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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν την τροποποιεί, σημαίνονται με έντονους
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για προσωρινή παρέκκλιση από την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας
(COM(2012)0697 – C7-0385/2012 – 2012/0328(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2012)0697),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 192 παράγραφος 1 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0385/2012),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής, της …1,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών, της …2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και 
Τουρισμού (A7-0000/2012),

1. εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

                                               
1 ΕΕ C ...
2 ΕΕ C ...
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Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2

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, 
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, 
για τα ημερολογιακά έτη 2010 έως 2012,
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. 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

Με την εν λόγω τροπολογία διευκρινίζεται ότι η παρέκκλιση από το άρθρο 16 της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ αφορά μόνο τις απαιτήσεις για τα ημερολογιακά έτη 2010 έως 2012. Προκειμένου 
να μην χρειαστεί να μεταφερθεί η απόφαση από τα κράτη μέλη, το πεδίο εφαρμογής της 
παρέκκλισης θα πρέπει να διευκρινιστεί με ιδιαίτερη σαφήνεια ώστε να μην υπάρχουν ασάφειες.
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Τροπολογία 2

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει από 
τη συνέλευση του ΔΟΠΑ να καταλήξει σε 
συμφωνία για την εκπόνηση ενός 
παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου με 
ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα 
εφαρμογής καθώς και 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

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι προσδοκίες της ΕΕ από τη συνέλευση του ΔΟΠΑ είναι ιδιαίτερα 
σαφείς και ότι δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί επιτυχία οποιοδήποτε αποτέλεσμα.

Τροπολογία 3

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

(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 χορηγήθηκαν 
για τις συγκεκριμένες δραστηριότητες για
το 2012. Για τον ίδιο λόγο, τα δικαιώματα 
αυτά δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
για τον υπολογισμό των δικαιωμάτων 
χρήσης διεθνών πιστωτικών μορίων στο 
πλαίσιο της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως προαναφέρθηκε, η διατύπωση δεν θα πρέπει να αφήνει περιθώριο για ερμηνείες. Ως εκ 
τούτου, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο αριθμός των δικαιωμάτων που πρέπει να επιστραφούν 
εξαρτάται από το μερίδιο των εξακριβωμένων τονοχιλιομέτρων των σχετικών αεροπορικών 
δραστηριοτήτων βάσει του έτους αναφοράς 2010. Ειδάλλως, οι φορείς εκμετάλλευσης 
αεροσκαφών θα μπορούσαν να υπολογίσουν τον αριθμό με διαφορετικό τρόπο. Επιπλέον, θα 
πρέπει να καταστεί σαφές ότι μόνο τα δικαιώματα για τις αεροπορικές μεταφορές για το 2012 
μπορούν να επιστραφούν για ακύρωση. Σε διαφορετική περίπτωση, θα υπάρχει αλλοίωση του 
αριθμού των δικαιωμάτων σε κυκλοφορία σε σχέση με το 15% των δικαιωμάτων που πρέπει να 
εκπλειστηριαστούν (βλέπε τροπολογία 4).

Τροπολογία4

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Δικαιώματα που δεν έχουν χορηγηθεί 
σε αυτούς τους φορείς ή που έχουν 
επιστραφεί ακυρώνονται. Ο αριθμός των 
εκπλειστηριαζόμενων δικαιωμάτων στον 
κλάδο των αερομεταφορών είναι 
σύμφωνος με τις διατάξεις του άρθρου 3δ 
παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ,

(4) Δικαιώματα για τις αεροπορικές 
μεταφορές για το 2012 που δεν έχουν 
χορηγηθεί σε αυτούς τους φορείς ή που 
έχουν επιστραφεί ακυρώνονται. Ο αριθμός 
των εκπλειστηριαζόμενων από τα κράτη 
μέλη δικαιωμάτων στον κλάδο των 
αερομεταφορών θα πρέπει να μειωθεί 
σύμφωνα με τους υπολογισμούς της 
Επιτροπής μέχρι να φθάσει στο 15% του 
συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων που 
τέθηκαν σε κυκλοφορία το 2012.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χωρίς αυτή την αλλαγή δεν θα υπήρχε νομική βάση για τη μείωση του αριθμού των 
εκπλειστηριαζόμενων δικαιωμάτων. Για να καταστεί δυνατός ο εκπλειστηριασμός μειωμένου 
αριθμού δικαιωμάτων, λαμβανομένων υπόψη των ακυρώσεων των δωρεάν δικαιωμάτων 
σύμφωνα με το άρθρο 2, η απόφαση πρέπει να περιλαμβάνει παρέκκλιση από το άρθρο 3δ της 
οδηγίας, και ιδίως από τις παραγράφους 1 και 3. Κατά συνέπεια, εκπλειστηριάζεται το 15% του 
συνολικού αριθμού δικαιωμάτων σε κυκλοφορία.
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Τροπολογία5

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, η 
ισχύουσα παρέκκλιση θα πρέπει να 
ισχύσει για ανώτατο χρονικό διάστημα 
ενός έτους. Περαιτέρω νομοθετική δράση 
κρίνεται σκόπιμη μόνο εάν σημειωθεί 
σαφής και επαρκής πρόοδος στις 
εκπομπές της διεθνούς αεροπορίας στη 
συνέλευση του ΔΟΠΑ, 
συμπεριλαμβανομένης της επίτευξης 
συμφωνίας για ένα παγκόσμιο 
αγορακεντρικό μέτρο που θα συνοδεύεται 
από ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα 
εφαρμογής και για ένα πλαίσιο που δεν θα 
εισάγει διακρίσεις και θα καλύπτει 
πλήρως τις εκπομπές από τις διεθνείς 
αερομεταφορές με την εφαρμογή εθνικών 
και περιφερειακών αγορακεντρικών 
μέτρων, εν αναμονή της εφαρμογής του 
παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι η πρόταση ισχύει μόνο για ένα έτος και, εάν η συνέλευση του ΔΟΠΑ 
τον Σεπτέμβριο του 2013 δεν καταλήξει σε κάποια ουσιαστική λύση, η οδηγία θα εφαρμοστεί 
όπως προβλέπεται, καλύπτοντας μεταξύ άλλων τις διηπειρωτικές πτήσεις.

Τροπολογία 6

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 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 

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 16 της 
οδηγίας 2003/87/ΕΚ, τα κράτη μέλη δεν 
λαμβάνουν μέτρα κατά των φορέων 
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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 
δικαιώματα, έχουν επιστρέψει αντίστοιχο
αριθμό δικαιωμάτων στα κράτη μέλη για 
ακύρωση.

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 
για τα ημερολογιακά έτη 2010 έως 2012
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 δικαιώματα, έχουν επιστρέψει τον 
αριθμό δικαιωμάτων του 2012 στον κλάδο 
των αερομεταφορών ο οποίος αντιστοιχεί 
στο μερίδιο των εξακριβωμένων 
τονοχιλιομέτρων της εν λόγω 
δραστηριότητας κατά το έτος αναφοράς 
2012 στα κράτη μέλη για ακύρωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την εν λόγω τροπολογία διευκρινίζεται ότι η παρέκκλιση από το άρθρο 16 της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ αφορά μόνο τις απαιτήσεις για τα ημερολογιακά έτη 2010 έως 2012. Προκειμένου 
να μην χρειαστεί να μεταφερθεί η απόφαση από τα κράτη μέλη, το πεδίο εφαρμογής της 
παρέκκλισης θα πρέπει να διευκρινιστεί με ιδιαίτερη σαφήνεια ώστε να μην υπάρχουν ασάφειες.

Τροπολογία7

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη ακυρώνουν όλα τα 
δικαιώματα εκπομπής για το 2012, για 
πτήσεις από και προς τα αεροδρόμια που 
αναφέρονται στο άρθρο 1, τα οποία είτε 
δεν έχουν χορηγηθεί είτε, εάν έχουν 
χορηγηθεί, έχουν επιστραφεί σε αυτά.

Τα κράτη μέλη ακυρώνουν όλα τα 
δικαιώματα εκπομπής στον κλάδο των 
αερομεταφορών για το 2012, για πτήσεις 
από και προς τα αεροδρόμια που 
αναφέρονται στο άρθρο 1, τα οποία είτε 
δεν έχουν χορηγηθεί είτε, εάν έχουν 
χορηγηθεί, έχουν επιστραφεί σε αυτά. 
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3δ της 
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οδηγίας 2003/87/ΕΚ, τα κράτη μέλη 
εκπλειστηριάζουν μειωμένο αριθμό 
δικαιωμάτων στον κλάδο των 
αερομεταφορών σε σχέση με το 2012. Η 
εν λόγω μείωση αντανακλά τον αναλογικά 
μικρότερο αριθμό συνολικών 
δικαιωμάτων σε κυκλοφορία στον κλάδο 
των αερομεταφορών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χωρίς αυτή την αλλαγή δεν θα υπήρχε νομική βάση για τη μείωση του αριθμού των 
εκπλειστηριαζόμενων δικαιωμάτων. Για να καταστεί δυνατός ο εκπλειστηριασμός μειωμένου 
αριθμού δικαιωμάτων, λαμβανομένων υπόψη των ακυρώσεων των δωρεάν δικαιωμάτων 
σύμφωνα με το άρθρο 2, η απόφαση πρέπει να περιλαμβάνει παρέκκλιση από το άρθρο 3δ της 
οδηγίας, και ιδίως από τις παραγράφους 1 και 3. Κατά συνέπεια, εκπλειστηριάζεται το 15% του 
συνολικού αριθμού δικαιωμάτων σε κυκλοφορία.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η ισχύουσα νομοθεσία:

Το 2008, κατόπιν μακράς και προσεκτικής εξέτασης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο Υπουργών κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τη συμπερίληψη της αεροπορίας 
στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ) της ΕΕ.

Το Συμβούλιο ενέκρινε τη νομοθεσία ομόφωνα ενώ το Κοινοβούλιο με περισσότερο από 
το 90% των ψήφων του. Η λογική που οδήγησε στη συμπερίληψη της αεροπορίας στο ΣΕΔΕ 
της ΕΕ υπαγορεύτηκε από την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι ταχέως αυξανόμενες εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου στον εν λόγω τομέα. Από το 1990, έτος αναφοράς του πρωτοκόλλου του 
Κιότο, και έπειτα, οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στον κλάδο των αερομεταφορών 
έχουν αυξηθεί περίπου κατά 100%. Το γεγονός αυτό έρχεται σε μεγάλο βαθμό σε αντίθεση 
με την επιταγή για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τον στόχο των «2 
βαθμών», ο οποίος έχει εγκριθεί στο πλαίσιο διαφόρων διασκέψεων της διεθνούς κοινότητας, 
όπως στη Διάσκεψη του Κανκούν.
Επιπλέον, θα ήταν ανεύθυνο εκ μέρους μας να μην αντιμετωπίσουμε τις εκπομπές στον 
κλάδο των αερομεταφορών από άποψη συνοχής και ισότιμης μεταχείρισης άλλων κλάδων και 
μέσων μεταφοράς που υπόκεινται σε ρυθμίσεις στην ΕΕ και στα κράτη μέλη. Το ΣΕΔΕ για 
τις αερομεταφορές είναι ιδιαίτερα μετριοπαθές σε σχέση με εκείνο που ισχύει για άλλους 
τομείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κλάδος των αερομεταφορών θα πρέπει να μειώσει τις 
εκπομπές του μόνο κατά 5% έως το 2020 σε σύγκριση με τη μείωση του 21% που ισχύει για 
άλλους κλάδους και, επιπλέον, έχει πρόσβαση σε μειώσεις από άλλους τομείς. Τα 
εκπλειστηριαζόμενα δικαιώματα στον κλάδο των αερομεταφορών ανέρχονται μόνο σε 15% 
σε σύγκριση με το 100% στον τομέα της ενέργειας και τον μειωμένο αριθμό δωρεάν 
δικαιωμάτων που κατανέμονται σε πολλούς κλάδους. Η επιβάρυνση για τους επιβάτες και τις 
αεροπορικές εταιρείες δεν είναι μεγάλη. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η αύξηση 
της τιμής του εισιτηρίου για μια διηπειρωτική πτήση δεν θα υπερέβαινε τα 2 ευρώ, εάν οι 
αερογραμμές δεν συμπεριλάμβαναν στην τιμή τις πιστοποιημένες μειώσεις εκπομπών που 
έχουν αποκτήσει δωρεάν. 
Πολλές ευρωπαϊκές και μη ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες έχουν ήδη αυξήσει ελαφρώς 
τις τιμές τους λόγω της θέσπισης του ΣΕΔΕ της ΕΕ.
 Για παράδειγμα, η Ryanair έχει αυξήσει την τιμή του εισιτηρίου κατά 25 λεπτά ανά πτήση1. 
Πολλοί φόροι και τέλη που έχουν εισαγάγει κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες, όπως οι 
ΗΠΑ και η Ινδία, συνεπάγονται πολύ μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση.
«Η επιβάρυνση λόγω ΣΕΔΕ για μια πτήση από το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου με 
προορισμό τη Σαγκάη είναι χαμηλότερη από το κόστος ενός καφέ στο Χίθροου» (J.G. 
Gerbrandy, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας 
των Τροφίμων).

Η ισχύουσα νομοθεσία καλύπτει όλες τις πτήσεις από και προς την Ευρώπη ενώ οι 
αεροπορικές εταιρείες τρίτων χωρών συμμετέχουν στο ΣΕΔΕ όταν πτήσεις τους ξεκινούν 
ή/και καταλήγουν στην Ευρώπη. Οι εισερχόμενες και εξερχόμενες πτήσεις έχουν 
συμπεριληφθεί κυρίως για περιβαλλοντικούς λόγους, δεδομένου ότι τα δύο τρίτα των 
εκπομπών προέρχονται από διηπειρωτικές πτήσεις και μόνο το ένα τρίτο αυτών προέρχεται 

                                               
1 Η Ryanair εκτελεί κυρίως πτήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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από πτήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εν λόγω διάταξη μελετήθηκε προσεκτικά από 
νομικούς εμπειρογνώμονες όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και ανεξάρτητους και 
η αξιολόγηση έδειξε ότι είναι πλήρως συμβατή με το διεθνές δίκαιο.

Η αμφισβήτηση από τρίτες χώρες και μια κριτική αξιολόγηση:

Προτού ακόμα εγκριθεί η νομοθεσία, τρίτες χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα εξέφρασαν την 
αντίθεσή τους στη συμπερίληψη των πτήσεων των αντίστοιχων αερογραμμών τους. Παρ’ όλα 
αυτά, λόγω της νομικής αξιολόγησης και των πολιτικών και περιβαλλοντικών επιχειρημάτων 
για ίση μεταχείριση, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποφάσισαν να συμπεριλάβουν τις 
αερογραμμές των τρίτων χωρών με το σκεπτικό να μην εισαγάγουν διακρίσεις. Η ένωση 
αερομεταφορών των ΗΠΑ και τρεις αεροπορικές εταιρείες των ΗΠΑ εξέφρασαν αμφιβολίες 
για τη νομοθεσία βασιζόμενες στο βρετανικό δίκαιο και η υπόθεση παραπέμφθηκε στο 
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Δικαστήριο απεφάνθη ότι η νομοθεσία συνάδει 
με το διεθνές δίκαιο (απόφαση του Δικαστηρίου της 21ης Δεκεμβρίου, C-366/10). Οι τρίτες 
χώρες προέβαλαν το επιχείρημα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιβάλει χρέωση στις 
αερογραμμές τους για τη χρήση του δικού τους εναέριου χώρου, για παράδειγμα για τις 
πτήσεις που εκτελούνται στην επικράτεια των ΗΠΑ. Αυτό όμως δεν ισχύει καθώς το ΣΕΔΕ 
της ΕΕ αφορά τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις από αεροδρόμια και το μέτρο υπολογισμού 
είναι οι εκπομπές στη διάρκεια της πτήσης. Δεν πρόκειται για κάποια ιδιαιτερότητα του 
ΣΕΔΕ της ΕΕ. Η ίδια αρχή εφαρμόζεται για τις επιβαρύνσεις και τους φόρους που εισάγουν 
διάφορες χώρες όπως το ΗΒ και η Γερμανία. Ο βρετανικός δασμός επιβατών αερογραμμών 
(APD) είναι υψηλότερος για μια πτήση με προορισμό την πόλη του Μεξικού απ’ ό, τι για μια 
πτήση με προορισμό το Τορόντο του Καναδά. 

Πτήση από το Λονδίνο προς την πόλη του Μεξικού
Για μια πτήση από το Λονδίνο με προορισμό την 
πόλη του Μεξικού σε διακεκριμένη θέση μετά την 
1η Απριλίου 2012 (περίπου 5.000 μίλια), ο δασμός 
APD ανέρχεται σε 162 λίρες στερλίνες (195 ευρώ / 
257 δολάρια).

Πτήση από το Λονδίνο προς το Τορόντο

Για μια πτήση με προορισμό το Τορόντο του 
Καναδά (περίπου 3.500 μίλια), ο δασμός APD 
ανέρχεται μόνο σε 130 λίρες στερλίνες (156 ευρώ / 
206 δολάρια).
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Η διαφορά στην τιμή οφείλεται στη διαφορά στην απόσταση. Μεγάλο μέρος της πτήσης 
πραγματοποιείται στον εναέριο χώρο των ΗΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι η παραπάνω διαφορά του 
δασμού APD οφείλεται στη μεγαλύτερη απόσταση η οποία βρίσκεται κατά κύριο λόγο στον 
εναέριο χώρο των ΗΠΑ.
Το ίδιο ισχύει και για τον γερμανικό φόρο αερομεταφορών.

Πτήση από τη Φρανκφούρτη προς τη Βαρσοβία

Για μια πτήση από τη Φρανκφούρτη με προορισμό 
τη Βαρσοβία, ο δασμός ανέρχεται σε 7,50 ευρώ (10 
δολάρια) βάσει του γερμανικού δασμού επιβατών 
αερογραμμών. 

Πτήση από τη Φραγκφούρτη προς το Τόκυο

Για μια πτήση από τη Φραγκφούρτη προς το Τόκυο, ο δασμός 
ανέρχεται σε 42,18 ευρώ (56 δολάρια) βάσει του γερμανικού δασμού επιβατών 
αερογραμμών. 

Αυτό σημαίνει ότι η εν λόγω διαφορά οφείλεται στην πολύ μεγαλύτερη απόσταση η οποία 
βρίσκεται στο μεγαλύτερο μέρος της στον εναέριο χώρο της Ρωσίας.

Τόσο ο γερμανικός όσο και ο βρετανικός δασμός επιβατών είναι αποδεκτοί από τρίτες χώρες 
και δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο τόσο σφοδρής κριτικής ούτε μέτρων αντιποίνων. 
Όπως και στην περίπτωση του ΣΕΔΕ της ΕΕ, οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι δικαιούνται να 
επιβάλλουν επιβαρύνσεις για τις πτήσεις που ξεκινούν ή καταλήγουν στις χώρες προς τις 
οποίες πραγματοποιούν πτήσεις. Σε αυτήν τη λογική βασίζονται και οι φόροι των ΗΠΑ και 
της Ινδίας. Αυτό δείχνει ότι η συζήτηση είναι έντονα πολιτική. Οι ενστάσεις που 
προβάλλονται μπορεί να εδράζονται στον ισχυρισμό ότι η νομοθεσία της ΕΕ δεν είναι τόσο 
σημαντική όσο η νομοθεσία των κρατών μελών. Επίσης, το επιχείρημα ότι η ύπαρξη του 
ΣΕΔΕ της ΕΕ δικαιολογείται γιατί εξυπηρετεί τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής μπορεί 
να είναι ένας λόγος για τη σφοδρή κριτική που ασκούν ορισμένες τρίτες χώρες. Για 
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παράδειγμα, η νέα πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ θέλει να επισημάνει 
ότι το δικό τους νομοσχέδιο Waxman – Markey για την κλιματική αλλαγή, το οποίο κάλυπτε 
μεταξύ άλλων τη διεθνή αεροπορία, καταψηφίστηκε.

Η διαδικασία του ΔΟΠΑ:

Ήδη από το 1997 ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) είναι αρμόδιος 
για τη ρύθμιση των εκπομπών στις αερομεταφορές.
Δυστυχώς, μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί καμία λύση. Η ΕΕ πάντοτε υποστήριζε ότι η 
προτιμώμενη επιλογή είναι σαφώς η σύναψη μιας διεθνούς συμφωνίας και ότι η υποχρέωση 
για συνέχιση των διαπραγματεύσεων προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία για το ΣΕΔΕ της 
ΕΕ. Κατά τη συνεδρίαση του συμβουλίου του ΔΟΠΑ την 9η Νοεμβρίου 2012 σημειώθηκε 
σημαντική πρόοδος όσον αφορά τον στόχο της ρύθμισης των εκπομπών στις αερομεταφορές 
σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχει συσταθεί μια ομάδα υψηλού επιπέδου με σκοπό την εξεύρεση 
λύσης και την παρουσίασή της στην προσεχή Γενική Συνέλευση του ΔΟΠΑ. Η Γενική 
Συνέλευση του ΔΟΠΑ πραγματοποιείται μόνο κάθε τρία έτη και η επόμενη θα 
πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2013. Οι τρίτες χώρες που είναι αντίθετες με το 
ευρωπαϊκό σύστημα πάντοτε δήλωναν ότι επιθυμούν να βρεθεί μια παγκόσμια λύση στους 
κόλπους του ΔΟΠΑ.
Δυστυχώς, μέχρι στιγμής οι χώρες που είναι αντίθετες με το ΣΕΔΕ της ΕΕ δεν έχουν 
καταφέρει να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με το πώς θα πρέπει να επιλύσει το 
πρόβλημα ο ΔΟΠΑ. Ωστόσο, θα πρέπει να αναγνωριστεί η ιδιαίτερα ισχυρή δέσμευση που 
έχουν αναλάβει τα ηγετικά στελέχη του ΔΟΠΑ.

Η πρόταση για αναβολή της τήρησης των υποχρεώσεων:

Υπό το πρίσμα της απόφασης της 9ης Νοεμβρίου 2012 του συμβουλίου του ΔΟΠΑ, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πρόταση για την αναβολή της εφαρμογής του ΣΕΔΕ της 
ΕΕ για τις διηπειρωτικές πτήσεις.

Στις 20 Νοεμβρίου η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την 
αναστολή της εφαρμογής. Η εν λόγω πρόταση έχει ως στόχο να ενισχύσει τη θετική 
δυναμική που έχει διαμορφωθεί στον ΔΟΠΑ και να αυξήσει τις πιθανότητες επιτυχούς 
έκβασης της Συνέλευσης του ΔΟΠΑ του 2013. Πρώτον, επιδιώκεται η εκπόνηση ενός 
παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου και, δεύτερον, η θέσπιση ενός πλαισίου που θα 
διευκολύνει την εφαρμογή από τα κράτη μέλη αγορακεντρικών μέτρων στις διεθνείς 
αερομεταφορές μέχρις ότου τεθεί σε ισχύ το παγκόσμιο αγορακεντρικό μέτρο.

Η πρόταση προβλέπει τη μη εφαρμογή του ΣΕΔΕ της ΕΕ για τις διηπειρωτικές πτήσεις 
όσον αφορά τις εκπομπές για το 2012. Για τις πτήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα 
ισχύει η υποχρέωση της οδηγίας όπως αποφασίστηκε από το Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο το 2008. Κανένα μέτρο δεν εισάγει διακρίσεις, γεγονός που σημαίνει οι 
κανόνες ισχύουν τόσο για τις αεροπορικές εταιρείες που εδρεύουν στην ΕΕ όσο και για 
εκείνες που εδρεύουν εκτός ΕΕ. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται ότι μια αεροπορική εταιρεία 
της ΕΕ που εκτελεί δρομολόγια από ένα αεροδρόμιο της ΕΕ προς μια τρίτη χώρα 
απαλλάσσεται από την υποχρέωση ενώ για τις αεροπορικές εταιρείες τρίτων χωρών που 
εκτελούν δρομολόγια εντός της ΕΕ ισχύουν οι υποχρεώσεις της οδηγίας.
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Σύσταση του εισηγητή:

Ο εισηγητής επικροτεί κατ’ αρχήν την πρόταση της Επιτροπής και συστήνει την άμεση 
έγκρισή της. Βάσει της ισχύουσας οδηγίας, μέχρι την 30ή Απριλίου 2013 οι φορείς 
εκμετάλλευσης αεροσκαφών πρέπει να παραδίδουν τον αριθμό δικαιωμάτων τους. Επομένως, 
για λόγους νομικής σαφήνειας, η νομοθετική διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν 
από τη συγκεκριμένη ημερομηνία, δεδομένου ότι τα επιχειρήματα πρέπει να αξιολογηθούν 
προσεκτικά και οι συνάδελφοι στις επιτροπές ENVI και TRAN θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να προτείνουν τροπολογίες.
Προκύπτει ότι ορισμένες τροπολογίες είναι απαραίτητες για νομικούς λόγους. Το μόνο που 
διευκρινίζεται είναι ο στόχος της πρότασης όπως διατυπώνεται στην αιτιολογική έκθεση, τις 
αιτιολογικές σκέψεις και την ανακοίνωση της Επιτροπής που συνοδεύει την απόφαση.
Δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν σκοπεύει να επιβάλει τη μεταφορά της απόφασης στο δίκαιο 
των κρατών μελών, η διατύπωση που θα χρησιμοποιηθεί στην απόφαση θα πρέπει να είναι 
σαφής ώστε να μην αφήνει περιθώριο για ερμηνεία. Η ρητή αναφορά των απαιτήσεων που θα 
καλύπτει η παρέκκλιση καθώς και του αριθμού και του είδους των δικαιωμάτων που οι 
φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών πρέπει να επιστρέψουν για να χρησιμοποιήσουν την 
παρέκκλιση θα δημιουργήσει νομική ασφάλεια.
Πρέπει επίσης να υπάρχει μια νομική βάση για τη μείωση του αριθμού των 
εκπλειστηριαζόμενων δικαιωμάτων, η οποία μέχρι στιγμής δεν προβλέπεται καθώς η 
πρόταση περιλαμβάνει παρέκκλιση μόνο από το άρθρο 16. Εάν ο υπολογισμός του αριθμού 
των δικαιωμάτων που πρέπει να τεθούν σε πλειστηριασμό δεν αλλάξει, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να εκπλειστηριάζουν τον ίδιο αριθμό δικαιωμάτων, κάτι που σαφώς δεν είναι 
επιθυμητό. Αντ’ αυτού, το ποσοστό που εκπλειστηριάζεται θα πρέπει να αντιστοιχεί στο 15% 
του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων που έχουν κατανεμηθεί στον κλάδο των 
αερομεταφορών για το έτος 2012 (βλέπε τροπολογίες 1, 3, 4, 6, 7).

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι η εφαρμογή του συστήματος μόνο εντός της ΕΕ δεν μπορεί να 
διαρκέσει περισσότερο από ένα έτος. Υπάρχει ισότιμη μεταχείριση όλων των φορέων 
εκμετάλλευσης αεροσκαφών που εκτελούν τις ίδιες πτήσεις. Τα δικαιώματα που πρέπει να 
παραδοθούν έως την 30ή Απριλίου 2013 καλύπτουν το έτος 2012, έτος κατά το οποίο η τιμή 
των ανθρακούχων εκπομπών ήταν ιδιαίτερα χαμηλή (μεταξύ 6 και 8 ευρώ) και οι φορείς 
εκμετάλλευσης αεροσκαφών μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν έως το 15% των πιστωτικών 
μορίων CDM (περίπου 0,4 ευρώ). Γι’ αυτόν τον λόγο, η πιθανότητα στρέβλωσης του 
ανταγωνισμού μεταξύ αεροπορικών εταιρειών της ΕΕ και αεροπορικών εταιρειών τρίτων 
χωρών, από άποψη κινήτρων για την εκτέλεση διαφορετικών δρομολογίων, είναι 
περιορισμένη (για παράδειγμα 13,6 λεπτά για μια πτήση από το Αμβούργο στη 
Φραγκφούρτη). Ωστόσο, η συνέχιση της εν λόγω κατάστασης θα μπορούσε να προκαλέσει 
σοβαρή στρέβλωση του ανταγωνισμού και δεν θα ήταν αρκετά επωφελής για το περιβάλλον. 
Γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει να διευκρινιστεί ότι η αναβολή της τήρησης των υποχρεώσεων δεν 
μπορεί να παραταθεί μετά την 31η Δεκεμβρίου 2013. Πρέπει επίσης να διευκρινιστούν οι 
προσδοκίες της ΕΕ από τη συνέλευση του ΔΟΠΑ. Η μη επίτευξη συμφωνίας δεν θα ήταν 
ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Ήδη στην ισχύουσα νομοθεσία προβλέπεται ότι είναι δυνατή η 
τροποποίηση της νομοθεσίας της ΕΕ σε περίπτωση σύναψης παγκόσμιας συμφωνίας. Πρέπει 
να διευκρινιστεί ότι έως τα τέλη του 2013 δεν θα έχει συναφθεί παγκόσμια συμφωνία που να 
καλύπτει ικανοποιητικά τις εκπομπές των αερομεταφορών. Γι’ αυτόν τον λόγο, στο 
μεσοδιάστημα είναι απαραίτητη η θέσπιση ενός πλαισίου για τα περιφερειακά και εθνικά 
συστήματα. Ωστόσο, η ΕΕ δεν θα πρέπει να δεχτεί την κατάργηση της ισχύουσας νομοθεσία



PR\922238EL.doc 17/17 PE502.041v01-00

EL

απλώς και μόνο με την προοπτική επίτευξης συμφωνίας στον ΔΟΠΑ (βλέπε τροπολογίες 2 
και 5).

Η πρόταση της Επιτροπής παρέχει τη δυνατότητα να καταστεί απόλυτα σαφές ότι η ΕΕ δεν 
είναι εκείνη που στέκεται εμπόδιο στη σύναψη μιας διεθνούς συμφωνίας. Αν ακόμα και 
μετά την έγκριση της παρούσας πρότασης οι τρίτες χώρες δεν δεσμευτούν στην πράξη σε 
επίπεδο ΔΟΠΑ, θα υπάρχει η αδιάψευστη απόδειξη ότι εκείνοι που ανέκαθεν επιθυμούσαν 
μια διεθνή λύση σε επίπεδο ΔΟΠΑ δεν προτίθενται στην πραγματικότητα να αναλάβουν 
δεσμεύσεις. Αντιθέτως, εάν ο ΔΟΠΑ καταλήξει σε συμφωνία, αυτό θα είναι το ιδανικό για 
όλους, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


