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κατάθεση: Επιτροπή Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων 

 

Έκθεση 

Peter Liese A7-0079/2014 

Εµπορία δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου (εκποµπές που οφείλονται στις διεθνείς 

αεροπορικές µεταφορές) 

 

Πρόταση οδηγίας (COM(2013)0722 – C7-0374/2013 – 2013/0344(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1α) Ο τοµέας των αεροπορικών 
µεταφορών έχει έντονο διεθνή 
χαρακτήρα. Θα πρέπει σύντοµα να 
αναληφθούν πρωτοβουλίες για την 
προστασία του κλίµατος δεδοµένου ότι τα 
προβλήµατα σε παγκόσµια κλίµακα όπως 
αυτά που προκύπτουν από τις εκποµπές 
του τοµέα  των αεροπορικών µεταφορών 
µπορούν να αντιµετωπισθούν 
αποτελεσµατικά µέσω διεθνούς 
προσέγγισης που θα περιλαµβάνει 
παγκόσµια υποχρέωση συµµόρφωσης µε 
τα ίδια µέτρα ή επίτευξης των ίδιων 
στόχων µε διαφορετικά µέτρα. Μια 
συµφωνία σε παγκόσµιο επίπεδο σε 
πλαίσιο ∆ΟΠΑ προσφέρει τις καλύτερες 
προοπτικές για την εξασφάλιση της 
βιωσιµότητας µακροπρόθεσµα.  
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Τροπολογία  2 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1β) Η έγκριση της απόφασης 
377/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου1 
κατέστησε δυνατή την επίτευξη 
σηµαντικής προόδου στο πλαίσιο της 
∆ιεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής 
Αεροπορίας (∆ΟΠΑ) για τη σύναψη 
παγκόσµιας συµφωνίας κατά την επόµενη 
συνέλευση. Για τη διευκόλυνση της 
σύναψης της εν λόγω συµφωνίας, και την 
αποφυγή εµπορικών αντιµέτρων, είναι 
επιθυµητό να παραταθούν προσωρινά οι 
διατάξεις για το "πάγωµα του χρόνου". 

 __________________ 

 1 Απόφαση αριθ. 377/2013/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 24ης Απριλίου 2013, για 
προσωρινή παρέκκλιση από την οδηγία 
2003/87/ΕΚ σχετικά µε τη θέσπιση 
συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων 
εκποµπής αερίων θερµοκηπίου εντός της 
Κοινότητας (ΕΕ L 113 της 24.04.2013, σ. 
1) 

Τροπολογία  3 

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 

Συµβουλίου
4
 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 

(2) Κατά συνέπεια, προκειµένου να 
διατηρηθεί η ώθηση που επιτεύχθηκε στη 
συνέλευση της ∆ΟΠΑ το 2013 και να 
διευκολυνθεί η πρόοδος στην επερχόµενη 
συνέλευση της ∆ΟΠΑ το 2016, είναι 
επιθυµητό να θεωρείται προσωρινά ότι 

ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της οδηγίας 

2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
4
 για 

την περίοδο έως το 2016 όταν πληρούνται 
οι υποχρεώσεις όσον αφορά ένα ορισµένο 
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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. 

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. 

_______________ ______________ 

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). 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα παρέκκλιση θα πρέπει να ισχύει µόνο µέχρι το 2016 και την επόµενη συνέλευση της 

∆ΟΠΑ. Κατόπιν των συµπερασµάτων της συνέλευσης της ∆ΟΠΑ το 2016 και των επιτευχθέντων 

αποτελεσµάτων, η Ένωση θα µπορούσε να εξετάσει αν και ποιες περαιτέρω ενέργειες 

απαιτούνται προκειµένου να αποτυπωθεί η έκβαση των διεθνών διαπραγµατεύσεων. ∆εδοµένου 

ότι η παρούσα παρέκκλιση λήγει στα τέλη του 2016, οι νοµοθέτες θα έχουν επαρκή χρόνο να 

ολοκληρώσουν τυχόν περαιτέρω διαδικασία συναπόφασης που ενδέχεται να χρειαστεί, εφόσον η 

προθεσµία παράδοσης δικαιωµάτων για τις εκποµπές του 2017 λήγει τον Απρίλιο του 2018. 

Τροπολογία  4 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2α) Προκειµένου να δηµιουργηθεί κλίµα 
εµπιστοσύνης σε διεθνές επίπεδο όσον 
αφορά το σύστηµα εµπορίας 
δικαιωµάτων εκποµπής της Ένωσης 
(ΣΕ∆Ε), τα έσοδα από τον πλειστηριασµό 
των δικαιωµάτων ή ένα ισοδύναµο ποσό 
οσάκις το απαιτούν οι προεξάρχουσες 
δηµοσιονοµικές αρχές των κρατών 
µελών, όπως η αρχή της ενότητας και της 
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καθολικότητας, θα πρέπει να 
χρησιµοποιούνται για τη µείωση των 
εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, για 
την προσαρµογή στις επιπτώσεις της 
αλλαγής του κλίµατος στην Ένωση και σε 
τρίτες χώρες, για τη χρηµατοδότηση της 
έρευνας και ανάπτυξης µε αντικείµενο 
τον περιορισµό και την προσαρµογή, 
καθώς και για την κάλυψη του κόστους 
διαχείρισης του ΣΕ∆Ε της ΕΕ. Τα έσοδα 
από τον πλειστηριασµό θα πρέπει επίσης 
να χρησιµοποιούνται για τις µεταφορές µε 
χαµηλές εκποµπές. Τα έσοδα από τον 
πλειστηριασµό θα πρέπει να 
χρησιµοποιούνται ειδικότερα για τη 
χρηµατοδότηση των συνεισφορών στο 
Παγκόσµιο Ταµείο Ενεργειακής 
Απόδοσης και Ανανεώσιµων Πηγών 
Ενέργειας και στο Πράσινο Ταµείο για το 
Κλίµα στο πλαίσιο της UNFCCC, καθώς 
και των µέτρων για την αποτροπή της 
αποδάσωσης και τη διευκόλυνση της 
προσαρµογής των αναπτυσσόµενων 
χωρών. Ως συµβαλλόµενο µέρος µιας 
συµφωνίας σχετικά µε ένα 
αποτελεσµατικό, βασιζόµενο στις 
αεροπορικές διαδροµές, παγκόσµιο 
αγορακεντρικό µέτρο («ΑΚΜ»), µε 
σηµαντικές δυνατότητες µείωσης των 
επιπτώσεων των αεροπορικών 
µεταφορών στο κλίµα, η Ένωση οφείλει 
επίσης να αναλάβει τη δέσµευση να 
προορίζει τα έσοδα που προέρχονται από 
τη λήψη ενός τέτοιου µέτρου στο 
Πράσινο Ταµείο για το Κλίµα, σύµφωνα 
µε την UNFCCC, ούτως ώστε να 
καταστεί σαφής η αρχή των κοινών, αλλά 
διαφοροποιηµένων ευθυνών και 
αντίστοιχων ικανοτήτων, και σε διεθνείς 
προσπάθειες για τη χρηµατοδότηση της 
έρευνας και της ανάπτυξης µε σκοπό τη 
µείωση των εκποµπών αερίων του 
θερµοκηπίου των αεροπορικών 
µεταφορών. 
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Τροπολογία  5 

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. 

(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 τρία χρόνια που µεσολαβούν µέχρι 
να συµφωνηθεί στην 39η συνέλευση της 
∆ΟΠΑ το 2016 ένα δυνατό να κυρωθεί 
παγκόσµιο αγορακεντρικό µέτρο, 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 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 2016. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία τονίζει το γεγονός ότι δεν θα ήταν αποδεκτό οποιοδήποτε είδος αγορακεντρικού 

µέτρου, αλλά µόνο ένα µέτρο το οποίο είναι νοµικά δεσµευτικό και το οποίο καλύπτει την 

πλειονότητα των εκποµπών. 

Τροπολογία  6 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Στις παρεκκλίσεις που προβλέπονται 

στην παρούσα οδηγία λαµβάνονται υπόψη 

(4) Στις παρεκκλίσεις που προβλέπονται 

στην παρούσα οδηγία λαµβάνονται υπόψη 
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τα αποτελέσµατα των διµερών και 

πολυµερών επαφών µε τρίτες χώρες, τις 
οποίες η Επιτροπή θα διατηρήσει εξ 
ονόµατος της Ένωσης. 

τα αποτελέσµατα των διµερών και 

πολυµερών επαφών µε τρίτες χώρες. Ο 
επιπλέον χρόνος που θα προκύψει µε το 
"πάγωµα του θα µπορούσε να 
χρησιµοποιηθεί τόσο από την Επιτροπή 
όσο και από τα κράτη µέλη, ενεργώντας 
εξ ονόµατος της Ένωσης, προκειµένου να 
εξασφαλιστεί η διεθνής αποδοχή από 
τρίτες χώρες της προσέγγισης βάσει του 
εναέριου χώρου που πρόκειται να 
εφαρµοστεί από την Ένωση στα επόµενα 
χρόνια. Οι προσπάθειες αυτές πρέπει να 
στηριχθούν µε το να προσφέρεται σε 
τρίτες χώρες η χάραξη µιας κοινής 
προσέγγισης για τη χρήση των εσόδων, 
για παράδειγµα για µια διεθνή πολιτική 
για το κλίµα ή κοινά έργα έρευνας και 
ανάπτυξης ώστε να αντιµετωπιστούν οι 
εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου των 
αεροπορικών µεταφορών. Τα κράτη µέλη 
πρέπει επίσης να χρησιµοποιήσουν τα 
έσοδα των εθνικών φόρων και δασµών 
που χρεώνονται στους επιβάτες, µε τρόπο 
που να δηµιουργεί πρόοδο στις διεθνείς 
διαπραγµατεύσεις και τις 
διαπραγµατεύσεις µε τρίτες χώρες. 

  

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4α) Οι παρεκκλίσεις που προβλέπονται 
στην παρούσα οδηγία αφορούν µόνο τις 
εκποµπές που οφείλονται στις 
δραστηριότητες των αεροπορικών 
µεταφορών έως το 2016 και παρέχονται 
από την Ένωση για να διευκολυνθεί η 
επίτευξη συµφωνίας στην 39η συνέλευση 
της ∆ΟΠΑ για τη θέσπιση ενός 
παγκόσµιου αγορακεντρικού µέτρου προς 
κύρωση. Περαιτέρω νοµοθετικές 
ενέργειες θα πρέπει να λαµβάνονται µόνο 
εάν θεσπιστεί ένα τέτοιο µέτρο το 2016. 
Για τον σκοπό αυτόν, µετά τη συνέλευση 
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της ∆ΟΠΑ το 2016, η Επιτροπή θα 
πρέπει να υποβάλει πλήρη έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συµβούλιο, καθώς και να προτείνει 
γρήγορα µέτρα σύµφωνα µε τα 
αποτελέσµατα, κατά περίπτωση. Σε 
περίπτωση που οι τρίτες χώρες να 
αποδεχθούν την ευθυγράµµιση µε το 
Ευρωπαϊκό Σύστηµα Εµπορίας 
Εκποµπών ή να λάβουν ισοδύναµα µέτρα, 
οι προβλεπόµενες στην παρούσα οδηγία 
παρεκκλίσεις θα προσαρµοστούν 
αναλόγως.  

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4β) Κατά τις διαπραγµατεύσεις µε τρίτες 
χώρες για συµφωνίες αεροπορικών 
µεταφορών, η Ένωση πρέπει πάντα να 
λαµβάνει υπόψη το θέµα της εµπορίας 
εκποµπών για τις αεροπορικές 
µεταφορές. 

 

Τροπολογία  9 

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. 
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Αιτιολόγηση 

Η παρούσα παρέκκλιση θα πρέπει να ισχύει µόνο µέχρι το 2016 και την επόµενη συνέλευση της 

∆ΟΠΑ. Κατόπιν των συµπερασµάτων της συνέλευσης της ∆ΟΠΑ το 2016 και των επιτευχθέντων 

αποτελεσµάτων, η Ένωση θα µπορούσε να εξετάσει αν και ποιες περαιτέρω ενέργειες 

απαιτούνται προκειµένου να αποτυπωθεί η έκβαση των διεθνών διαπραγµατεύσεων. ∆εδοµένου 

ότι η παρούσα παρέκκλιση λήγει στα τέλη του 2016, οι νοµοθέτες θα έχουν επαρκή χρόνο να 

ολοκληρώσουν τυχόν περαιτέρω διαδικασία συναπόφασης που ενδέχεται να χρειαστεί, εφόσον η 

προθεσµία παράδοσης δικαιωµάτων για τις εκποµπές του 2017 λήγει τον Απρίλιο του 2018. 

Τροπολογία  10 

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. 

 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα παρέκκλιση θα πρέπει να ισχύει µόνο µέχρι το 2016 και την επόµενη συνέλευση της 

∆ΟΠΑ. Κατόπιν των συµπερασµάτων της συνέλευσης της ∆ΟΠΑ το 2016 και των επιτευχθέντων 

αποτελεσµάτων, η Ένωση θα µπορούσε να εξετάσει αν και ποιες περαιτέρω ενέργειες 

απαιτούνται προκειµένου να αποτυπωθεί η έκβαση των διεθνών διαπραγµατεύσεων. ∆εδοµένου 

ότι η παρούσα παρέκκλιση λήγει στα τέλη του 2016, οι νοµοθέτες θα έχουν επαρκή χρόνο να 

ολοκληρώσουν τυχόν περαιτέρω διαδικασία συναπόφασης που ενδέχεται να χρειαστεί, εφόσον η 

προθεσµία παράδοσης δικαιωµάτων για τις εκποµπές του 2017 λήγει τον Απρίλιο του 2018.  
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Τροπολογία  11 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (10a) Οι πτήσεις µεταξύ των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών που αναφέρονται 
στο άρθρο 349 της Συνθήκης Λειτουργίας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
ηπειρωτικών περιοχών του ΕΟΧ πρέπει 
επίσης να ακολουθούν την περιφερειακή 
προσέγγιση που βασίζεται στην αγορά. Τα 
ποσοστά πρέπει να υπολογίζονται από την 
υπηρεσία Eurocontrol µε βάση την 
αναλογία της ορθοδροµίας µεταξύ των 
κύριων αεροδροµίων στον ΕΟΧ και των 
εξόχως απόκεντρων περιοχών που δεν 
υπερβαίνει τα 12 µίλια πέρα από το πιο 
αποµακρυσµένο σηµείο της ακτογραµµής 
του ΕΟΧ έως τεθεί σε ισχύ ένα παγκόσµιο 
αγορακεντρικό µέτρο. 

 

 Τροπολογία  12 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Μετά τη συνέλευση της ∆ΟΠΑ 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. 

∆ιαγράφεται 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο -1 (νέο) 

Οδηγία 2003/87/ΕΚ 

Άρθρο 3δ – παράγραφος 4  
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (-1) Στο άρθρο 3δ, η παράγραφος 4 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 "4. Τα κράτη µέλη χρησιµοποιούν τις 
εισπράξεις που προέρχονται από τον 
πλειστηριασµό δικαιωµάτων για 
προσπάθειες µε στόχο την αντιµετώπιση 
της κλιµατικής αλλαγής, ιδίως σε διεθνές 
επίπεδο, τη µείωση των εκποµπών 
αερίων του θερµοκηπίου, την 
προσαρµογή στις επιπτώσεις της αλλαγής 
του κλίµατος σε αναπτυσσόµενες χώρες 
και τη χρηµατοδότηση της έρευνας και 
της ανάπτυξης µε αντικείµενο τον 
περιορισµό και την προσαρµογή, µεταξύ 
άλλων, ειδικότερα, στον τοµέα της 
αεροναυτικής και των αεροπορικών 
µεταφορών. Τα έσοδα από τον 
πλειστηριασµό χρησιµοποιούνται επίσης 
για τις µεταφορές µε χαµηλές εκποµπές. 
Με τα έσοδα από τον πλειστηριασµό 
χρηµατοδοτούνται επίσης οι συνεισφορές 
στο Παγκόσµιο Ταµείο Ενεργειακής 
Απόδοσης και Ανανεώσιµων Πηγών 
Ενέργειας, και στο Πράσινο Ταµείο για το 
Κλίµα στο πλαίσιο της UNFCCC, καθώς 
και τα µέτρα για την αποτροπή της 
αποδάσωσης. 

 Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν τακτικά την 
Επιτροπή σχετικά µε τις δράσεις που 
λαµβάνουν κατ’ εφαρµογή του πρώτου 
εδαφίου.» 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 1 

Οδηγία 2003/87/ΕΚ 

Άρθρο 28α – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο α) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) όλες τις εκποµπές πτήσεων κατά το 

2013 από και προς χώρες εκτός του 

Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου· 

(α) όλες τις εκποµπές πτήσεων κατά το 

2013 από και προς χώρες εκτός του 

Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ). 
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Τροπολογία  15 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 1 

Οδηγία 2003/87/ΕΚ 

Άρθρο 28α – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο β) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) 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· 

(β) τις εκποµπές πτήσεων από και προς 

χώρες εκτός του ΕΟΧ για κάθε 

ηµερολογιακό έτος από το 2014 έως το 

2016, 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· 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 1 

Οδηγία 2003/87/ΕΚ 

Άρθρο 28α – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο βα) (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (βα) τις εκποµπές πτήσεων µεταξύ των 
εξόχως απόκεντρων περιοχών που 
απαριθµούνται στο άρθρο 349 ΣΛΕΕ και 
του ηπειρωτικού ΕΟΧ για κάθε 
ηµερολογιακό έτος έως ότου τεθεί σε ισχύ 
ένα παγκόσµιο αγορακεντρικό µέτρο 
όταν, προκειµένου να αντικατοπτρίζεται 
η αναλογία των πτήσεων που 
πραγµατοποιούνται εντός του 
ευρωπαϊκού εναερίου χώρου, ο φορέας 
εκµετάλλευσης των πτήσεων αυτών έχει 
παραδώσει τα δικαιώµατα που 
αντιστοιχούν στα ποσοστά τα οποία θα 
υπολογιστούν από την Eurocontrol µε 
βάση την αναλογία της ορθοδροµίας 
µεταξύ των κύριων αεροδροµίων στον 
ΕΟΧ  και των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών που δεν υπερβαίνει τα 12 µίλια 
πέρα από το πιο αποµακρυσµένο σηµείο 
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της ακτογραµµής του ΕΟΧ ή που έχουν 
υπολογιστεί σύµφωνα µε το παράγραφο 6· 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 1 

Οδηγία 2003/87/ΕΚ 

Άρθρο 28α – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) 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· 

(γ) 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· 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 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. 

Οι εξακριβωµένες εκποµπές που 

αναφέρονται στις παραγράφους 1β και 
(βα), 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. 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 1 

Οδηγία 2003/87/ΕΚ 

Άρθρο 28α – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο 
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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 τις δραστηριότητες 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 [ΕΕ: να 
προστεθεί ηµεροµηνία 4 µήνες από τη θέση 

σε ισχύ της παρούσας οδηγίας]. 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 1 

Οδηγία 2003/87/ΕΚ 

Άρθρο 28α – παράγραφος 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. 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). 

4. 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 των στοιχείων α) έως γ) 
της παραγράφου 1. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 1 

Οδηγία 2003/87/ΕΚ 

Άρθρο 28α – παράγραφος 6 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. 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 

6. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 12 

παράγραφος 2α και το άρθρο 14 

παράγραφος 3, για τις πτήσεις από και 

προς χώρες εκτός του ΕΟΧ καθώς και για 
τις πτήσεις από και προς τους 
αερολιµένες των εξόχως απόκεντρων 
περιφερειών που αναφέρονται στη 
Συνθήκη, ένας φορέας εκµετάλλευσης 
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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 ΣΕ∆Ε. 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. 

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 ΣΕ∆Ε. Η 

αρµόδια αρχή υποβάλλει έκθεση µε όλους 

αυτούς τους υπολογισµούς στην Επιτροπή. 

Ο φορέας εκµετάλλευσης ενηµερώνεται 
και συγκατατίθεται για το αποτέλεσµα 
των υπολογισµών που πραγµατοποιούνται 
από την αρµόδια αρχή, και 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. 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 1 

Οδηγία 2003/87/ΕΚ 

Άρθρο 28α – παράγραφος 7 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Μετά τη συνέλευση της ∆ΟΠΑ 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 
προτάσεις όπου απαιτείται. 

7. Η Επιτροπή υποβάλλει ετησίως έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συµβούλιο σχετικά µε την πρόοδο των 
διαπραγµατεύσεων και των 
προετοιµασιών ενόψει της Συνέλευσης 
της ∆ΟΠΑ το 2016 καθώς και σχετικά µε 
τις προσπάθειες της Επιτροπής να 
προωθήσει στις τρίτες χώρες την 
αποδοχή της προσέγγισης βάσει του 
εναέριου χώρου. Μετά τη συνέλευση της 

∆ΟΠΑ το 2016, η Επιτροπή θα υποβάλει 

έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συµβούλιο σχετικά µε τα επιτευχθέντα 
αποτελέσµατα. Σε περίπτωση που 
συµφωνηθεί ένα παγκόσµιο 
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αγορακεντρικό µέτρο προς κύρωση, η εν 
λόγω έκθεση θα πρέπει να περιλαµβάνει 
προτάσεις, όπου απαιτείται, στο πλαίσιο 
των εξελίξεων αυτών. Οποιεσδήποτε 
προτάσεις πρέπει να συνοδεύονται από 
λεπτοµερείς εκτιµήσεις αντικτύπου. 

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 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 

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.» 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα 

Οδηγία 2003/87/ΕΚ 

Παράρτηµα II γ – επεξηγηµατικό µέρος – 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 

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 
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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. 

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. 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα 

Οδηγία 2003/87/ΕΚ 

Παράρτηµα II γ – επεξηγηµατικό µέρος – παράγραφος 6α (νέα) 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Το ποσοστό των εκποµπών που 
αναφέρεται στο άρθρο 28α για τις 
πτήσεις που εκτελούν δροµολόγια προς 
και από εξόχως απόκεντρη περιοχή 
πρέπει επίσης να υπολογιστεί σύµφωνα µε 
τον παρακάτω πίνακα, ο οποίος, πριν από 
την έκδοση, θα συµπληρωθεί  µε τα 
ποσοστά που προκύπτουν, τηρουµένων 
των αναλογιών, από την εφαρµογή του 
ίδιου τύπου, µε βάση τα καλύτερα 
διαθέσιµα στοιχεία, 
συµπεριλαµβανοµένης της βοήθειας από 
την υπηρεσία Eurocontrol.  

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα 

Οδηγία 2003/87/ΕΚ 

Παράρτηµα II γ – πίνακας – σειρά 37  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ΚΙΝΑ συµπεριλαµβανοµένων των 

ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ, ΜΑΚΑΟ και ΤΑΪΒΑΝ 
ΚΙΝΑ συµπεριλαµβανοµένων των 

ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ και ΜΑΚΑΟ 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα 

Οδηγία 2003/87/ΕΚ 

Παράρτηµα II γ – πίνακας – σειρά 147 α (νέα)  
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 TW ΤΑΪΒΑΝ  

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα IIγ – πίνακας – µετά την τελευταία σειρά – σειρές 172 α - 172 θ (νέες) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Γουαδελούπη 

 Γαλλική Γουιάνα 

 Μαρτινίκα 

 Ρεϋνιόν 

 Άγιος Βαρθολοµαίος 

 Άγιος Μαρτίνος 

 Αζόρες  

 Μαδέρα 

 Κανάριες νήσοι 

 

 


