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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Οι παγκόσμιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τις αεροπορικές δραστηριότητες 

αυξάνονται σημαντικά. Μολονότι χρησιμοποιούνται σε όλο το κόσμο σύγχρονοι αεροπορικοί 

κινητήρες χαμηλής κατανάλωσης καυσίμων και άρα μειωμένων εκπομπών, οι εκπομπές 

διοξειδίου του άνθρακα ανά επιβάτη και χιλιόμετρο παραμένουν υψηλότερες από εκείνες 

άλλων μέσων μεταφοράς. Εξακολουθεί πάντα συνεπώς να υπάρχει η ανάγκη για νέες 

διατάξεις ή για επικαιροποίηση των παλαιών με σκοπό τη σταδιακή μείωση των εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών όπως ακριβώς και σε 

άλλους τομείς. Μετά από την απόφαση που λήφθηκε πριν από περίπου μια δεκαετία για 

μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για τα νέα μηχανοκίνητα οχήματα, η ΕΕ 

ενσωμάτωσε την 1η Ιανουαρίου 2012 τις αεροπορικές μεταφορές στο υφιστάμενο σύστημα 

εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ). Η ενσωμάτωση αυτή αφορούσε για την περίοδο 

από το 2012 και μετά τις πτήσεις εντός ΕΟΧ και όλες τις πτήσεις μεταξύ αεροδρομίων στον 

ΕΟΧ και αεροδρομίων σε τρίτες χώρες.  

Τούτη η μονομερής απόφαση για τις πτήσεις ΕΕ (ή ΕΟΧ) προκάλεσε ευρύτατες διαμαρτυρίες 

και δημιούργησε τον κίνδυνο σοβαρής στρέβλωσης του ανταγωνισμού εις βάρος των 

ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών στη διεθνή αγορά του κλάδου. Παρ’ όλα αυτά, η 

αμετακίνητη στάση της ΕΕ και το κλίμα πίεσης που αυτή δημιούργησε επέτρεψε, αν δεν 

επέβαλε κιόλας, στη Διεθνή Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) να δημιουργήσει 

έναν παγκόσμιο μηχανισμό για τις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές, βασισμένο στις αγορές 

(GMBM), που προϋποθέτει όμως μακρόχρονες μεταβατικές περιόδους.  

Εν αναμονή της συμφωνίας της ΔΟΠΑ και για να υποστηριχθεί η έναρξη λειτουργίας αυτού 

του παγκόσμιου μηχανισμού για τη ρύθμιση των εκπομπών στο πλαίσιο της ΔΟΠΑ, η ΕΕ 

περιόρισε προσωρινά το πεδίο εφαρμογής του ΣΕΔΕ της ΕΕ στις πτήσεις εντός ΕΟΧ έως τα 

τέλη του 2016, από τις 30 Απριλίου και έπειτα (κανονισμός αριθ. 421/2014).  

Ωστόσο, εάν η ρύθμιση δεν τροποποιηθεί, από το 2017 και μετά θα ισχύει και πάλι αυτόματα 

το πλήρες πεδίο εφαρμογής της οδηγίας αριθ. 2003/87/ΕΚ (πτήσεις εντός ΕΟΧ + όλες οι 

πτήσεις μεταξύ αεροδρομίων στον ΕΟΧ και αεροδρομίων σε τρίτες χώρες). Η εξαίρεση που 

προβλέπεται στον κανονισμό αριθ. 421/2014 έχει ήδη πάψει να ισχύει από τις 31.12.2016. 

Πρέπει επειγόντως να θεσπιστεί νέα ρύθμιση για το ζήτημα αυτό.  

Κατά τη διάρκεια της 39ης γενικής συνέλευσης της ΔΟΠΑ που πραγματοποιήθηκε στις 6 

Οκτωβρίου 2016, τα μέλη της ΔΟΠΑ έθεσαν ως στόχο την σταθεροποίηση των παγκόσμιων 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τη διεθνή αεροπλοΐα στα επίπεδα του 2020 και την 

θέσπιση του GMBM από το 2021 και μετά. 

Η ΔΟΠΑ αποφάσισε εν προκειμένω να θέσει σε εφαρμογή το πρόγραμμα αντιστάθμισης 

CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation).  Στο πλαίσιο 

αυτού του προγράμματος, οι άμεσες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, οι οποίες προκύπτουν 

από την αύξηση της εναέριας κυκλοφορίας, προβλέπεται να αντισταθμίζονται από το 2020 

και μετά με εξοικονόμηση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε άλλους τομείς. Για τον 

σκοπό αυτό, προωθούνται σχέδια προστασίας του κλίματος, τα οποία θα ελέγχονται και θα 

πιστοποιούνται από ανεξάρτητους θεσμικούς φορείς με κριτήριο την βιώσιμη μείωση 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Οι αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες δεν επιτυγχάνουν 

τους στόχους σταθεροποίησης των εκπομπών, πρέπει να αποκτούν πιστοποιητικά 
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αντιστάθμισης είτε απευθείας είτε μέσω δημόσιων πλατφορμών. Με αυτόν τον τρόπο, τα 

σχέδια αποκτούν νέα πηγή χρηματοδότησης και οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα των 

αεροπορικών εταιρειών αντισταθμίζονται. 

Για να δοθεί περαιτέρω ώθηση στις διεθνείς προσπάθειες που καταβάλλονται στο πλαίσιο της 

ΔΟΠΑ, η Επιτροπή προτείνει και μετά το 2016 περιορισμό της εφαρμογής του συστήματος 

εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ) στις πτήσεις εντός ΕΟΧ. Η Επιτροπή επιδιώκει 

με την πρότασή της, να διατηρήσει την δυναμική στο έργο της ΔΟΠΑ.  

Η Επιτροπή επιθυμεί στο πλαίσιο αυτό να υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια για τη φύση και το 

περιεχόμενο του μέσου για την προστασία του κλίματος καθώς και για τις προθέσεις των 

διεθνών εταίρων μας όσον αφορά την υλοποίηση του μέτρου, προκειμένου να 

επαναξιολογήσει το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ και να μπορέσει, εφόσον 

χρειάζεται, να το αναθεωρήσει για το διάστημα μετά το 2020. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να 

επιτευχθεί η αναγκαία συνοχή με την συμφωνία του Παρισιού και με τους στόχους της ΕΕ 

έως το 2030.  

Προκειμένου να εξασφαλιστούν ασφάλεια δικαίου και σαφήνεια για τις αεροπορικές 

εταιρείες, η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι ο προτεινόμενος κανονισμός πρέπει να τεθεί σε 

ισχύ το συντομότερο δυνατόν, διότι διαφορετικά οι φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών 

πρέπει να γνωστοποιήσουν τα δικαιώματα εκπομπών τους πριν από τα τέλη Απριλίου 2018. 

Εάν δεν διατηρηθεί ο σημερινός περιορισμός του πεδίου εφαρμογής στις πτήσεις εντός ΕΟΧ, 

οι φορείς εκμετάλλευσης θα ήταν υποχρεωμένοι να προσκομίσουν πριν από τις 30 Απριλίου 

2018 πιστοποιητικά εκπομπών και για τις πτήσεις από και προς τρίτες χώρες (οδηγία 

2003/87/ΕΚ). 

Ο συντάκτης της παρούσας υποστηρίζει τους στόχους και τα μέτρα που έχουν οριστεί από 

την Επιτροπή στην πρόταση κανονισμού 2017/0017 (COD)): 

 διατηρούνται οι περιορισμοί του πεδίου εφαρμογής. από το 2017 και μετά, 

προβλέπεται να συνεχίσουν να καλύπτονται από το ΣΕΔΕ της ΕΕ μόνο πτήσεις εντός 

ΕΟΧ·  

 η απαλλαγή για τους μη εμπορικούς φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών με ετήσιες 

εκπομπές κάτω των 1000 τόνων (0,2 % των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου) 

παρατείνεται από το 2020 στο 2030·  

 η Επιτροπή καλείται να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο σχετικά με τις διεθνείς εξελίξεις που αφορούν την υλοποίηση του μέτρου, 

καθώς και σχετικά με τις ενέργειες τρίτων χωρών για την εφαρμογή του εν λόγω 

μέτρου·  

 για να προετοιμαστεί για την υλοποίηση του μέσου για την προστασία του κλίματος, η 

Επιτροπή μπορεί να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την κατάλληλη 

παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και εξακρίβωση των εκπομπών που ισχύουν για 

τους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών για τον σκοπό της εφαρμογής του 

παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου που αναπτύσσει η ΔΟΠΑ. 

Ο συντάκτης της παρούσας προτείνει, επιπλέον, τροποποιήσεις τόσο στην αιτιολογική 

έκθεση που συνοδεύει την πρόταση της Επιτροπής, όσο και σε άλλα σημεία, για να 
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διευκολυνθεί και να επιταχυνθεί η εφαρμογή της και να καταστεί περισσότερο υλοποιήσιμη 

για τους αερομεταφορείς. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν επηρεάζουν με κανέναν τρόπο το 

γεγονός ότι η πρόταση κρίνεται σε γενικές γραμμές αποδεκτή, αλλά εξυπηρετούν τον σκοπό 

της πραγματοποίησης προσαρμογών και της διατύπωσης προτάσεων για αλλαγές και τρόπους 

εφαρμογής, σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ.  

Πρέπει συγκεκριμένα να εξεταστεί πώς μπορεί να εξασφαλιστεί η συμβατότητα αυτού του 

μέσου της ΔΟΠΑ με την ΣΕΔΕ της ΕΕ και με ποιον τρόπο μπορεί να διαμορφωθεί η 

συνύπαρξη αμφότερων των συστημάτων από το 2021 και μετά. Επιπλέον, θα πρέπει να 

εξετασθούν οι επιπτώσεις στον τομέα των αερομεταφορών και στις εκπομπές διοξειδίου του 

άνθρακα. 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 

Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει 

υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες: 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Κατά την 21η διάσκεψη των μερών 

της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων 

Εθνών για την κλιματική αλλαγή 

(UNFCCC), που πραγματοποιήθηκε στο 

Παρίσι, από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 12 

Δεκεμβρίου 2015, επιτεύχθηκε διεθνής 

συμφωνία σχετικά με την ενίσχυση της 

παγκόσμιας αντίδρασης απέναντι στην 

κλιματική αλλαγή. Η συμφωνία του 

Παρισιού θέτει, μεταξύ άλλων, έναν 

μακροπρόθεσμο στόχο, ευθυγραμμιζόμενη 

με τον στόχο να συγκρατηθεί η αύξηση της 

παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας σαφώς 

κάτω των 2 °C σε σχέση με τα 

προβιομηχανικά επίπεδα και να 

συνεχιστούν οι προσπάθειες ώστε η 

αύξηση να διατηρηθεί στους 1,5°C πάνω 

από τα προβιομηχανικά επίπεδα. Η 

συμφωνία εγκρίθηκε εξ ονόματος της 

Ένωσης με την απόφαση (ΕΕ) 2016/1841 

του Συμβουλίου. Η συμφωνία του 

Παρισιού άρχισε να ισχύει στις 4 

(1) Κατά την 21η διάσκεψη των μερών 

της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων 

Εθνών για την κλιματική αλλαγή 

(UNFCCC), που πραγματοποιήθηκε στο 

Παρίσι, από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 12 

Δεκεμβρίου 2015, επιτεύχθηκε διεθνής 

συμφωνία σχετικά με την ενίσχυση της 

παγκόσμιας αντίδρασης απέναντι στην 

κλιματική αλλαγή. Η συμφωνία του 

Παρισιού θέτει, μεταξύ άλλων, έναν 

μακροπρόθεσμο στόχο, ευθυγραμμιζόμενη 

με τον στόχο να συγκρατηθεί η αύξηση της 

παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας σαφώς 

κάτω των 2 °C σε σχέση με τα 

προβιομηχανικά επίπεδα και να 

συνεχιστούν οι προσπάθειες ώστε η 

αύξηση να διατηρηθεί στους 1,5°C πάνω 

από τα προβιομηχανικά επίπεδα. Η 

συμφωνία εγκρίθηκε εξ ονόματος της 

Ένωσης με την απόφαση (ΕΕ) 2016/1841 

του Συμβουλίου. Η συμφωνία του 

Παρισιού άρχισε να ισχύει στις 4 
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Νοεμβρίου 2016. Για την επίτευξη του 

στόχου της συμφωνίας του Παρισιού, τα 

μέρη θα καταρτίσουν, θα κοινοποιήσουν 

και θα τηρήσουν διαδοχικές εθνικά 

καθορισμένες προθέσεις συνεισφοράς. 

Νοεμβρίου 2016. Για την επίτευξη του 

στόχου της συμφωνίας του Παρισιού, τα 

μέρη θα καταρτίσουν, θα κοινοποιήσουν 

και θα τηρήσουν διαδοχικές εθνικά 

καθορισμένες προθέσεις συνεισφοράς. 

Μολονότι ο τομέας των διεθνών 

αερομεταφορών εξαιρείται από τη 

Συμφωνία του Παρισιού, οφείλει ωστόσο 

να συνεισφέρει επίσης στην προσπάθεια 

επίτευξης των στόχων μείωσης των 

εκπομπών, μέσω ενός παγκόσμιου 

αγορακεντρικού μέτρου (GMBM) το 

οποίο θα θεσπίσει η Διεθνής Οργάνωση 

Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ). 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Οι περιβαλλοντικοί στόχοι της 

Ένωσης όπως αναφέρονται στο άρθρο 191 

της Συνθήκης είναι η διατήρηση, η 

προστασία και η βελτίωση της ποιότητας 

του περιβάλλοντος· η προστασία της 

υγείας του ανθρώπου· και η προώθηση, σε 

διεθνές επίπεδο, μέτρων για την 

αντιμετώπιση των περιφερειακών ή 

παγκόσμιων περιβαλλοντικών 

προβλημάτων, και ιδίως η καταπολέμηση 

της κλιματικής αλλαγής. 

(2) Οι περιβαλλοντικοί στόχοι της 

Ένωσης όπως αναφέρονται στο άρθρο 191 

της Συνθήκης είναι η διατήρηση, η 

προστασία και η βελτίωση της ποιότητας 

του περιβάλλοντος· η προστασία της 

υγείας του ανθρώπου· και η προώθηση, σε 

διεθνές επίπεδο, μέτρων για την 

αντιμετώπιση των περιφερειακών ή 

παγκόσμιων περιβαλλοντικών 

προβλημάτων, και πρωτίστως η 

καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2α) Η προστασία του περιβάλλοντος 

αναδεικνύεται σε μια από τις 

σημαντικότερες προκλήσεις που καλείται 

να αντιμετωπίσει η Ένωση. 
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Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Η Ένωση και τα κράτη μέλη της 

καταβάλλουν από το 1997 προσπάθειες για 

την ταχύτερη επίτευξη διεθνούς 

συμφωνίας με σκοπό τη μείωση των 

επιπτώσεων από τις εκπομπές αερίων 

θερμοκηπίου από τις αερομεταφορές και 

από το 2008 έχουν θέσει σε εφαρμογή 

νομοθετικά μέτρα για τον περιορισμό των 

επιπτώσεων στο κλίμα από τις εκπομπές 

λόγω αεροπορικών δραστηριοτήτων μέσω 

του συστήματος εμπορίας εκπομπών της 

ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ) που λειτουργεί από το 

2005. Για να υπάρξει πρόοδος στις 

εργασίες της Διεθνούς Οργάνωσης 

Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ), η Ένωση 

ενέκρινε δύο φορές παρεκκλίσεις από το 

σύστημα ΣΕΔΕ της ΕΕ, ώστε να 

περιοριστούν οι υποχρεώσεις 

συμμόρφωσης για τις εκπομπές που 

οφείλονται σε πτήσεις μεταξύ 

αεροδρομίων που βρίσκονται στον 

Ευρωπαϊκό Οικονομικό χώρο (ΕΟΧ), με 

ίση μεταχείριση όσον αφορά τους 

αεροδιαδρόμους επιχειρήσεων 

εκμετάλλευσης αεροσκαφών, όπου κι αν 

βρίσκονται. Η πλέον πρόσφατη 

παρέκκλιση από το σύστημα ΣΕΔΕ της 

ΕΕ, ο κανονισμός αριθ. 421/2014 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, περιόρισε τις υποχρεώσεις 

συμμόρφωσης στις πτήσεις εντός του ΕΟΧ 

μεταξύ 2013 και 2016 και προέβλεψε 

δυνητικές αλλαγές στο πεδίο εφαρμογής 

του συστήματος όσον αφορά τις 

δραστηριότητες προς και από αεροδρόμια 

που βρίσκονται εκτός του ΕΟΧ από την 1η 

Ιανουαρίου 2017 και μετά, ύστερα από την 

επανεξέταση που προβλέπεται από τον εν 

λόγω κανονισμό. 

(4) Η Ένωση και τα κράτη μέλη της 

καταβάλλουν από το 1997 προσπάθειες για 

την ταχύτερη επίτευξη διεθνούς 

συμφωνίας με σκοπό τη μείωση των 

επιπτώσεων από τις εκπομπές αερίων 

θερμοκηπίου από τις αερομεταφορές και 

από το 2008 έχουν θέσει σε εφαρμογή 

νομοθετικά μέτρα για τον περιορισμό των 

επιπτώσεων στο κλίμα από τις εκπομπές 

λόγω αεροπορικών δραστηριοτήτων μέσω 

του συστήματος εμπορίας εκπομπών της 

ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ) που λειτουργεί από το 

2005. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, με την απόφασή του της 21ης 

Δεκεμβρίου 20111α έκρινε ότι η 

συμπερίληψη των πτήσεων εκτός του 

ΕΟΧ στο ΣΕΔΕ της ΕΕ δεν παραβιάζει 

το διεθνές δίκαιο. Για να υπάρξει πρόοδος 

στις εργασίες της Διεθνούς Οργάνωσης 

Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ), η Ένωση 

ενέκρινε δύο φορές παρεκκλίσεις από το 

σύστημα ΣΕΔΕ της ΕΕ, ώστε να 

περιοριστούν οι υποχρεώσεις 

συμμόρφωσης για τις εκπομπές που 

οφείλονται σε πτήσεις μεταξύ 

αεροδρομίων που βρίσκονται στον 

Ευρωπαϊκό Οικονομικό χώρο (ΕΟΧ), με 

ίση μεταχείριση όσον αφορά τους 

αεροδιαδρόμους επιχειρήσεων 

εκμετάλλευσης αεροσκαφών, όπου κι αν 

βρίσκονται. Η πλέον πρόσφατη 

παρέκκλιση από το σύστημα ΣΕΔΕ της 

ΕΕ, ο κανονισμός αριθ. 421/2014 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, περιόρισε τις υποχρεώσεις 

συμμόρφωσης στις πτήσεις εντός του ΕΟΧ 

μεταξύ 2013 και 2016 και προέβλεψε 

δυνητικές αλλαγές στο πεδίο εφαρμογής 

του συστήματος όσον αφορά τις 

δραστηριότητες προς και από αεροδρόμια 

που βρίσκονται εκτός του ΕΟΧ από την 1η 

Ιανουαρίου 2017 και μετά, ύστερα από την 
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επανεξέταση που προβλέπεται από τον εν 

λόγω κανονισμό. 

 1α Απόφαση του Δικαστηρίου της 21ης 

Δεκεμβρίου 2011, Air Transport 

Association of America και λοιποί κατά 

Secretary of State for Energy and Climate 

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

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4α) Για την επίτευξη των στόχων που 

καθορίστηκαν στη Συμφωνία του 

Παρισιού, καθώς και τη μείωση των 

αερίων θερμοκηπίου κατά 40% έως το 

2030, είναι απαραίτητο να υλοποιηθούν 

πλήρως τα μέτρα που προβλέπει ο 

Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός. Με τον 

τρόπο αυτό αναμένεται ότι θα αποφευχθεί 

ο κατακερματισμός του ευρωπαϊκού 

εναέριου χώρου και θα βελτιστοποιηθεί η 

ροή της κυκλοφορίας, γεγονός που θα 

οδηγήσει σε μείωση των εκπομπών. 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Υπό το πρίσμα του ψηφίσματος 

που εγκρίθηκε στη 39η συνέλευση του 

ΔΟΠΑ, τον Οκτώβριο του 2016, για την 

εφαρμογή ενός παγκόσμιου 

αγορακεντρικού μέτρου από το 2021 με 

σκοπό την αντιστάθμιση των εκπομπών 

της διεθνούς αεροπλοΐας πάνω από τα 

επίπεδα του 2020, θεωρείται σκόπιμο να 

εξακολουθήσει να ισχύει η υφιστάμενη 

παρέκκλιση εν αναμονή μεγαλύτερης 

προόδου των εργασιών για τον σχεδιασμό 

και την εφαρμογή του παγκόσμιου 

(5) Υπό το πρίσμα του ψηφίσματος 

που εγκρίθηκε στη 39η συνέλευση του 

ΔΟΠΑ, τον Οκτώβριο του 2016, για την 

εφαρμογή ενός παγκόσμιου 

αγορακεντρικού μέτρου από το 2021 με 

σκοπό την αντιστάθμιση των εκπομπών 

της διεθνούς αεροπλοΐας πάνω από τα 

επίπεδα του 2020, θεωρείται σκόπιμο να 

εξακολουθήσει να ισχύει η υφιστάμενη 

παρέκκλιση εν αναμονή μεγαλύτερης 

προόδου των εργασιών για τον σχεδιασμό 

και την εφαρμογή του παγκόσμιου 
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αγορακεντρικού μέτρου. Ως προς αυτό, η 

έγκριση προτύπων και συνιστώμενων 

πρακτικών από τον ΔΟΠΑ, για να 

συμπληρωθεί το ψήφισμα και να 

καταστεί δυνατή η υλοποίηση του 

παγκόσμιου συστήματος, σχεδιάζεται για 

το 2018. Ωστόσο, η θέση σε λειτουργία 

στην πράξη του συστήματος θα απαιτήσει 

ενέργειες από τα μέρη του ΔΟΠΑ σε 

εθνικό επίπεδο. Επίσης, ο ΔΟΠΑ πρέπει να 

αναπτύξει ρυθμίσεις διακυβέρνησης, 

συμπεριλαμβανομένου συστήματος 

μητρώου. Στο πλαίσιο αυτό, η τρέχουσα 

παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις του 

ΣΕΔΕ της ΕΕ για πτήσεις από και προς 

τρίτες χώρες θα πρέπει να παραταθεί, υπό 

την επιφύλαξη της επανεξέτασης της 

υλοποίησης του συστήματος του ΔΟΠΑ, 

ώστε να διατηρηθεί η δυναμική στον 

ΔΟΠΑ και να διευκολυνθεί η θέση σε 

λειτουργία του συστήματος του ΔΟΠΑ. Ως 

αποτέλεσμα της παράτασης της 

παρέκκλισης, η ποσότητα των 

δικαιωμάτων που τα κράτη μέλη θέτουν σε 

πλειστηριασμό και εκχωρούνται δωρεάν, 

μεταξύ άλλων και από το ειδικό 

αποθεματικό, θα πρέπει να είναι ίδια με 

αυτή που αντιστοιχεί στο 2016 και 

αναλογική προς τη μείωση της 

υποχρέωσης παράδοσης. 

αγορακεντρικού μέτρου. Ο ΔΟΠΑ οφείλει 

να εγκρίνει έως το 2018 πρότυπα και 

συνιστώμενες πρακτικές για την 

υλοποίηση του παγκόσμιου συστήματος. 

Ωστόσο, η θέση σε λειτουργία στην πράξη 

του συστήματος θα απαιτήσει ενέργειες 

από τα μέρη του ΔΟΠΑ σε εθνικό επίπεδο. 

Επίσης, ο ΔΟΠΑ πρέπει να αναπτύξει 

ρυθμίσεις διακυβέρνησης, 

συμπεριλαμβανομένου συστήματος 

μητρώου. Στο πλαίσιο αυτό, η τρέχουσα 

παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις του 

ΣΕΔΕ της ΕΕ για πτήσεις από και προς 

τρίτες χώρες θα πρέπει να παραταθεί, ώστε 

να διατηρηθεί η δυναμική στον ΔΟΠΑ και 

να διευκολυνθεί η θέση σε λειτουργία του 

συστήματος του ΔΟΠΑ. Ως αποτέλεσμα 

της παράτασης της παρέκκλισης, η 

ποσότητα των δικαιωμάτων που τα κράτη 

μέλη θέτουν σε πλειστηριασμό και 

εκχωρούνται δωρεάν, μεταξύ άλλων και 

από το ειδικό αποθεματικό, θα πρέπει να 

είναι ίδια με αυτή που αντιστοιχεί στο 

2016. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Δεδομένου ότι δεν έχουν ακόμη 

αναπτυχθεί τα βασικά χαρακτηριστικά 

του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου 

και ότι η εφαρμογή εξαρτάται από τη 

νομοθεσία κρατών και περιφερειών, 

θεωρείται σκόπιμο να γίνει επανεξέταση 
μόλις αποσαφηνιστεί ο χαρακτήρας και το 

περιεχόμενο αυτών των νομικών μέσων 

πριν από την έναρξη λειτουργίας του 

παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου του 

(6) Δεδομένου ότι δεν έχουν ακόμη 

αναπτυχθεί οι βασικές συνθήκες πλαισίου 

του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου 

και ότι η εφαρμογή εξαρτάται από τη 

νομοθεσία κρατών και περιφερειών, είναι 

επιτακτική ανάγκη να επανεξετασθεί το 

μέτρο του ΔΟΠΑ μόλις αποσαφηνιστεί ο 

χαρακτήρας και το περιεχόμενο αυτών των 

νομικών μέσων και πρέπει επίσης να 

υποβληθεί έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
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ΔΟΠΑ για την έγκαιρη εφαρμογή του, και 

να υποβληθεί έκθεση στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η έκθεση 

θα εξετάζει τυχόν πρότυπα ή άλλα νομικά 

μέσα που θα εγκριθούν από τον ΔΟΠΑ, τις 

ενέργειες στις οποίες θα έχουν προβεί 

τρίτες χώρες για την εφαρμογή του 

παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου στις 

εκπομπές από το 2021 και άλλες σχετικές 

διεθνείς εξελίξεις [π.χ. κανόνες στο 

πλαίσιο της σύμβασης-πλαισίου των 

Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική 

αλλαγή (UNFCCC) και της συμφωνίας του 

Παρισιού για τις αγορές και τη λογιστική 

ανθρακούχων εκπομπών]. Στην εν λόγω 

έκθεση θα πρέπει να εξεταστούν οι τρόποι 

ενσωμάτωσης αυτών των νομικών μέσων 

στην ενωσιακή νομοθεσία μέσω 

αναθεώρησης του ΣΕΔΕ της ΕΕ. Θα 

πρέπει επίσης να εξεταστούν οι κανόνες 

που θα εφαρμόζονται στις εντός του ΕΟΧ 

πτήσεις, ανάλογα με την περίπτωση. Η εν 

λόγω έκθεση θα πρέπει να συνοδεύεται 

από πρόταση προς το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο που θα 

εξασφαλίζει τη συμβολή της αεροπλοΐας 

στη δέσμευση της Ένωσης για τη μείωση 

των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε 

επίπεδο της συνολικής οικονομίας με 

ορίζοντα το 2030. 

Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η έκθεση 

θα εξετάζει τυχόν πρότυπα ή άλλα νομικά 

μέσα που θα εγκριθούν από τον ΔΟΠΑ, τις 

ενέργειες στις οποίες θα έχουν προβεί 

τρίτες χώρες για την εφαρμογή του 

παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου στις 

εκπομπές από το 2021 και άλλες σχετικές 

διεθνείς εξελίξεις [π.χ. κανόνες στο 

πλαίσιο της σύμβασης-πλαισίου των 

Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική 

αλλαγή (UNFCCC) και της συμφωνίας του 

Παρισιού για τις αγορές και τη λογιστική 

ανθρακούχων εκπομπών]. Στην εν λόγω 

έκθεση θα πρέπει να εξεταστούν οι τρόποι 

με τους οποίους μπορεί να εξασφαλιστεί η 

συμβατότητα αυτών των νομικών μέσων 

με το ΣΕΔΕ της ΕΕ. Η εν λόγω έκθεση θα 

πρέπει να συνοδεύεται από πρόταση προς 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο που θα εξασφαλίζει τη 

συμβολή της αεροπλοΐας στη δέσμευση 

της Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου σε επίπεδο της 

συνολικής οικονομίας και με τον πλέον 

εφικτό από οικονομική άποψη τρόπο με 

ορίζοντα το 2030. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (6α) Η επιτυχία του συστήματος 

αντιστάθμισης και μείωσης των 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για τις 

διεθνείς αεροπορικές μεταφορές 

(CORSIA) θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό 

από τη γεωγραφική ευρύτητα του πεδίου 

εφαρμογής και από την αποφυγή 

οποιασδήποτε αλληλεπικάλυψης 

περιφερειακών συστημάτων.  Με βάση 

αυτές τις συνθήκες είναι δυνατό να 
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προκύψουν πραγματικά ισότιμοι όροι 

ανταγωνισμού στον τομέα των 

αεροπορικών μεταφορών.  

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (6β) Τα έσοδα από μελλοντικούς 

εκπλειστηριασμούς δικαιωμάτων θα 

πρέπει να κατευθύνονται σε προγράμματα 

που αποσκοπούν στη μείωση των 

εκπομπών στον τομέα των αεροπορικών 

μεταφορών, και ιδίως σε προγράμματα 

έρευνας και ανάπτυξης, μεταξύ άλλων 

μέσω του μελλοντικού 9ου 

Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Για την έκδοση μη νομοθετικών 

πράξεων γενικής εφαρμογής για 

συμπλήρωση ή τροποποίηση ορισμένων μη 

ουσιωδών στοιχείων μιας νομοθετικής 

πράξης, θα πρέπει να ανατεθεί στην 

Επιτροπή η αρμοδιότητα για την έκδοση 

πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να υπάρξει 

μέριμνα για την κατάλληλη 

παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και 

εξακρίβωση των εκπομπών που ισχύουν 

για τους φορείς εκμετάλλευσης 

αεροσκαφών για τον σκοπό της εφαρμογής 

του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου 

που αναπτύσσει ο ΔΟΠΑ. Είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό η Επιτροπή να διεξαγάγει τις 

κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις 

προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ 

(7) Για την έκδοση μη νομοθετικών 

πράξεων γενικής εφαρμογής για 

συμπλήρωση ή τροποποίηση ορισμένων μη 

ουσιωδών στοιχείων μιας νομοθετικής 

πράξης, θα πρέπει να ανατεθεί στην 

Επιτροπή η αρμοδιότητα για την έκδοση 

πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να υπάρξει 

μέριμνα για την κατάλληλη 

παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και 

εξακρίβωση των εκπομπών που ισχύουν 

για τους φορείς εκμετάλλευσης 

αεροσκαφών για τον σκοπό της εφαρμογής 

του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου 

που αναπτύσσει ο ΔΟΠΑ. Είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό η Επιτροπή να διεξαγάγει τις 

κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις 

προπαρασκευαστικές εργασίες της, ιδίως 



 

PE604.549v02-00 12/17 AD\1128444EL.docx 

EL 

άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, 

και οι διαβουλεύσεις αυτές να διεξαχθούν 

σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη 

διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του 

νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 

2016. Πιο συγκεκριμένα, για να 

εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην 

εκπόνηση των κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 

κατά τον ίδιο χρόνο με τους 

εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και 

οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 

συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις 

των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 

Επιτροπής που ασχολούνται με την 

εκπόνηση των κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων. 

σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι 

διαβουλεύσεις αυτές να διεξαχθούν 

σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη 

διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του 

νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 

2016. Πιο συγκεκριμένα, για να 

εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην 

εκπόνηση των κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 

κατά τον ίδιο χρόνο με τους 

εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και 

οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 

συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις 

των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 

Επιτροπής που ασχολούνται με την 

εκπόνηση των κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων, προκειμένου να ενισχυθούν η 

διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα της 

διαδικασίας λήψης αποφάσεων. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος -1 – σημείο -1 (νέο) 

Οδηγία 2003/87/ΕΚ 

Άρθρο 3δ – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (-1) Στο άρθρο 3δ παράγραφος 4, το 

πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 

Εναπόκειται στα κράτη μέλη να 

καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο 

χρησιμοποιούνται τα έσοδα από τον 

εκπλειστηριασμό των δικαιωμάτων. Τα 

έσοδα αυτά θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση 

της αλλαγής του κλίματος στην ΕΕ και σε 

τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων για τη μείωση 

των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την 

προσαρμογή στις επιπτώσεις της αλλαγής 

του κλίματος στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες, 

ιδίως σε αναπτυσσόμενες χώρες, τη 

χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης για 

το μετριασμό και την προσαρμογή, 

«Τα έσοδα από τον εκπλειστηριασμό των 

δικαιωμάτων χρησιμοποιούνται για την 

αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος 

στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες, μεταξύ 

άλλων για τη μείωση των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου, την προσαρμογή στις 

επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος στην 

ΕΕ και σε τρίτες χώρες, ιδίως σε 

αναπτυσσόμενες χώρες, και ειδικά για τη 

χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης για 

το μετριασμό και την προσαρμογή, ιδίως 

στους τομείς της αεροπλοΐας και των 

αεροπορικών μεταφορών, για τη μείωση 

των εκπομπών μέσω των μεταφορών με 
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συμπεριλαμβανομένων ιδίως των τομέων 

της αεροπλοΐας και των αεροπορικών 

μεταφορών, για τη μείωση των εκπομπών 

μέσω των μεταφορών με χαμηλές 

εκπομπές και για την κάλυψη του κόστους 

διαχείρισης του κοινοτικού συστήματος. 

Με τα έσοδα από τον πλειστηριασμό θα 

πρέπει επίσης να χρηματοδοτούνται οι 

συνεισφορές στο Παγκόσμιο Ταμείο 

Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας, καθώς και τα μέτρα για 

την αποτροπή της αποψίλωσης και τη 

διευκόλυνση της προσαρμογής των 

αναπτυσσόμενων χωρών. 

χαμηλές εκπομπές και για την κάλυψη του 

κόστους διαχείρισης του κοινοτικού 

συστήματος. Με τα έσοδα από τον 

πλειστηριασμό θα πρέπει επίσης να 

χρηματοδοτούνται οι συνεισφορές στο 

Παγκόσμιο Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης 

και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, 

καθώς και τα μέτρα για την αποτροπή της 

αποψίλωσης και τη διευκόλυνση της 

προσαρμογής των αναπτυσσόμενων 

χωρών. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στο 

μελλοντικό 9ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για 

την Έρευνα κατά την κατανομή των 

εσόδων από τον εκπλειστηριασμό.»· 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0101&from=EL) 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α – σημείο i 

Οδηγία 2003/87/ΕΚ 

Άρθρο 28α – παράγραφος -1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) όλες τις εκπομπές πτήσεων προς 

και από αεροδρόμια που βρίσκονται σε 

χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (ΕΟΧ) σε κάθε ημερολογιακό έτος 

από 1ης Ιανουαρίου 2013, υπό την 

επιφύλαξη της αναθεώρησης που 

αναφέρεται στο άρθρο 28β. 

α) όλες τις εκπομπές πτήσεων προς 

και από αεροδρόμια που βρίσκονται σε 

χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (ΕΟΧ) σε κάθε ημερολογιακό έτος 

από 1ης Ιανουαρίου 2013 έως 31ης 

Δεκεμβρίου 2020, υπό την επιφύλαξη της 

αναθεώρησης που αναφέρεται στο άρθρο 

28β. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α – σημείο ii 

Οδηγία 2003/87/ΕΚ 

Άρθρο 28α – παράγραφος -1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ii. το στοιχείο γ) απαλείφεται. ii. το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από 

το εξής κείμενο: 
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 «γ)  όλες τις εκπομπές πτήσεων που 

συνδέουν αεροδρόμια ευρισκόμενα εντός 

του ΕΟΧ οι οποίες εκτελούνται ως 

συνέπεια πτήσης κατά τα οριζόμενα στα 

στοιχεία α) ή β) η οποία εκτρέπεται προς 

αεροδρόμιο ευρισκόμενο εντός του ΕΟΧ 

για κάθε ημερολογιακό έτος από 1ης 

Ιανουαρίου 2017, υπό την επιφύλαξη της 

αναθεώρησης που προβλέπεται στο 

άρθρο 28β.»· 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Οδηγία 2003/87/ΕΚ 

Άρθρο 28β – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

σχετικά με τα πρότυπα του ΔΟΠΑ ή άλλα 

νομικά μέσα καθώς και για τα εθνικά 

μέτρα που θα έχουν λάβει τρίτες χώρες για 

την εφαρμογή του παγκόσμιου 

αγορακεντρικού μέτρου που θα 

εφαρμόζεται στις εκπομπές από το 2021 

και για άλλες σχετικές διεθνείς εξελίξεις. 

1. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

σχετικά με τα πρότυπα και τις 

συνιστώμενες πρακτικές (SARP) του 

ΔΟΠΑ, τις εγκεκριμένες από το 

Συμβούλιο του ΔΟΠΑ συστάσεις σχετικά 

με το παγκόσμιο μέτρο ή άλλα νομικά 

μέσα καθώς και για τα εθνικά μέτρα που 

θα έχουν λάβει τρίτες χώρες για την 

εφαρμογή του παγκόσμιου μέτρου που θα 

εφαρμόζεται στις εκπομπές από το 2021 

και για άλλες σχετικές διεθνείς εξελίξεις. 

Η εν λόγω έκθεση υποβάλλεται έως την 

1η Ιανουαρίου 2018, την 1η Ιανουαρίου 

2019 και, στη συνέχεια, σε τακτική βάση 

σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΔΟΠΑ 

για τη θέσπιση προτύπων. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Οδηγία 2003/87/ΕΚ 

Άρθρο 28β – παράγραφος 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Στην έκθεση θα πρέπει να 

εξετάζονται τρόποι για την ενσωμάτωση 

αυτών των νομικών μέσων του ΔΟΠΑ 

στην ενωσιακή νομοθεσία μέσω 

αναθεώρησης της παρούσας οδηγίας. Θα 

πρέπει επίσης να εξετάζονται οι κανόνες 

που θα ισχύουν στις πτήσεις εντός του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), 

ανάλογα με την περίπτωση. 

2. Η έκθεση εξετάζει με ποιους 

τρόπους μπορούν τα νομικά μέσα του 

ΔΟΠΑ να γίνουν συμβατά με την ΣΕΔΕ 

της ΕΕ και ποια μορφή θα λάβει η 

συνύπαρξη των δύο συστημάτων από το 

2021 και έπειτα. Οι επιπτώσεις του 

GMBM στον τομέα των αερομεταφορών 

και στις εκπομπές διοξειδίου του 

άνθρακα αξιολογούνται επίσης, όπου 

κρίνεται σκόπιμο. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Οδηγία 2003/87/ΕΚ 

Άρθρο 28β – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η έκθεση μπορεί να συνοδεύεται 

από προτάσεις προς το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την 

τροποποίηση, διαγραφή, παράταση ή 

αντικατάσταση των παρεκκλίσεων που 

προβλέπονται στο άρθρο 28α, όπως 

υπαγορεύει η δέσμευση της ΕΕ για τη 

μείωση των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου με ορίζοντα το 2030. 

3. Η έκθεση θα συνοδεύεται από 

νομοθετικές προτάσεις προς το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τις 

αναγκαίες τροποποιήσεις της ισχύουσας 

νομοθεσίας, όπως υπαγορεύει η δέσμευση 

της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου με ορίζοντα το 2030. 
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