
 

AM\1025145EL.doc 1/18 PE529.686v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

26.3.2014 A7-0079/30 

Τροπολογία  30 
Peter Liese, Mathieu Grosch 
εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 
 
Έκθεση A7-0079/2014 
Peter Liese 
Εµπορία δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου (εκποµπές που οφείλονται στις διεθνείς 
αεροπορικές µεταφορές) 
COM(2013)0722 – C7-0374/2013 – 2013/0344(COD) 

Πρόταση οδηγίας 
– 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ* 

στην πρόταση της Επιτροπής 

--------------------------------------------------------- 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. .../2014 

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της … 

για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ σχετικά µε τη θέσπιση συστήµατος 

εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου εντός της Κοινότητας, ενόψει της 

εφαρµογής έως το 2020 µιας διεθνούς συµφωνίας για τη θέσπιση ενός ενιαίου 

παγκόσµιου αγορακεντρικού µέτρου σχετικά µε τις εκποµπές που οφείλονται στις 

διεθνείς αεροπορικές µεταφορές    

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

                                                 
*  Τροπολογίες: το νέο κείµενο και η αντικατάσταση κειµένου σηµειώνονται µε έντονους 

πλάγιους χαρακτήρες και η διαγραφή µε το σύµβολο ▌.  
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ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 

192 παράγραφος 1, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
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Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής1, 

Αφού ζήτησε τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών ▌,  

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία2, 

                                                 
1 Γνώµη η οποία διατυπώθηκε στις 22 Ιανουαρίου 2014 (δεν έχει δηµοσιευθεί ακόµη 

στην Επίσηµη Εφηµερίδα). 
2  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ... (δεν έχει δηµοσιευθεί ακόµη στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα) και απόφαση του Συµβουλίου της ... . 
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Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Ο τοµέας των αεροπορικών µεταφορών έχει έντονα διεθνή χαρακτήρα. Μια 

παγκόσµια προσέγγιση για την αντιµετώπιση των εκποµπών που προέρχονται από 

τις διεθνείς αεροπορικές µεταφορές προσφέρει τις καλύτερες προοπτικές για την 

εξασφάλιση της βιωσιµότητας µακροπρόθεσµα. 

(2) Η Ένωση καταβάλλει προσπάθειες µε σκοπό να διασφαλίσει µια µελλοντική διεθνή 

συµφωνία για τον έλεγχο των εκποµπών 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 εξασφαλισθεί ότι οι στόχοι αυτοί αλληλοϋποστηρίζονται και δεν 

συγκρούονται µεταξύ τους, είναι σκόπιµο να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις και οι 

θέσεις που διατυπώνονται σε διεθνή fora και ιδίως να ληφθεί υπόψη το ψήφισµα που 

εξέδωσε η ∆ιεθνής Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας (∆ΟΠΑ) στις 4 Οκτωβρίου 

2013 κατά την 38η συνέλευσή της και το οποίο περιέχει την «Ανακεφαλαιωτική 

έκθεση της µόνιµης πολιτικής και των πρακτικών της ∆ΟΠΑ στον τοµέα της 

προστασίας του περιβάλλοντος». 
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(3) Κατά συνέπεια, προκειµένου να διατηρηθεί η ώθηση που επιτεύχθηκε στην 38η 

συνέλευση της ∆ΟΠΑ το 2013 και να διευκολυνθεί η πρόοδος στην επερχόµενη 

39η συνέλευση το 2016, είναι επιθυµητό να θεωρηθεί προσωρινά ότι ικανοποιούνται 

οι απαιτήσεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου1 για την περίοδο έως και την 31η ∆εκεµβρίου 2016 όσον αφορά ▌ 

πτήσεις από και προς αεροδρόµια σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 

χώρου (ΕΟΧ). Με τον τρόπο αυτόν, η Ένωση υπογραµµίζει ότι µπορούν να 

ισχύσουν νοµικές απαιτήσεις όσον αφορά ▌ πτήσεις από και προς αεροδρόµια που 

βρίσκονται σε κράτη του ΕΟΧ, κατά τον ίδιο τρόπο όπως µπορούν να ισχύσουν 

νοµικές απαιτήσεις σχετικά µε τις εκποµπές που οφείλονται σε πτήσεις µεταξύ των 

αεροδροµίων αυτών. Για λόγους ασφαλείας δικαίου, για τους σκοπούς της 

παρούσας παρέκκλισης, οι πτήσεις µεταξύ αεροδροµίων που βρίσκονται σε κράτη 

του ΕΟΧ και αεροδροµίων που βρίσκονται σε χώρες που έχουν προσχωρήσει στην 

Ένωση το 2013 θα πρέπει να θεωρούνται ως πτήσεις µεταξύ κρατών του ΕΟΧ. 

                                                 
1 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 του Συµβουλίου (EE L 275 της 25.10.2003, σ. 32).  
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(4) Υπενθυµίζεται ότι, σύµφωνα µε την οδηγία 2003/87/ΕΚ, εναπόκειται στα κράτη 

µέλη να καθορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιούνται τα έσοδα από τον 

εκπλειστηριασµό των δικαιωµάτων. Τα έσοδα αυτά, ή το χρηµατικό ισοδύναµό 

τους, θα πρέπει να χρησιµοποιούνται για την αντιµετώπιση της αλλαγής του 

κλίµατος στην Ένωση και σε τρίτες χώρες, µεταξύ άλλων για τη µείωση των 

εκποµπών αερίων θερµοκηπίου, την προσαρµογή στις επιπτώσεις της αλλαγής 

του κλίµατος στην Ένωση και σε τρίτες χώρες, ιδίως σε αναπτυσσόµενες χώρες, 

τη χρηµατοδότηση έρευνας και ανάπτυξης για τον µετριασµό και την 

προσαρµογή, συµπεριλαµβανοµένων ιδίως των τοµέων της αεροπλοΐας και των 

αεροπορικών µεταφορών, για τη µείωση των εκποµπών µέσω των µεταφορών µε 

χαµηλές εκποµπές και για την κάλυψη του κόστους διαχείρισης του συστήµατος 

της Ένωσης. Με τα έσοδα από τον πλειστηριασµό ή το χρηµατικό ισοδύναµό 

τους, θα πρέπει επίσης να χρηµατοδοτούνται οι συνεισφορές στο Παγκόσµιο 

Ταµείο Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, καθώς και τα 

µέτρα για την αποτροπή της αποψίλωσης και τη διευκόλυνση της προσαρµογής 

των αναπτυσσόµενων χωρών. Η διαφάνεια σχετικά µε τη χρησιµοποίηση των 

εσόδων από τον εκπλειστηριασµό των δικαιωµάτων βάσει της οδηγίας 

2003/87/ΕΚ αποτελεί στοιχείο απαραίτητο για την υποστήριξη των δεσµεύσεων 

της Ένωσης. Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου1, τα κράτη µέλη πρέπει να υποβάλλουν στην 

Επιτροπή έκθεση σχετικά µε τη χρησιµοποίηση των εσόδων από τον 

εκπλειστηριασµό αυτών των δικαιωµάτων. 

▌ 

                                                 
1  Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

21ης Μαΐου 2013, σχετικά µε µηχανισµό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά 
µε τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου και άλλων πληροφοριών σε εθνικό και ενωσιακό 
επίπεδο που αφορούν την αλλαγή του κλίµατος και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 
280/2004/ΕΚ (ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 13).  
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(5) Στις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό λαµβάνονται υπόψη 

τα αποτελέσµατα των διµερών και πολυµερών επαφών µε τρίτες χώρες, τις οποίες η 

Επιτροπή θα διατηρήσει εξ ονόµατος της Ένωσης, προκειµένου να προωθήσει τη 

χρήση αγορακεντρικών µηχανισµών για τη µείωση των εκποµπών των 

αεροπορικών µεταφορών. 

(6) Υπενθυµίζεται ότι η οδηγία 2003/87/ΕΚ προβλέπει την πιθανότητα θέσπισης 

µέτρων που τροποποιούν τις αεροπορικές δραστηριότητες που απαριθµούνται στο 

παράρτηµα I της εν λόγω οδηγίας, όταν µια τρίτη χώρα εισάγει µέτρα για τη 

µείωση των επιπτώσεων από τις αεροπορικές µεταφορές στην κλιµατική αλλαγή. 

(7) Η διαπραγµάτευση όλων των συµφωνιών που η Ένωση συνάπτει µε τρίτες χώρες 

στον τοµέα της αεροπλοΐας θα πρέπει να αποσκοπεί στη διαφύλαξη της ευελιξίας 

της Ένωσης να αναλαµβάνει δράση αναφορικά µε περιβαλλοντικά ζητήµατα, 

µεταξύ άλλων µέτρα για τον µετριασµό των επιπτώσεων από τις αεροπορικές 

µεταφορές στην κλιµατική αλλαγή. 
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(8) Για να αποφευχθεί τυχόν στρέβλωση του ανταγωνισµού, είναι σηµαντικό όλες οι 

πτήσεις που πραγµατοποιούν το ίδιο δροµολόγιο να αντιµετωπίζονται µε τον ίδιο 

τρόπο.  

▌ 

(9) Προς περαιτέρω αποφυγή δυσανάλογου διοικητικού φόρτου, για τους πολύ 

µικρούς φορείς εκµετάλλευσης αεροσκαφών θα πρέπει να προστεθεί µια 

προσωρινή εξαίρεση στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 2003/87/ΕΚ. Οι µη εµπορικοί 

φορείς εκµετάλλευσης αεροσκαφών µε εκποµπές χαµηλότερες των 1 000 τόνων CO2 

ετησίως θα πρέπει, κατά συνέπεια, να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρµογής της εν 

λόγω οδηγίας, από 1ης Ιανουαρίου 2013 έως την 31η ∆εκεµβρίου 2020. 

▌ 

(10) Είναι σκόπιµο να καταστεί δυνατή η χρήση µιας εναλλακτικής προσέγγισης από 

φορείς εκµετάλλευσης αεροσκαφών που είναι µικροί πρόξενοι εκποµπών, για την 

επαλήθευση των εκποµπών τους ούτως ώστε να µειωθεί περαιτέρω η διοικητική 

τους επιβάρυνση. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να µπορούν να εφαρµόζουν 

απλουστευµένα µέτρα που απευθύνονται ιδίως στις ανάγκες µη εµπορικών 

φορέων εκµετάλλευσης αεροσκαφών που είναι µικροί πρόξενοι εκποµπών.  

▌ 
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(11) Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να αποδίδεται στην άµβλυνση ή ακόµη και την 

εξάλειψη τυχόν προβληµάτων πρόσβασης και ανταγωνιστικότητας για τις εξόχως 

απόκεντρες περιοχές της Ένωσης. Έχοντας τούτο υπόψη, οι πτήσεις µεταξύ 

αεροδροµίου που βρίσκεται σε µια εξόχως απόκεντρη περιοχή κατά το άρθρο 349 

της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και 

αεροδροµίου που βρίσκεται σε άλλη περιοχή του ΕΟΧ θα πρέπει επίσης να 

συµπεριληφθούν στην παρέκκλιση που θεσπίζεται βάσει του παρόντος 

κανονισµού. 

(12) Για λόγους ασφάλειας δικαίου, για τους φορείς εκµετάλλευσης αεροσκαφών και τις 

εθνικές αρχές, είναι σκόπιµο να επιτραπεί έως το 2015 η παράδοση δικαιωµάτων και 

η υποβολή εκθέσεων για τις εκποµπές του 2013. 

(13) Για την εφαρµογή αυτής της παρέκκλισης, είναι σηµαντικό να γίνει υπόµνηση ότι 

οι µέθοδοι για την κατανοµή και την έκδοση δικαιωµάτων σε φορείς 

εκµετάλλευσης αεροσκαφών παραµένουν εκείνες που θεσπίστηκαν µε την οδηγία 

2003/87/ΕΚ, δηλαδή υπολογισµός που βασίζεται σε εξακριβωµένα 

τονοχιλιοµετρικά δεδοµένα όσον αφορά τις σχετικές περιόδους που αναφέρονται 

εκεί. 
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(14) Μετά τη συνέλευση της ∆ΟΠΑ του 2016 και βάσει του αποτελέσµατός της, η 

Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει πλήρη έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συµβούλιο. Στην έκθεση αυτή, η Επιτροπή, µεταξύ άλλων, θα πρέπει να εξετάζει 

όλες τις επιλογές για την κάλυψη των εκποµπών από αεροπορικές δραστηριότητες 

και, εφόσον ενδείκνυται, να προτείνει ταχέως µέτρα µε σκοπό να εξασφαλιστεί ότι 

θα ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο και ότι θα αντιµετωπιστούν 

οποιαδήποτε θέµατα αφορούν την εφαρµογή της παρέκκλισης. Η Επιτροπή θα 

πρέπει επίσης να εξετάσει µε ιδιαίτερη προσοχή την περιβαλλοντική 

αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU ETS) και, στο πλαίσιο αυτό, την ιδιαίτερη 

συνεισφορά του τοµέα των αεροπορικών µεταφορών, συµπεριλαµβανοµένων των 

όρων για την καλύτερη εναρµόνιση των κανόνων που διέπουν τις αεροπορικές 

δραστηριότητες και τις στατικές εγκαταστάσεις, αντιστοίχως. 
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(15) ∆εδοµένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισµού και ειδικότερα η εισαγωγή 

προσωρινής παρέκκλισης για την παρακολούθηση, την έκθεση και την 

παραχώρηση δικαιωµάτων από πτήσεις προς και από χώρες εκτός του ΕΟΧ από 

1ης Ιανουαρίου 2013 έως την 31η ∆εκεµβρίου 2016, µε σκοπό την ελάφρυνση του 

διοικητικού φόρτου και την απλοποίηση της διοίκησης του συστήµατος, δεν 

µπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη, µπορούν όµως, λόγω των 

διαστάσεων και των αποτελεσµάτων της δράσης να επιτευχθούν καλύτερα σε 

επίπεδο Ένωσης, η Ένωση µπορεί να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή της 

επικουρικότητας, η οποία διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας του ίδιου άρθρου, 

ο παρών κανονισµός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των 

στόχων αυτών. 

(16) Έχει σηµασία να διασφαλισθεί ασφάλεια δικαίου, για τους φορείς εκµετάλλευσης 

αεροσκαφών και τις εθνικές αρχές, έχοντας υπόψη την καταληκτική ηµεροµηνία 

παράδοσης της 30ής Απριλίου 2014, όπως αναφέρεται στην οδηγία 2003/87/ΕΚ. 

Συνεπώς, ο παρών κανονισµός θα πρέπει να τύχει εφαρµογής από την ηµεροµηνία 

της έκδοσής του. 

(17) Η οδηγία 2003/87/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα, 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 
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Άρθρο 1 

Η οδηγία 2003/87/EΚ τροποποιείται ως εξής: 

1) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο: 

«Άρθρο 28α 

Παρεκκλίσεις που εφαρµόζονται πριν από τη θέση σε ισχύ από το 2020 της διεθνούς 

συµφωνίας για την εφαρµογή ενός ενιαίου παγκόσµιου αγορακεντρικού µέτρου 

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 12 παράγραφος 2α, το άρθρο 14 παράγραφος 

3 και το άρθρο 16, τα κράτη µέλη θεωρούν ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις 

των εν λόγω διατάξεων και δεν αναλαµβάνουν δράση κατά των φορέων 

εκµετάλλευσης αεροσκαφών όσον αφορά: 

α) όλες τις εκποµπές πτήσεων από και προς αεροδρόµια που βρίσκονται σε 

χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) σε κάθε 

ηµερολογιακό έτος από 1ης Ιανουαρίου 2013 έως την 31η ∆εκεµβρίου 

2016· 

▌ 
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β) όλες οι εκποµπές πτήσεων µεταξύ ενός αεροδροµίου που βρίσκεται σε 

µια εξόχως απόκεντρη περιοχή κατά την έννοια του άρθρου 349 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και 

ενός αεροδροµίου που βρίσκεται σε µια άλλη περιοχή του ΕΟΧ για 

κάθε ηµερολογιακό έτος από 1ης Ιανουαρίου 2013 έως την 31η 

∆εκεµβρίου 2016· 

▌ 

γ) την παράδοση των δικαιωµάτων που αντιστοιχούν στις επαληθευµένες 

εκποµπές του 2013 από πτήσεις µεταξύ αεροδροµίων που βρίσκονται σε 

κράτη του ΕΟΧ, που πραγµατοποιήθηκαν έως τις 30 Απριλίου του 2015 

και όχι έως τις 30 Απριλίου 2014, και τις επαληθευµένες εκποµπές του 

2013 για τις πτήσεις εκείνες για τις οποίες έχει υποβληθεί έκθεση έως τις 

31 Μαρτίου 2015 και όχι έως τις 31 Μαρτίου 2014.  

Για τους σκοπούς των άρθρων 11α, 12 και 14, οι επαληθευµένες εκποµπές 

από πτήσεις άλλες από εκείνες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο θεωρείται 

ότι είναι οι επαληθευµένες εκποµπές του φορέα εκµετάλλευσης αεροσκαφών 

▌.  
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2. 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 στοιχεία α) και β) του παρόντος άρθρου 

εκχωρείται αριθµός δωρεάν δικαιωµάτων µειωµένος κατ’ αναλογία προς τη 

µείωση της υποχρεωτικής παράδοσης δικαιωµάτων που προβλέπεται στα εν 

λόγω στοιχεία. 

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 3στ παράγραφος 8, τα δικαιώµατα που δεν 

έχουν κατανεµηθεί ως αποτέλεσµα της εφαρµογής του πρώτου εδαφίου 

ακυρώνονται.  

Όσον αφορά τη δραστηριότητα για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2013 έως 

την 31η ∆εκεµβρίου 2016, τα κράτη µέλη δηµοσιεύουν τον αριθµό των 

δωρεάν δικαιωµάτων αεροπορικών µεταφορών που εκχωρούνται σε κάθε 

αεροµεταφορέα έως ...+. 

3. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3δ, τα κράτη µέλη θέτουν σε πλειστηριασµό 

έναν αριθµό δικαιωµάτων αεροπορικών µεταφορών ο οποίος είναι µειωµένος 

κατ’ αναλογία προς τη µείωση του συνολικού αριθµό δικαιωµάτων που έχουν 

εκχωρηθεί. 

                                                 
+  ΕΕ: να προστεθεί η ηµεροµηνία: 4 µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού. 
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4. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3δ παράγραφος 3, ο αριθµός δικαιωµάτων που 

τίθενται σε πλειστηριασµό από κάθε κράτος µέλος για την περίοδο από 1ης 

Ιανουαρίου 2013 έως την 31η ∆εκεµβρίου 2016 µειώνεται ώστε να αντιστοιχεί 

µε το µερίδιό του για τις εκποµπές των αεροπορικών µεταφορών από πτήσεις 

που δεν υπόκεινται στις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στα στοιχεία α) και 

β) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.  

5. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 3ζ, δεν ζητείται από τους φορείς 

εκµετάλλευσης αεροσκαφών να υποβάλλουν σχέδια παρακολούθησης στα 

οποία καθορίζονται µέτρα για την παρακολούθηση και την υποβολή 

σχετικής έκθεσης όσον αφορά τις εκποµπές που αφορούν τις πτήσεις που 

υπόκεινται στις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στα στοιχεία α) και β) της 

παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 

6. Κατά παρέκκλιση από τα άρθρο 3ζ, 12, 15 και 18α, αν οι συνολικές ετήσιες 

εκποµπές ενός φορέα εκµετάλλευσης αεροσκαφών είναι χαµηλότερες από 

25 000 τόνους CO2, οι εκποµπές του θεωρούνται επαληθευµένες εφόσον 

προσδιορίζονται βάσει του εργαλείου για µικρούς προξένους εκποµπών το 

οποίο έχει εγκριθεί σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 606/2010 της 

Επιτροπής* και έχει τροφοδοτηθεί από την υπηρεσία Eurocontrol µε στοιχεία 

τα οποία προέρχονται από την εγκατάστασή της για την υποστήριξη του 

ΣΕ∆Ε. ▌Τα κράτη µέλη µπορούν να εφαρµόζουν απλοποιηµένες διαδικασίες 

για τους µη εµπορικούς φορείς εκµετάλλευσης αεροσκαφών εάν οι εν λόγω 

διαδικασίες παρέχουν επίπεδο ακρίβειας όχι κατώτερο από αυτό που παρέχει 

το εργαλείο µικρών προξένων εκποµπών. 
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7. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι πτήσεις µεταξύ αεροδροµίων 

που βρίσκονται σε κράτη του ΕΟΧ και των χωρών που προσχώρησαν στην 

Ένωση το 2013 θεωρούνται πτήσεις µεταξύ αεροδροµίων που βρίσκονται σε 

κράτη του ΕΟΧ. 

▌ 

8. Η Επιτροπή, τουλάχιστον µια φορά το χρόνο, ενηµερώνει τακτικά το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο για την πρόοδο στις 

διαπραγµατεύσεις στο πλαίσιο της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής 

Αεροπορίας (∆ΟΠΑ) καθώς και για τις προσπάθειές της να προωθήσει τη 

διεθνή αποδοχή αγορακεντρικών µηχανισµών από τρίτες χώρες. Μετά τη 

συνέλευση της ∆ΟΠΑ, το 2016, η Επιτροπή υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο σχετικά µε τις ενέργειες που απαιτούνται για 

την εφαρµογή µιας διεθνούς συµφωνίας για τη θέσπιση ενός παγκόσµιου 

αγορακεντρικού µέτρου ▌ από το 2020, που θα µειώσει τις εκποµπές αερίων 

του θερµοκηπίου που οφείλονται στις αεροπορικές µεταφορές κατά τρόπο 

που να µην εισάγει διακρίσεις, συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών όσον 

αφορά τη χρήση των εσόδων που υποβλήθηκαν από τα κράτη µέλη 

σύµφωνα µε το άρθρο 17 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 525/2013.  
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▌Στην έκθεσή της, η Επιτροπή εξετάζει και, κατά περίπτωση, υποβάλλει 

προτάσεις σχετικά µε το κατάλληλο πεδίο εφαρµογής για την κάλυψη των 

εκποµπών που οφείλονται στις δραστηριότητες από και προς αεροδρόµια που 

βρίσκονται σε χώρες εκτός του ΕΟΧ από 1ης Ιανουαρίου 2017 και έπειτα. ▌ 

Στην έκθεσή της η Επιτροπή εξετάζει επίσης λύσεις για θέµατα τα οποία 

µπορεί να προκύψουν κατά την εφαρµογή των παραγράφων 1 έως 4 του 

παρόντος άρθρου, τηρώντας παράλληλα την αρχή της ίσης µεταχείρισης για 

όλους τους αεροµεταφορείς στο ίδιο δροµολόγιο. 

_______________ 

* Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 606/2010 της Επιτροπής, της 9ης Ιουλίου 2010, 

µε τον οποίο εγκρίνεται απλουστευµένο εργαλείο που εκπονήθηκε από 

τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας 

(Eurocontrol) για τον υπολογισµό της κατανάλωσης καυσίµου από 

φορείς εκµετάλλευσης αεροσκαφών µε χαµηλά επίπεδα εκποµπών (ΕΕ L 

175 της 10.7.2010, σ. 25).». 

▌ 

2) Στο παράρτηµα I, στήλη «∆ραστηριότητες», υπό τον τίτλο «Αεροπορικές 

µεταφορές», προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο µετά το στοιχείο ι): 

«ια) από την 1η Ιανουαρίου 2013 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2020, οι πτήσεις οι 

οποίες, εξαιρουµένου του παρόντος σηµείου, θα ενέπιπταν σε αυτή τη 

δραστηριότητα και οι οποίες εκτελούνται από µη εµπορικό φορέα 

εκµετάλλευσης αεροσκαφών που πραγµατοποιεί πτήσεις µε συνολικές 

ετήσιες εκποµπές µικρότερες από 1 000 τόνους ετησίως.». 

▌ 
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Άρθρο 2 

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµεροµηνία της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Εφαρµόζεται από ...* 

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε 

κράτος µέλος. 

▌ 

..., 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 

▌ 

Or. en 

 

                                                 
*  ΕΕ: να προστεθεί η ηµεροµηνία έγκρισης του παρόντος κανονισµού. 


