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Τροπολογία 17
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
–

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ νωρίς για να προδικάσουμε την παρούσα στιγμή μια διεθνή σύμβαση που δεν έχει 
συναφθεί ακόμα σε επίπεδο ΔΟΠΑ και να επιβάλουμε επιβαρύνσεις στους αερομεταφορείς που 
δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις οποίες δεν υπάρχουν αντίστοιχες σε 
παγκόσμιο επίπεδο.

Τροπολογία 18
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η Ένωση καταβάλλει προσπάθειες με 
σκοπό να διασφαλίσει μια μελλοντική 
διεθνή συμφωνία για τον έλεγχο των 
επιπτώσεων από τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου που οφείλονται στις 
αεροπορικές μεταφορές και, παράλληλα, 
περιορίζει τις επιπτώσεις στην κλιματική 
αλλαγή από τις δραστηριότητες των 
αεροπορικών μεταφορών από και προς τα 
αεροδρόμια της Ένωσης προβαίνοντας 
σε αυτόνομες ενέργειες. Προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ότι οι στόχοι αυτοί 
αλληλοϋποστηρίζονται και δεν 
συγκρούονται μεταξύ τους, είναι σκόπιμο 
να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις και οι 
θέσεις που διατυπώνονται σε διεθνή 
πλαίσια και ιδίως να ληφθεί υπόψη το 

διαγράφεται
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ψήφισμα που εξέδωσε η Διεθνής 
Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας 
(ΔΟΠΑ) κατά την 38η συνέλευσή της και 
το οποίο περιέχει την «Ανακεφαλαιωτική 
έκθεση της μόνιμης πολιτικής και των 
πρακτικών της ΔΟΠΑ στον τομέα της 
προστασίας του περιβάλλοντος».

Or. nl

Τροπολογία 19
Werner Langen, Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η Ένωση καταβάλλει προσπάθειες με 
σκοπό να διασφαλίσει μια μελλοντική 
διεθνή συμφωνία για τον έλεγχο των 
επιπτώσεων από τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου που οφείλονται στις 
αεροπορικές μεταφορές και, παράλληλα, 
περιορίζει τις επιπτώσεις στην κλιματική 
αλλαγή από τις δραστηριότητες των 
αεροπορικών μεταφορών από και προς τα 
αεροδρόμια της Ένωσης προβαίνοντας 
σε αυτόνομες ενέργειες. Προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ότι οι στόχοι αυτοί 
αλληλοϋποστηρίζονται και δεν 
συγκρούονται μεταξύ τους, είναι σκόπιμο 
να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις και οι 
θέσεις που διατυπώνονται σε διεθνή 
πλαίσια και ιδίως να ληφθεί υπόψη το 
ψήφισμα που εξέδωσε η Διεθνής 
Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας 
(ΔΟΠΑ) κατά την 38η συνέλευσή της και 
το οποίο περιέχει την «Ανακεφαλαιωτική 
έκθεση της μόνιμης πολιτικής και των 
πρακτικών της ΔΟΠΑ στον τομέα της 
προστασίας του περιβάλλοντος».

(1) Η Ένωση καταβάλλει προσπάθειες με 
σκοπό να διασφαλίσει μια μελλοντική 
διεθνή συμφωνία για τον έλεγχο των 
επιπτώσεων από τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου που οφείλονται στις 
αεροπορικές μεταφορές. Είναι σκόπιμο να 
ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις και οι θέσεις 
που διατυπώνονται σε διεθνή πλαίσια και 
ιδίως να ληφθεί υπόψη το ψήφισμα που 
εξέδωσε η Διεθνής Οργάνωση Πολιτικής 
Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) κατά την 38η 
συνέλευσή της και το οποίο περιέχει την 
«Ανακεφαλαιωτική έκθεση της μόνιμης 
πολιτικής και των πρακτικών της ΔΟΠΑ 
στον τομέα της προστασίας του 
περιβάλλοντος».

Or. de

Τροπολογία 20
Holger Krahmer
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η Ένωση καταβάλλει προσπάθειες με 
σκοπό να διασφαλίσει μια μελλοντική 
διεθνή συμφωνία για τον έλεγχο των 
επιπτώσεων από τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου που οφείλονται στις 
αεροπορικές μεταφορές και, παράλληλα, 
περιορίζει τις επιπτώσεις στην κλιματική 
αλλαγή από τις δραστηριότητες των 
αεροπορικών μεταφορών από και προς τα 
αεροδρόμια της Ένωσης προβαίνοντας σε 
αυτόνομες ενέργειες. Προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ότι οι στόχοι αυτοί 
αλληλοϋποστηρίζονται και δεν 
συγκρούονται μεταξύ τους, είναι σκόπιμο 
να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις και οι 
θέσεις που διατυπώνονται σε διεθνή 
πλαίσια και ιδίως να ληφθεί υπόψη το 
ψήφισμα που εξέδωσε η Διεθνής 
Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας 
(ΔΟΠΑ) κατά την 38η συνέλευσή της και 
το οποίο περιέχει την «Ανακεφαλαιωτική 
έκθεση της μόνιμης πολιτικής και των 
πρακτικών της ΔΟΠΑ στον τομέα της 
προστασίας του περιβάλλοντος».

(1) Η Ένωση καταβάλλει προσπάθειες με 
σκοπό να διασφαλίσει μια μελλοντική 
διεθνή συμφωνία για τον έλεγχο των 
επιπτώσεων από τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου που οφείλονται στις διεθνείς 
αεροπορικές μεταφορές και, παράλληλα, 
περιορίζει τις επιπτώσεις στην κλιματική 
αλλαγή από τις αεροπορικές μεταφορές
στην Ένωση και τον ΕΟΧ προβαίνοντας 
σε αυτόνομες ενέργειες. Προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ότι οι στόχοι αυτοί 
αλληλοϋποστηρίζονται και δεν 
συγκρούονται μεταξύ τους, είναι σκόπιμο 
να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις και οι 
θέσεις που διατυπώνονται σε διεθνή 
πλαίσια και ιδίως να ληφθεί υπόψη το 
ψήφισμα που εξέδωσε η Διεθνής 
Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας 
(ΔΟΠΑ) κατά την 38η συνέλευσή της και 
το οποίο περιέχει την «Ανακεφαλαιωτική 
έκθεση της μόνιμης πολιτικής και των 
πρακτικών της ΔΟΠΑ στον τομέα της 
προστασίας του περιβάλλοντος».

Or. en

Τροπολογία 21
Satu Hassi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Εξυπακούεται ότι, όταν 
δραστηριοποιούνται στο έδαφός της ΕΕ, 
οι αεροπορικές εταιρείες πρέπει να 
συμμορφώνονται με την ενωσιακή 
νομοθεσία. Θα πρέπει να σημειωθεί 
επίσης ότι, στην ΕΕ, ο τομέας των 
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αεροπορικών μεταφορών επωφελείται 
από μια σειρά επιδοτήσεων, όπως είναι η 
χορήγηση απαλλαγής από τον ΦΠΑ, σε 
αντίθεση με τις λοιπές καταναλωτικές 
υπηρεσίες, καθώς και από τους φόρους 
επί των καυσίμων. Ο τομέας επωφελείται 
επίσης από τους ιδιαίτερα γενναιόδωρους 
κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις που 
χορηγούνται βάσει των κοινοτικών 
κατευθύνσεων για τη χρηματοδότηση 
των αερολιμένων και τις κρατικές 
ενισχύσεις σε αεροπορικές εταιρείες για 
την έναρξη νέων γραμμών με αναχώρηση 
από περιφερειακούς αερολιμένες. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει τις 
εν λόγω απαλλαγές και να συμπεριλάβει 
τον ΦΠΑ σε όλες τις ενδοενωσιακές 
πτήσεις και τις πτήσεις με προέλευση την 
ΕΕ εφόσον θεωρούνται καταναλωτική 
υπηρεσία της ΕΕ. Η Επιτροπή θα πρέπει 
επίσης να επαναδιαπραγματευθεί όλες τις 
συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών 
ώστε να εξασφαλίσει ότι επιτρέπεται και 
ενθαρρύνεται η φορολογία των καυσίμων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμο να αντιμετωπιστούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στον τομέα των 
μεταφορών οι οποίες οφείλονται στις απαλλαγές που χορηγούνται στις αεροπορικές μεταφορές.

Τροπολογία 22
Werner Langen, Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Κατά συνέπεια, είναι επιθυμητό να 
θεωρείται προσωρινά ότι ικανοποιούνται 
οι απαιτήσεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου4 όταν πληρούνται οι 
υποχρεώσεις όσον αφορά ένα ορισμένο 
ποσοστό των εκπομπών που οφείλονται 

διαγράφεται
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σε πτήσεις από και προς αεροδρόμια 
τρίτων χωρών. Με τον τρόπο αυτόν, η 
Ένωση υπογραμμίζει ότι μπορούν να 
ισχύσουν απαιτήσεις όσον αφορά 
ορισμένα ποσοστά εκπομπών που 
προέρχονται από πτήσεις από και προς 
αεροδρόμια χωρών του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), κατά τον ίδιο 
τρόπο όπως μπορούν να θεσπιστούν και 
νομικές απαιτήσεις για τις εκπομπές που 
οφείλονται στις περισσότερες πτήσεις 
από και προς τα αεροδρόμια αυτά.
__________________
4 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 
την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ 
(ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32).

Or. de

Τροπολογία 23
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Κατά συνέπεια, είναι επιθυμητό να 
θεωρείται προσωρινά ότι ικανοποιούνται 
οι απαιτήσεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου4 όταν πληρούνται οι 
υποχρεώσεις όσον αφορά ένα ορισμένο 
ποσοστό των εκπομπών που οφείλονται 
σε πτήσεις από και προς αεροδρόμια
τρίτων χωρών. Με τον τρόπο αυτόν, η 
Ένωση υπογραμμίζει ότι μπορούν να 
ισχύσουν απαιτήσεις όσον αφορά 
ορισμένα ποσοστά εκπομπών που 
προέρχονται από πτήσεις από και προς 
αεροδρόμια χωρών του Ευρωπαϊκού 

(2) Η θέσπιση της απόφασης 
αριθ. 377/2013/ΕΕ για προσωρινή 
παρέκκλιση από την οδηγία 2003/87/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου4 έχει διευκολύνει την 
επίτευξη προόδου από τη ΔΟΠΑ.
Προκειμένου να δοθεί ώθηση και να 
διευκολυνθεί η επίτευξη συμφωνίας για 
τη θέσπιση ενός παγκόσμιου 
αγορακεντρικού μέτρου σχετικά με τις 
εκπομπές των διεθνών αεροπορικών 
μεταφορών στο πλαίσιο της επόμενης 
συνέλευσης της ΔΟΠΑ, είναι σκόπιμο να 
αναβληθεί η επιβολή υποχρεώσεων για τις 
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Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), κατά τον ίδιο 
τρόπο όπως μπορούν να θεσπιστούν και 
νομικές απαιτήσεις για τις εκπομπές που 
οφείλονται στις περισσότερες πτήσεις 
από και προς τα αεροδρόμια αυτά.

πτήσεις από και προς αεροδρόμια που 
βρίσκονται εκτός της Ένωσης και του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

__________________ __________________
4 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 την 
τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ (ΕΕ L 
275 της 25.10.2003, σ. 32).

4 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 την 
τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ (ΕΕ L 
275 της 25.10.2003, σ. 32).

Or. en

Τροπολογία 24
Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Κατά συνέπεια, είναι επιθυμητό να 
θεωρείται προσωρινά ότι ικανοποιούνται 
οι απαιτήσεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου4 όταν πληρούνται οι 
υποχρεώσεις όσον αφορά ένα ορισμένο 
ποσοστό των εκπομπών που οφείλονται σε 
πτήσεις από και προς αεροδρόμια τρίτων 
χωρών. Με τον τρόπο αυτόν, η Ένωση 
υπογραμμίζει ότι μπορούν να ισχύσουν 
απαιτήσεις όσον αφορά ορισμένα ποσοστά 
εκπομπών που προέρχονται από πτήσεις 
από και προς αεροδρόμια χωρών του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), 
κατά τον ίδιο τρόπο όπως μπορούν να 
θεσπιστούν και νομικές απαιτήσεις για τις 
εκπομπές που οφείλονται στις 
περισσότερες πτήσεις από και προς τα 
αεροδρόμια αυτά.

(2) Κατά συνέπεια, για την προώθηση των 
συζητήσεων σε διεθνές επίπεδο και την 
ανάπτυξη ενός παγκόσμιου 
αγορακεντρικού μηχανισμού έως το 2016,
είναι επιθυμητό να θεωρείται προσωρινά 
ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της 
οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου4 για 
την περίοδο έως το 2016 όταν πληρούνται 
οι υποχρεώσεις όσον αφορά ένα ορισμένο 
ποσοστό των εκπομπών που οφείλονται σε 
πτήσεις από και προς αεροδρόμια τρίτων 
χωρών. Με τον τρόπο αυτόν, η Ένωση 
υπογραμμίζει ότι μπορούν να ισχύσουν 
απαιτήσεις όσον αφορά ορισμένα ποσοστά 
εκπομπών που προέρχονται από πτήσεις 
από και προς αεροδρόμια χωρών του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), 
κατά τον ίδιο τρόπο όπως μπορούν να 
θεσπιστούν και νομικές απαιτήσεις για τις 
εκπομπές που οφείλονται στις 
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περισσότερες πτήσεις από και προς τα 
αεροδρόμια αυτά.

__________________ __________________
4 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 την 
τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ (ΕΕ L 
275 της 25.10.2003, σ. 32).

4 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 την
τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ (ΕΕ L 
275 της 25.10.2003, σ. 32).

Or. en

Τροπολογία 25
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Ενώ η εφαρμογή της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ εξακολουθεί να βασίζεται 
στην άφιξη ή την αναχώρηση από 
αεροδρόμια της Ένωσης, για να υπάρξει 
ένας απλός και αποτελεσματικός τρόπος 
περιορισμού της εφαρμογής των 
περιφερειακών αγορακεντρικών μέτρων 
για τα 7 χρόνια που μεσολαβούν μέχρι να 
τεθεί σε λειτουργία το παγκόσμιο 
αγορακεντρικό μέτρο, η υπηρεσία 
Eurocontrol υπολόγισε τα ποσοστά με 
βάση την αναλογία της ορθοδρομίας 
μεταξύ των κύριων αεροδρομίων στον 
ΕΟΧ και τις τρίτες χώρες που δεν 
υπερβαίνει τα 12 μίλια πέρα από το πιο 
απομακρυσμένο σημείο της ακτογραμμής 
του ΕΟΧ. Επειδή η Ένωση δεν θεωρεί ότι 
ένα παγκόσμιο αγορακεντρικό μέτρο θα 
πρέπει να βασίζεται στους τρέχοντες 
προβληματισμούς σχετικά με τον εναέριο 
χώρο, όπως η άφιξη ή η αναχώρηση από 
τα αεροδρόμια, τα ποσοστά αυτά 
αφορούν μόνο την περίοδο έως το 2020.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 26
Werner Langen, Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Ενώ η εφαρμογή της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ εξακολουθεί να βασίζεται 
στην άφιξη ή την αναχώρηση από 
αεροδρόμια της Ένωσης, για να υπάρξει 
ένας απλός και αποτελεσματικός τρόπος 
περιορισμού της εφαρμογής των 
περιφερειακών αγορακεντρικών μέτρων 
για τα 7 χρόνια που μεσολαβούν μέχρι να 
τεθεί σε λειτουργία το παγκόσμιο 
αγορακεντρικό μέτρο, η υπηρεσία 
Eurocontrol υπολόγισε τα ποσοστά με 
βάση την αναλογία της ορθοδρομίας 
μεταξύ των κύριων αεροδρομίων στον 
ΕΟΧ και τις τρίτες χώρες που δεν 
υπερβαίνει τα 12 μίλια πέρα από το πιο 
απομακρυσμένο σημείο της ακτογραμμής 
του ΕΟΧ. Επειδή η Ένωση δεν θεωρεί ότι 
ένα παγκόσμιο αγορακεντρικό μέτρο θα 
πρέπει να βασίζεται στους τρέχοντες 
προβληματισμούς σχετικά με τον εναέριο 
χώρο, όπως η άφιξη ή η αναχώρηση από 
τα αεροδρόμια, τα ποσοστά αυτά 
αφορούν μόνο την περίοδο έως το 2020.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 27
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Ενώ η εφαρμογή της οδηγίας (3) Ενώ η εφαρμογή της οδηγίας 
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2003/87/ΕΚ εξακολουθεί να βασίζεται 
στην άφιξη ή την αναχώρηση από 
αεροδρόμια της Ένωσης, για να υπάρξει 
ένας απλός και αποτελεσματικός τρόπος 
περιορισμού της εφαρμογής των 
περιφερειακών αγορακεντρικών μέτρων 
για τα 7 χρόνια που μεσολαβούν μέχρι να 
τεθεί σε λειτουργία το παγκόσμιο 
αγορακεντρικό μέτρο, η υπηρεσία 
Eurocontrol υπολόγισε τα ποσοστά με 
βάση την αναλογία της ορθοδρομίας 
μεταξύ των κύριων αεροδρομίων στον 
ΕΟΧ και τις τρίτες χώρες που δεν 
υπερβαίνει τα 12 μίλια πέρα από το πιο 
απομακρυσμένο σημείο της ακτογραμμής 
του ΕΟΧ. Επειδή η Ένωση δεν θεωρεί ότι 
ένα παγκόσμιο αγορακεντρικό μέτρο θα 
πρέπει να βασίζεται στους τρέχοντες 
προβληματισμούς σχετικά με τον εναέριο 
χώρο, όπως η άφιξη ή η αναχώρηση από τα 
αεροδρόμια, τα ποσοστά αυτά αφορούν 
μόνο την περίοδο έως το 2020.

2003/87/ΕΚ εξακολουθεί να βασίζεται 
στην άφιξη ή την αναχώρηση από 
αεροδρόμια της Ένωσης, για να υπάρξει 
ένας απλός και αποτελεσματικός τρόπος 
περιορισμού της εφαρμογής των
περιφερειακών αγορακεντρικών μέτρων 
για τα 3 χρόνια που μεσολαβούν μέχρι να 
συμφωνηθεί στο πλαίσιο της 39ης 
συνέλευσης της ΔΟΠΑ το 2016 ένα 
παγκόσμιο αγορακεντρικό μέτρο, η 
υπηρεσία Eurocontrol υπολόγισε τα 
ποσοστά με βάση την αναλογία της 
ορθοδρομίας μεταξύ των κύριων 
αεροδρομίων στον ΕΟΧ και τις τρίτες 
χώρες που δεν υπερβαίνει τα 200 μίλια 
πέρα από το πιο απομακρυσμένο σημείο 
της ακτογραμμής του ΕΟΧ. Επειδή η 
Ένωση δεν θεωρεί ότι ένα παγκόσμιο 
αγορακεντρικό μέτρο θα πρέπει να 
βασίζεται στους τρέχοντες 
προβληματισμούς σχετικά με τον εναέριο 
χώρο, όπως η άφιξη ή η αναχώρηση από τα 
αεροδρόμια, τα ποσοστά αυτά αφορούν 
μόνο την περίοδο έως το 2016. Ο εν λόγω 
περιορισμός παύει να ισχύει στις 31 
Δεκεμβρίου 2016. Εφόσον συμφωνηθεί 
στην 39η συνέλευση της ΔΟΠΑ ένα 
παγκόσμιο αγορακεντρικό μέτρο με 
περιβαλλοντική ακεραιότητα ισοδύναμη 
με εκείνη της ισχύουσας νομοθεσίας, η 
Επιτροπή θα προτείνει, το συντομότερο 
δυνατό μετά την 39η συνέλευση, τις 
απαραίτητες τροποποιήσεις στην εν λόγω 
νομοθεσία.

Or. en

Τροπολογία 28
Satu Hassi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Ενώ η εφαρμογή της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ εξακολουθεί να βασίζεται 

(3) Ενώ η εφαρμογή της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ εξακολουθεί να βασίζεται 
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στην άφιξη ή την αναχώρηση από 
αεροδρόμια της Ένωσης, για να υπάρξει 
ένας απλός και αποτελεσματικός τρόπος 
περιορισμού της εφαρμογής των 
περιφερειακών αγορακεντρικών μέτρων 
για τα 7 χρόνια που μεσολαβούν μέχρι να 
τεθεί σε λειτουργία το παγκόσμιο 
αγορακεντρικό μέτρο, η υπηρεσία 
Eurocontrol υπολόγισε τα ποσοστά με 
βάση την αναλογία της ορθοδρομίας 
μεταξύ των κύριων αεροδρομίων στον 
ΕΟΧ και τις τρίτες χώρες που δεν 
υπερβαίνει τα 12 μίλια πέρα από το πιο 
απομακρυσμένο σημείο της ακτογραμμής 
του ΕΟΧ. Επειδή η Ένωση δεν θεωρεί ότι 
ένα παγκόσμιο αγορακεντρικό μέτρο θα 
πρέπει να βασίζεται στους τρέχοντες 
προβληματισμούς σχετικά με τον εναέριο 
χώρο, όπως η άφιξη ή η αναχώρηση από τα 
αεροδρόμια, τα ποσοστά αυτά αφορούν 
μόνο την περίοδο έως το 2020.

στην άφιξη ή την αναχώρηση από 
αεροδρόμια της Ένωσης, για να υπάρξει 
ένας απλός και αποτελεσματικός τρόπος 
περιορισμού της εφαρμογής των 
περιφερειακών αγορακεντρικών μέτρων 
για τα 3 χρόνια που μεσολαβούν μέχρι να 
συμφωνηθεί στην 39η συνέλευση της 
ΔΟΠΑ το παγκόσμιο αγορακεντρικό μέτρο
προς κύρωση, το οποίο να ισχύει για την 
πλειονότητα των εκπομπών που 
οφείλονται στις διεθνείς αεροπορικές 
μεταφορές, η υπηρεσία Eurocontrol 
υπολόγισε τα ποσοστά με βάση την 
αναλογία της ορθοδρομίας μεταξύ των 
κύριων αεροδρομίων στον ΕΟΧ και τις 
τρίτες χώρες που δεν υπερβαίνει τα 200
μίλια πέρα από το πιο απομακρυσμένο 
σημείο της ακτογραμμής του ΕΟΧ. Επειδή 
η Ένωση δεν θεωρεί ότι ένα παγκόσμιο 
αγορακεντρικό μέτρο θα πρέπει να 
βασίζεται στους τρέχοντες 
προβληματισμούς σχετικά με τον εναέριο 
χώρο, όπως η άφιξη ή η αναχώρηση από τα 
αεροδρόμια, τα ποσοστά αυτά αφορούν 
μόνο την περίοδο έως το 2016. Από την 
1η Ιανουαρίου 2017, όλα τα ποσοστά θα 
ανέρχονται στο 50%, έως ότου τεθεί σε 
λειτουργία ένας παγκόσμιος 
αγορακεντρικός μηχανισμός με 
ισοδύναμη περιβαλλοντική ακεραιότητα, 
ενώ το υπόλοιπο μισό θα εμπίπτει στην 
ευθύνη των άλλων χωρών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη περίμετρος των 12 ναυτικών μιλιών είναι τεχνητά χαμηλή για τις 
δραστηριότητες των αεροπορικών μεταφορών. Τα 200 μίλια αντιστοιχούν στην απόσταση της 
αποκλειστικής οικονομικής ζώνης του ΕΟΧ. Από το 2017, και μέχρι να τεθεί σε λειτουργία ένα 
παγκόσμιο αγορακεντρικό μέτρο με ισοδύναμη περιβαλλοντική ακεραιότητα, το ΣΕΔΕ της ΕΕ 
θα πρέπει να καλύπτει το 50% των εκπομπών των εισερχόμενων και εξερχόμενων πτήσεων, 
ενώ η ρύθμιση του υπόλοιπου μισού θα πρέπει να εμπίπτει στην ευθύνη της άλλης χώρας.

Τροπολογία 29
Holger Krahmer
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Προκειμένου να καθοριστεί ένα 
ποσοστό εξακριβωμένων εκπομπών για 
τις πτήσεις από και προς αεροδρόμια 
τρίτων χωρών, πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη το σύνολο των εκπομπών της 
πτήσης. Ωστόσο, δεν λαμβάνονται υπόψη 
οι εκπομπές που δεν καλύπτονται από το 
ποσοστό αυτό.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 30
Werner Langen, Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Προκειμένου να καθοριστεί ένα 
ποσοστό εξακριβωμένων εκπομπών για 
τις πτήσεις από και προς αεροδρόμια 
τρίτων χωρών, πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη το σύνολο των εκπομπών της 
πτήσης. Ωστόσο, δεν λαμβάνονται υπόψη 
οι εκπομπές που δεν καλύπτονται από το 
ποσοστό αυτό.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 31
Werner Langen, Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Επιπλέον, όσον αφορά τις πτήσεις από 
και προς τρίτες χώρες, ένας φορέας 

διαγράφεται
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εκμετάλλευσης αεροσκαφών θα πρέπει να 
έχει τη δυνατότητα να επιλέξει να μην 
δηλώσει τις εξακριβωμένες εκπομπές από 
τις πτήσεις αυτές, αλλά αντ’ αυτού να 
βασιστεί στον όσο το δυνατόν 
ακριβέστερο υπολογισμό των εκπομπών 
για τις πτήσεις αυτές που 
πραγματοποιούνται όχι πέρα από τις 
χώρες μέλη του ΕΟΧ.

Or. de

Τροπολογία 32
Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Επιπλέον, όσον αφορά τις πτήσεις από 
και προς τρίτες χώρες, ένας φορέας 
εκμετάλλευσης αεροσκαφών θα πρέπει να 
έχει τη δυνατότητα να επιλέξει να μην 
δηλώσει τις εξακριβωμένες εκπομπές από 
τις πτήσεις αυτές, αλλά αντ’ αυτού να 
βασιστεί στον όσο το δυνατόν 
ακριβέστερο υπολογισμό των εκπομπών 
για τις πτήσεις αυτές που 
πραγματοποιούνται όχι πέρα από τις 
χώρες μέλη του ΕΟΧ.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 33
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Επιπλέον, όσον αφορά τις πτήσεις από 
και προς τρίτες χώρες, ένας φορέας 
εκμετάλλευσης αεροσκαφών θα πρέπει να 

διαγράφεται
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έχει τη δυνατότητα να επιλέξει να μην 
δηλώσει τις εξακριβωμένες εκπομπές από 
τις πτήσεις αυτές, αλλά αντ’ αυτού να 
βασιστεί στον όσο το δυνατόν 
ακριβέστερο υπολογισμό των εκπομπών 
για τις πτήσεις αυτές που 
πραγματοποιούνται όχι πέρα από τις 
χώρες μέλη του ΕΟΧ.

Or. en

Τροπολογία 34
Werner Langen, Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η εφαρμογή ενός ποσοστού στις 
εξακριβωμένες εκπομπές για τις πτήσεις 
από και προς αεροδρόμια τρίτων χωρών, 
ή η χρήση μιας εναλλακτικής 
προσέγγισης από τους φορείς, θα πρέπει 
να αφορά τις πτήσεις από το 2014 και 
έπειτα, ώστε να δοθεί χρόνος στους 
φορείς να κατανοήσουν τις προσεγγίσεις 
αυτές κατά τον προγραμματισμό των 
πτήσεών τους.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 35
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η εφαρμογή ενός ποσοστού στις 
εξακριβωμένες εκπομπές για τις πτήσεις 
από και προς αεροδρόμια τρίτων χωρών, 
ή η χρήση μιας εναλλακτικής 
προσέγγισης από τους φορείς, θα πρέπει 

διαγράφεται
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να αφορά τις πτήσεις από το 2014 και 
έπειτα, ώστε να δοθεί χρόνος στους 
φορείς να κατανοήσουν τις προσεγγίσεις 
αυτές κατά τον προγραμματισμό των 
πτήσεών τους.

Or. en

Τροπολογία 36
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η εφαρμογή ενός ποσοστού στις 
εξακριβωμένες εκπομπές για τις πτήσεις 
από και προς αεροδρόμια τρίτων χωρών, ή 
η χρήση μιας εναλλακτικής προσέγγισης 
από τους φορείς, θα πρέπει να αφορά τις 
πτήσεις από το 2014 και έπειτα, ώστε να 
δοθεί χρόνος στους φορείς να 
κατανοήσουν τις προσεγγίσεις αυτές κατά 
τον προγραμματισμό των πτήσεών τους.

(9) Η εφαρμογή ενός ποσοστού στις 
εξακριβωμένες εκπομπές για τις πτήσεις 
από και προς αεροδρόμια τρίτων χωρών, ή 
η χρήση μιας εναλλακτικής προσέγγισης 
από τους φορείς, θα πρέπει να αφορά τις 
πτήσεις από το 2014 έως το 2016, ώστε να 
δοθεί χρόνος στους φορείς να 
κατανοήσουν τις προσεγγίσεις αυτές κατά 
τον προγραμματισμό των πτήσεών τους.

Or. en

Τροπολογία 37
Werner Langen, Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Με την επιφύλαξη της εφαρμογής 
του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου 
από το 2020, οι εκπομπές που οφείλονται 
σε πτήσεις από και προς τρίτες χώρες οι 
οποίες είναι αναπτυσσόμενες και των 
οποίων το μερίδιο σε τόνους προς 
χιλιόμετρα στις δραστηριότητες των 
διεθνών αεροπορικών μεταφορών είναι 
μικρότερο από 1%, θα πρέπει να 

διαγράφεται
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εξαιρεθούν για την περίοδο 2014-2020. 
Για τους σκοπούς της παρούσας 
πρότασης αναπτυσσόμενες χώρες 
θεωρούνται εκείνες οι χώρες στις οποίες, 
κατά τον χρόνο έγκρισης της παρούσας 
πρότασης, έχει χορηγηθεί προτιμησιακή 
πρόσβαση στην αγορά της Ένωσης 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, δηλαδή εκείνες οι 
οποίες δεν έχουν χαρακτηριστεί το 2013 
από την Παγκόσμια Τράπεζα ως χώρες 
υψηλού ή μέσου-υψηλού εισοδήματος.

Or. de

Τροπολογία 38
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Με την επιφύλαξη της εφαρμογής του 
παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου από 
το 2020, οι εκπομπές που οφείλονται σε 
πτήσεις από και προς τρίτες χώρες οι 
οποίες είναι αναπτυσσόμενες και των 
οποίων το μερίδιο σε τόνους προς 
χιλιόμετρα στις δραστηριότητες των 
διεθνών αεροπορικών μεταφορών είναι 
μικρότερο από 1%, θα πρέπει να 
εξαιρεθούν για την περίοδο 2014-2020. 
Για τους σκοπούς της παρούσας πρότασης 
αναπτυσσόμενες θεωρούνται εκείνες οι 
χώρες στις οποίες, κατά τον χρόνο 
έγκρισης της παρούσας πρότασης, έχει 
χορηγηθεί προτιμησιακή πρόσβαση στην 
αγορά της Ένωσης κατά την έννοια του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, δηλαδή εκείνες οι οποίες δεν 
έχουν χαρακτηριστεί το 2013 από την 
Παγκόσμια Τράπεζα ως χώρες υψηλού ή 
μέσου-υψηλού εισοδήματος.

(10) Με την επιφύλαξη της εφαρμογής του 
παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου από 
το 2020, οι εκπομπές που οφείλονται σε 
πτήσεις από και προς τρίτες χώρες οι 
οποίες είναι αναπτυσσόμενες και των 
οποίων το μερίδιο σε τόνους προς 
χιλιόμετρα στις δραστηριότητες των 
διεθνών αεροπορικών μεταφορών είναι 
μικρότερο από 1%, θα πρέπει να 
εξαιρεθούν για την περίοδο 2014-2016. 
Για τους σκοπούς της παρούσας πρότασης 
αναπτυσσόμενες θεωρούνται εκείνες οι 
χώρες στις οποίες, κατά τον χρόνο 
έγκρισης της παρούσας πρότασης, έχει 
χορηγηθεί προτιμησιακή πρόσβαση στην 
αγορά της Ένωσης κατά την έννοια του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, δηλαδή εκείνες οι οποίες δεν 
έχουν χαρακτηριστεί το 2013 από την 
Παγκόσμια Τράπεζα ως χώρες υψηλού ή 
μέσου-υψηλού εισοδήματος.
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Τροπολογία 39
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Μετά τη συνέλευση της ΔΟΠΑ του 
2016 η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι θα ληφθούν 
υπόψη οι εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο και 
να αντιμετωπιστούν οποιαδήποτε θέματα 
αφορούν την εφαρμογή της παρέκκλισης.

(12) Μετά τη συνέλευση της ΔΟΠΑ του 
2016 η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί προς την εφαρμογή ενός 
παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου έως 
το 2020 και, εάν κρίνεται σκόπιμο υπό το 
πρίσμα της εν λόγω έκθεσης, θα υποβάλει 
πρόταση για την τροποποίηση της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 40
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 28α – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

όλες τις εκπομπές πτήσεων κατά το 2013 
από και προς χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου·

όλες τις εκπομπές πτήσεων για κάθε 
ημερολογιακό έτος από το 2013 έως και 
το 2020 από και προς χώρες εκτός του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου·

Or. en

Τροπολογία 41
Werner Langen, Herbert Reul
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 28 α – παράγραφος 1 –εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

όλες τις εκπομπές πτήσεων κατά το 2013
από και προς χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου·

όλες τις εκπομπές πτήσεων για κάθε 
ημερολογιακό έτος από το 2013 έως το 
2020 από και προς χώρες εκτός του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου·

Or. de

Τροπολογία 42
Werner Langen, Herbert Reul
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 28 α – παράγραφος 1 –εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) όλες τις εκπομπές πτήσεων για κάθε 
ημερολογιακό έτος από το 2013 έως το 
2020 από και προς χώρες εντός του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου·

Or. de

Τροπολογία 43
Holger Krahmer
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 28α – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

τις εκπομπές πτήσεων από και προς 
χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) για κάθε 
ημερολογιακό έτος από το 2014 έως το 
2020, όταν ο φορέας εκμετάλλευσης των 
πτήσεων αυτών έχει παραδώσει τα 

διαγράφεται
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δικαιώματα που αντιστοιχούν στα 
ποσοστά των εξακριβωμένων εκπομπών 
από τις πτήσεις που αναφέρονται 
σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙγ ή που 
έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με το 
παράγραφο 6·

Or. en

Τροπολογία 44
Werner Langen, Herbert Reul
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 28 α – παράγραφος 1 –εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

τις εκπομπές πτήσεων από και προς 
χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) για κάθε 
ημερολογιακό έτος από το 2014 έως το 
2020, όταν ο φορέας εκμετάλλευσης των 
πτήσεων αυτών έχει παραδώσει τα 
δικαιώματα που αντιστοιχούν στα 
ποσοστά των εξακριβωμένων εκπομπών 
από τις πτήσεις που αναφέρονται 
σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙγ ή που 
έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με την 
παράγραφο 6·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 45
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 28α – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

τις εκπομπές πτήσεων από και προς χώρες τις εκπομπές πτήσεων από και προς χώρες 
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εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (ΕΟΧ) για κάθε ημερολογιακό έτος 
από το 2014 έως το 2020, όταν ο φορέας 
εκμετάλλευσης των πτήσεων αυτών έχει 
παραδώσει τα δικαιώματα που 
αντιστοιχούν στα ποσοστά των 
εξακριβωμένων εκπομπών από τις πτήσεις 
που αναφέρονται σύμφωνα με το 
παράρτημα ΙΙγ ή που έχουν υπολογιστεί 
σύμφωνα με το παράγραφο 6·

εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (ΕΟΧ) για κάθε ημερολογιακό έτος 
από το 2014 έως το 2017, όταν ο φορέας 
εκμετάλλευσης των πτήσεων αυτών έχει 
παραδώσει τα δικαιώματα που 
αντιστοιχούν στα ποσοστά των 
εξακριβωμένων εκπομπών από τις πτήσεις 
που αναφέρονται σύμφωνα με το 
παράρτημα ΙΙγ ή που έχουν υπολογιστεί 
σύμφωνα με το παράγραφο 6·

Or. en

Τροπολογία 46
Satu Hassi
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 28α – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) τις εκπομπές πτήσεων από και προς 
χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου από το 2017, όταν ο 
φορέας εκμετάλλευσης των πτήσεων 
αυτών έχει παραδώσει τα δικαιώματα 
που αντιστοιχούν στο 50% των 
εξακριβωμένων εκπομπών από τις εν 
λόγω πτήσεις·

Or. en

Αιτιολόγηση

Από το 2017, και μέχρι να τεθεί σε λειτουργία ένα παγκόσμιο αγορακεντρικό μέτρο, το ΣΕΔΕ 
θα πρέπει να καλύπτει το 50% των εκπομπών των εισερχόμενων και εξερχόμενων πτήσεων, 
ενώ η ρύθμιση του υπόλοιπου μισού θα πρέπει να εμπίπτει στην ευθύνη της άλλης χώρας.

Τροπολογία 47
Satu Hassi
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 28α – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

τις εκπομπές που προέρχονται από πτήσεις 
μη εμπορικού φορέα εκμετάλλευσης 
αεροσκαφών για κάθε ημερολογιακό έτος 
έως το 2020, εάν οι εκπομπές για τις οποίες 
είναι υπεύθυνος ο εν λόγω φορέας 
εκμετάλλευσης αεροσκαφών κατά το 
ημερολογιακό έτος είναι λιγότερες από 
1000 τόνους·

τις εκπομπές που προέρχονται από πτήσεις 
μη εμπορικού φορέα εκμετάλλευσης 
αεροσκαφών για κάθε ημερολογιακό έτος 
έως το 2020, εάν οι εκπομπές για τις οποίες 
είναι υπεύθυνος ο εν λόγω φορέας 
εκμετάλλευσης αεροσκαφών κατά το 
ημερολογιακό έτος είναι λιγότερες από 
1000 τόνους και εάν ο φορέας καταβάλει 
το 2014 εισφορά ύψους 10 ευρώ ανά τόνο 
CO2, με μια αύξηση της τάξεως των 3 
ευρώ ετησίως, στο Πράσινο Ταμείο για το 
Κλίμα που έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο 
της UNFCCC·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εξαίρεση για τα μη εμπορικά αεροσκάφη (π.χ. ιδιωτικά αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται 
από επιχειρηματίες) είναι αποδεκτή μόνον εφόσον καταβάλλεται ισοδύναμη εισφορά στο 
Πράσινο Ταμείο για το Κλίμα της UNFCCC. Η προτεινόμενη τιμή βασίζεται σε ένα από τα 
σενάρια τιμών της Επιτροπής που παρουσιάζεται στο πλαίσιο της εκτίμησης επιπτώσεων για την 
πρόταση σχετικά με την ΠΥΕ της ναυτιλίας.

Τροπολογία 48
Judith A. Merkies
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 28α – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

τις εκπομπές που προέρχονται από πτήσεις 
μη εμπορικού φορέα εκμετάλλευσης 
αεροσκαφών για κάθε ημερολογιακό έτος 
έως το 2020, εάν οι εκπομπές για τις οποίες 
είναι υπεύθυνος ο εν λόγω φορέας 
εκμετάλλευσης αεροσκαφών κατά το 
ημερολογιακό έτος είναι λιγότερες από 
1000 τόνους·

τις εκπομπές που προέρχονται από πτήσεις 
μη εμπορικού φορέα εκμετάλλευσης 
αεροσκαφών για κάθε ημερολογιακό έτος 
έως το 2016, εάν οι εκπομπές για τις οποίες 
είναι υπεύθυνος ο εν λόγω φορέας 
εκμετάλλευσης αεροσκαφών κατά το 
ημερολογιακό έτος είναι λιγότερες από 100
τόνους·

Or. en
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Τροπολογία 49
Romana Jordan
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 28α – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

τις εκπομπές που προέρχονται από πτήσεις 
μη εμπορικού φορέα εκμετάλλευσης 
αεροσκαφών για κάθε ημερολογιακό έτος 
έως το 2020, εάν οι εκπομπές για τις οποίες 
είναι υπεύθυνος ο εν λόγω φορέας 
εκμετάλλευσης αεροσκαφών κατά το 
ημερολογιακό έτος είναι λιγότερες από 
1000 τόνους·

τις εκπομπές που προέρχονται από πτήσεις 
μη εμπορικού φορέα εκμετάλλευσης 
αεροσκαφών για κάθε ημερολογιακό έτος 
έως το 2016, εάν οι εκπομπές για τις οποίες 
είναι υπεύθυνος ο εν λόγω φορέας 
εκμετάλλευσης αεροσκαφών κατά το 
ημερολογιακό έτος είναι λιγότερες από 
1000 τόνους·

Or. en

Τροπολογία 50
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 28α – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εξακριβωμένες εκπομπές που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1β, οι 
οποίες υπολογίζονται σύμφωνα με το 
παράρτημα ΙΙγ, θεωρείται ότι είναι οι 
εξακριβωμένες εκπομπές του φορέα 
εκμετάλλευσης αεροσκαφών για τους 
σκοπούς των άρθρων 11α, 12 και 14.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 51
Werner Langen, Herbert Reul
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 28 α – παράγραφος 1 –εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εξακριβωμένες εκπομπές που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1β, οι 
οποίες υπολογίζονται σύμφωνα με το 
παράρτημα ΙΙγ, θεωρείται ότι είναι οι 
εξακριβωμένες εκπομπές του φορέα 
εκμετάλλευσης αεροσκαφών για τους 
σκοπούς των άρθρων 11α, 12 και 14.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 52
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 28 α – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τη δραστηριότητα από το 
2013 έως το 2020, τα κράτη μέλη 
δημοσιεύουν τον αριθμό των δωρεάν 
δικαιωμάτων αεροπορικών μεταφορών που 
εκχωρούνται σε κάθε φορέα 
εκμετάλλευσης έως την/τις [ΥΕ: να 
προστεθεί ημερομηνία 4 μήνες από τη 
θέση σε ισχύ της παρούσας οδηγίας].

Όσον αφορά τη δραστηριότητα από το 
2013 έως το 2020, τα κράτη μέλη 
δημοσιεύουν τον αριθμό των δωρεάν 
δικαιωμάτων αεροπορικών μεταφορών που 
εκχωρούνται σε κάθε φορέα 
εκμετάλλευσης έως την/τις [ΥΕ: να 
προστεθεί ημερομηνία 3 μήνες από τη 
θέση σε ισχύ της παρούσας οδηγίας].

Or. ro

Τροπολογία 53
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 28α – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τη δραστηριότητα από το 
2013 έως το 2020, τα κράτη μέλη 
δημοσιεύουν τον αριθμό των δωρεάν 
δικαιωμάτων αεροπορικών μεταφορών που 
εκχωρούνται σε κάθε φορέα 
εκμετάλλευσης έως την/τις [ΥΕ: να 
προστεθεί ημερομηνία 4 μήνες από τη 
θέση σε ισχύ της παρούσας οδηγίας].

Όσον αφορά τη δραστηριότητα από το 
2013 έως το 2016, τα κράτη μέλη 
δημοσιεύουν τον αριθμό των δωρεάν 
δικαιωμάτων αεροπορικών μεταφορών που 
εκχωρούνται σε κάθε φορέα 
εκμετάλλευσης έως την/τις [ΥΕ: να 
προστεθεί ημερομηνία 4 μήνες από τη 
θέση σε ισχύ της παρούσας οδηγίας].

Or. en

Τροπολογία 54
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 28α – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3δ 
παράγραφος 3, ο αριθμός δικαιωμάτων που 
τίθενται σε πλειστηριασμό από κάθε 
κράτος μέλος για την περίοδο 2013-2020
μειώνεται ώστε να αντιστοιχεί με το 
μερίδιό του για τις εκπομπές των 
αεροπορικών μεταφορών που απορρέουν 
από την εφαρμογή του άρθρου 28 στοιχεία 
α) έως γ).

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3δ 
παράγραφος 3, ο αριθμός δικαιωμάτων που 
τίθενται σε πλειστηριασμό από κάθε 
κράτος μέλος για την περίοδο 2013-2016
μειώνεται ώστε να αντιστοιχεί με το 
μερίδιό του για τις εκπομπές των 
αεροπορικών μεταφορών που απορρέουν 
από την εφαρμογή του άρθρου 28 στοιχεία 
α) έως γ).

Or. en

Τροπολογία 55
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 28α – παράγραφος 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 12 
παράγραφος 2α και το άρθρο 14 
παράγραφος 3, για τις πτήσεις από και 
προς χώρες εκτός του ΕΟΧ, ένας φορέας 
εκμετάλλευσης αεροσκαφών μπορεί να 
επιλέξει να μην υποβάλει έκθεση με τα 
στοιχεία των εκπομπών βάσει των 
ποσοστών του παραρτήματος ΙΙγ, ώστε οι 
εκπομπές αυτές να υπολογιστούν από την 
αρμόδια αρχή. Στον υπολογισμό αυτόν 
λαμβάνονται υπόψη στοιχεία από το 
εργαλείο μικρών προξένων εκπομπών που 
έχει εγκριθεί από την Επιτροπή και έχει 
τροφοδοτηθεί από την υπηρεσία 
Eurocontrol με στοιχεία τα οποία 
προέρχονται από την εγκατάστασή της 
για την υποστήριξη του ΣΕΔΕ. Η 
αρμόδια αρχή υποβάλλει έκθεση με όλους 
αυτούς τους υπολογισμούς στην 
Επιτροπή. Οι υπολογισμοί των εκπομπών 
που γίνονται σε αυτές τις περιστάσεις 
θεωρείται ότι είναι οι εξακριβωμένες 
εκπομπές του φορέα εκμετάλλευσης 
αεροσκαφών για τους σκοπούς των 
άρθρων 11α, 12, 14 και 28α.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 56
Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 28α – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 12 
παράγραφος 2α και το άρθρο 14 
παράγραφος 3, για τις πτήσεις από και 
προς χώρες εκτός του ΕΟΧ, ένας φορέας 
εκμετάλλευσης αεροσκαφών μπορεί να 
επιλέξει να μην υποβάλει έκθεση με τα 

διαγράφεται
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στοιχεία των εκπομπών βάσει των 
ποσοστών του παραρτήματος ΙΙγ, ώστε οι 
εκπομπές αυτές να υπολογιστούν από την 
αρμόδια αρχή. Στον υπολογισμό αυτόν 
λαμβάνονται υπόψη στοιχεία από το 
εργαλείο μικρών προξένων εκπομπών που 
έχει εγκριθεί από την Επιτροπή και έχει 
τροφοδοτηθεί από την υπηρεσία 
Eurocontrol με στοιχεία τα οποία 
προέρχονται από την εγκατάστασή της 
για την υποστήριξη του ΣΕΔΕ. Η 
αρμόδια αρχή υποβάλλει έκθεση με όλους 
αυτούς τους υπολογισμούς στην 
Επιτροπή. Οι υπολογισμοί των εκπομπών 
που γίνονται σε αυτές τις περιστάσεις 
θεωρείται ότι είναι οι εξακριβωμένες 
εκπομπές του φορέα εκμετάλλευσης 
αεροσκαφών για τους σκοπούς των 
άρθρων 11α, 12, 14 και 28α.

Or. en

Τροπολογία 57
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 28 α – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 12 
παράγραφος 2α και το άρθρο 14 
παράγραφος 3, για τις πτήσεις από και 
προς χώρες εκτός του ΕΟΧ, ένας φορέας 
εκμετάλλευσης αεροσκαφών μπορεί να 
επιλέξει να μην υποβάλει έκθεση με τα 
στοιχεία των εκπομπών βάσει των 
ποσοστών του παραρτήματος ΙΙγ, ώστε οι 
εκπομπές αυτές να υπολογιστούν από την 
αρμόδια αρχή. Στον υπολογισμό αυτόν 
λαμβάνονται υπόψη στοιχεία από το 
εργαλείο μικρών προξένων εκπομπών που 
έχει εγκριθεί από την Επιτροπή και έχει 
τροφοδοτηθεί από την υπηρεσία 
Eurocontrol με στοιχεία τα οποία 

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 12 
παράγραφος 2α και το άρθρο 14 
παράγραφος 3, για τις πτήσεις από και 
προς χώρες εκτός του ΕΟΧ, ένας φορέας 
εκμετάλλευσης αεροσκαφών μπορεί να 
επιλέξει να μην υποβάλει έκθεση με τα 
στοιχεία των εκπομπών βάσει των 
ποσοστών του παραρτήματος ΙΙγ, ώστε οι 
εκπομπές αυτές να υπολογιστούν από την 
αρμόδια αρχή. Στον υπολογισμό αυτόν 
λαμβάνονται υπόψη στοιχεία από το 
εργαλείο μικρών προξένων εκπομπών που 
έχει εγκριθεί από την Επιτροπή και έχει 
τροφοδοτηθεί από την υπηρεσία 
Eurocontrol με στοιχεία τα οποία 
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προέρχονται από την εγκατάστασή της για 
την υποστήριξη του ΣΕΔΕ. Η αρμόδια 
αρχή υποβάλλει έκθεση με όλους αυτούς 
τους υπολογισμούς στην Επιτροπή. Οι 
υπολογισμοί των εκπομπών που γίνονται 
σε αυτές τις περιστάσεις θεωρείται ότι 
είναι οι εξακριβωμένες εκπομπές του 
φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών για 
τους σκοπούς των άρθρων 11α, 12, 14 και 
28α.

προέρχονται από την εγκατάστασή της για 
την υποστήριξη του ΣΕΔΕ. Η αρμόδια 
αρχή υποβάλλει έκθεση με όλους αυτούς 
τους υπολογισμούς στην Επιτροπή. Ο 
φορέας εκμετάλλευσης ενημερώνεται και 
καλείται να εγκρίνει τους υπολογισμούς 
των αρμόδιων αρχών. Οι υπολογισμοί των 
εκπομπών που γίνονται σε αυτές τις 
περιστάσεις θεωρείται ότι είναι οι 
εξακριβωμένες εκπομπές του φορέα 
εκμετάλλευσης αεροσκαφών για τους 
σκοπούς των άρθρων 11α, 12, 14 και 28α.

Or. ro

Τροπολογία 58
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 28α – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μετά τη συνέλευση της ΔΟΠΑ το 2016, η 
Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με τις ενέργειες που απαιτούνται 
για την εφαρμογή του παγκόσμιου 
αγορακεντρικού μέτρου όσον αφορά τις
εκπομπές από το 2020, καθώς και
πρότασεις όπου απαιτείται.

Μετά τη συνέλευση της ΔΟΠΑ το 2016, η 
Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με τα αποτελέσματα. Σε 
περίπτωση που συμφωνηθεί ένα 
παγκόσμιο αγορακεντρικό μέτρο με την 
κατάλληλη περιβαλλοντική ακεραιότητα, 
η έκθεση θα περιλαμβάνει προτάσεις,
όπου απαιτείται, σε απάντηση των εν 
λόγω εξελίξεων.

Or. en

Τροπολογία 59
Satu Hassi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 28α – παράγραφος 7 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση μη εφαρμογής του 
παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου από 
το 2020, στην έκθεση αυτή θα εξεταστεί 
το κατάλληλο πεδίο εφαρμογής για την 
κάλυψη των εκπομπών που οφείλονται 
στις δραστηριότητες από και προς χώρες 
εκτός του ΕΟΧ από το 2020 και έπειτα 
και για όσο διάστημα απουσιάζει ένα 
τέτοιου είδους παγκόσμιο μέτρο. Στην 
έκθεσή της η Επιτροπή θα εξετάσει, 
επίσης, λύσεις για θέματα τα οποία 
μπορεί να προκύψουν κατά την εφαρμογή 
των παραγράφων 1 έως 4, τηρώντας 
παράλληλα την αρχή της ίσης 
μεταχείρισης για όλους τους φορείς 
εκμετάλλευσης στο ίδιο δρομολόγιο.»

Στην περίπτωση μη εφαρμογής του 
παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου με 
ισοδύναμη περιβαλλοντική ακεραιότητα 
από το 2020, η δυνατότητα εφαρμογής 
παρέκκλισης του νέου στοιχείου β α) της 
παραγράφου 1 παραμένει σε ισχύ.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν ένα παγκόσμιο αγορακεντρικό μέτρο με ισοδύναμη περιβαλλοντική ακεραιότητα δεν τεθεί 
σε εφαρμογή από το 2020, το ΣΕΔΕ της ΕΕ θα πρέπει να καλύπτει το 50% των εκπομπών των 
εισερχόμενων και εξερχόμενων πτήσεων, ενώ η ρύθμιση του υπόλοιπου μισού θα πρέπει να 
εμπίπτει στην ευθύνη της άλλης χώρας.

Τροπολογία 60
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 28α – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση μη εφαρμογής του 
παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου από 
το 2020, στην έκθεση αυτή θα εξεταστεί το 
κατάλληλο πεδίο εφαρμογής για την 
κάλυψη των εκπομπών που οφείλονται 
στις δραστηριότητες από και προς χώρες 
εκτός του ΕΟΧ από το 2020 και έπειτα και 
για όσο διάστημα απουσιάζει ένα τέτοιου 

Στην περίπτωση μη εφαρμογής του 
παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου από 
το 2020, στην έκθεση αυτή θα εξεταστεί το 
κατάλληλο πεδίο εφαρμογής για την 
κάλυψη των εκπομπών που οφείλονται 
στις δραστηριότητες από και προς χώρες
εκτός του ΕΟΧ από το 2016 και έπειτα και 
για όσο διάστημα απουσιάζει ένα τέτοιου 
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είδους παγκόσμιο μέτρο. Στην έκθεσή της 
η Επιτροπή θα εξετάσει, επίσης, λύσεις για 
θέματα τα οποία μπορεί να προκύψουν 
κατά την εφαρμογή των παραγράφων 1 
έως 4, τηρώντας παράλληλα την αρχή της 
ίσης μεταχείρισης για όλους τους φορείς 
εκμετάλλευσης στο ίδιο δρομολόγιο.»

είδους παγκόσμιο μέτρο. Στην έκθεσή της 
η Επιτροπή θα εξετάσει, επίσης, λύσεις για 
θέματα τα οποία μπορεί να προκύψουν 
κατά την εφαρμογή των παραγράφων 1 
έως 4, τηρώντας παράλληλα την αρχή της 
ίσης μεταχείρισης για όλους τους φορείς 
εκμετάλλευσης στο ίδιο δρομολόγιο.»

Or. en

Τροπολογία 61
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
2003/87/ΕΚ 
Άρθρο 28α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Τα παραρτήματα τροποποιούνται 
σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας 
οδηγίας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 62
Werner Langen, Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Τα παραρτήματα τροποποιούνται 
σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας 
οδηγίας.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 63
Holger Krahmer



AM\1013223EL.doc 31/32 PE526.060v01-00

EL

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Παράρτημα ΙΙγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 64
Satu Hassi

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Παράρτημα IIγ – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Y = το τμήμα της απόστασης ορθοδρομίας 
της πτήσης η οποία ορίζεται στο Ζ μεταξύ 
του αεροδρομίου αναφοράς των χωρών 
μελών του ΕΟΧ και του πρώτου σημείου 
στο δρομολόγιο αυτό 12 ναυτικά μίλια από 
το τελευταίο σημείο στις χώρες μέλη του 
ΕΟΧ, εξαιρουμένων των περιοχών τρίτων 
χωρών και των θαλάσσιων περιοχών οι 
οποίες απέχουν περισσότερο από 400 
ναυτικά μίλια μεταξύ χωρών του ΕΟΧ.

Y = το τμήμα της απόστασης ορθοδρομίας 
της πτήσης η οποία ορίζεται στο Ζ μεταξύ 
του αεροδρομίου αναφοράς των χωρών 
μελών του ΕΟΧ και του πρώτου σημείου 
στο δρομολόγιο αυτό 200 ναυτικά μίλια 
από το τελευταίο σημείο στις χώρες μέλη 
του ΕΟΧ, εξαιρουμένων των περιοχών 
τρίτων χωρών και των θαλάσσιων 
περιοχών οι οποίες απέχουν περισσότερο 
από 400 ναυτικά μίλια μεταξύ χωρών του 
ΕΟΧ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη περίμετρος των 12 ναυτικών μιλιών είναι τεχνητά χαμηλή για τις 
δραστηριότητες των αεροπορικών μεταφορών. Τα 200 μίλια αντιστοιχούν στην απόσταση της 
αποκλειστικής οικονομικής ζώνης του ΕΟΧ.

Τροπολογία 65
Judith A. Merkies, Romana Jordan
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Παράρτημα IIγ – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την περίοδο 2014-2020 και με την 
επιφύλαξη της εφαρμογής του παγκόσμιου 
αγορακεντρικού μέτρου από το 2020, το 
ποσοστό που εφαρμόζεται στις πτήσεις 
μεταξύ χωρών μελών του ΕΟΧ και χωρών 
οι οποίες είναι αναπτυσσόμενες και των 
οποίων το μερίδιο σε τόνους προς 
χιλιόμετρα στις δραστηριότητες των 
διεθνών αεροπορικών μεταφορών είναι 
μικρότερο από 1% είναι μηδενικό. Για 
τους σκοπούς της παρούσας πρότασης 
αναπτυσσόμενες χώρες θεωρούνται εκείνες 
οι χώρες στις οποίες, κατά τον χρόνο 
έγκρισης της παρούσας πρότασης, έχει 
χορηγηθεί προτιμησιακή πρόσβαση στην 
αγορά της Ένωσης σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, δηλαδή εκείνες οι οποίες δεν 
έχουν χαρακτηριστεί το 2013 από την 
Παγκόσμια Τράπεζα ως χώρες υψηλού ή 
μέσου-υψηλού εισοδήματος.

Για την περίοδο 2014-2016 και με την 
επιφύλαξη της εφαρμογής του παγκόσμιου 
αγορακεντρικού μέτρου από το 2020, το 
ποσοστό που εφαρμόζεται στις πτήσεις 
μεταξύ χωρών μελών του ΕΟΧ και χωρών 
οι οποίες είναι αναπτυσσόμενες και των 
οποίων το μερίδιο σε τόνους προς 
χιλιόμετρα στις δραστηριότητες των 
διεθνών αεροπορικών μεταφορών είναι 
μικρότερο από 1% είναι μηδενικό. Για 
τους σκοπούς της παρούσας πρότασης 
αναπτυσσόμενες χώρες θεωρούνται εκείνες 
οι χώρες στις οποίες, κατά τον χρόνο 
έγκρισης της παρούσας πρότασης, έχει 
χορηγηθεί προτιμησιακή πρόσβαση στην 
αγορά της Ένωσης σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, δηλαδή εκείνες οι οποίες δεν 
έχουν χαρακτηριστεί το 2013 από την 
Παγκόσμια Τράπεζα ως χώρες υψηλού ή 
μέσου-υψηλού εισοδήματος.

Or. en


