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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ιστορικό

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα και ως εκ τούτου θα πρέπει να
αντιμετωπιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ένταξη των αερομεταφορών στο ΣΕΔΕ της ΕΕ ήταν
μια απόφαση που ελήφθη λόγω της αργής προόδου στη διαδικασία της ΔΟΠΑ και φαινόταν 
μια καλή ιδέα τη χρονική εκείνη στιγμή. Θεωρήθηκε ότι είναι ένα παράδειγμα που και άλλοι 
θα ακολουθήσουν και ότι θα μπορούσε να ενθαρρύνει τη διεθνή κοινότητα να αναπτύξει μια 
πραγματικά παγκόσμια λύση. Πολλές χώρες έχουν ήδη σχεδιάζει ΜΒΜ (μέτρα που 
βασίζονται στην αγορά) κατά τη χρονική εκείνη στιγμή, μια παγκόσμια όμως συμφωνία
φαινόταν ακόμη πολύ μακρινή. Ωστόσο, μετά την έγκριση του ΣΕΔΕ της ΕΕ Αεροπορίας, 
επιβάλλοντας τις διατάξεις της στους αερομεταφορείς τρίτων χωρών απετέλεσε αμέσως ένα 
θέμα μεγάλης ανησυχίας που αμέσως μετά είχε σαφείς επιπτώσεις. Σε όλο το φάσμα 
εφαρμογής της ΣΕΔΕ της ΕΕ από τις αρχές του 2012, τα κράτη μέλη και οι αερομεταφορείς 
τους έχουν αντιμετωπίσει αντίποινα από τις τρίτες χώρες που έχουν αποδυναμωθεί σε μεγάλο 
βαθμό σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα και τις δυνατότητες των αεροπορικών εταιρειών 
τους για την ανάπτυξη. Λόγω αυτού και της σαφούς απροθυμίας των τρίτων χωρών να 
συνεργαστούν και να συμμορφωθούν με το ΣΕΔΕ της ΕΕ, η ΕΕ έπρεπε να "παγώσει το 
χρόνο", απόφαση που αποδείχθηκε ορθή και συνετή. 

Παρούσα κατάσταση

Κατά την άποψη της συντάκτριας, υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους η διαδικασία της 
ΔΟΠΑ πρέπει τώρα να αναπτυχθεί ήρεμα χωρίς προσπάθειες επιβολής της εσωτερικής
νομοθεσίας της ΕΕ στις τρίτες χώρες, γεγονός που θα εγκυμονούσε τον κινδύνους όχι μόνο
την ίδια την διαδικασία της ΔΟΠΑ, αλλά και να εκτεθούν τα κράτη μέλη και οι
αερομεταφορείς της ΕΕ σε περαιτέρω αντίποινα και εμπορικούς πολέμους. Πρώτον, οι 
αποφάσεις για παγκόσμια MBM έχουν ληφθεί και η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο 
εφαρμογής. Η ΔΟΠΑ είναι ο μοναδικός φορέας εντός του οποίου να μπορεί να επιτευχθεί μια 
συνολική λύση .  Κατά δεύτερο λόγο, ένας παγκόσμιος μηχανισμός είναι σαφές ότι έχει για 
πρώτη φορά υποστηριχθεί ενεργά και εκτός ΕΕ και σημαντικοί παράγοντες έχουν 
κυριολεκτικά επιβιβασθεί. Τρίτον, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των 
αεροπορικών εταιρειών και αεροπορικών βιομηχανιών υποστηρίζουν τη λύση αυτή σε 
παγκόσμιο επίπεδο που είναι σήμερα πλησιέστερη από ποτέ.  Οι χώρες είναι έτοιμες και 
περισσότερο συμμετέχουσες και με προθυμία να συμφωνήσουν σε σχέση με το παρελθόν.  
Επιπλέον, ο προτεινόμενος από την ΕΕ πρότεινε εναέριος χώρος είχε συγκεκριμένα 
απορριφθεί από τη ΔΟΠΑ.

Συμπέρασμα

Η συντάκτρια πιστεύει ότι για τον λόγο αυτό, η ΕΕ πρέπει να αποτελεί ενεργό παράγοντα για 
την προώθηση της παγκόσμιας συμφωνίας και όχι να συνεχίσει να ενεργεί μονομερώς κάτι 
που θα έχει απλώς ως συνέπεια την οπισθοχώρηση της διαδικασίας. Η ΕΕ θα πρέπει να 
αποφύγει τις οποιεσδήποτε ενέργειες που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ανεδαφικές από τους 
διεθνείς μας εταίρους και που τις διαπραγματεύσεις της ΔΟΠΑ. Όλες οι εκθέσεις από τις 
τρίτες χώρες σχετικά με την πρόταση αυτή αναφέρουν το αντίθετο, η συντάκτρια προτείνει 
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επομένως να συνεχιστεί το "πάγωμα του χρόνου" εντός του ΕΟΧ έως το 2016.  Επίσης, με το 
εν λόγω πεδίου εφαρμογής του ΣΕΔΕ της ΕΕ, η ΕΕ θα συνεχίσει να διαδραματίζει ηγετικό 
ρόλο σε σχέση με την έγκαιρη δράση για την περιστολή των εκπομπών των αεροπορικών 
μεταφορών. Ακόμη και αν η ΕΕ έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να νομοθετεί στο έδαφός της, 
η συντάκτρια πιστεύει ότι δεν είναι αυτός ο σωστός τρόπος για να προχωρήσουμε εάν 
αληθώς επιθυμούμε μια πραγματική συνολική λύση.  Διπλωματία για το κλίμα σημαίνει ότι 
όλα τα μέρη πρέπει να αναπτύξουν ομαδικό πνεύμα, για έναν αμοιβαίο στόχο με αμοιβαία 
μέσα.  Πέραν της επίτευξης παγκόσμιας λύσης, οι προτεραιότητες της ΕΕ πρέπει να 
συνίστανται στην εξασφάλιση της ευημερίας των αεροπορικών βιομηχανιών μας, την 
ανταγωνιστικότητα και τις λειτουργικές δυνατότητες στον εξαιρετικά ανταγωνιστικό αυτό 
τομέα. 

Λόγω των προαναφερθέντων, η συντάκτρια προτείνει να συνεχιστούν ισχύουσες οι εντός 
ΕΟΧ διατάξεις για το "Πάγωμα του χρόνου" έως τη γενική συνέλευση της ΔΟΠΑ το 2016 
προκειμένου να υπάρξει μια πραγματική σε παγκόσμιο επίπεδο λύση που θα είναι 
πραγματικά επωφελείς για το κλίμα και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει 
υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

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 

διαγράφεται
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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. en

Αιτιολόγηση

Αιτιολογική σκέψη που καθίσταται περιττή λόγω του περιορισμού του πεδίου εφαρμογής της
οδηγίας προκειμένου να εφαρμόζεται αποκλειστικά στις πτήσεις εντός ΕΟΧ.

Τροπολογία 2

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 

διαγράφεται
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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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αιτιολογική σκέψη που καθίσταται περιττή λόγω του περιορισμού του πεδίου εφαρμογής της
οδηγίας προκειμένου να εφαρμόζεται αποκλειστικά στις πτήσεις εντός ΕΟΧ.

Τροπολογία 3

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

Αιτιολόγηση

Αιτιολογική σκέψη που καθίσταται περιττή λόγω του περιορισμού του πεδίου εφαρμογής της
οδηγίας προκειμένου να εφαρμόζεται αποκλειστικά στις πτήσεις εντός ΕΟΧ.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7
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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

Αιτιολόγηση

Αιτιολογική σκέψη που καθίσταται περιττή λόγω του περιορισμού του πεδίου εφαρμογής της
οδηγίας προκειμένου να εφαρμόζεται αποκλειστικά στις πτήσεις εντός ΕΟΧ.

Τροπολογία 5

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. en

Αιτιολόγηση

Αιτιολογική σκέψη που καθίσταται περιττή λόγω του περιορισμού του πεδίου εφαρμογής της
οδηγίας προκειμένου να εφαρμόζεται αποκλειστικά στις πτήσεις εντός ΕΟΧ.



PE524.643v01-00 8/14 PA\1011457EL.doc

EL

Τροπολογία 6

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.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αιτιολογική σκέψη που καθίσταται περιττή λόγω του περιορισμού του πεδίου εφαρμογής της
οδηγίας προκειμένου να εφαρμόζεται αποκλειστικά στις πτήσεις εντός ΕΟΧ.

Τροπολογία 7

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 όλες τις εκπομπές πτήσεων μεταξύ των 
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από και προς χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου·

ημερολογιακών ετών 2013 και 2016 από 
και προς χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απόφαση περί "Παγώματος του χρόνου" ήταν ορθή και ζωτικής σημασίας για την επίτευξη
συμφωνίας σε παγκόσμιο επίπεδο και ως εκ τούτου η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται έως τα τέλη
του 2016 εν όψει της συνέλευσης ΔΟΠΕ που θα πραγματοποιηθεί τότε.

Τροπολογία 8

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 το 
παράγραφο 6·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αιτιολογική σκέψη που καθίσταται περιττή λόγω του περιορισμού του πεδίου εφαρμογής της
οδηγίας προκειμένου να εφαρμόζεται αποκλειστικά στις πτήσεις εντός ΕΟΧ. Η απόφαση περί
"Παγώματος του χρόνου" ήταν ορθή και ζωτικής σημασίας για την επίτευξη συμφωνίας σε
παγκόσμιο επίπεδο και ως εκ τούτου η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται έως τα τέλη του 2016 εν
όψει της συνέλευσης ΔΟΠΕ που θα πραγματοποιηθεί τότε.
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Τροπολογία 9

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

(β) τις εκπομπές που προέρχονται από 
πτήσεις μη εμπορικού φορέα 
εκμετάλλευσης αεροσκαφών για κάθε 
ημερολογιακό έτος μεταξύ 2013 και 2016, 
εάν οι εκπομπές για τις οποίες είναι 
υπεύθυνος ο εν λόγω φορέας 
εκμετάλλευσης αεροσκαφών κατά το
συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος είναι 
λιγότερες από 1000 τόνους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απόφαση περί "Παγώματος του χρόνου" ήταν ορθή και ζωτικής σημασίας για την επίτευξη
συμφωνίας σε παγκόσμιο επίπεδο και ως εκ τούτου η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται έως τα τέλη
του 2016 εν όψει της συνέλευσης ΔΟΠΕ που θα πραγματοποιηθεί τότε.

Τροπολογία 10

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. en
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Αιτιολόγηση

Αιτιολογική σκέψη που καθίσταται περιττή λόγω του περιορισμού του πεδίου εφαρμογής της
οδηγίας προκειμένου να εφαρμόζεται αποκλειστικά στις πτήσεις εντός ΕΟΧ όπου και 
εφαρμόζεται η κανονική υποβολή εκθέσεων για τις τρέχουσες εκπομπές.

Τροπολογία 11

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3ε 
παράγραφος 5 και το άρθρο 3στ, στους 
φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών που 
επωφελούνται από τις παρεκκλίσεις που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
α) έως την παράγραφο 1 στοιχείο γ) 
εκχωρείται αριθμός δωρεάν δικαιωμάτων 
μειωμένος κατ’ αναλογία προς τη μείωση 
της υποχρεωτικής παράδοσης δικαιωμάτων 
που προβλέπεται στις εν λόγω 
παραγράφους.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3ε 
παράγραφος 5 και το άρθρο 3στ, στους 
φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών που 
επωφελούνται από τις παρεκκλίσεις που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
α) έως την παράγραφο 1 στοιχείο β) 
εκχωρείται αριθμός δωρεάν δικαιωμάτων 
μειωμένος κατ’ αναλογία προς τη μείωση 
της υποχρεωτικής παράδοσης δικαιωμάτων 
που προβλέπεται στις εν λόγω 
παραγράφους.

Or. en

Τροπολογία 12

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 

Όσον αφορά τη δραστηριότητα κατά τα 
ημερολογιακά έτη 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 χ μήνες 
από τη θέση σε ισχύ της παρούσας 
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θέση σε ισχύ της παρούσας οδηγίας]. οδηγίας].

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απόφαση περί "Παγώματος του χρόνου" ήταν ορθή και ζωτικής σημασίας για την επίτευξη
συμφωνίας σε παγκόσμιο επίπεδο και ως εκ τούτου η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται έως τα τέλη
του 2016 εν όψει της συνέλευσης ΔΟΠΕ που θα πραγματοποιηθεί τότε.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 28 α – 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 από τα 
ημερολογιακά έτη 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

Αιτιολόγηση

Η απόφαση περί "Παγώματος του χρόνου" ήταν ορθή και ζωτικής σημασίας για την επίτευξη
συμφωνίας σε παγκόσμιο επίπεδο και ως εκ τούτου η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται έως τα τέλη
του 2016 εν όψει της συνέλευσης ΔΟΠΕ που θα πραγματοποιηθεί τότε.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 28 α – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από τα άρθρο 3ζ, 12, 15 Κατά παρέκκλιση από τα άρθρο 3ζ, 12, 15 
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και 18α, αν οι συνολικές ετήσιες εκπομπές 
ενός φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών 
είναι χαμηλότερες από 25000 τόνους, οι 
εκπομπές του θεωρούνται εξακριβωμένες 
εφόσον προσδιορίζονται βάσει ενός 
εργαλείου για μικρούς προξένους 
εκπομπών το οποίο 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 και τα κράτη 
μέλη μπορούν να εφαρμόζουν 
απλοποιημένες διαδικασίες για τους μη 
εμπορικούς φορείς εκμετάλλευσης 
αεροσκαφών εάν το επίπεδο ακρίβειας δεν 
είναι χαμηλότερο από αυτό που παρέχει το 
εν λόγω εργαλείο.

και 18α, αν οι συνολικές ετήσιες εκπομπές 
ενός φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών 
είναι χαμηλότερες από 25000 τόνους, οι 
εκπομπές του θεωρούνται εξακριβωμένες 
εφόσον προσδιορίζονται βάσει στοιχείων 
από την υπηρεσία Eurocontrol τα οποία 
προέρχονται από την εγκατάστασή της για 
την υποστήριξη του ΣΕΔΕ και τα κράτη 
μέλη μπορούν να εφαρμόζουν 
απλοποιημένες διαδικασίες για τους μη 
εμπορικούς φορείς εκμετάλλευσης 
αεροσκαφών εάν το επίπεδο ακρίβειας δεν 
είναι χαμηλότερο από αυτό που παρέχει το 
εν λόγω εργαλείο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ρόλος των μικρών προξένων εκπομπών δεν είναι στο πλαίσιο αυτό αυτονόητος δεδομένου
ότι οι εκθέσεις για τις εκπομπές μπορούν να παραληφθούν από την εγκατάστασή για την
υποστήριξη του ΣΕΔΕ στην περίπτωση που ο μεταφορέας διαθέτει άδεια χρήσης του
προγράμματος αυτού.

Τροπολογία 15

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 

διαγράφεται
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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

Αιτιολόγηση

Παράγραφος που καθίσταται περιττή λόγω του περιορισμού του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας
προκειμένου να εφαρμόζεται αποκλειστικά στις πτήσεις εντός ΕΟΧ όπου και εφαρμόζεται η
κανονική υποχρέωση υποβολής εκθέσεων.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
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. en

Αιτιολόγηση

Δεν χρειάζεται λόγω του περιορισμού του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας προκειμένου να
εφαρμόζεται αποκλειστικά στις πτήσεις εντός ΕΟΧ.


