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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5 α (νέα)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/757
Κεφάλαιο II α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
κεφάλαιο:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ IIα
ΜΕΤΡΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
Άρθρο 12α
Μελλοντική κατανομή και εκχώρηση 
δικαιωμάτων σε φορείς εκμετάλλευσης 
θαλάσσιων μεταφορών

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου 
ισχύουν για την εκχώρηση και κατανομή 
δικαιωμάτων εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από πλοία που καταπλέουν 
προς, ελλιμενίζονται σε ή αποπλέουν από 
λιμένες υπαγόμενους στη δικαιοδοσία 
κράτους μέλους, οι οποίοι καλύπτονται 
από τον παρόντα κανονισμό του 
Συμβουλίου. Όταν σημειώνεται αλλαγή 
εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 11 
παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, 
η νέα εταιρεία υποχρεούται να αγοράζει 
δικαιώματα εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου μόνο για την περίοδο κατά 
την οποία το πλοίο προέβη σε 
δραστηριότητες υπό την ευθύνη της.
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 Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, η 
Επιτροπή επικαιροποιεί την εκτίμηση 
επιπτώσεων που διενεργήθηκε το 2013 
και συνοδεύει την πρόταση της 
Επιτροπής για τη έκδοση του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1α και 
προτείνει αναθεώρηση της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ προκειμένου να συμπεριλάβει 
την εκχώρηση και κατανομή 
δικαιωμάτων εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από την 1η Ιανουαρίου 2023 
από πλοία που καταπλέουν προς, 
ελλιμενίζονται σε ή αποπλέουν από 
λιμένες υπαγόμενους στη δικαιοδοσία 
κράτους μέλους που καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισμό. Η πρόταση 
βασίζεται στα βέλτιστα διαθέσιμα 
δεδομένα και σε εκτίμηση των 
επιπτώσεων των διαφόρων επιλογών, 
συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων 
στις εκπομπές και στην οικονομία. Για να 
εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή 
περιβαλλοντική ακεραιότητα και να 
διαφυλαχθεί η ανταγωνιστικότητα των 
ευρωπαίων πλοιοκτητών και φορέων 
εκμετάλλευσης, η πρόταση πρέπει να 
είναι ουδέτερη ως προς τη σημαία.
2. Τουλάχιστον το 50% των εσόδων από 
τον αναφερόμενο στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου εκπλειστηριασμό 
δικαιωμάτων χρησιμοποιείται μέσω του 
ταμείου που συστήνεται δυνάμει του 
άρθρου 12β.
3. Τα έσοδα από τον εκπλειστηριασμό 
δικαιωμάτων που δεν χρησιμοποιούνται 
μέσω του οριζόμενου στο άρθρο 12β 
ταμείου χρησιμοποιούνται κατά τρόπο 
που συνάδει με τους στόχους της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ, και δη για την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής στην Ένωση και 
σε τρίτες χώρες, για την προστασία και 
αποκατάσταση των θαλάσσιων 
οικοσυστημάτων που επηρεάζονται από 
την υπερθέρμανση του πλανήτη, και για 
την υποστήριξη της δίκαιης μετάβασης 
στα κράτη μέλη, την παροχή στήριξης για 
την αναδιάταξη, την επανακατάρτιση και 
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την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των 
εργαζομένων, την εκπαίδευση, τις 
πρωτοβουλίες αναζήτησης εργασίας και 
τις νεοφυείς επιχειρήσεις, σε διάλογο με 
τους κοινωνικούς εταίρους. 
Δημοσιοποιούνται όλες οι πληροφορίες 
σχετικά με τη χρήση των εν λόγω εσόδων.
4. Η Επιτροπή παρακολουθεί την 
εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου και 
τις πιθανές τάσεις όσον αφορά εταιρείες 
που επιδιώκουν να αποφύγουν να 
δεσμευτούν από τις απαιτήσεις της 
οδηγίας 2003/87/ΕΚ. Όπου είναι σκόπιμο, 
η Επιτροπή προτείνει μέτρα για να 
αποτρέπεται η αποφυγή αυτή.
Άρθρο 12β
Ταμείο Ωκεανών
1. Στο πλαίσιο της πρότασης για 
αναθεώρηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, 
προτείνεται η θέσπιση Ταμείου Ωκεανών 
(«το Ταμείο») για την περίοδο από το 
2023 έως το 2030, ώστε να βελτιωθεί η 
ενεργειακή απόδοση των πλοίων και να 
υποστηριχθούν οι επενδύσεις σε 
καινοτόμες τεχνολογίες και υποδομές για 
την απαλλαγή του τομέα των θαλάσσιων 
μεταφορών από τις ανθρακούχες 
εκπομπές, συμπεριλαμβανομένων των 
λιμένων και της ναυτιλίας μικρών 
αποστάσεων, και να αναπτυχθούν 
βιώσιμα εναλλακτικά καύσιμα, όπως το 
υδρογόνο και η αμμωνία, που παράγονται 
από ανανεώσιμες πηγές, αλλά και 
τεχνολογίες πρόωσης μηδενικών 
εκπομπών, συμπεριλαμβανομένων των 
αιολικών τεχνολογιών. Το 20% των 
εσόδων του Ταμείου συμβάλλει στην 
προστασία, την αποκατάσταση και την 
καλύτερη διαχείριση των θαλάσσιων 
οικοσυστημάτων που επηρεάζονται από 
την υπερθέρμανση του πλανήτη, όπως οι 
θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές, 
καθώς και στην προώθηση μιας 
εγκάρσιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας, 
όπως η θαλάσσια ενέργεια. Όλες οι 
επενδύσεις που υποστηρίζονται από το 
Ταμείο δημοσιοποιούνται και συνάδουν 
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με τους στόχους της οδηγίας 2003/87/ΕΚ. 
2. Κατά παρέκκλιση, οι εταιρείες 
θαλάσσιων μεταφορών μπορούν να 
καταβάλλουν ετήσια εισφορά μέλους στο 
Ταμείο, με βάση τις συνολικές εκπομπές 
τους που αναφέρθηκαν για το 
προηγούμενο ημερολογιακό έτος στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, ώστε 
να περιορίζεται ο διοικητικός φόρτος των 
ναυτιλιακών εταιρειών, 
συμπεριλαμβανομένων των μικρών και 
μεσαίων εταιρειών και των εταιρειών που 
δεν δραστηριοποιούνται συχνά στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας 2003/87/ΕΚ. Το 
Ταμείο επιστρέφει δικαιώματα συλλογικά 
για λογαριασμό των εταιρειών θαλάσσιων 
μεταφορών που είναι μέλη του Ταμείου. 
Η εισφορά μέλους ανά τόνο εκπομπών 
ορίζεται από το Ταμείο έως τις 28 
Φεβρουαρίου κάθε έτους, αλλά είναι 
τουλάχιστον ίση με την υψηλότερη τιμή 
διακανονισμού που καταγράφηκε για 
δικαιώματα σε πρωτογενή ή δευτερογενή 
αγορά το προηγούμενο έτος.
3. Το Ταμείο αποκτά ποσότητα 
δικαιωμάτων ίση με το συλλογικό σύνολο 
των αναφερόμενων στην παράγραφο 2 
του παρόντος άρθρου εισφορών κατά τη 
διάρκεια του προηγούμενου 
ημερολογιακού έτους, και τα επιστρέφει 
στο μητρώο που θεσπίζεται δυνάμει του 
άρθρου 19 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ έως 
τις 30 Απριλίου κάθε έτους για 
επακόλουθη ακύρωση. Διατίθενται στο 
κοινό όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις 
εισφορές.
4. Το Ταμείο τελεί υπό κεντρική 
διαχείριση μέσω ενωσιακού φορέα, του 
οποίου η διοικητική δομή είναι παρόμοια 
με τη εκείνη του ταμείου που ορίζεται στο 
άρθρο 10α παράγραφος 8 της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ. Η δομή διακυβέρνησης και 
η διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι 
διαφανείς και χωρίς αποκλεισμούς, 
ειδικότερα όσον αφορά τον καθορισμό 
τομέων προτεραιότητας, τα κριτήρια και 
τις διαδικασίες για την κατανομή των 
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δικαιωμάτων. Οι σχετικοί ενδιαφερόμενοι 
φορείς έχουν τον κατάλληλο 
συμβουλευτικό ρόλο. Διατίθενται στο 
κοινό όλες οι πληροφορίες για τις 
επενδύσεις και όλες οι άλλες σχετικές 
πληροφορίες για τη λειτουργία του 
Ταμείου.
5. Η Επιτροπή συνεργάζεται με τρίτες 
χώρες όσον αφορά τον τρόπο με τον 
οποίο μπορούν κι αυτές να αξιοποιήσουν 
το Ταμείο.
6. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 23 της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ, για τη συμπλήρωση της 
οδηγίας 2003/87/ΕΚ όσον αφορά την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 12γ
Υποβολή εκθέσεων και επανεξέταση από 
την Επιτροπή όσον αφορά την εφαρμογή 
μέτρων για τον μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής στον Διεθνή Ναυτιλιακό 
Οργανισμό
1. Εντός 12 μηνών από την έγκριση, από 
τον IMO, παγκόσμιων αγορακεντρικών 
μέτρων για τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου από τις 
θαλάσσιες μεταφορές, και προτού 
καταστούν λειτουργικά τα εν λόγω μέτρα, 
η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, στην οποία εξετάζει τη 
φιλοδοξία και τη συνολική 
περιβαλλοντική ακεραιότητα των εν λόγω 
μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της 
γενικής φιλοδοξίας τους ως προς τους 
στόχους που απορρέουν από τη Συμφωνία 
του Παρισιού, καθώς και τον ενωσιακό 
στόχο της μείωσης των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου στο σύνολο της 
οικονομίας με ορίζοντα το 2030 και τον 
στόχο της κλιματικής ουδετερότητας, 
όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) .../... 
[ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα]. Η 
έκθεση λαμβάνει ειδικότερα υπόψη το 
επίπεδο συμμετοχής στα εν λόγω 
παγκόσμια μέτρα, την εκτελεστότητά 
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τους, τη διαφάνεια, τις κυρώσεις σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης, τις 
διαδικασίες για συμμετοχή του κοινού, τη 
χρήση πιστωτικών μορίων 
αντιστάθμισης, την παρακολούθηση, 
υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση των 
εκπομπών, τα μητρώα, τη λογοδοσία, 
καθώς και τους κανόνες για τη χρήση 
βιοκαυσίμων.
2. Κατά περίπτωση, η Επιτροπή 
συνοδεύει την αναφερόμενη στην 
παράγραφο 1 έκθεση με νομοθετική 
πρόταση προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ 
κατά τρόπο συνεπή προς τον στόχο της 
διατήρησης της περιβαλλοντικής 
ακεραιότητας και της 
αποτελεσματικότητας της ενωσιακής 
δράσης για το κλίμα, και ειδικότερα τον 
ενωσιακό στόχο της μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο 
σύνολο της οικονομίας με ορίζοντα το 
2030 και τον στόχο της κλιματικής 
ουδετερότητας, όπως ορίζεται στον 
κανονισμό (ΕΕ) .../... [ευρωπαϊκός νόμος 
για το κλίμα].
__________________

1α Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, 
σχετικά με μηχανισμό παρακολούθησης 
και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και 
άλλων πληροφοριών σε εθνικό και 
ενωσιακό επίπεδο που αφορούν την 
αλλαγή του κλίματος και την κατάργηση 
της απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ (ΕΕ 
L 165 της 18.6.2013, σ. 13). 
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