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PR_COD_1amCom 

 

 

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα 

 * Διαδικασία διαβούλευσης 

 *** Διαδικασία έγκρισης 

 ***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση) 

***II  Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση) 

 ***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση) 

 

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 

στο σχέδιο πράξης) 

 

 

 

 

 

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες 
 

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 

αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 

έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη. 

 

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 

προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 

τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 

πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 

τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 

πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία. 

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου 

 

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 

χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που διαγράφονται σημαίνονται με το 

σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 

διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται.  

Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 

που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου. 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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 

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

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση) 

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο (COM(2013)0722), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 192 παράγραφος 1 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 

υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0374/2013), 

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

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 

22ας Ιανουαρίου 20141, 

– μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 

Ασφάλειας των Τροφίμων, καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, 

Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0079/2014), 

1. εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω• 

2 ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 

επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο• 

3. αναθέτει στον/στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο 

Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια. 

 

 

                                                 
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα 
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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 ΔΟΠΑ προσφέρει τις καλύτερες 

προοπτικές για την εξασφάλιση της 

βιωσιμότητας μακροπρόθεσμα.  

 

 

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 

Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής 

Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) 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". 
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 __________________ 

 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 

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, προκειμένου να 

διατηρηθεί η ώθηση που επιτεύχθηκε στη 

συνέλευση της ΔΟΠΑ το 2013 και να 

διευκολυνθεί η πρόοδος στην επερχόμενη 

συνέλευση της ΔΟΠΑ 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 

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 

4 Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη 
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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). 

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 

ΔΟΠΑ. Κατόπιν των συμπερασμάτων της συνέλευσης της ΔΟΠΑ 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. 

Δεδομένου 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 

(ΣΕΔΕ), 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 

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 ΣΕΔΕ της ΕΕ. Τα έσοδα 

από τον πλειστηριασμό θα πρέπει επίσης 

να χρησιμοποιούνται για τις μεταφορές με 

χαμηλές εκπομπές. Τα έσοδα από τον 
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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. 

 

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 

(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 
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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. 

να συμφωνηθεί στην 39η συνέλευση της 

ΔΟΠΑ 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 

τα αποτελέσματα των διμερών και 

πολυμερών επαφών με τρίτες χώρες, τις 

οποίες η Επιτροπή θα διατηρήσει εξ 

ονόματος της Ένωσης. 

(4) Στις παρεκκλίσεις που προβλέπονται 

στην παρούσα οδηγία λαμβάνονται υπόψη 

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 
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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 ΔΟΠΑ 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 

της ΔΟΠΑ 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 
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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. 

Αιτιολόγηση 

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

ΔΟΠΑ. Κατόπιν των συμπερασμάτων της συνέλευσης της ΔΟΠΑ 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. 

Δεδομένου 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, 
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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 

ΔΟΠΑ. Κατόπιν των συμπερασμάτων της συνέλευσης της ΔΟΠΑ 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. 

Δεδομένου 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 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. 

διαγράφεται 

 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση οδηγίας 
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Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο) 

Οδηγία 2003/87/ΕΚ 

Άρθρο 3δ – παράγραφος 4  

 

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) 
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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). 

 

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 
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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 

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 

Οι εξακριβωμένες εκπομπές που 

αναφέρονται στις παραγράφους 1β και 

(βα), οι οποίες υπολογίζονται σύμφωνα με 

το παράρτημα ΙΙγ, θεωρείται ότι είναι οι 
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εξακριβωμένες εκπομπές του φορέα 

εκμετάλλευσης αεροσκαφών για τους 

σκοπούς των άρθρων 11α, 12 και 14. 

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 

 

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. 
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 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 

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. 

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 

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. 

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 
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Άρθρο 1 – σημείο 1 

Οδηγία 2003/87/ΕΚ 

Άρθρο 28α – παράγραφος 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. 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. 

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 ΔΟΠΑ 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 

ΔΟΠΑ το 2016, η Επιτροπή θα υποβάλει 

έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συμβούλιο σχετικά με τα επιτευχθέντα 

αποτελέσματα. Σε περίπτωση που 

συμφωνηθεί ένα παγκόσμιο 

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 
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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 

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. 

 

 

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 
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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)  

 

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 
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 Άγιος Μαρτίνος 

 Αζόρες  

 Μαδέρα 

 Κανάριες νήσοι 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Γιατί είναι απαραίτητο να περιοριστούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που 

οφείλονται στις αεροπορικές μεταφορές; 

 

Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που οφείλονται στις αεροπορικές μεταφορές 

αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς. Σε περίπτωση μη ανάληψης δράσης, η Διεθνής Οργάνωση 

Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) προβλέπει ότι θα αυξηθούν σωρευτικά σε 1.900 μεγατόνους 

έως το 

2040.  
Πηγή: ΔΟΠΑ 

 

Σύμφωνα με άλλες εκτιμήσεις, προβλέπονται εκπομπές 3.500 έως 4.500 μεγατόνων έως το 

2050. Σύμφωνα με τη διακυβερνητική ομάδα για τις κλιματικές μεταβολές (IPCC), 3,5 

γιγατόνοι είναι το 20% της ποσότητας στην οποία πρέπει να περιοριστούν οι παγκόσμιες 

εκπομπές το 2050 προκειμένου να διατηρηθεί η κλιματική αλλαγή στους 2 βαθμούς. 
 

 

Σύμφωνα με την 5η έκθεση 

της διακυβερνητικής ομάδας 

για τις κλιματικές μεταβολές 

(IPCC) (2013), οι 

παγκόσμιες εκπομπές πρέπει 

να μειωθούν δραστικά έως το 

2050, αν θέλουμε να έχουμε 

πιθανότητα 2/3 να 

διατηρήσουμε τον στόχο των 

2 βαθμών εκείνο το έτος.  
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Πηγή: Διακυβερνητική ομάδα για τις κλιματικές μεταβολές (IPCC) 

 

Το καθήκον ρύθμισης των εκπομπών των αεροπορικών εταιρειών ανατέθηκε στη ΔΟΠΑ από 

τη διεθνή κοινότητα το 1997 με το πρωτόκολλο του Κιότο. Παρότι το πρωτόκολλο του Κιότο 

υστερεί όσον αφορά την πρόκληση της κλιματικής αλλαγής, δεν μπορεί να αγνοηθεί το 

γεγονός ότι τουλάχιστον η Ευρωπαϊκή Ένωση τήρησε την υποχρέωσή της και περιόρισε τις 

εκπομπές. Από την άλλη πλευρά, δεν έχουν εφαρμοστεί σημαντικά μέτρα για τον περιορισμό 

των εκπομπών των αεροπορικών μεταφορών.  

 

Είναι επίσης αναγκαία η συμμετοχή του κλάδου των αεροπορικών μεταφορών στις 

προσπάθειες για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής σε μια δίκαιη βάση με τους άλλους 

τρόπους μεταφοράς. Δυστυχώς, οι αεροπορικές μεταφορές αποτελούν τον λιγότερο φιλικό 

προς το κλίμα τρόπο μεταφοράς και, ενώ οι άλλοι τρόποι μεταφοράς υπόκεινται σε ευρείες 

ρυθμίσεις και σε πολλούς φόρους και τέλη, το ζήτημα των αεροπορικών μεταφορών δεν έχει 

αντιμετωπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο: 

 
 

Η νομοθεσία από το 2008, οι επικρίσεις των τρίτων χωρών και κατά πόσον οι επικρίσεις 

αυτές είναι θεμιτές 

 

Η νομοθεσία για την ένταξη των αεροπορικών μεταφορών στο ΣΕΔΕ, έπειτα από 

περισσότερα από δύο έτη συζητήσεων και συμμετοχής όλων των ενδιαφερόμενων μερών, 
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εγκρίθηκε ομόφωνα από το Συμβούλιο και με πλειοψηφία άνω του 90% στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο. Ακρογωνιαίος λίθος της νομοθεσίας ήταν η συμπερίληψη όλων των πτήσεων 

με αναχώρηση και άφιξη στην Ευρώπη. Αυτό ήταν και το σημείο το οποίο αποτέλεσε 

αντικείμενο επικρίσεων από τις τρίτες χώρες. Ωστόσο, έπειτα από δικαστική υπόθεση που 

κινήθηκε από τις αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απεφάνθη 

ότι η εν λόγω προσέγγιση συνάδει απόλυτα με το διεθνές δίκαιο. Το κόστος είναι πολύ 

χαμηλό, παρά τους ισχυρισμούς τρίτων χωρών, που ενίοτε κάνουν λόγο για εξωφρενική 

επιβάρυνση για τον κλάδο τους. Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα αριθμητικά στοιχεία, το 

κόστος για τη Ryanair είναι 0,03 ευρώ, για την Easyjet 0,11 ευρώ (άλλες αεροπορικές 

εταιρείες με λιγότερο αποδοτικό στόλο ενδέχεται να έχουν ελαφρώς υψηλότερο κόστος). Το 

κόστος των φόρων και τελών που επιβάλλονται από κράτη μέλη της ΕΕ ή τρίτες χώρες είναι 

πολύ υψηλότερο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ένα σημαντικό επιχείρημα που προβλήθηκε από τρίτες χώρες ήταν ότι η νομοθεσία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι παράνομη λόγω της υπερεδαφικής ισχύος της. Σύμφωνα με το 

Δικαστήριο, το εν λόγω επιχείρημα είναι άκυρο διότι καλύπτονται μόνον οι πτήσεις με 

αναχώρηση και άφιξη στην Ευρώπη. Ωστόσο, η υποχρέωση παράδοσης δικαιωμάτων 

εκπομπής αυξάνεται, ασφαλώς, όσο μεγαλύτερη είναι η πτήση. Όμως, το στοιχείο αυτό δεν 

αποτελεί μοναδικό χαρακτηριστικό της νομοθεσίας της ΕΕ. Η ίδια αρχή εφαρμόζεται επίσης 

σε εθνικούς φόρους και τέλη: για παράδειγμα, το βρετανικό τέλος είναι σημαντικά 

υψηλότερο για μια πτήση προς το Μεξικό από ό,τι για μια πτήση προς τον Καναδά, παρότι η 

απόσταση μεταξύ Καναδά και Μεξικού αποτελεί κυρίως έδαφος των ΗΠΑ, βλ. τον ακόλουθο 

χάρτη: 

Για μια πτήση προς το Τορόντο 

του Καναδά η επιβάρυνση από 

τον δασμό επιβατών 

αερογραμμών (APD) ανέρχεται 

Χώρα Νομοθεσία κόστος ανά πτήση 

Γερμανία 
Luftverkehrssteuer (φόρος επί 

των αεροπορικών μεταφορών) 
Έως 42,18 ευρώ ανάλογα με τον 

προορισμό 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 
Βρετανικός δασμός επιβατών 

αερογραμμών (APD) 
Έως πάνω από 184 λίρες 

στερλίνες/6.000 μίλια  

ΗΠΑ 
Φόρος επί των 

διεθνών μεταφορών 
16,30 δολάρια ΗΠΑ/επιβάτη 

ΕΕ ΣΕΔΕ 
0,03 ευρώ (Ryanair) 

Έως 2 ευρώ/διηπειρωτική πτήση 

(εκτίμηση της Επιτροπής) 

Ινδία 

Τέλος αναχώρησης + 10,3% 

τέλος υπηρεσιών (για τον φόρο 

ανάπτυξης του αερολιμένα στο 

Δελχί) 

7,40 ευρώ, 10 δολάρια ΗΠΑ 

+19 ευρώ, 25 δολάρια ΗΠΑ (μόνο 

στο Δελχί) 

Αυστρία 
Flugabgabegesetz (νόμος περί 

χρεώσεων πτήσεων) 
Έως 35 ευρώ ανάλογα με την 

απόσταση 
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σε 130 λίρες στερλίνες (156 ευρώ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για μια πτήση από το Λονδίνο με προορισμό την 

πόλη του Μεξικού σε διακεκριμένη θέση 

(περίπου 5.000 μίλια) η επιβάρυνση από τον 

δασμό επιβατών αερογραμμών (APD) ανέρχεται 

σε 162 λίρες στερλίνες (195 ευρώ). 

 

 

Η διαδικασία της ΔΟΠΑ και η νομοθεσία για 

την αναβολή της τήρησης των υποχρεώσεων 

 

Παρότι οι εν λόγω επικρίσεις δεν είναι θεμιτές, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανταποκρίθηκε στα 

επιχειρήματα των τρίτων χωρών. Έχει ειπωθεί ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία στέκεται εμπόδιο 

στην επίτευξη μιας διεθνούς συμφωνίας. Αυτό δεν ίσχυε ποτέ, αλλά, ως χειρονομία καλής 

θελήσεως, η Επιτροπή πρότεινε να περιορίσει το σύστημα στις ενδοευρωπαϊκές πτήσεις για 

ένα έτος, ώστε να βοηθήσει στην επίτευξη μιας καλύτερης συμφωνίας στη γενική συνέλευση 

της ΔΟΠΑ τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2013.  

 

Στη νομοθεσία, έχει δηλωθεί σαφώς: 

 

«Η παρέκκλιση που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση έχει σχέση μόνον με τις εκπομπές 

αεροπλοΐας του 2012.» 
 

(10) (...) Αυτή η παρέκκλιση παρέχεται από την Ένωση για να διευκολυνθεί η επίτευξη 

συμφωνίας στην 38η σύνοδο της συνέλευσης της ΔΟΠΑ σχετικά με ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα 

ανάπτυξης ενός παγκόσμιου ΠΑΜ πέραν της 38ης συνόδου της συνέλευσης της ΔΟΠΑ και με 

πλαίσιο που θα διευκολύνει την ολοκληρωμένη εφαρμογή εθνικών και περιφερειακών ΠΑΜ στη 

διεθνή αεροπορία εν αναμονή της εφαρμογής του παγκόσμιου ΠΑΜ.  

 

Η συνέλευση της ΔΟΠΑ τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2013 ενέκρινε ψήφισμα στο 

οποίο περιλαμβανόταν η δέσμευση να αναπτύξει ένα παγκόσμιο αγορακεντρικό μέτρο για τις 

διεθνείς αεροπορικές μεταφορές, λαμβάνοντας υπόψη το έργο που ζητείται στην παράγραφο 

19. Πρόκειται για σημαντικό βήμα αλλά, δυστυχώς, το ψήφισμα περιλαμβάνει επίσης 

πολλούς όρους και προϋποθέσεις. Ως εκ τούτου, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι στη συνέλευση 

της ΔΟΠΑ το 2016 θα επιτευχθεί πραγματικά η θέσπιση σαφών κανόνων για το 

αγορακεντρικό μέτρο. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η συνέλευση της ΔΟΠΑ ενέκρινε ήδη το 

2001 την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπής, αλλά δυστυχώς δεν έχει σημειωθεί πραγματική 

πρόοδος:  
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Σε σύγκριση με την πολύ διαφορετική πρόοδο της UNFCCC, πρέπει να παραδεχθεί κανείς ότι 

ακόμη και η Διάσκεψη των Μερών (COP 19) στη Βαρσοβία είχε πιο απτά και θετικά 

αποτελέσματα από τη συνέλευση της ΔΟΠΑ. Ένας πολύ σημαντικός όρος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για την περαιτέρω τροποποίηση της νομοθεσίας της ήταν ότι θα έπρεπε να θεσπιστεί 

ένα πλαίσιο για τα εθνικά και περιφερειακά συστήματα, όπως για παράδειγμα, το σύστημα 

της ΕΕ. Δυστυχώς, δεν ισχύει κάτι τέτοιο.  

Ο κλάδος των αεροπορικών μεταφορών, ο οποίος εκπροσωπείται κυρίως από την IATA, 

κινήθηκε, δυστυχώς, σε μεγάλο βαθμό εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της 

διαδικασίας της ΔΟΠΑ, ωστόσο, από την άλλη πλευρά, πρέπει να αναγνωριστεί το γεγονός 

ότι η IATA συνέβαλε στην παγκόσμια διαδικασία. Η δέσμευση του κλάδου για μείωση των 

εκπομπών κατά 50% έως το 2050 υπερβαίνει κατά πολύ το κείμενο της ΔΟΠΑ.  

 

 

Συνέπειες για την ΕΕ μετά τη συνέλευση της ΔΟΠΑ  

 

Πολλά ενδιαφερόμενα μέρη, για παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Ένωση Αεροπορικών Εταιρειών 

Χαμηλού Κόστους (ELFAA), η οποία αντιπροσωπεύει σχεδόν το 50% των ενδοευρωπαϊκών 

πτήσεων, πολλές ΜΚΟ και πολλοί βουλευτές του Κοινοβουλίου ζητούν να μην τροποποιηθεί 

η ισχύουσα νομοθεσία. Κάτι τέτοιο θα συνεπαγόταν την εφαρμογή, από την 1η Μαΐου του 

επόμενου έτους, του πλήρους ΣΕΔΕ, συμπεριλαμβανομένων των διηπειρωτικών πτήσεων με 

αναχώρηση και άφιξη στην Ευρώπη, για το σύνολο της απόστασής τους. Άλλοι (πολλά 

ενδιαφερόμενα μέρη παρουσιάζουν αυτήν τη θέση στο παρασκήνιο) επιχειρηματολογούν 

υπέρ μιας παράτασης της υφιστάμενης νομοθεσίας για την αναβολή της τήρησης των 

υποχρεώσεων έως το 2016 ή ακόμη και έως το 2020, κάτι το οποίο θα σήμαινε ότι μόνον οι 

ενδοευρωπαϊκές πτήσεις καλύπτονται για πολλά έτη, ακόμη και αν πραγματοποιούνται στον 

ευρωπαϊκό εναέριο χώρο. 

Η πρόταση της Επιτροπής με την προσέγγιση βάσει του εναέριου χώρου αντιπροσωπεύει 

έναν συμβιβασμό μεταξύ των δύο αυτών άκρων: 

 

Συνέλευση ΔΟΠΑ 2001: 

γ) Εμπορία δικαιωμάτων εκπομπής: 

γ) Εγκρίνει την ανάπτυξη ενός 

ανοικτού συστήματος εμπορίας 

δικαιωμάτων εκπομπής για τις 

διεθνείς αεροπορικές μεταφορές· 

Συνέλευση ΔΟΠΑ 2013: 

18. Αποφασίζει να αναπτύξει ένα 

παγκόσμιο σύστημα αγορακεντρικού 

μέτρου για τις διεθνείς αεροπορικές 

μεταφορές, λαμβάνοντας υπόψη το έργο 

που ζητείται στην παράγραφο 19· 



 

RR\1017711EL.doc 29/61 PE522.946v02-00 

 EL 

 
Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

 

Αυτό σημαίνει ότι όλες οι πτήσεις με αναχώρηση και/ή άφιξη στην Ευρώπη καλύπτονται για 

το τμήμα τους που πραγματοποιείται εντός του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου. Για παράδειγμα, 

μια πτήση από το Παρίσι ή το Λονδίνο προς το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης (αυτό 

είναι πολύ σημαντικό διότι στην Κωνσταντινούπολη πρόκειται να ανοίξει το μεγαλύτερο 

αεροδρόμιο παγκοσμίως) θα καλυπτόταν έως τα σύνορα της Ελλάδας, δηλαδή σε ποσοστό 

σχεδόν 100%. Βάσει της αναβολής της τήρησης των υποχρεώσεων, δεν καλύπτεται καθόλου. 

Μια πτήση προς ένα κεντρικό αεροδρόμιο στα Εμιράτα θα καλυπτόταν κατά ποσοστό σχεδόν 

50% των εκπομπών της στο πλαίσιο της προσέγγισης βάσει του εναέριου χώρου. 

 

Προτάσεις του εισηγητή 

 

Ο εισηγητής υποστηρίζει καταρχήν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρότι 

διατηρεί την πεποίθηση ότι η πίεση των τρίτων χωρών δεν είναι δεκτή, πρέπει να ληφθεί 

υπόψη ότι η διεθνής διαδικασία ενδέχεται να πληγεί από μια πλήρη εφαρμογή του 

συστήματος. Η προσέγγιση βάσει του εναέριου χώρου παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα σε 

σύγκριση με την αναβολή της τήρησης των υποχρεώσεων:  

 

1) Περιβαλλοντική και κλιματική προστασία: 

Η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει περίπου το 40% των εκπομπών σε σύγκριση 

με τον αρχικό κανονισμό, ενώ η αναβολή της τήρησης των υποχρεώσεων κάλυπτε 

μόνο το 20% περίπου.  

 

2)  Συνέπειες για τις διεθνείς διαπραγματεύσεις:  

Μια απλή παράταση της αναβολής της τήρησης των υποχρεώσεων θα μπορούσε να 
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εκληφθεί ως παράδοση άνευ όρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν σημειώνεται πρόοδος 

σε διεθνές επίπεδο, αυτή επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της πίεσης που ασκείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλές προτάσεις που εξετάζονται στο πλαίσιο της ΔΟΠΑ δεν θα 

μείωναν πραγματικά τις εκπομπές των αεροπορικών μεταφορών, αλλά εξετάζεται 

μόνον η ανάπτυξη με ουδέτερο ισοζύγιο διοξειδίου του άνθρακα από το 2020. Η 

βασική στρατηγική της ΔΟΠΑ στηρίζεται στην αντιστάθμιση (που σημαίνει κυρίως 

τον μηχανισμό καθαρής ανάπτυξης - ΜΚΑ) και στα βιοκαύσιμα. Αποτυπώνοντας τον 

κριτικό διάλογο σχετικά με τις δύο αυτές πράξεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

είναι σημαντικό να προταθεί μια εναλλακτική λύση. Το σύστημά μας ουσιαστικά 

επιβάλλει τη μείωση των εκπομπών, έστω και μόνο κατά 5%. 

 

3)  Ανταγωνιστική θέση των ευρωπαϊκών αερολιμένων και του κλάδου των αεροπορικών 

μεταφορών: 

Η πρόταση για αναβολή της τήρησης των υποχρεώσεων επηρεάζει την ανταγωνιστική 

θέση των ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών και αερολιμένων. Τα μεγάλα κεντρικά 

αεροδρόμια που βρίσκονται κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, π.χ. της 

Κωνσταντινούπολης, θα ωφεληθούν εάν παρατείνουμε το σύστημα. Οι αεροπορικές 

εταιρείες που πραγματοποιούν πτήσεις κυρίως εντός της Ευρώπης έχουν 

ανταγωνιστικό μειονέκτημα σε σύγκριση με αεροπορικές εταιρείες που μπορούν να 

πραγματοποιούν σταυροειδείς επιδοτήσεις των πτήσεων εντός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

 

4)  Το νομικό καθεστώς: 

Βάσει της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και της Σύμβασης του Σικάγου, 

είναι προφανές ότι η προσέγγιση βάσει του εναέριου χώρου συνάδει απόλυτα με το 

διεθνές δίκαιο. Το Συμβούλιο της ΔΟΠΑ τάχθηκε ομόφωνα υπέρ μιας προσέγγισης 

βάσει του εναέριου χώρου στις αρχές Σεπτεμβρίου. Το ψήφισμα της ΔΟΠΑ το οποίο 

δεν περιλαμβάνει προσέγγιση βάσει του εναέριου χώρου δεν είναι νομικά δεσμευτικό 

επί του ζητήματος αυτού, καθώς η ΕΕ και πολλοί άλλοι εξέφρασαν επιφυλάξεις.  

 

Τροπολογίες που προτείνει ο εισηγητής 

 

Παρότι ο εισηγητής προτείνει να επιμείνουμε στην πρόταση της Επιτροπής στον μέγιστο 

δυνατό βαθμό, φαίνεται να είναι εύλογες ορισμένες τροπολογίες.  

 

1.  Νομικό καθεστώς μετά το 2016: 

Η τροποποίηση της οδηγίας δικαιολογείται μόνον επειδή αναμένουμε ένα 

αποφασιστικό επίτευγμα με τη σύναψη μιας νομικά δεσμευτικής συμφωνίας για τις 

παγκόσμιες αεροπορικές μεταφορές το 2016. Αν και αυτή είναι μια πραγματική 

δυνατότητα, είναι κάθε άλλο παρά εγγυημένη. Για τον λόγο αυτόν, είναι λογικό να 

περιορίσουμε την προσέγγιση βάσει του εναέριου χώρου έως το 2016 και να 

επαναφέρουμε το πλήρες ΣΕΔΕ από το 2017. Εάν πράγματι εγκριθεί η διεθνής 

συμφωνία στη συνέλευση της ΔΟΠΑ το 2016, ασφαλώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα 

πρέπει να είναι έτοιμη να τροποποιήσει αναλόγως τη νομοθεσία. 

 

2.  Τροπολογίες για την αύξηση της φιλοδοξίας και της περιβαλλοντικής 

ακεραιότητας καθώς και για τη διασφάλιση ίσης μεταχείρισης με τους άλλους 

κλάδους: 
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Το επίπεδο πλειστηριασμού δικαιωμάτων για τον τομέα των αεροπορικών μεταφορών 

στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ είναι μόλις 15% έναντι μέσου ποσοστού 40% που ισχύει για 

τους υπόλοιπους κλάδους. Το ανώτατο όριο είναι μόλις 5%, έναντι 21% για άλλους 

κλάδους. Το γεγονός αυτό αποτελούσε πάντοτε αντικείμενο επικρίσεων και το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη το 2007/2008, στο πλαίσιο της νομοθετικής προόδου, 

ζήτησε ίση μεταχείριση όλων των κλάδων. Η προσέγγιση βάσει του εναέριου χώρου 

μειώνει τις εκπομπές που καλύπτονται από το ΣΕΔΕ σε 40% σε σύγκριση με το 

αρχικό σύστημα. Προκειμένου να περιοριστεί η βλαπτική επίδραση στο περιβάλλον, 

είναι δικαιολογημένη η αύξηση του ποσοστού πλειστηριασμού και αναγκαία η 

μείωση των εκπομπών (του ανώτατου ορίου) τουλάχιστον στο επίπεδο προς το οποίο 

πρέπει να συμμορφώνονται άλλοι κλάδοι ήδη από τις αρχές του 2013.  

 

Η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ είναι εξαιρετικά σημαντική για την 

επίτευξη προόδου 

 

Έχει τεθεί υπόψη του εισηγητή το γεγονός ότι, αν και το ΣΕΔΕ της ΕΕ περιορίζεται στις 

ενδοευρωπαϊκές πτήσεις, επί του παρόντος ορισμένα κράτη μέλη φαίνεται να διστάζουν να 

εφαρμόσουν τη νομοθεσία. Τρίτες χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία αρνούνται να παραδώσουν 

δικαιώματα εκπομπών για πτήσεις εντός Ευρώπης, για παράδειγμα από τη Φρανκφούρτη 

προς το Λονδίνο. Κατά την άποψη του εισηγητή, φαίνεται απαράδεκτο να συζητηθεί με το 

Συμβούλιο οποιαδήποτε έκβαση μιας νομοθετικής πρότασης προτού αποσαφηνιστεί η 

εφαρμογή της πολύ περιορισμένης νομοθεσίας για την αναβολή της τήρησης των 

υποχρεώσεων. Δεν μπορούμε να δεχτούμε το γεγονός ότι τρίτες χώρες όπως η Κίνα και η 

Ινδία αρνούνται να συμμορφωθούν με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, ενώ δραστηριοποιούνται 

εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Η έγκριση έως τον Απρίλιο είναι εξαιρετικά σημαντική 

 

Όλοι όσοι δεν επιθυμούν να διατηρηθεί το ΣΕΔΕ της ΕΕ για τις αεροπορικές μεταφορές στην 

αρχική μορφή του, που σημαίνει ότι όλες οι διηπειρωτικές πτήσεις καλύπτονται από την 

αναχώρηση μέχρι τον τελικό προορισμό, πρέπει να επιδιώξουν την επίτευξη συμφωνίας επί 

μιας τροποποιημένης οδηγίας έως τον Απρίλιο, διότι ειδάλλως την 1η Μαΐου θα πρέπει να 

εφαρμοστεί η αρχική νομοθεσία. Για τον λόγο αυτόν, έχει συμφωνηθεί ένα φιλόδοξο 

χρονοδιάγραμμα, μαζί και με τα αρμόδια άτομα από την Επιτροπή Μεταφορών. Ο εισηγητής 

θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να συμφωνηθεί μια τροποποίηση και είναι πρόθυμος να μιλήσει 

με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, αλλά δεν θα συνιστούσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 

περιορίσει τον συμβιβασμό σε μια παράταση της νομοθεσίας για την αναβολή της τήρησης 

των υποχρεώσεων. 
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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 

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

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Eija-Riitta Korhola 

 

 

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 ήδη σχεδίαζαν ΜΒΜ (αγορακεντρικά μέτρα) 

εκείνη την περίοδο, μια παγκόσμια όμως συμφωνία φαινόταν ακόμη πολύ μακρινή. Ωστόσο, 

μετά που εγκρίθηκε, το αεροπορικό ΣΕΔΕ της ΕΕ, που επέβαλλε τις διατάξεις του στους 

αερομεταφορείς τρίτων χωρών, απετέλεσε αμέσως ένα θέμα μεγάλης ανησυχίας και σύντομα 

είχε σαφείς επιπτώσεις. Σε όλο το διάστημα εφαρμογής του αεροπορικού ΣΕΔΕ της ΕΕ από 

τις αρχές του 2012 και μετά, τα κράτη μέλη και οι αερομεταφορείς τους έχουν αντιμετωπίσει 

αντίποινα από τις τρίτες χώρες τα οποία αποδυνάμωσαν πολύ την ανταγωνιστικότητα των 

αεροπορικών εταιρών και τις δυνατότητές τους για οικονομική μεγέθυνση. 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 
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ΔΟΠΑ (ICAO) πρέπει τώρα να αναπτυχθεί ήρεμα χωρίς προσπάθειες επιβολής της 

εσωτερικής νομοθεσίας της ΕΕ στις τρίτες χώρες, γεγονός που όχι μόνο θα εγκυμονούσε 

κινδύνους για την ίδια την διαδικασία της ΔΟΠΑ, αλλά και θα εξέθετε τα κράτη μέλη και 

τους αερομεταφορείς της ΕΕ σε περαιτέρω αντίποινα και εμπορικούς πολέμους. Πρώτον, οι 

αποφάσεις για παγκόσμια MBM έχουν ληφθεί και η διεργασία είναι υπό εξέλιξη. Η ΔΟΠΑ 

είναι ο μοναδικός φορέας εντός του οποίου να μπορεί να επιτευχθεί μια συνολική λύση .  

Κατά δεύτερο λόγο, είναι σαφές ότι για πρώτη φορά ένας παγκόσμιος μηχανισμός έχει 

υποστηριχθεί ενεργά και εκτός ΕΕ και ότι σημαντικοί παράγοντες έχουν κυριολεκτικά 

επιβιβασθεί σε αυτόν. Τρίτον, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των 

αεροπορικών εταιρειών και αεροπορικών βιομηχανιών υποστηρίζουν την παγκόσμια αυτή 

λύση που είναι σήμερα εφικτότερη από ποτέ.  Οι χώρες είναι έτοιμες και με μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον και προθυμία να συμφωνήσουν από ό,τι στο παρελθόν.  Επιπλέον, ο 

προτεινόμενος εναέριος χώρος της ΕΕ απορρίφθηκε ρητά από τη ΔΟΠΑ. 

 

Συμπέρασμα 

 

Η συντάκτρια πιστεύει ότι για τον λόγο αυτό, η ΕΕ πρέπει να αποτελεί ενεργό παράγοντα για 

την προώθηση μιας παγκόσμιας συμφωνίας και όχι να συνεχίσει να ενεργεί μονομερώς, κάτι 

που θα έχει απλώς ως συνέπεια την οπισθοχώρηση της διεργασίας. Η ΕΕ θα πρέπει να 

αποφύγει τις οποιεσδήποτε ενέργειες που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ανεδαφικές από τους 

διεθνείς μας εταίρους και που θα παρεμπόδιζαν τις διαπραγματεύσεις της ΔΟΠΑ. Όλες οι 

εκθέσεις από τις τρίτες χώρες σχετικά με την πρόταση αυτή αναφέρουν το αντίθετο, η 

συντάκτρια προτείνει επομένως να συνεχιστεί το "πάγωμα του χρόνου" εντός του ΕΟΧ έως 

το 2016.  Ακόμη και με αυτό το πεδίο εφαρμογής του ΣΕΔΕ, η ΕΕ θα συνέχιζε να 

διαδραματίζει ηγετικό ρόλο ως προς την έγκαιρη δράση για την περιστολή των εκπομπών του 

τομέα 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.  Κλιματική 

διπλωματία σημαίνει ότι όλα τα μέρη πρέπει να αναπτύξουν ομαδικό πνεύμα, για έναν 

αμοιβαίο στόχο με αμοιβαία μέσα.  Πέραν της επίτευξης μιας παγκόσμιας λύσης, οι 

προτεραιότητες της ΕΕ πρέπει να εστιάζονται στην καλή πορεία των αεροπορικών 

βιομηχανιών μας, στην ανταγωνιστικότητα και στις επιχειρησιακές δυνατότητες σε αυτό τον 

εξαιρετικά ανταγωνιστικό τομέα.  

 

Βάσει των ανωτέρω, η συντάκτρια προτείνει να συνεχιστεί η εφαρμογή των διατάξεων 

"παγώματος του χρόνου" εντός του ΕΟΧ έως τη γενική συνέλευση της ΔΟΠΑ το 2016 ώστε 

να υπάρξει μια πραγματική παγκόσμια λύση που να είναι πραγματικά επωφελής για το κλίμα 

και για όλους τους εμπλεκόμενους. 

 

 

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: 
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Τροπολογία  1 

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». 

 

Τροπολογία  2 

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 όταν πληρούνται οι 

υποχρεώσεις όσον αφορά ένα ορισμένο 

διαγράφεται 
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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). 

 

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 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 

διαγράφεται 
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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. 

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 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 

 

Τροπολογία  5 

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 

διαγράφεται 
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ακριβέστερο υπολογισμό των εκπομπών 

για τις πτήσεις αυτές που 

πραγματοποιούνται όχι πέρα από τις 

χώρες μέλη του ΕΟΧ. 

 

Τροπολογία  6 

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 έως το 

2016, ώστε να δοθεί χρόνος στους φορείς 

να κατανοήσουν τις προσεγγίσεις αυτές 

κατά τον προγραμματισμό των πτήσεών 

τους. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  7 

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 χώρες 

θεωρούνται εκείνες οι χώρες στις οποίες, 

κατά τον χρόνο έγκρισης της παρούσας 

πρότασης, έχει χορηγηθεί προτιμησιακή 

πρόσβαση στην αγορά της Ένωσης 

διαγράφεται 
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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. 

 

 

Τροπολογία  8 

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· 

 

Τροπολογία  9 

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 

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 
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Τροπολογία  10 

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 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση οδηγίας 
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Οδηγία 2003/87/ΕΚ 

Άρθρο 28α – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Κατά παρέκκλιση από τα άρθρο 3ζ, 12, 15 

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. 

Κατά παρέκκλιση από τα άρθρο 3ζ, 12, 15 

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. 

Αιτιολόγηση 

Ο ρόλος των μικρών προξένων εκπομπών δεν είναι στο πλαίσιο αυτό αυτονόητος δεδομένου ότι οι 
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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  12 

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 

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 

 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση οδηγίας 
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Τα παραρτήματα τροποποιούνται 

σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας 

οδηγίας. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση οδηγίας 
Παράρτημα  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

[...] διαγράφεται 
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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 

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

Συντάκτης γνωμοδότησης: Mathieu Grosch 

 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 

Ενώ ο τομέας της αεροπλοΐας αντιστοιχεί, επί του παρόντος, σε 3% του συνόλου των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, οι εν λόγω εκπομπές αυξάνονται με ταχύ ρυθμό. Η Διεθνής 

Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) εκτιμά ότι οι εκπομπές CO2 από την αεροπλοΐα 

σχεδόν διπλασιάσθηκαν μεταξύ του 1990 και του 2006. Αυτό, σε σύγκριση με την αύξηση 

κατά 34% από όλες τις χρήσεις ορυκτών καυσίμων. Η ΔΟΠΑ προβλέπει αύξηση κατά 63-

88% έως το 2020, περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας η ΕΕ έχει δεσμευτεί να μειώσει τις 

εκπομπές της 20% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990.  

Μόνο μια διεθνής προσέγγιση μπορεί να επιτρέψει την αποτελεσματική καταπολέμηση της 

υπερθέρμανσης του πλανήτη. Ούτε οι εκπομπές άνθρακα, ούτε η κλιματική αλλαγή σέβονται 

τα εθνικά σύνορα. Οι ίδιοι κλιματικοί στόχοι θα έπρεπε επομένως να υιοθετηθούν σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Τούτο μπορεί να επιτευχθεί μόνο με συμφωνία σε επίπεδο ΔΟΠΑ.  

Στη συνέλευσή της το 2013 η ΔΟΠΑ αναγνώρισε ότι θα χρειασθούν μέτρα βασιζόμενα στην 

αγορά (MBM) προκειμένου να προωθηθεί η βιώσιμη ανάπτυξη στην αεροπορία και ότι ήσαν 

εφικτές τρεις επιλογές για ένα πλαίσιο MBM (δεσμευτική αντιστάθμιση με ή χωρίς 

καταμερισμό εσόδων και εμπορία εκπομπών). Αποφασίσθηκε να αναπτυχθεί ένα παγκόσμιο 

πλαίσιο MBM προκειμένου να ληφθεί απόφαση στη Συνέλευση του 2016. Τούτο θα πρέπει 

να εφαρμοσθεί από το 2020. 
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Η πρόταση της Επιτροπής 

Η τελευταία πρόταση της Επιτροπής εξαιρεί πλήρως τις πτήσεις προς τρίτες χώρες για το 

2013 και περιορίζει το Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών έτσι ώστε να καλύπτει μόνο το τμήμα 

διεθνών πτήσεων εντός του εναερίου χώρου του ΕΟΧ (12 ναυτικά μίλια από το απώτατο 

σημείο της ακτογραμμής του ΕΟΧ) για το χρονικό διάστημα 2014-20. 

Οι πτήσεις από και προς χώρες χαμηλού έως μέσου εισοδήματος με μερίδιο κάτω του 1% στη 

διεθνή αεροπλοΐα εξαιρούνται, όπως ζητεί το ψήφισμα της ΔΟΠΑ. Επιπλέον, νέα επίπεδα 

εξαίρεσης καθορίστηκαν για τους φορείς εκμετάλλευσης επιχειρηματικών αεριωθουμένων 

αεροσκαφών. Τούτο είναι ευπρόσδεκτο, δεδομένου ότι παράγει σοβαρές εξοικονομήσεις 

όσον αφορά το κόστος συμμόρφωσης, χωρίς να επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις εκπομπές που 

αποφεύγονται.  

Η συμφωνία σε παγκόσμιο επίπεδο και σε πλαίσιο ΔΟΠΑ αποτελεί μακροπρόθεσμη 

λύση 

 

Μολονότι η εξαίρεση των χωρών με χαμηλότερο εισόδημα απαντά σε ένα σημαντικό ζήτημα 

στην απόφαση της ΔΟΠΑ, η χρησιμοποίηση μιας προσέγγιση εναερίου χώρου θα μπορούσε 

να υπονομεύσει τη διεθνή καλή θέληση που θα απαιτηθεί ώστε να επιτευχθεί μια συμφωνία 

σε παγκόσμιο επίπεδο το 2016. Ο κίνδυνος αυτός επιτείνεται από την έλλειψη κάποιου 

παγκοσμίως συμπεφωνημένου ορισμού του «Ευρωπαϊκού εναερίου χώρου». Η παρούσα 

γνωμοδότηση τάσσεται συνεπώς υπέρ της επέκτασης της προσέγγισης «πάγωμα του χρόνου» 

που υιοθετήθηκε για το 2012 έως την επόμενη συνέλευση της ΔΟΠΑ.  

Κατά την περίοδο αυτή, η Επιτροπή θα εντείνει τις διμερείς και πολυμερείς επαφές με τις 

τρίτες χώρες για να προωθηθεί μια συμφωνία σε επίπεδο ΔΟΠΑ και ως προσωρινό μέτρο, για 

να ενθαρρυνθούν περισσότερες χώρες να ευθυγραμμιστούν με το Ευρωπαϊκό Σύστημα 

Εμπορίας Εκπομπών (ΕΤS) ή να λάβουν συγκρίσιμα μέτρα. Τούτο θα πρέπει να συμπληρωθεί 

με άλλα μέτρα για τη μείωση των εκπομπών από την εναέρια κυκλοφορία, ιδιαίτερα με την 

καθιέρωση ενός «Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού» που θα ελαχιστοποιήσει τις καθυστερήσεις 

από τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας και τις εκτροπές των πτήσεων.  

 

Ανάγκη για σταθερότητα  

 

Το επιχείρημα υπέρ της παρατάσεώς του «παγώματος του χρόνου» ενισχύεται από τον ρυθμό 

των μεταβολών που αντιμετώπισε η βιομηχανία κατά τα τελευταία έτη. Το αρχικώς 

ανακοινωθέν καθεστώς του 2012 αφορούσε μεταξύ άλλων και όλες τις πτήσεις από και προς 

την Ευρώπη στο ETS. Το ισχύον καθεστώς του 2012 απέκλειε τις πτήσεις από και προς τις 

τρίτες χώρες. Η Επιτροπή προτείνει σήμερα να συνεχισθεί ο αποκλεισμός αυτός για το 2013 

και στη συνέχεια να καθιερωθεί ένα τρίτο καθεστώς από το 2014 έως το 2020. 

Ο συντάκτης της παρούσης αντίθετα, προτείνει τη διατήρηση του καθεστώτος του 2012 έως 

το 2016 τουλάχιστον έως και το 2020 σε περίπτωση που η συνέλευση της ΔΟΠΑ 

συμφωνήσει να καθιερώσει ένα παγκόσμιο μέτρο από την ημερομηνία αυτή. Στην περίπτωση 

που δεν επιτευχθεί μια τέτοια συμφωνία, θα έπρεπε να υιοθετηθεί μια προσέγγιση εναερίου 

χώρου από το 2017.  
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Μια τέτοια προσέγγιση θα μεγιστοποιούσε τις ευκαιρίες για επίτευξη μιας διεθνούς 

συμφωνίας χωρίς να αμφισβητείται το δικαίωμα της ΕΕ να ρυθμίζει τον εναέριο χώρο της, 

δικαίωμα που διασφαλίζεται από τη Σύμβαση του Σικάγου και κατοχυρώνεται από το 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η ΕΕ αποδεικνύει έτσι στους διεθνείς εταίρους την ετοιμότητά της 

να εργασθεί εποικοδομητικά στο πλαίσιο διεθνών και διμερών διαπραγματεύσεων, και 

στέλνει επίσης μήνυμα ότι αναμένει από την ΔΟΠΑ να δεσμευτεί σε σχέση με τη λήψη μιας 

απόφασης το 2016 και ότι θεωρεί κάθε περαιτέρω καθυστέρηση απαράδεκτη. 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 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 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 

(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. Στο μεταξύ, 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». 
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προστασίας του περιβάλλοντος». 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση οδηγίας 
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1 α) Ο τομέας της αεροπλοΐας έχει 

έντονα 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 

της αεροπλοΐας 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 ΔΟΠΑ 

προσφέρει τις καλύτερες προοπτικές για 

την εξασφάλιση της βιωσιμότητας 

μακροπρόθεσμα.  

 

 

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 

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 

(2) Η έγκριση της απόφασης 

377/2013/ΕΕ4α κατέστησε δυνατή την 

επίτευξη σημαντικής προόδου στο 

πλαίσιο της Διεθνούς Οργάνωσης 

Πολιτικής Αεροπορίας για τη σύναψη 

παγκόσμιας συμφωνίας κατά την επόμενη 

συνέλευση. Για τη διευκόλυνση της 

σύναψης της εν λόγω συμφωνίας, τη 

διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του 

τομέα των ευρωπαϊκών αεροπορικών 
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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. 

μεταφορών και την αποφυγή εμπορικών 

αντιμέτρων, θα ευκταίο να παραταθούν 

προσωρινά -τουλάχιστον μέχρι την 

προσεχή συνέλευση της ΔΟΠΑ- οι 

διατάξεις για "πάγωμα του χρόνου". 

__________________ __________________ 

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). 

 

 4αΑπόφαση 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 

 

 

Τροπολογία  4 

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 

(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 

μέχρι να τεθεί σε λειτουργία το παγκόσμιο 

αγορακεντρικό μέτρο, η συμπερίληψη των 

εκπομπών από και προς χώρες εκτός 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 
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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. 

και ο υπολογισμός εκ μέρους της  
υπηρεσίας Eurocontrol ων ποσοστών 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 εφαρμόζεται μόνο στην 

περίπτωση που δεν επέλθει συμφωνία για 

έναν παγκόσμιο βασιζόμενο στην αγορά 

μηχανισμό κατά την προσεχή συνέλευση 

της ΔΟΠΑ το 2016. 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 ότου τεθεί σε ισχύ ένα παγκόσμιο 

μέτρο βασιζόμενο στην αγορά. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση οδηγίας 
Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Στις παρεκκλίσεις που προβλέπονται 

στην παρούσα οδηγία λαμβάνονται υπόψη 

τα αποτελέσματα των διμερών και 

πολυμερών επαφών με τρίτες χώρες, τις 

οποίες η Επιτροπή θα διατηρήσει εξ 

ονόματος της Ένωσης.  

(4) Στις παρεκκλίσεις που προβλέπονται 

στην παρούσα οδηγία λαμβάνονται υπόψη 

τα αποτελέσματα των διμερών και 

πολυμερών επαφών με τρίτες χώρες, τις 

οποίες η Επιτροπή θα διατηρήσει εξ 

ονόματος της Ένωσης. Στην περίπτωση 

που οι διαπραγματεύσεις αυτές 

οδηγήσουν τις 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. 
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Τροπολογία  6 

Πρόταση οδηγίας 
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4 α) Προκειμένου να οικοδομηθεί 

εμπιστοσύνη σε διεθνές επίπεδο σε σχέση 

με το πλαίσιο της ΕΕ, τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να χρησιμοποιούν τα έσοδα από 

την εφαρμογή του ευρωπαϊκού 

συστήματος εμπορίας εκπομπών στον 

τομέα των αερομεταφορών για την 

άμβλυνση των επιπτώσεων των 

εκπομπών από τις αερομεταφορές τούτο 

θα πρέπει να περιλαμβάνει τη στήριξη 

των προσπαθειών των αναπτυσσομένων 

χωρών γα την προστασία του κλίματος 

σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 

της οδηγίας 203/87/ΕΚ. 

 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση οδηγίας 
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4 β) Κατά τις διαπραγματεύσεις με 

τρίτες χώρες για συμφωνίες αεροπορικών 

μεταφορών, η ΕΕ πρέπει πάντα να 

περιλαμβάνει το θέμα της εμπορίας 

εκπομπών για τις αεροπορικές 

μεταφορές. 

 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση οδηγίας 
Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Προκειμένου να καθοριστεί ένα Διαγράφεται 
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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. 

 

 

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. 

διαγράφεται 

 

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 χώρες θεωρούνται εκείνες 

(10) 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 από το 2014 

έως ότου τεθεί σε ισχύ ένα μέτρο 

βασιζόμενο στην αγορά. Για τους σκοπούς 

της παρούσας πρότασης αναπτυσσόμενες 

χώρες θεωρούνται εκείνες οι χώρες στις 
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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. 

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. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση οδηγίας 
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (10 α) 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 

έως ότου τεθεί σε ισχύ ένα παγκόσμιο 

μέτρο βασιζόμενο στην αγορά. Τα 

ποσοστά 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. 

 

Τροπολογία  12 
Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο -1 

Οδηγία 2003/87/ΕΚ 

Άρθρο 3δ –  παράγραφος 4 – σημείο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (-1) Το σημείο 1 της παρ. 4 του άρθρου 

3δ της οδηγίας 2003/87/ΕΚ 
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αντικαθίσταται από το εξής: 

 4. "Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τα 

έσοδα από τον πλειστηριασμό 

δικαιωμάτων για δράσεις ή έρευνα προς 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής". 

 

Τροπολογία  13 
Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 1 

Οδηγία 2003/87/ΕΚ 

Άρθρο 28 α – παράγραφος 1 – εισαγωγή 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 12 

παράγραφος 2α και το άρθρο 14 

παράγραφος 3, τα κράτη μέλη θεωρούν 

ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των 

παραγράφων αυτών όσον αφορά: 

1. Παρεκκλίσεις από το άρθρο 12 

παράγραφος 2α και το άρθρο 14 

παράγραφος 3: 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση οδηγίας 
Άρθρο 1 – σημείο 1 

Οδηγία 2003/87/ΕΚ 

Άρθρο 28 α – παράγραφος 1 – 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) Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 12 

παράγραφος 2α και το άρθρο 14 

παράγραφος 3, τα κράτη μέλη θεωρούν 

τηρούμενες τις απαιτήσεις των 

παραγράφων αυτών  σε σχέση με όλες τις 

εκπομπές πτήσεων κατά το 2013 από και 

προς χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου σε κάθε 

ημερολογιακό έτος από το 2013 έως το 

2016. Στην περίπτωση που η συνέλευση 

ΔΟΠΑ αποφασίσει την καθιέρωση 

παγκόσμιου μέτρου βασιζόμενου στην 

αγορά από το 2020, κατά την περίοδο 

αυτή εξακολουθούν να εφαρμόζονται τα 

ισχύοντα για τα ημερολογιακά έτη από 

2017 έως 2020· 



 

RR\1017711EL.doc 53/61 PE522.946v02-00 

 EL 

Αιτιολόγηση 

Κατ' αυτόν τον τρόπο παρατείνεται η προσέγγιση "Πάγωμα του χρόνου" και αποκλείονται οι πτήσεις από 

ή προς τρίτες χώρες, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων ΔΟΠΑ. Θα αποφευχθεί έτσι το 

να αντιμετωπίσουν ένα άλλο νέο σύστημα από το 2014, οι αερομεταφορείς είχαν ήδη να προετοιμαστεί για 

την αρχική πρόταση του 2012 και στη συνέχεια για "Πάγωμα του χρόνου". 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση οδηγίας 
Άρθρο 1 – σημείο 1 

Οδηγία 2003/87/ΕΚ 

Άρθρο 28 α – παράγραφος 1 – 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) Στην περίπτωση που η συνέλευση 

ΔΟΠΑ δεν αποφασίσει την καθιέρωση 

παγκόσμιου μέτρου βασιζόμενου στην 

αγορά, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 12 

παράγραφος 2α και το άρθρο 14 

παράγραφος 3, τα κράτη μέλη θεωρούν 

τηρούμενες τις απαιτήσεις των 

παραγράφων αυτών  σε σχέση με όλες τις 

εκπομπές πτήσεων κατά το 2013 από και 

προς χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου σε κάθε 

ημερολογιακό έτος από το 2017 

προκειμένου να αντικατοπτρίζονται οι 

πτήσεις που πραγματοποιούνται στον 

ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, 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· 

Αιτιολόγηση 

Τούτο θα καθιερώσει την προσέγγιση του ευρωπαϊκού εναερίου χώρου από το 2017, στην περίπτωση που 

δεν ευοδωθούν οι διαπραγματεύσεις σε πλαίσιο ΔΟΠΑ (βλ. τροπολογία 7). 

 

Τροπολογία  16 
Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 1 
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Οδηγία 2003/87/ΕΚ 

Άρθρο 28 α – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (β α) Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 12 

παράγραφος 2α και το άρθρο 14 

παράγραφος 3, τα κράτη μέλη θεωρούν 

τηρούμενες τις απαιτήσεις των 

παραγράφων αυτών  σε σχέση με τις 

εκπομπές πτήσεων μεταξύ των εξόχως 

απόκεντρων περιοχών που 

απαριθμούνται στο άρθρο 349 ΣΛΕΕ και 

του ηπειρωτικού ΕΟΧ προκειμένου να 

αντικατοπτρίζεται η αναλογία των 

πτήσεων που πραγματοποιούνται στον 

ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, όταν ο φορέας 

εκμετάλλευσης των πτήσεων αυτών έχει 

παραδώσει τα δικαιώματα σε σχέση με 

τα ποσοστά που 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 ή που έχουν 

υπολογιστεί σύμφωνα με το παράγραφο 6· 

 

Τροπολογία  17 
Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 1 

Οδηγία 2003/87/ΕΚ 

Άρθρο 28 α – παράγραφος 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) Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 12 

παράγραφος 2α και το άρθρο 14 

παράγραφος 3, τα κράτη μέλη θεωρούν 

τηρούμενες τις απαιτήσεις των 

παραγράφων αυτών  σε σχέση με τις 

εκπομπές που προέρχονται από πτήσεις μη 

εμπορικού φορέα εκμετάλλευσης 

αεροσκαφών για κάθε ημερολογιακό έτος 

μέχρις ότου καθιερωθεί ένα μέτρο 

βασιζόμενο στην αγορά  για τις οποίες 
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είναι υπεύθυνος ο εν λόγω φορέας 

εκμετάλλευσης αεροσκαφών κατά το 

ημερολογιακό έτος και είναι λιγότερες 

από 1000 τόνους· 

 

Τροπολογία  18 
Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 1 

Οδηγία 2003/87/ΕΚ 

Άρθρο 28 α – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(δ) την παράδοση των δικαιωμάτων που 

αντιστοιχούν στις εξακριβωμένες εκπομπές 

του 2013 από πτήσεις μεταξύ χωρών του 

ΕΟΧ που πραγματοποιήθηκαν έως τις 30 

Απριλίου του 2015 και όχι έως τις 30 

Απριλίου 2014 και τις εξακριβωμένες 

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. 

(δ) Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 12 

παράγραφος 2α και το άρθρο 14 

παράγραφος 3, τα κράτη μέλη θεωρούν 

τηρούμενες τις απαιτήσεις των 

παραγράφων αυτών  σε σχέση με την 

παράδοση των δικαιωμάτων που 

αντιστοιχούν στις εξακριβωμένες εκπομπές 

του 2013 από πτήσεις μεταξύ χωρών του 

ΕΟΧ που πραγματοποιήθηκαν έως τις 30 

Απριλίου του 2015 και όχι έως τις 30 

Απριλίου 2014 και τις εξακριβωμένες 

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. 

 

Τροπολογία  19 
Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 1 

Οδηγία 2003/87/ΕΚ 

Άρθρο 28 α – παράγραφος 1 – τελικό σημείο 

 

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. 
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Τροπολογία  20 

Πρόταση οδηγίας 
Άρθρο 1 – σημείο 1 

Οδηγία 2003/87/ΕΚ 

Άρθρο 28 α – 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 2013-2016 

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). 

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 της παραγράφου 1 

στοιχεία α) έως γ) του παρόντος άρθρου. 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να διευκρινιστεί ότι η αναφορά στο νέο άρθρο 28 προστίθεται με την παρούσα οδηγία. 

 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση οδηγίας 
Άρθρο 1 – σημείο 1 

Οδηγία 2003/87/ΕΚ 

Άρθρο 28 α – 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 

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 

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, 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 
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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. 

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. 

Ο φορέας εκμετάλλευσης ενημερώνεται 

για τα αποτελέσματα των υπολογισμών 

στους οποίους προέβη η 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 28 α – παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6 α. Η Επιτροπή ενημερώνει τακτικά το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο για την πρόοδο των 

διαπραγματεύσεων σε πλαίσιο ΔΟΠΑ και 

με τις τρίτες χώρες. 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση οδηγίας 
Άρθρο 1 – σημείο 1 

Οδηγία 2003/87/ΕΚ 

Άρθρο 28 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. 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 

7. 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 
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εκπομπές από το 2020, καθώς και 

προτάσεις όπου απαιτείται. 

εκπομπές από το 2020, καθώς και 

προτάσεις όπου απαιτείται. Κάθε πρόταση 

συνοδεύεται από εκτενείς αξιολογήσεις 

των επιπτώσεων. 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση οδηγίας 
Άρθρο 1 – σημείο 1 

Οδηγία 2003/87/ΕΚ 

Άρθρο 28 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Στην περίπτωση μη εφαρμογής του 

παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου ι, 

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, 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 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  25 

Πρόταση οδηγίας 
Παράρτημα ΙΙ γ – τελευταία παράγραφος (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 θα 

πρέπει να συμπληρωθεί πριν από την 

έκδοση με τα ποσοστά που προκύπτουν, 

τηρουμένων των αναλογιών από την 
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εφαρμογή του ίδιου τύπου, με βάση το 

καλύτερα διαθέσιμα στοιχεία, 

συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας από 

την υπηρεσία Eurocontrol. 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση οδηγίας 
Παράρτημα ΙΙ γ – νέες σειρές 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Προσθήκη σειρών για: τη Γουαδελούπη, 

τη γαλλική Γουιάνα, τη Μαρτινίκα, τη 

Ρεϋνιόν, τον Άγιο Βαρθολομαίο, τον Άγιο 

Μαρτίνο, τις Αζόρες, τη Μαδέρα και τις 

Καναρίους Νήσους. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Τίτλος 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 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Τίτλος 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 

Έγγραφα αναφοράς COM(2013)0722 – C7-0374/2013 – 2013/0344(COD) 
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       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια 

ENVI 

24.10.2013 
   

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες) 

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια 

ITRE 

24.10.2013 

TRAN 

24.10.2013 
  

Εισηγητής(ές) 

       Ημερομηνία ορισμού 

Peter Liese 

17.10.2013 
   

Εξέταση στην επιτροπή 17.12.2013 23.1.2014   

Ημερομηνία έγκρισης 30.1.2014    

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +: 

–: 

0: 

41 

7 

6 

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 

ψηφοφορία 

Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Sandrine Bélier, Biljana Borzan, Martin 

Callanan, Chris Davies, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, 

Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Satu Hassi, 

Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta 

Korhola, Claus Larsen-Jensen, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, 

Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-

Mikulėnienė, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, 

Dagmar Roth-Behrendt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina 

Yannakoudakis, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Владко Тодоров Панайотов 

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 

ψηφοφορία 

Erik Bánki, Julie Girling, Jutta Haug, Filip Kaczmarek, James 

Nicholson, Vittorio Prodi, Christel Schaldemose, Birgit Schnieber-

Jastram, Renate Sommer, Bart Staes, Rebecca Taylor, Andrea Zanoni, 

Κρίτων Αρσένης, Владимир Уручев 

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) 

παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία 

Hiltrud Breyer, Vojtěch Mynář, Bill Newton Dunn 

Ημερομηνία κατάθεσης 31.1.2014 

 
 


