 

med rapporten framlegge et forslag for Europaparlamentet og Rådet som sikrer luftfartens bidrag til Unionens 

forpliktelse til å redusere klimagasser for hele økonomien innen 2030. 

12) For at det skal være mulig å forberede seg til gjennomføringen av ICAOs globale markedsbaserte tiltak, må relevante 

data om utslipp fra luftfartsvirksomhet være tilgjengelige så tidlig som mulig. Disse utslippene bør overvåkes, 

rapporteres og verifiseres etter de samme prinsippene som gjelder for overvåking, rapportering og verifisering av utslipp 

fra luftfartsvirksomhet i henhold til direktiv 2003/87/EF. Kommisjonen bør derfor, med henblikk på gjennomføringen 

av ICAOs globale markedsbaserte tiltak, vedta bestemmelser om overvåking, rapportering og verifisering som hindrer 

enhver form for konkurransevridning. Disse bestemmelsene bør være forenlige med prinsippene i forordningen 
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nevnt i artikkel 14 nr. 1 i direktiv 2003/87/EF og bør sikre at utslippsrapportene som framlegges, verifiseres i samsvar 

med prinsippene og kriteriene for verifisering nevnt i artikkel 15 i nevnte direktiv. Disse bestemmelsene bør vedtas etter 

framgangsmåten for overvåking, rapportering og verifisering i henhold til direktiv 2003/87/EF. 

13) Luftfarten påvirker også klimaet gjennom utslipp av nitrogenoksider, vanndamp samt sulfat- og sotpartikler i store 

høyder, som ifølge vitenskapelig forskning kan ha en betydelig innvirkning på klimaet. FNs klimapanel har beregnet at 

luftfartens samlede klimavirkning nå er to til fire ganger høyere enn virkningen av dens tidligere karbondioksidutslipp 

alene. I påvente av vitenskapelige framskritt bør det så langt det er mulig tas hensyn til alle virkninger av luftfarten. I 

direktiv 2008/101/EF ble det planlagt et kommisjonsforslag om nitrogenoksider i 2008. Til tross for de tekniske og 

politiske vanskelighetene i den forbindelse bør Kommisjonen påskynde arbeidet med dette. Forskning på dannelsen av 

kondensasjonsstriper, også kalt kondensstriper, på deres utvikling til cirrusskyer, på de mindre direkte virkningene av 

sulfataerosoler og sot samt på effektive tiltak for å motvirke dette, herunder driftsmessige og tekniske tiltak, bør også 

fremmes. 

14) Av forenklingshensyn og for å lette den administrative byrden bør luftfartøyoperatører med utslipp på mindre enn  

3 000 tonn CO2 per år fra flyginger innenfor EØS kunne bruke verktøyet for operatører med lave utslipp godkjent ved 

kommisjonsforordning (EU) nr. 606/2010(1) til verifisering av utslippene sine. Ikke-kommersielle luftfartøyoperatører 

som slipper ut mindre enn 1 000 tonn CO2 per år, bør fortsatt anses å oppfylle kravene i direktiv 2003/87/EF i ytterligere 

ti år, og i dette tidsrommet bør det utvikles tiltak, slik at alle operatører i framtiden bidrar til utslippsreduksjoner. 

15) Ettersom målene for denne forordning, som er å videreføre nåværende begrensninger av virkeområdet for luftfarts-

virksomhet til 31. desember 2023 og forberede gjennomføring av et globalt markedsbasert tiltak fra 2021, ikke kan nås i 

tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn av sitt omfang og sine virkninger bedre kan nås på unionsplan, 

kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union. 

I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne forordning ikke lenger enn det som er 

nødvendig for å nå disse målene. 

16) Det er avgjørende at rettssikkerheten garanteres for luftfartøyoperatører og nasjonale myndigheter med tanke på 

innleveringsfristen 30. april 2018 angitt i direktiv 2003/87/EF. Denne forordning bør derfor tre i kraft den dagen den 

kunngjøres i Den europeiske unions tidende. 

17) Direktiv 2003/87/EF bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I direktiv 2003/87/EF gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 3c skal nytt nummer lyde: 

«3a. All tildeling av kvoter for luftfartsvirksomhet til og fra flyplasser i stater utenfor Det europeiske økonomiske 

samarbeidsområde (EØS) etter 31. desember 2023, skal være omfattet av revisjonen nevnt i artikkel 28b.»  

  

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 606/2010 av 9. juli 2010 om godkjenning av et forenklet verktøy utviklet av Den europeiske organisasjon 

for flysikring (Eurocontrol) for å beregne drivstofforbruket hos visse luftfartøyoperatører med små utslipp (EUT L 175 av 10.7.2010, 

s. 25). 
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2) I artikkel 3d skal nr. 2 lyde: 

«2. Fra 1. januar 2013 skal 15 % av kvotene auksjoneres bort. Kommisjonen skal foreta en undersøkelse av 

luftfartssektorens mulighet til å overføre CO2-kostnadene til kundene i forbindelse med EU ETS og det globale 

markedsbaserte tiltaket som utarbeides av Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart (ICAO). Undersøkelsen skal 

vurdere luftfartssektorens mulighet til å overføre kostnadene for påkrevde utslippsenheter sammenlignet med næringer og 

kraftsektoren, med sikte på å fremme forslag om å øke andelen auksjoner i henhold til revisjonen nevnt i artikkel 28b nr. 2, 

idet det tas hensyn til analysen av overførte kostnader og tilpasningen til andre sektorer og konkurranseevnen mellom ulike 

transportformer.» 

3) I artikkel 3d skal nr. 4 lyde: 

«4. Alle inntekter fra kvoteauksjoner bør brukes til å håndtere klimaendring i Unionen og tredjestater, til å redusere 

klimagassutslippene, til å tilpasse seg til virkningene av klimaendring i Unionen og tredjestater, særlig i utviklingsland, til å 

finansiere forskning og utvikling med sikte på begrensning og tilpasning, særlig på områdene flyteknikk og lufttransport, til 

å redusere utslippene ved hjelp av lavutslippstransport og til å dekke kostnadene ved å forvalte EU ETS. Inntektene fra 

auksjoner bør også brukes til å finansiere felles prosjekter for å redusere klimagassutslippene fra luftfartssektoren, for 

eksempel fellesforetaket Single European Sky ATM Research (SESAR), de felles teknologiinitiativene Clean Sky og andre 

initiativer som gir mulighet for omfattende bruk av GNSS til satellittbasert navigasjon og samvirkende kapasitet i alle 

medlemsstater, særlig prosjekter som forbedrer flysikringsinfrastruktur, leveringen av flysikringstjenester og utnyttelsen av 

luftrommet. Auksjonsinntektene kan også brukes til å finansiere bidrag til fondet for global energieffektivitet og fornybar 

energi samt tiltak for å unngå avskoging. Medlemsstater som bruker disse inntektene til samfinansiering av forskning og 

innovasjon, skal legge særlig vekt på programmer eller initiativer innenfor det niende rammeprogrammet for forskning. 

Åpenhet rundt bruken av inntektene fra kvoteauksjoner i henhold til dette direktiv er avgjørende for å oppfylle Unionens 

forpliktelser. 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om de tiltak som er truffet i henhold til første ledd i dette nummer.» 

4) I artikkel 12 skal nr. 3 lyde: 

«3. For tidsrommet fram til 31. desember 2020 skal medlemsstatene sikre at den driftsansvarlige for hvert anlegg innen 

30. april hvert år innleverer et antall kvoter, bortsett fra kvoter utstedt i henhold til kapittel II, som tilsvarer anleggets 

samlede utslipp i det foregående kalenderåret, etter verifisering i samsvar med artikkel 15, og at disse kvotene deretter 

annulleres. For tidsrommet fra 1. januar 2021 skal medlemsstatene sikre at den driftsansvarlige for hvert anlegg innen 

30. april hvert år innleverer et antall kvoter som tilsvarer anleggets samlede utslipp i det foregående kalenderåret, etter 

verifisering i samsvar med artikkel 15, og at disse kvotene deretter annulleres, med forbehold for revisjonen nevnt i 

artikkel 28b.» 

5) I artikkel 12 innsettes følgende nummer før nr. 3a: 

«3-a.  Dersom og så lenge det er nødvendig for å verne den miljømessige integriteten til EU ETS, skal det være forbudt for 

luftfartøyoperatører og andre aktører i EU ETS å bruke kvoter som er utstedt av en medlemsstat der forpliktelsene er falt 

bort for luftfartøyoperatører og andre aktører. Rettsakten nevnt i artikkel 19 skal omfatte tiltakene som kreves i tilfellene 

nevnt i dette nummer.» 

6) I artikkel 28a gjøres følgende endringer: 

a) Overskriften skal lyde: 

«Unntak som gjelder fram til gjennomføringen av ICAOs globale markedsbaserte tiltak». 

b) I nr. 1 gjøres følgende endringer: 

i) Bokstav a) og b) skal lyde: 

«a) alle utslipp fra flyginger til og fra flyplasser i stater utenfor EØS, i hvert kalenderår fra 1. januar 2013 til 

31. desember 2023, med forbehold for revisjonen nevnt i artikkel 28b,  
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b) alle utslipp fra flyginger mellom en flyplass i en av de mest fjerntliggende regionene, som definert i artikkel 

349 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte, og en flyplass i en annen region i EØS, i hvert 

kalenderår fra 1. januar 2013 til 31. desember 2023, med forbehold for revisjonen nevnt i artikkel 28b.» 

ii) Bokstav c) utgår. 

c) Nr. 2 skal lyde: 

«2. Som unntak fra artikkel 3e og 3f skal luftfartøyoperatører som omfattes av unntakene fastsatt i denne artikkels 

nr. 1 bokstav a) og b), hvert år vederlagsfritt motta et antall kvoter som er forholdsmessig redusert etter reduksjonen i 

kravet om innlevering, som fastsatt i nevnte bokstaver. 

Som unntak fra artikkel 3f nr. 8 skal kvoter som ikke er tildelt fra den særlige reserven, annulleres. 

Fra 1. januar 2021 skal antall kvoter som tildeles luftfartøyoperatører, være omfattet av den lineære faktoren nevnt i 

artikkel 9, med forbehold for revisjonen nevnt i artikkel 28b. 

Med hensyn til virksomhet i tidsrommet fra 1. januar 2017 til 31. desember 2023 skal medlemsstatene før  

1. september 2018 offentliggjøre antall luftfartskvoter som er tildelt hver luftfartøyoperatør.» 

d) Nr. 4 skal lyde: 

«4. Som unntak fra artikkel 3d nr. 3 skal antall kvoter som skal auksjoneres av hver medlemsstat i tidsrommet fra  

1. januar 2013 til 31. desember 2023, reduseres slik at antallet tilsvarer medlemsstatens andel av tilskrevne 

luftfartsutslipp fra flyginger som ikke omfattes av unntakene fastsatt i denne artikkels nr. 1 bokstav a) og b).» 

e) Nr. 6 skal lyde: 

«6. Som unntak fra artikkel 3g, 12, 15 og 18a skal utslippene fra en luftfartøyoperatør med årlige utslipp lavere enn 

25 000 tonn CO2 eller en luftfartøyoperatør med årlige utslipp lavere enn 3 000 tonn CO2 fra andre flyginger enn de 

som er nevnt i denne artikkels nr. 1 bokstav a) og b), anses som verifiserte utslipp dersom de er fastsatt ved hjelp av 

verktøyet for små utslippskilder som er godkjent ved kommisjonsforordning (EU) nr. 606/2010(*), og som Eurocontrol 

har matet med data fra sitt støtteverktøy for ETS. Medlemsstatene kan innføre forenklede prosedyrer for ikke-

kommersielle luftfartøyoperatører, forutsatt at slike prosedyrer ikke gir mindre nøyaktighet enn bruk av verktøyet for 

små utslippskilder. 

  

(*) Kommisjonsforordning (EF) nr. 606/2010 av 9. juli 2010 om godkjenning av et forenklet verktøy utviklet av Den 

europeiske organisasjon for flysikring (Eurocontrol) for å beregne drivstofforbruket hos visse luftfartøyoperatører 

med små utslipp (EUT L 175 av 10.7.2010, s. 25).» 

f) Nr. 7 skal lyde: 

«7. Nr. 1 i denne artikkel får anvendelse på stater som det er inngått en avtale med i henhold til artikkel 25 eller 25a, 

bare i samsvar med avtalevilkårene.» 

g) Nr. 8 utgår. 

7) Nye artikler skal lyde: 

«Artikkel 28b 

Kommisjonens rapportering og revisjon med hensyn til gjennomføringen av ICAOs globale markedsbaserte tiltak 

1. Før 1. januar 2019 og deretter jevnlig skal Kommisjonen avgi rapport til Europaparlamentet og Rådet om framdriften 

i ICAO-forhandlingene om å gjennomføre det globale markedsbaserte tiltaket som får anvendelse på utslipp fra 2021, 
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særlig med hensyn til i) ICAOs relevante instrumenter, herunder standarder og anbefalt praksis, ii) anbefalinger godkjent av 

ICAO-rådet som er relevante for det globale markedsbaserte tiltaket, iii) opprettelse av et globalt register, iv) nasjonale 

tiltak truffet av tredjestater for å gjennomføre det globale markedsbaserte tiltaket som får anvendelse på utslipp fra 2021, v) 

konsekvenser av tredjestaters forbehold og vi) annen relevant internasjonal utvikling og gjeldende instrumenter. 

I samsvar med UNFCCCs globale gjennomgang skal Kommisjonen også redegjøre for innsatsen for å nå luftfartssektorens 

langsiktige mål om innen 2050 å halvere CO2-utslippene fra luftfart i forhold til 2005-nivået. 

2. Innen tolv måneder etter at ICAO har vedtatt de relevante instrumentene, og før det globale markedsbaserte tiltaket 

iverksettes, skal Kommisjonen framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet der den redegjør for hvordan disse 

instrumentene kan innarbeides i unionsretten gjennom en revisjon av dette direktiv. Kommisjonen skal i rapporten også 

vurdere reglene for flyginger innenfor EØS, dersom det er relevant. Den skal videre granske det globale markedsbaserte 

tiltakets mål og overordnede miljømessige integritet, herunder dets generelle ambisjon i forhold til målene i Paris-avtalen, 

graden av deltakelse, gjennomførbarhet, transparens, sanksjoner ved manglende overholdelse, prosesser for innspill fra 

offentligheten, kvaliteten på utslippskreditter, overvåking, rapportering og verifisering av utslipp, registre, ansvarlighet 

samt regler for bruk av biodrivstoffer. I tillegg skal det i rapporten vurderes om bestemmelsene vedtatt i henhold til 

artikkel 28c nr. 2 må revideres. 

3. Dersom det er relevant, skal Kommisjonen sammen med rapporten nevnt i nr. 2 i denne artikkel framlegge et forslag 

for Europaparlamentet og Rådet om å endre, oppheve, forlenge eller erstatte unntakene fastsatt i artikkel 28a, i samsvar med 

Unionens forpliktelser til å redusere klimagassutslippene for hele økonomien innen 2030 med sikte på å bevare den 

miljømessige integriteten og effektiviteten i Unionens klimatiltak. 

Artikkel 28c 

Bestemmelser om overvåking, rapportering og verifisering med henblikk på det globale markedsbaserte tiltaket 

1. Kommisjonen skal vedta bestemmelser om hensiktsmessig overvåking, rapportering og verifisering av utslipp med 

henblikk på gjennomføring av ICAOs globale markedsbaserte tiltak på alle ruter som omfattes av det. Disse bestemmelsene 

skal bygge på relevante instrumenter som er vedtatt av ICAO, ikke medføre konkurransevridning, være forenlige med 

prinsippene i forordningen nevnt i artikkel 14 nr. 1 og sikre at utslippsrapporter som framlegges, verifiseres i samsvar med 

prinsippene og kriteriene for verifisering nevnt i artikkel 15. 

2. Bestemmelsene nevnt i nr. 1 i denne artikkel skal vedtas etter framgangsmåten nevnt i artikkel 14 og 15.» 

8) I artikkel 30 skal nytt nummer lyde: 

«5. Før 1. januar 2020 skal Kommisjonen framlegge en ajourført analyse av andre virkninger av luftfarten enn virkninger 

av CO2, eventuelt sammen med et forslag om hvordan disse virkningene best kan håndteres.» 

9) I bokstav k) i vedlegg I endres årstallet 2020 til 2030. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den dagen den kunngjøres i Den europeiske unions tidende.  



Nr. 55/416 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.7.2019 

 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Strasbourg 13. desember 2017. 

For Europaparlamentet 

A. TAJANI 

President 

For Rådet 

M. MAASIKAS 

Formann 

 __________  


