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Τροπολογία 8
Satu Hassi, Sabine Wils

Πρόταση απόφασης

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση αυτή δημιουργεί ένα κακό προηγούμενο, υποδαυλίζει την προβλεψιμότητα για τους 
φορείς του τομέα των αερομεταφορών στην αγορά και αντιστρατεύεται τους στόχους για 
καλύτερη νομοθεσία. Επίσης, βλάπτει την αξιοπιστία των κανονιστικών ρυθμίσεων της ΕΕ στα 
μάτια του έξω κόσμου.

Τροπολογία 9
Matthias Groote

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 α (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

έχοντας υπόψη το άρθρο 2 παράγραφος 2 
του πρωτοκόλλου του Κιότο, το οποίο 
επικυρώθηκε με την απόφαση της 25ης 
Απριλίου 2002 του Συμβουλίου για την 
έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κιότο 
στη Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων 
Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και 
την από κοινού τήρηση των σχετικών 
δεσμεύσεων (2002/358/EΚ),

Or. de

Τροπολογία 10
Satu Hassi, Sabine Wils

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στη δέσμευση της Ένωσης για 
μείωση των εκπομπών θερμοκηπίου έως 
το 2020 περιλαμβάνονται και οι εκπομπές 
CO2 από διεθνείς πτήσεις και, για τον 
λόγο αυτό, καθίσταται σαφής η ανάγκη 
να συμβάλει και ο τομέας των 
αερομεταφορών στους κλιματικούς 
στόχους της Ένωσης. Εάν οι επιπτώσεις 
του τομέα των αερομεταφορών στην 
κλιματική αλλαγή εξακολουθήσουν να 
εντείνονται με τον σημερινό ρυθμό, θα 
υπονομεύσουν σε μεγάλο βαθμό τις 
μειώσεις που έχουν επιτευχθεί σε άλλους 
τομείς. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ο 
τομέας των αερομεταφορών επωφελείται 
από σειρά επιδοτήσεων· σε αντίθεση με 
άλλες καταναλωτικές υπηρεσίες σε 
ολόκληρη την Ένωση, ο τομέας των 
αερομεταφορών δεν υπόκειται σε φόρο 
προστιθέμενης αξίας· επίσης, οι 
αεροπορικές δραστηριότητες δεν 
επιβαρύνονται με φόρο καυσίμου, εκτός 
του ότι ο τομέας επωφελείται από ένα 
πολύ γενναιόδωρο καθεστώς κρατικών 
ενισχύσεων όπως αναφέρεται στην 
Ανακοίνωση της Επιτροπής της 9ης 
Δεκεμβρίου 2005 με τίτλο «Κοινοτικές 
κατευθύνσεις για τη χρηματοδότηση των 
αερολιμένων και τις κρατικές ενισχύσεις 
σε αεροπορικές εταιρείες για την έναρξη 
νέων γραμμών με αναχώρηση από 
περιφερειακούς αερολιμένες».

Or. en

Τροπολογία 11
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Gesine Meissner, Markus Ferber, Michael Gahler

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
επίτευξη προόδου και να δοθεί ώθηση, 
είναι σκόπιμο να αναβληθεί η επιβολή 
υποχρεώσεων που έχουν γεννηθεί πριν 
από τη συνέλευση του ΔΟΠΑ του 2013
και αφορούν τις πτήσεις προς και από 
αεροδρόμια που βρίσκονται εκτός της 
Ένωσης και σε περιοχές με στενές 
οικονομικές σχέσεις με την Ένωση με τις 
οποίες έχει αναληφθεί κοινή δέσμευση για 
την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής. Συνεπώς δεν πρέπει να 
λαμβάνονται μέτρα κατά των φορέων 
εκμετάλλευσης αεροσκαφών σε σχέση με 
τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων για 
εξακριβωμένες εκπομπές και αντίστοιχης 
επιστροφής δικαιωμάτων από 
εισερχόμενες και εξερχόμενες πτήσεις 
προς και από τα εν λόγω αεροδρόμια, 
υποχρεώσεις που απορρέουν από την 
οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη 
θέσπιση συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας, και 
έχουν γεννηθεί πριν από την 1η 
Ιανουαρίου του 2014. Οι φορείς 
εκμετάλλευσης αεροσκαφών που 
επιθυμούν να συνεχίσουν να εκπληρώνουν 
τις εν λόγω υποχρεώσεις πρέπει να είναι σε 
θέση να το πράττουν.

(2) Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
επίτευξη προόδου και να δοθεί ώθηση για 
την κοινή δέσμευση των κρατών μελών 
της ΔΟΠΑ να αντιμετωπίσουν σε διεθνές 
επίπεδο το ζήτημα των εκπομπών του 
τομέα αερομεταφορών, είναι σκόπιμο να 
αναβληθεί η επιβολή υποχρεώσεων που 
αφορούν τις πτήσεις προς και από 
αεροδρόμια που βρίσκονται εκτός της 
Ένωσης και εκτός των κρατών ΕΖΕΣ τα 
οποία έχουν μεταφέρει στο εσωτερικό 
τους δίκαιο την οδηγία 2003/87/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003 
σχετικά με τη θέσπιση συστήματος 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας. 
Συνεπώς δεν πρέπει να λαμβάνονται μέτρα 
κατά των φορέων εκμετάλλευσης 
αεροσκαφών σε σχέση με τις υποχρεώσεις 
υποβολής εκθέσεων για εξακριβωμένες 
εκπομπές και αντίστοιχης επιστροφής 
δικαιωμάτων από εισερχόμενες και 
εξερχόμενες πτήσεις προς και από τα εν 
λόγω αεροδρόμια, υποχρεώσεις που 
απορρέουν από την οδηγία 2003/87/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, 
σχετικά με τη θέσπιση συστήματος 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας, και 
έχουν γεννηθεί πριν από την 1η Μαΐου του 
2014. Οι φορείς εκμετάλλευσης 
αεροσκαφών που επιθυμούν να συνεχίσουν 
να εκπληρώνουν τις εν λόγω υποχρεώσεις 
πρέπει να είναι σε θέση να το πράττουν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία στοχεύει στην κατάλληλη διάκριση ανάμεσα στα κράτη που 
εφαρμόζουν την οδηγία και σε τρίτες χώρες και υπενθυμίζει ότι η δέσμευση για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος των εκπομπών στον τομέα των αερομεταφορών είναι κοινή 
δέσμευση όλων των κρατών μελών του ΔΟΠΑ και όχι μόνο της ΕΕ.
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Τροπολογία 12
Martin Callanan

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Η Ευρωπαϊκή Ένωση παροτρύνει τη 
συνέλευση του ΔΟΠΑ να καταλήξει σε 
συμφωνία αφενός για την εκπόνηση ενός 
παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου με 
ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα 
εφαρμογής και αφετέρου για τη θέσπιση 
πλαισίου που θα διευκολύνει την
ολοκληρωμένη εφαρμογή εθνικών και 
περιφερειακών αγορακεντρικών μέτρων 
στη διεθνή αεροπορία εν αναμονή της 
εφαρμογής του παγκόσμιου 
αγορακεντρικού μέτρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να αποτραπεί η προσφυγή σε πιθανές μεροληπτικές θέσεις που θα 
μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τις διεξαγόμενες διαπραγματεύσεις και να εντείνουν 
ακουσίως τους φόβους ορισμένων από τους συμμετέχοντες στις διαπραγματεύσεις του ΔΟΠΑ.

Τροπολογία 13
Peter Liese

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Προκειμένου να δημιουργηθεί κλίμα
εμπιστοσύνης σε διεθνές επίπεδο προς το 
σύστημα της ΕΕ για την εμπορία των 
δικαιωμάτων εκπομπής αεριών που 
συμβάλλουν στο φαινόμενο του 
θερμοκηπίου, οι εισπράξεις που 
προέρχονται από τον πλειστηριασμό 
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δικαιωμάτων, ή ισοδύναμα ποσά οσάκις 
το απαιτούν οι προεξάρχουσες 
δημοσιονομικές αρχές των κρατών μελών 
όπως η αρχή της ενότητας και της 
καθολικότητας, θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για τη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, για 
την προσαρμογή στις επιπτώσεις της 
αλλαγής του κλίματος στην ΕΕ και σε 
τρίτες χώρες, για την χρηματοδότηση της 
έρευνας και ανάπτυξης με αντικείμενο 
τον περιορισμό και την προσαρμογή, και 
για την κάλυψη του κόστους διαχείρισης 
του ευρωενωσιακού συστήματος. Τα 
έσοδα από τον πλειστηριασμό θα πρέπει 
επίσης να χρησιμοποιούνται για τις 
μεταφορές με χαμηλές εκπομπές. Τα 
έσοδα από τον πλειστηριασμό θα πρέπει 
να χρησιμοποιούνται ειδικότερα για τη 
χρηματοδότηση των συνεισφορών στο 
Παγκόσμιο Ταμείο Ενεργειακής 
Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας και στο Πράσινο Ταμείο για το 
Κλίμα στο πλαίσιο της UNFCCC, καθώς 
και των μέτρων για την αποτροπή της 
αποδάσωσης και τη διευκόλυνση της 
προσαρμογής των αναπτυσσόμενων 
χωρών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων επί της τρέχουσας οδηγίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
επέμεινε σε μία σαφή και νομικά δεσμευτική διάθεση κονδυλίων. Εκείνη την εποχή, τα κράτη 
μέλη δεν ήταν έτοιμα να το δεχθούν και έτσι στην οδηγία έχει περιληφθεί μόνο μία σύσταση. Θα 
διευκόλυνε την αποδοχή του συστήματος της ΕΕ εάν τα κράτη μέλη δέχονταν να αναλάβουν μία 
σαφέστερη δέσμευση. Θα μπορούσαν να δημιουργηθούν, σε συνεργασία με τρίτες χώρες, κοινά 
ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενο τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών στον 
τομέα των αερομεταφορών. Μία συμβολή στην προσαρμογή και τον μετριασμό των επιπτώσεων 
που προβλέπει δύο κονδύλια από τα ΗΕ θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη για τη διευκόλυνση της 
στήριξης των αναπτυσσόμενων χωρών.

Τροπολογία 14
Satu Hassi, Sabine Wils
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Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Προκειμένου να δημιουργηθεί κλίμα 
εμπιστοσύνης σε διεθνές επίπεδο προς το 
σύστημα της ΕΕ για την εμπορία των 
δικαιωμάτων εκπομπής αεριών που 
συμβάλλουν στο φαινόμενο του 
θερμοκηπίου, οι εισπράξεις που 
προέρχονται από την εφαρμογή του 
συστήματος της ΕΕ στον τομέα των 
αερομεταφορών θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για τον περιορισμό των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τέτοιες 
εκπομπές και να συμβάλλουν στη διεθνή 
χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση 
της αλλαγής του κλίματος σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις της UNFCCC. Στο 
πλαίσιο συμφωνίας για ένα παγκόσμιας 
εμβέλειας αποτελεσματικό αγορακεντρικό 
μέτρο το οποίο βασίζεται σε διαδρομές 
και παρουσιάζει σημαντικό δυναμικό για 
τον περιορισμό των επιπτώσεων των 
αερομεταφορών στην αλλαγή του 
κλίματος, και η Ευρωπαϊκή Ένωση 
επίσης οφείλει να δεσμευθεί, ως 
συμβαλλόμενο μέρος, να διαθέσει τα 
έσοδα που προκύπτουν από τη χρήση 
αυτού του μέτρου στο Πράσινο Ταμείο 
για το Κλίμα στο πλαίσιο της UNFCCC, 
σύμφωνα με την αρχή των κοινών αλλά 
διαφοροποιημένων ευθυνών και των 
αντίστοιχων ικανοτήτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόοδος στην κατεύθυνση της θέσπισης ενός παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου για τις 
αερομεταφορές θα μπορούσε να επιτευχθεί ευκολότερα εάν η Ένωση συμφωνούσε να 
αφιερώσει τις εισπράξεις στη διεθνή χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της αλλαγής του 
κλίματος. Με τη συμφωνία της Κοπεγχάγης και τις μετέπειτα αποφάσεις που ενέκρινε η 
Διάσκεψη των μερών της Σύμβασης Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του 
κλίματος, η ΕΕ δεσμεύτηκε να αυξήσει μέχρι το 2020 σε 100 δισ. δολαρίων ΗΠΑ ετησίως τη 
συνολική διεθνή χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος υπέρ των 
μέτρων στις αναπτυσσόμενες χώρες για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Το 
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σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ θα εξακολουθήσει να καλύπτει τις διεθνείς αεροπορικές 
μεταφορές μέχρις ότου εφαρμοστεί ένα αποτελεσματικό παγκόσμιο σύστημα ικανό να περιορίσει 
τον αντίκτυπο του τομέα στο κλίμα.

Τροπολογία 15
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Markus Ferber, Michael Gahler, Gesine Meissner

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2 – υποσημείωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Συμπεριλαμβανομένων των κρατών της
ΕΖΕΣ, των χωρών που έχουν υπογράψει 
συνθήκη προσχώρησης με την Ένωση, 
καθώς και των εδαφών και εξαρτήσεων 
των κρατών μελών του ΕΟΧ.

1. Συμπεριλαμβανομένων των κρατών του 
ΕΟΧ, των χωρών που έχουν υπογράψει 
συνθήκη προσχώρησης με την Ένωση, 
καθώς και των εδαφών και εξαρτήσεων 
των κρατών μελών του ΕΟΧ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν έχουν συμφωνήσει όλες οι χώρες ΕΖΕΣ να μεταφέρουν την οδηγία 2003/87/ΕΚ στο 
εσωτερικό τους δίκαιο· μόνο τα κράτη ΕΖΕΣ που είναι επίσης και μέλη του ΕΟΧ το έχουν 
πράξει (ήτοι η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία αλλά όχι η Ελβετία). Συνεπώς, το 
κείμενο θα πρέπει να κάνει μνεία στα κράτη ΕΟΧ και όχι στα κράτη ΕΖΕΣ.

Τροπολογία 16
Françoise Grossetête, Christine De Veyrac

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Προκειμένου να αποφευχθούν 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, η 
παρούσα παρέκκλιση θα πρέπει να ισχύει 
μόνο για φορείς εκμετάλλευσης 
αεροσκαφών που είτε δεν έχουν λάβει, είτε 
έχουν επιστρέψει όλα τα δωρεάν 
δικαιώματα εκπομπής που κατανεμήθηκαν 
για τις συγκεκριμένες δραστηριότητες το 
2012. Για τον ίδιο λόγο, τα δικαιώματα 
αυτά δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 

(3) Προκειμένου να αποφευχθούν 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, η 
παρούσα παρέκκλιση θα πρέπει να ισχύει 
μόνο για φορείς εκμετάλλευσης 
αεροσκαφών που είτε δεν έχουν λάβει, είτε 
έχουν επιστρέψει όλα τα δωρεάν 
δικαιώματα εκπομπής που κατανεμήθηκαν 
για τις συγκεκριμένες δραστηριότητες το 
2012. Για τον ίδιο λόγο, τα δικαιώματα 
αυτά δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 



PE504.161v01-00 10/17 AM\925259EL.doc

EL

για τον υπολογισμό των δικαιωμάτων 
χρήσης διεθνών πιστωτικών μορίων στο 
πλαίσιο της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

για τον υπολογισμό των δικαιωμάτων 
χρήσης διεθνών πιστωτικών μορίων στο 
πλαίσιο της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, 
εξαιρουμένων των πιστωτικών μορίων τα 
οποία είχαν αγορασθεί πριν τεθεί σε ισχύ 
η παρούσα απόφαση.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ασφάλεια δικαίου και να μην αδικηθούν οι 'ενάρετες' 
επιχειρήσεις που έχουν προετοιμαστεί καθόλο το 2012 να εφαρμόσουν την οδηγία για τις 
αεροπορικές μεταφορές. Αυτή η διάταξη επιτρέπει επίσης την εξασφάλιση ισότιμης μεταχείρισης 
των φορέων εκμετάλλευσης είτε αυτοί αντλούν οφέλη είτε όχι από την παρούσα παρέκκλιση.

Τροπολογία 17
Matthias Groote

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Η αναστολή της ένταξης των 
διηπειρωτικών πτήσεων στο σύστημα 
εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ETS) έως 
τον Σεπτέμβριο του 2013 συνιστά 
εξαίρεση προκειμένου να προωθηθούν 
και να ολοκληρωθούν οι 
διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του ICAO. 
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί 
συμφωνία για ένα συγκεκριμένο χάρτη 
πορείας, δεσμευτικούς στόχους και μέτρα 
που στηρίζονται στην αγορά για τη 
μείωση των εκπομπών από τις 
αερομεταφορές, το ETS της ΕΕ θα τεθεί 
εκ νέου σε ισχύ για όλες τις διεθνείς 
πτήσεις. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασαφηνιστεί πλήρως το γεγονός ότι η διάθεση χρόνου στον ICAO αποσκοπεί στην 
ολοκλήρωση της προόδου που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε το 
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ETS της ΕΕ θα πρέπει αναγκαστικά να τεθεί εκ νέου σε ισχύ για όλες τις πτήσεις.

Τροπολογία 18
Martin Callanan

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Προκειμένου να αποφευχθεί η 
στρέβλωση του ανταγωνισμού και η 
υπονόμευση της περιβαλλοντικής 
ακεραιότητας του συστήματος της 
Ένωσης, η ισχύουσα παρέκκλιση θα 
πρέπει να ισχύσει για χρονικό διάστημα 
ενός έτους. Περαιτέρω νομοθετική δράση 
σε επίπεδο Ένωσης θα κριθεί σκόπιμη 
μόνο εφόσον στη συνέλευση του ΔΟΠΑ 
σημειωθεί σαφής και επαρκής πρόοδος 
στην αντιμετώπιση των εκπομπών της 
διεθνούς αεροπορίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή στοχεύει πάλι στην αποτροπή της προσφυγής σε θέσεις που θα μπορούσαν 
να θέσουν σε κίνδυνο τις διεξαγόμενες διαπραγματεύσεις και να εντείνουν ακουσίως τους 
φόβους ορισμένων από τους συμμετέχοντες στις διαπραγματεύσεις του ΔΟΠΑ.

Τροπολογία 19
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί 
να μειώσει τις ίδιες εκπομπές CO2, στις 
οποίες συγκαταλέγονται και οι εκπομπές 
των αεροπορικών μεταφορών. Για να 
επιτευχθεί ουσιαστική μείωση των 
εκπομπών, κανένας συγκεκριμένος 
κλάδος της οικονομίας της ΕΕ δεν θα 
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πρέπει να εξαιρεθεί από τα προτεινόμενα 
μέτρα. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να 
σημειωθεί ότι ο τομέας των 
αερομεταφορών επωφελείται από σειρά 
επιδοτήσεων αφ' ης στιγμής δεν 
υπόκειται σε φόρο προστιθέμενης αξίας 
και οι αεροπορικές δραστηριότητες δεν 
επιβαρύνονται με φόρο καυσίμου. Ο 
τομέας των αερομεταφορών επωφελείται 
επίσης από ένα γενναιόδωρο καθεστώς 
κρατικών ενισχύσεων όπως αναφέρεται 
στην Ανακοίνωση της Επιτροπής της 9ης 
Δεκεμβρίου 2005 με τίτλο «Κοινοτικές 
κατευθύνσεις για τη χρηματοδότηση των 
αερολιμένων και τις κρατικές ενισχύσεις 
σε αεροπορικές εταιρείες για την έναρξη 
νέων γραμμών με αναχώρηση από 
περιφερειακούς αερολιμένες».

Or. en

Τροπολογία 20
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Markus Ferber, Michael 
Gahler, Gesine Meissner

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 16 της 
οδηγίας 2003/87/ΕΚ, τα κράτη μέλη δεν 
λαμβάνουν μέτρα κατά των φορέων 
εκμετάλλευσης αεροσκαφών όσον αφορά 
τις υποχρεώσεις οι οποίες ορίζονται στο 
άρθρο 12 παράγραφος 2α και στο άρθρο 
14 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ 
και οι οποίες έχουν γεννηθεί πριν από την 
1η Ιανουαρίου 2014 σε σχέση με 
δραστηριότητες προς ή από αεροδρόμια 
που βρίσκονται σε χώρες εκτός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν είναι μέλη 
της ΕΖΕΣ, σε εξαρτήσεις και εδάφη των 
κρατών μελών του ΕΟΧ ή σε χώρες που 
έχουν υπογράψει συνθήκη προσχώρησης 
με την Ένωση, εάν οι εν λόγω φορείς 

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 16 της 
οδηγίας 2003/87/ΕΚ, τα κράτη μέλη δεν 
λαμβάνουν μέτρα κατά των φορέων 
εκμετάλλευσης αεροσκαφών όσον αφορά 
τις υποχρεώσεις οι οποίες ορίζονται στο 
άρθρο 12 παράγραφος 2α και στο άρθρο 
14 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ 
και οι οποίες έχουν γεννηθεί πριν από την 
1η Μαΐου 2014 σε σχέση με 
δραστηριότητες εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και από αεροδρόμια που 
βρίσκονται σε χώρες εκτός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν είναι μέλη 
της ΕΖΕΣ, σε εξαρτήσεις και εδάφη των 
κρατών μελών του ΕΟΧ ή σε χώρες που 
έχουν υπογράψει συνθήκη προσχώρησης 
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εκμετάλλευσης αεροσκαφών δεν έχουν 
λάβει δωρεάν δικαιώματα εκπομπής το 
2012 ή, εφόσον έχουν λάβει τέτοια 
δικαιώματα, έχουν επιστρέψει αντίστοιχο 
αριθμό δικαιωμάτων στα κράτη μέλη για 
ακύρωση.

με την Ένωση, εάν οι εν λόγω φορείς 
εκμετάλλευσης αεροσκαφών δεν έχουν 
λάβει δωρεάν δικαιώματα εκπομπής του
σχετικού έτους ή, εφόσον έχουν λάβει 
τέτοια δικαιώματα, έχουν επιστρέψει 
αντίστοιχο αριθμό δικαιωμάτων στα κράτη 
μέλη για ακύρωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρέκκλιση πρέπει να εφαρμόζεται επίσης και σε ενδοενωσιακές πτήσεις προς αποφυγή
στρεβλώσεων στον ανταγωνισμό. Επιπλέον, θα πρέπει να καλύπτει τα έτη 2012 και 2013. Θα 
προσφέρει νομική ασφάλεια στους μεταφορείς της ΕΕ όσον αφορά τις υποχρεώσεις τους για το 
2013. Εάν ο ΔΟΠΑ εγκρίνει στα τέλη του 2013 πλαίσιο αναφοράς, η παρέκκλιση θα πρέπει να 
καλύψει το 2013. Η πρόταση πρέπει να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας σχετικά με το 
σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ, περιλαμβάνοντας μονομερώς τα κράτη μέλη της ΕΖΕΣ.

Τροπολογία 21
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Markus Ferber, Michael Gahler, Gesine Meissner

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 16 της 
οδηγίας 2003/87/ΕΚ, τα κράτη μέλη δεν 
λαμβάνουν μέτρα κατά των φορέων 
εκμετάλλευσης αεροσκαφών όσον αφορά 
τις υποχρεώσεις οι οποίες ορίζονται στο 
άρθρο 12 παράγραφος 2α και στο άρθρο 
14 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ 
και οι οποίες έχουν γεννηθεί πριν από την 
1η Ιανουαρίου 2014 σε σχέση με 
δραστηριότητες προς ή από αεροδρόμια 
που βρίσκονται σε χώρες εκτός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν είναι μέλη 
της ΕΖΕΣ, σε εξαρτήσεις και εδάφη των 
κρατών μελών του ΕΟΧ ή σε χώρες που 
έχουν υπογράψει συνθήκη προσχώρησης 
με την Ένωση, εάν οι εν λόγω φορείς 
εκμετάλλευσης αεροσκαφών δεν έχουν 
λάβει δωρεάν δικαιώματα εκπομπής το 
2012 ή, εφόσον έχουν λάβει τέτοια 

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 16 της 
οδηγίας 2003/87/ΕΚ, τα κράτη μέλη δεν 
λαμβάνουν μέτρα κατά των φορέων 
εκμετάλλευσης αεροσκαφών όσον αφορά 
τις υποχρεώσεις οι οποίες ορίζονται στο 
άρθρο 12 παράγραφος 2α και στο άρθρο 
14 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ 
και οι οποίες έχουν γεννηθεί πριν από την 
1η Ιανουαρίου 2014 σε σχέση με 
δραστηριότητες προς ή από αεροδρόμια 
που βρίσκονται σε χώρες εκτός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν είναι μέλη 
του ΕΟΧ, σε εξαρτήσεις και εδάφη των 
κρατών μελών του ΕΟΧ ή σε χώρες που 
έχουν υπογράψει συνθήκη προσχώρησης 
με την Ένωση, εάν οι εν λόγω φορείς 
εκμετάλλευσης αεροσκαφών δεν έχουν 
λάβει δωρεάν δικαιώματα εκπομπής το 
2012 ή, εφόσον έχουν λάβει τέτοια 
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δικαιώματα, έχουν επιστρέψει αντίστοιχο 
αριθμό δικαιωμάτων στα κράτη μέλη για 
ακύρωση.

δικαιώματα, έχουν επιστρέψει αντίστοιχο 
αριθμό δικαιωμάτων στα κράτη μέλη για 
ακύρωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν έχουν συμφωνήσει όλες οι χώρες ΕΖΕΣ να μεταφέρουν την οδηγία 2003/87/ΕΚ στο 
εσωτερικό τους δίκαιο· μόνο τα κράτη ΕΖΕΣ που είναι επίσης και μέλη του ΕΟΧ το έχουν 
πράξει (ήτοι η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία αλλά όχι η Ελβετία). Συνεπώς, το 
κείμενο θα πρέπει να κάνει μνεία στα κράτη ΕΟΧ και όχι στα κράτη ΕΖΕΣ.

Τροπολογία 22
Françoise Grossetête, Christine De Veyrac

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα δικαιώματα που ακυρώνονται σύμφωνα 
με το άρθρο 2 δεν λαμβάνονται υπόψη για 
τον υπολογισμό των δικαιωμάτων χρήσης 
διεθνών πιστωτικών μορίων στο πλαίσιο 
της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

Τα δικαιώματα που ακυρώνονται σύμφωνα 
με το άρθρο 2 δεν λαμβάνονται υπόψη για 
τον υπολογισμό των δικαιωμάτων χρήσης 
διεθνών πιστωτικών μορίων στο πλαίσιο 
της οδηγίας 2003/87/ΕΚ. Τα διεθνή 
πιστωτικά μόρια που αγοράστηκαν από 
τους αερομεταφορείς πριν να τεθεί σε 
ισχύ η παρούσαν απόφαση σύμφωνα με 
την οδηγία 2008/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
19ης Νοεμβρίου 2008 για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/EΚ 
ώστε να ενταχθούν οι αεροπορικές 
δραστηριότητες στο σύστημα εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας1

μπορούν να χρησιμοποιηθούν το 2013 
εντός του ορίου του 15% της ποσότητας 
των ακυρωθέντων ή επιστραφέντων 
δικαιωμάτων τους.
____________
1 ΕΕ L 8, 13.1.2009, σ. 3

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ασφάλεια δικαίου και να μην αδικηθούν οι 'ενάρετες' 
επιχειρήσεις που έχουν προετοιμαστεί καθόλο το 2012 να εφαρμόσουν την οδηγία για τις 
αεροπορικές μεταφορές. Αυτή η διάταξη επιτρέπει επίσης την εξασφάλιση ισότιμης μεταχείρισης 
των φορέων εκμετάλλευσης είτε αυτοί αντλούν οφέλη είτε όχι από την παρούσα παρέκκλιση.

Τροπολογία 23
Peter Liese

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α
Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τις 
εισπράξεις που προέρχονται από τον 
πλειστηριασμό δικαιωμάτων σε διεθνείς 
προσπάθειες για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής, ιδίως, για τη μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 
για την προσαρμογή στις επιπτώσεις της 
αλλαγής του κλίματος σε αναπτυσσόμενες 
χώρες και για τη χρηματοδότηση της 
έρευνας και της ανάπτυξης με 
αντικείμενο τον περιορισμό και την 
προσαρμογή, περιλαμβανομένου 
ειδικότερα στους τομείς της 
αεροναυτικής και των αερομεταφορών. 
Τα έσοδα από τον πλειστηριασμό πρέπει 
επίσης να χρησιμοποιούνται για τις 
μεταφορές με χαμηλές εκπομπές. Με τα 
έσοδα από τον πλειστηριασμό θα πρέπει 
επίσης να χρηματοδοτούνται οι 
συνεισφορές στο Παγκόσμιο Ταμείο 
Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας, και στο Πράσινο 
Ταμείο για το Κλίμα στο πλαίσιο της 
UNFCCC, καθώς και τα μέτρα για την 
αποτροπή της αποδάσωσης και τη 
διευκόλυνση της προσαρμογής των 
αναπτυσσόμενων χωρών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων επί της τρέχουσας οδηγίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
επέμεινε σε μία σαφή και νομικά δεσμευτική διάθεση κονδυλίων. Εκείνη την εποχή, τα κράτη 
μέλη δεν ήταν έτοιμα να το δεχθούν και έτσι στην οδηγία έχει περιληφθεί μόνο μία σύσταση. Θα 
διευκόλυνε την αποδοχή του συστήματος της ΕΕ εάν τα κράτη μέλη δέχονταν να αναλάβουν μία 
σαφέστερη δέσμευση. Θα μπορούσαν να δημιουργηθούν, σε συνεργασία με τρίτες χώρες, κοινά 
ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενο τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών στον 
τομέα των αερομεταφορών. Η συμβολή τους στην προσαρμογή και τον μετριασμό των 
επιπτώσεων που προβλέπει δύο κονδύλια από τα ΗΕ θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη για τη 
διευκόλυνση της στήριξης των αναπτυσσόμενων χωρών.

Τροπολογία 24
Satu Hassi, Sabine Wils

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α
Το άρθρο 3δ παράγραφος 4 της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο:
Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τις 
εισπράξεις που προέρχονται από τον 
πλειστηριασμό δικαιωμάτων σε διεθνείς 
προσπάθειες για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής, ιδίως, για τη μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 
για την προσαρμογή στις επιπτώσεις της 
αλλαγής του κλίματος σε αναπτυσσόμενες 
χώρες και για τη χρηματοδότηση της 
έρευνας και της ανάπτυξης με 
αντικείμενο τον περιορισμό και την 
προσαρμογή, περιλαμβανομένου 
ειδικότερα στους τομείς της 
αεροναυτικής και των αερομεταφορών. 
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 αποδάσωσης και 
τη διευκόλυνση της προσαρμογής των 
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αναπτυσσόμενων χωρών.
Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τακτικά την 
Επιτροπή σχετικά με τις δράσεις που 
λαμβάνουν κατ’ εφαρμογή της παρούσας 
παραγράφου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ θα εξακολουθήσει να καλύπτει τις διεθνείς 
αεροπορικές μεταφορές μέχρις ότου εφαρμοστεί ένα αποτελεσματικό παγκόσμιο σύστημα ικανό 
να περιορίσει τον αντίκτυπο του τομέα στο κλίμα. Προκειμένου να δημιουργηθεί κλίμα 
εμπιστοσύνης προς το σύστημα της ΕΕ, οι εισπράξεις θα πρέπει να προορίζονται αναμφίβολα 
στη διεθνή χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος στην οποία 
περιλαμβάνεται και χρηματοδότηση για την Ε&Α με σκοπό τη μείωση του αντίκτυπου του τομέα 
στο κλίμα.


