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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

8.9.2017 A8-0258/36 

Τροπολογία  36 

Peter Liese 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0258/2017 

Julie Girling 

Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ): συνέχιση των 

ισχυόντων περιορισμών του πεδίου εφαρμογής για τις αεροπορικές δραστηριότητες και την 

προετοιμασία για την εφαρμογή ενός παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου από το 2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 α (νέο) 

Οδηγία 2003/87/ΕΚ 

Άρθρο 3δ – παράγραφος 2 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (-1α) Στο άρθρο 3δ, η παράγραφος 2 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

2.  Από 1ης Ιανουαρίου 2013, το 15 % 

των δικαιωμάτων τίθεται σε 

πλειστηριασμό. Το ποσοστό αυτό μπορεί 

να αναθεωρηθεί στο πλαίσιο της γενικής 

αναθεώρησης της παρούσας οδηγίας. 

2.  Από 1ης Ιανουαρίου 2021, το 50 % 

των δικαιωμάτων τίθεται σε 

πλειστηριασμό, υπό την προϋπόθεση ότι 

τα δικαιώματα αυτά δεν είναι αναγκαία 

προκειμένου να αποφευχθεί η εφαρμογή 

του άρθρου 10α παράγραφος 5 μεταξύ 

του 2021 και του 2030, στην οποία 

περίπτωση χρησιμοποιούνται για τον 

σκοπό αυτό. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

8.9.2017 A8-0258/37 

Τροπολογία  37 

Peter Liese 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0258/2017 

Julie Girling 

Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ): συνέχιση των 

ισχυόντων περιορισμών του πεδίου εφαρμογής για τις αεροπορικές δραστηριότητες και την 

προετοιμασία για την εφαρμογή ενός παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου από το 2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Οδηγία 2003/87/ΕΚ 

Άρθρο 28 β – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Εάν η έκθεση αναφέρει ότι η 

εκτελεστότητα, η διαφάνεια και η 

διακυβέρνηση είναι επαρκείς για ένα 

παγκόσμιο αγορακεντρικό μέτρο, ότι οι 

απαιτήσεις ποιότητας για τη χορήγηση 

πιστωτικών μορίων αντιστάθμισης 

αρκούν, ότι οι κανόνες για την 

παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων 

και την εξακρίβωση των εκπομπών είναι 

αξιόπιστοι και ότι εξασφαλίζεται η ίση 

μεταχείριση όσον αφορά τους 

αεροδιαδρόμους, η Επιτροπή προτείνει 

παράταση της διάρκειας αυτής της 

παρέκκλισης για 15 έτη, εφόσον κρίνεται 

σκόπιμο. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

8.9.2017 A8-0258/38 

Τροπολογία  38 

Peter Liese 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0258/2017 

Julie Girling 

Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ): Συνέχιση των 

ισχυόντων περιορισμών του πεδίου εφαρμογής για τις αεροπορικές δραστηριότητες και 

προετοιμασία για την εφαρμογή ενός παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου από το 2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που 

πραγματοποιήθηκε στις 23-24 Οκτωβρίου 

2014 τέθηκε ο δεσμευτικός στόχος της 

μείωσης εντός της ΕΕ κατά τουλάχιστον 

40 % των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 

σε όλο το φάσμα της οικονομίας έως το 

2030 σε σύγκριση με το 1990. Η σύνοδος 

του Συμβουλίου της 6ης Μαρτίου 2015 

ενέκρινε επίσημα αυτήν την πρόθεση 

συνεισφοράς της Ένωσης και των κρατών 

μελών της, ως την εθνικά καθορισμένη 

πρόθεση συνεισφοράς στο πλαίσιο της 

συμφωνίας του Παρισιού. Στα 

συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου του Οκτωβρίου 2014 

διατυπώθηκε πρόβλεψη σύμφωνα με την 

οποία ο στόχος έπρεπε να επιτευχθεί 

συλλογικά από την Ένωση με την 

καλύτερη δυνατή σχέση κόστους-

αποτελεσματικότητας, με τις μειώσεις στο 

σύστημα εμπορίας εκπομπών (ΣΕΔΕ) και 

στους τομείς εκτός ΣΕΔΕ να αγγίζουν, 

αντίστοιχα, το 43 % και το 30 % έως το 

2030 σε σύγκριση με το 2005. Όλοι οι 

τομείς της οικονομίας θα πρέπει να 

συμβάλουν στην επίτευξη αυτών των 

μειώσεων εκπομπών.  

(3) Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που 

πραγματοποιήθηκε στις 23-24 Οκτωβρίου 

2014 τέθηκε ο δεσμευτικός στόχος της 

μείωσης εντός της ΕΕ κατά τουλάχιστον 

40 % των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 

σε όλο το φάσμα της οικονομίας έως το 

2030 σε σύγκριση με το 1990. Η σύνοδος 

του Συμβουλίου της 6ης Μαρτίου 2015 

ενέκρινε επίσημα αυτήν την πρόθεση 

συνεισφοράς της Ένωσης και των κρατών 

μελών της, ως την εθνικά καθορισμένη 

πρόθεση συνεισφοράς στο πλαίσιο της 

συμφωνίας του Παρισιού. Στα 

συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου του Οκτωβρίου 2014 

διατυπώθηκε πρόβλεψη σύμφωνα με την 

οποία ο στόχος έπρεπε να επιτευχθεί 

συλλογικά από την Ένωση με την 

καλύτερη δυνατή σχέση κόστους-

αποτελεσματικότητας, με τις μειώσεις στο 

σύστημα εμπορίας εκπομπών (ΣΕΔΕ) και 

στους τομείς εκτός ΣΕΔΕ να αγγίζουν, 

αντίστοιχα, το 43 % και το 30 % έως το 

2030 σε σύγκριση με το 2005. Όλοι οι 

τομείς της οικονομίας θα πρέπει να 

συμβάλουν στην επίτευξη αυτών των 

μειώσεων εκπομπών, και, προς τον σκοπό 

αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να 

εξασφαλίσει, μεταξύ άλλων, μια 
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πλατφόρμα για την ανταλλαγή, μεταξύ 

των κρατών μελών, βέλτιστων πρακτικών 

και διδαγμάτων στον τομέα της 

κινητικότητας χαμηλών εκπομπών.  

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

8.9.2017 A8-0258/39 

Τροπολογία  39 

Peter Liese 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0258/2017 

Julie Girling 

Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ): συνέχιση των 

ισχυόντων περιορισμών του πεδίου εφαρμογής για τις αεροπορικές δραστηριότητες και 

προετοιμασία για την εφαρμογή ενός παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου από το 2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Η Ένωση και τα κράτη μέλη της 

καταβάλλουν από το 1997 προσπάθειες για 

την ταχύτερη επίτευξη διεθνούς 

συμφωνίας με σκοπό τη μείωση των 

επιπτώσεων από τις εκπομπές αερίων 

θερμοκηπίου από τις αερομεταφορές και 

από το 2008 έχουν θέσει σε εφαρμογή 

νομοθετικά μέτρα για τον περιορισμό των 

επιπτώσεων στο κλίμα από τις εκπομπές 

λόγω αεροπορικών δραστηριοτήτων μέσω 

του συστήματος εμπορίας εκπομπών της 

ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ) που λειτουργεί από το 

2005. Για να υπάρξει πρόοδος στις 

εργασίες της Διεθνούς Οργάνωσης 

Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ), η Ένωση 

ενέκρινε δύο φορές παρεκκλίσεις από το 

σύστημα ΣΕΔΕ της ΕΕ, ώστε να 

περιοριστούν οι υποχρεώσεις 

συμμόρφωσης για τις εκπομπές που 

οφείλονται σε πτήσεις μεταξύ 

αεροδρομίων που βρίσκονται στον 

Ευρωπαϊκό Οικονομικό χώρο (ΕΟΧ), με 

ίση μεταχείριση όσον αφορά τους 

αεροδιαδρόμους επιχειρήσεων 

εκμετάλλευσης αεροσκαφών, όπου κι αν 

βρίσκονται. Η πλέον πρόσφατη 

παρέκκλιση από το σύστημα ΣΕΔΕ της 

ΕΕ, ο κανονισμός αριθ. 421/2014 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

(4) Η Ένωση και τα κράτη μέλη της 

καταβάλλουν από το 1997 προσπάθειες για 

την ταχύτερη επίτευξη διεθνούς 

συμφωνίας με σκοπό τη μείωση των 

επιπτώσεων από τις εκπομπές αερίων 

θερμοκηπίου από τις αερομεταφορές και 

από το 2008 έχουν θέσει σε εφαρμογή 

νομοθετικά μέτρα για τον περιορισμό των 

επιπτώσεων στο κλίμα από τις εκπομπές 

λόγω αεροπορικών δραστηριοτήτων μέσω 

του συστήματος εμπορίας εκπομπών της 

ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ) που λειτουργεί από το 

2005. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, με την απόφασή του της 21ης 

Δεκεμβρίου 20111α έκρινε ότι η 

συμπερίληψη των πτήσεων εκτός ΕΟΧ 

στο ΣΕΔΕ της ΕΕ δεν παραβιάζει το 

διεθνές δίκαιο. Επιπλέον, τα κράτη μέλη 

ανέλαβαν τη δέσμευση, το 2004 και εκ 

νέου το 2008, να υλοποιήσουν την έννοια 

του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού 

λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση της 

εναέριας κυκλοφορίας κατά τα προσεχή 

έτη. Προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος 

στη διαχείριση της εναέριας 

κυκλοφορίας, πρέπει να επιταχυνθεί η 

υλοποίηση του συστήματος SESAR 

(ευρωπαϊκό σύστημα νέας γενιάς για τη 

διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας) 
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Συμβουλίου, περιόρισε τις υποχρεώσεις 

συμμόρφωσης στις πτήσεις εντός του ΕΟΧ 

μεταξύ 2013 και 2016 και προέβλεψε 

δυνητικές αλλαγές στο πεδίο εφαρμογής 

του συστήματος όσον αφορά τις 

δραστηριότητες προς και από αεροδρόμια 

που βρίσκονται εκτός του ΕΟΧ από την 1η 

Ιανουαρίου 2017 και μετά, ύστερα από την 

επανεξέταση που προβλέπεται από τον εν 

λόγω κανονισμό. 

και να υποστηριχθεί η ανάπτυξη 

καινοτόμων τεχνολογιών στο πλαίσιο της 

κοινής επιχείρησης Clean Sky. Η θέσπιση 

του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου 

μέσω του Διεθνούς Οργανισμού 

Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) 

αναμένεται να συμβάλει στην επίτευξη 

περαιτέρω προόδου όσον αφορά τη 

μείωση των εκπομπών στον τομέα των 

αεροπορικών μεταφορών. Για να υπάρξει 

πρόοδος στις εργασίες της Διεθνούς 

Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας 

(ΔΟΠΑ), η Ένωση ενέκρινε δύο φορές 

παρεκκλίσεις από το σύστημα ΣΕΔΕ της 

ΕΕ, ώστε να περιοριστούν οι υποχρεώσεις 

συμμόρφωσης για τις εκπομπές που 

οφείλονται σε πτήσεις μεταξύ 

αεροδρομίων που βρίσκονται στον 

Ευρωπαϊκό Οικονομικό χώρο (ΕΟΧ), με 

ίση μεταχείριση όσον αφορά τους 

αεροδιαδρόμους επιχειρήσεων 

εκμετάλλευσης αεροσκαφών, όπου κι αν 

βρίσκονται. Η πλέον πρόσφατη 

παρέκκλιση από το σύστημα ΣΕΔΕ της 

ΕΕ, ο κανονισμός αριθ. 421/2014 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, περιόρισε τις υποχρεώσεις 

συμμόρφωσης στις πτήσεις εντός του ΕΟΧ 

μεταξύ 2013 και 2016 και προέβλεψε 

δυνητικές αλλαγές στο πεδίο εφαρμογής 

του συστήματος όσον αφορά τις 

δραστηριότητες προς και από αεροδρόμια 

που βρίσκονται εκτός του ΕΟΧ από την 1η 

Ιανουαρίου 2017 και μετά, ύστερα από την 

επανεξέταση που προβλέπεται από τον εν 

λόγω κανονισμό. 

_________________ 

1α Απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης 

Δεκεμβρίου 2011, Air Transport 

Association of America και λοιποί κατά 

Secretary of State for Energy and Climate 

Change, C-366/10, ECLI:EU:C:2011:864. 
 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

8.9.2017 A8-0258/40 

Τροπολογία  40 

Peter Liese 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0258/2017 

Julie Girling 

Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ): συνέχιση των 

ισχυόντων περιορισμών του πεδίου εφαρμογής για τις αεροπορικές δραστηριότητες και 

προετοιμασία για την εφαρμογή ενός παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου από το 2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Υπό το πρίσμα του ψηφίσματος 

που εγκρίθηκε στη 39η συνέλευση του 

ΔΟΠΑ, τον Οκτώβριο του 2016, για την 

εφαρμογή ενός παγκόσμιου 

αγορακεντρικού μέτρου από το 2021 με 

σκοπό την αντιστάθμιση των εκπομπών 

της διεθνούς αεροπλοΐας πάνω από τα 

επίπεδα του 2020, θεωρείται σκόπιμο να 

εξακολουθήσει να ισχύει η υφιστάμενη 

παρέκκλιση εν αναμονή μεγαλύτερης 

προόδου των εργασιών για τον σχεδιασμό 

και την εφαρμογή του παγκόσμιου 

αγορακεντρικού μέτρου. Ως προς αυτό, η 

έγκριση προτύπων και συνιστώμενων 

πρακτικών από τον ΔΟΠΑ, για να 

συμπληρωθεί το ψήφισμα και να καταστεί 

δυνατή η υλοποίηση του παγκόσμιου 

συστήματος, σχεδιάζεται για το 2018. 

Ωστόσο, η θέση σε λειτουργία στην πράξη 

του συστήματος θα απαιτήσει ενέργειες 

από τα μέρη του ΔΟΠΑ σε εθνικό επίπεδο. 

Επίσης, ο ΔΟΠΑ πρέπει να αναπτύξει 

ρυθμίσεις διακυβέρνησης, 

συμπεριλαμβανομένου συστήματος 

μητρώου. Στο πλαίσιο αυτό, η τρέχουσα 

παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις του 

ΣΕΔΕ της ΕΕ για πτήσεις από και προς 

τρίτες χώρες θα πρέπει να παραταθεί, υπό 

την επιφύλαξη της επανεξέτασης της 

(5) Υπό το πρίσμα του ψηφίσματος 

που εγκρίθηκε στη 39η συνέλευση του 

ΔΟΠΑ, τον Οκτώβριο του 2016, για την 

εφαρμογή ενός παγκόσμιου 

αγορακεντρικού μέτρου από το 2021 με 

σκοπό την αντιστάθμιση των εκπομπών 

της διεθνούς αεροπλοΐας πάνω από τα 

επίπεδα του 2020, σχεδιάζεται για το 2018 

η έγκριση προτύπων και συνιστώμενων 

πρακτικών από τον ΔΟΠΑ, για να 

συμπληρωθεί το ψήφισμα και να καταστεί 

δυνατή η υλοποίηση του παγκόσμιου 

συστήματος. Ωστόσο, η θέση σε 

λειτουργία στην πράξη του συστήματος θα 

απαιτήσει ενέργειες από τα μέρη του 

ΔΟΠΑ σε εθνικό επίπεδο. Επίσης, ο 

ΔΟΠΑ πρέπει να αναπτύξει ρυθμίσεις 

διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου 

συστήματος μητρώου. Στο πλαίσιο αυτό, η 

τρέχουσα παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις 

του ΣΕΔΕ της ΕΕ για πτήσεις από και προς 

τρίτες χώρες θα πρέπει να παραταθεί έως 

το 2021, ώστε να διατηρηθεί η δυναμική 

στον ΔΟΠΑ και να διευκολυνθεί η θέση σε 

λειτουργία του συστήματος του ΔΟΠΑ. Ως 

αποτέλεσμα της παράτασης της 

παρέκκλισης, η ποσότητα των 

δικαιωμάτων που τα κράτη μέλη θέτουν σε 

πλειστηριασμό και εκχωρούνται δωρεάν, 
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υλοποίησης του συστήματος του ΔΟΠΑ, 

ώστε να διατηρηθεί η δυναμική στον 

ΔΟΠΑ και να διευκολυνθεί η θέση σε 

λειτουργία του συστήματος του ΔΟΠΑ. Ως 

αποτέλεσμα της παράτασης της 

παρέκκλισης, η ποσότητα των 

δικαιωμάτων που τα κράτη μέλη θέτουν σε 

πλειστηριασμό και εκχωρούνται δωρεάν, 

μεταξύ άλλων και από το ειδικό 

αποθεματικό, θα πρέπει να είναι ίδια με 

αυτή που αντιστοιχεί στο 2016 και 

αναλογική προς τη μείωση της 

υποχρέωσης παράδοσης. 

μεταξύ άλλων και από το ειδικό 

αποθεματικό, θα πρέπει να είναι ίδια με 

αυτή που αντιστοιχεί στο 2016 και 

αναλογική προς τη μείωση της 

υποχρέωσης παράδοσης. Για την 

αντιμετώπιση των εκπομπών CO2 από 

τον τομέα των αεροπορικών μεταφορών, 

η Ένωση εξακολουθεί να παρέχει στήριξη 

στα κράτη μέλη προκειμένου τα έσοδα 

που προκύπτουν από τον 

εκπλειστηριασμό δικαιωμάτων να 

χρησιμοποιούνται για έργα όπως το 

SESAR, το Clean Sky και άλλα καινοτόμα 

έργα. 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/41 

Τροπολογία  41 

Peter Liese 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0258/2017 

Julie Girling 

Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ): συνέχιση των 

ισχυόντων περιορισμών του πεδίου εφαρμογής για τις αεροπορικές δραστηριότητες και 

προετοιμασία για την εφαρμογή ενός παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου από το 2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (6β) Έχουν εγκριθεί σε επίπεδο 

Ένωσης διάφορες νομοθετικές πράξεις 

για την αποτροπή του κατακερματισμού 

του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου και την 

ενίσχυση της ροής της εναέριας 

κυκλοφορίας και του ελέγχου της χρήσης 

του εναέριου χώρου, ώστε με τον τρόπο 

αυτό να μειωθούν οι εκπομπές. Εντός της 

Ένωσης, το σύστημα CORSIA θα πρέπει 

να θεωρείται μέρος της λεγόμενης δέσμης 

μέτρων του ΔΟΠΑ, μαζί με την πλήρη 

εφαρμογή από τα κράτη μέλη της 

νομοθεσίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού 

Ουρανού, το SESAR, τη χρήση του GNSS 

για τη δορυφορική πλοήγηση και κοινές 

τεχνολογικές πρωτοβουλίες όπως η Clean 

Sky Ι και η Clean Sky ΙΙ. Όλα τα έσοδα 

από μελλοντικούς εκπλειστηριασμούς 

δικαιωμάτων θα πρέπει να διατίθενται 

αποκλειστικά για την ανάπτυξη των 

ανωτέρω προγραμμάτων έρευνας και 

ανάπτυξης, καθώς και κοινών έργων που 

αποσκοπούν στην ανάπτυξη μιας σειράς 

βασικών διαλειτουργικών ικανοτήτων σε 

όλα τα κράτη μέλη, ιδίως όσων 

συμβάλλουν στη βελτίωση των υποδομών 

αεροναυτιλίας, της παροχής υπηρεσιών 

αεροναυτιλίας και της χρήσης του 

εναέριου χώρου όπως απαιτείται για την 
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υλοποίηση του ευρωπαϊκού γενικού 

προγράμματος ATM. Η Επιτροπή θα 

πρέπει επίσης να υποβάλει έκθεση στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο σχετικά με τα μέτρα 

εφαρμογής του παγκόσμιου 

αγορακεντρικού μέτρου που έχουν λάβει 

τα κράτη μέλη προκειμένου να μειώσουν 

τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 

από τις αεροπορικές μεταφορές, 

συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών 

όσον αφορά τη χρήση των εσόδων, τις 

οποίες υποβάλλουν τα κράτη μέλη 

σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 525/2013. 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/42 

Τροπολογία  42 

Peter Liese 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0258/2017 

Julie Girling 

Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ): συνέχιση των 

ισχυόντων περιορισμών του πεδίου εφαρμογής για τις αεροπορικές δραστηριότητες και την 

προετοιμασία για την εφαρμογή ενός παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου από το 2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 δ (νέο) 

Οδηγία 2003/87/ΕΚ 

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (-1δ) Στο άρθρο 3δ παράγραφος 4, το 

πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 

Εναπόκειται στα κράτη μέλη να 

καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο 

χρησιμοποιούνται τα έσοδα από τον 

εκπλειστηριασμό των δικαιωμάτων. Τα 

έσοδα αυτά θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση 

της αλλαγής του κλίματος στην ΕΕ και σε 

τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων για τη μείωση 

των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την 

προσαρμογή στις επιπτώσεις της αλλαγής 

του κλίματος στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες, 

ιδίως σε αναπτυσσόμενες χώρες, τη 

χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης για 

το μετριασμό και την προσαρμογή, 

συμπεριλαμβανομένων ιδίως των τομέων 

της αεροπλοΐας και των αεροπορικών 

μεταφορών, για τη μείωση των εκπομπών 

μέσω των μεταφορών με χαμηλές 

εκπομπές και για την κάλυψη του κόστους 

διαχείρισης του κοινοτικού συστήματος. 

Με τα έσοδα από τον πλειστηριασμό θα 

πρέπει επίσης να χρηματοδοτούνται οι 

συνεισφορές στο Παγκόσμιο Ταμείο 

Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων 

Όλα τα έσοδα από τον εκπλειστηριασμό 

των δικαιωμάτων χρησιμοποιούνται για 

την αντιμετώπιση της αλλαγής του 

κλίματος στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες, 

μεταξύ άλλων για τη μείωση των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την 

προσαρμογή στις επιπτώσεις της αλλαγής 

του κλίματος στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες, 

ιδίως σε αναπτυσσόμενες χώρες, τη 

χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης για 

το μετριασμό και την προσαρμογή, 

συμπεριλαμβανομένων ιδίως των τομέων 

της αεροπλοΐας και των αεροπορικών 

μεταφορών, για τη μείωση των εκπομπών 

μέσω των μεταφορών με χαμηλές 

εκπομπές και για την κάλυψη του κόστους 

διαχείρισης του ενωσιακού συστήματος 

και για τη χρηματοδότηση κοινών έργων 

για τη μείωση των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου από τον τομέα των 

αερομεταφορών, όπως είναι η κοινή 

επιχείρηση SESAR και οι κοινές 

τεχνολογικές πρωτοβουλίες Clean Sky και 

κάθε πρωτοβουλία που επιτρέπει την 
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Πηγών Ενέργειας, καθώς και τα μέτρα για 

την αποτροπή της αποψίλωσης. 
ευρεία χρήση του GNSS στη δορυφορική 

πλοήγηση και διαλειτουργικές ικανότητες 

σε όλα τα κράτη μέλη, ιδίως όσον αφορά 

τη βελτίωση των υποδομών 

αεροναυτιλιακών υπηρεσιών, την παροχή 

αεροναυτιλιακών υπηρεσιών και τη 

χρήση του εναερίου χώρου. Με τα έσοδα 

από τον πλειστηριασμό δύνανται επίσης 

να χρηματοδοτούνται οι συνεισφορές στο 

Παγκόσμιο Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης 

και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, 

καθώς και τα μέτρα για την αποτροπή της 

αποψίλωσης. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται 

σε κράτη μέλη που χρησιμοποιούν τα 

έσοδα για τη συγχρηματοδότηση 

προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας 

ή πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του ένατου 

προγράμματος πλαισίου για την έρευνα 

(ΠΠ9). Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 

Επιτροπή σχετικά με τις ενέργειες που 

αναλαμβάνουν κατ’ εφαρμογή της 

παρούσας παραγράφου. Η διαφάνεια στη 

χρησιμοποίηση των εσόδων από τον 

εκπλειστηριασμό των δικαιωμάτων βάσει 

της παρούσας οδηγίας αποτελεί 

θεμελιώδες στοιχείο για την υποστήριξη 

των δεσμεύσεων της Ένωσης. 

Or. en 

 

 


