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Τροποποίηση 47
Matthias Groote

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 16

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(16) Οι αεροπορικές μεταφορές έχουν 
επίπτωση στη κλιματική αλλαγή μέσω της 
έκλυσης διοξειδίου του άνθρακα, οξειδίων 
του αζώτου, υδρατμών και σωματιδίων 
θειικών ενώσεων και αιθάλης. Η IPCC 
υπολόγισε ότι η συνολική επίπτωση των 
αερομεταφορών είναι, σήμερα, διπλάσια 
έως τετραπλάσια εκείνης που προκύπτει 
μόνον από τις έως τώρα εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα από αυτές. Από τα 
αποτελέσματα πρόσφατων ερευνών που 
διεξήχθησαν στην Κοινότητα προκύπτει 
ότι η συνολική επίπτωση των 
αερομεταφορών ενδέχεται να είναι περίπου 
διπλάσια της επίπτωσης μόνο του 
διοξειδίου του άνθρακα. Σε καμία όμως 
από τις εκτιμήσεις αυτές δεν έχουν ληφθεί 
υπόψη οι επιδράσεις επί των θυσάνων, για 
τις οποίες υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα. 
Σύμφωνα με το άρθρο 174, παράγραφος 
2, της Συνθήκης, η κοινοτική πολιτική 
στον τομέα του περιβάλλοντος πρέπει να 
βασίζεται στην αρχή της προφύλαξης. Εν 
αναμονή επίτευξης επιστημονικής 
προόδου, θα πρέπει να καλυφθούν κατά 
το δυνατόν όλες οι επιπτώσεις των 
αεροπορικών μεταφορών. Οι εκπομπές 
οξειδίων του αζώτου θα αποτελέσουν το 
αντικείμενο άλλης νομοθετικής πράξης 
την οποία θα προτείνει η Επιτροπή το 
2008.

(16) Οι αεροπορικές μεταφορές έχουν 
επίπτωση στη κλιματική αλλαγή μέσω της 
έκλυσης διοξειδίου του άνθρακα, οξειδίων 
του αζώτου, υδρατμών και σωματιδίων 
θειικών ενώσεων και αιθάλης. Η IPCC 
υπολόγισε ότι η συνολική επίπτωση των 
αερομεταφορών είναι, σήμερα, διπλάσια 
έως τετραπλάσια εκείνης που προκύπτει 
μόνον από τις έως τώρα εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα από αυτές. Από τα 
αποτελέσματα πρόσφατων ερευνών που 
διεξήχθησαν στην Κοινότητα προκύπτει 
ότι η συνολική επίπτωση των 
αερομεταφορών ενδέχεται να είναι περίπου 
διπλάσια της επίπτωσης μόνο του 
διοξειδίου του άνθρακα. Σε καμία όμως 
από τις εκτιμήσεις αυτές δεν έχουν ληφθεί 
υπόψη οι επιδράσεις επί των θυσάνων, για 
τις οποίες υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα. 
Σύμφωνα με το άρθρο 174 παράγραφος 2 
της Συνθήκης, η κοινοτική πολιτική στον 
τομέα του περιβάλλοντος πρέπει να 
βασίζεται στην αρχή της προφύλαξης και, 
ως εκ τούτου, θα πρέπει να καλυφθούν 
κατά το δυνατόν όλες οι επιπτώσεις των 
αεροπορικών μεταφορών. Οι αρχές 
διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας θα 
πρέπει να εφαρμόσουν αποτελεσματικά 
μέτρα ώστε να αποφευχθεί ο 
σχηματισμός ουρών συμπύκνωσης και 
θυσανόμορφων νεφών, μέσω αλλαγών 
στα σχέδια πτήσης και, συγκεκριμένα, 
εξασφαλίζοντας ότι θα αποφεύγεται η 
διέλευση από περιοχές στις οποίες, 
εξαιτίας των ατμοσφαιρικών συνθηκών, 
προβλέπεται η πιθανότητα σχηματισμού 
τέτοιων νεφών. Θα πρέπει να 
προωθήσουν ενεργητικά την έρευνα 



PE406.000v01-00 4/32 AM\722693EL.doc

EL

σχετικά με το σχηματισμό ουρών 
συμπύκνωσης και θυσανόμορφων νεφών, 
συμπεριλαμβανομένων αποτελεσματικών 
μέτρων μετριασμού (π.χ. καύσιμα, 
κινητήρες, διαχείριση εναέριας 
κυκλοφορίας) τα οποία δεν επηρεάζουν 
δυσμενώς άλλους περιβαλλοντικούς 
στόχους. Σε αναμονή της πρότασης άλλης 
νομοθεσίας από την Επιτροπή, η οποία 
να εστιάζεται ειδικά στο πρόβλημα των 
εκπομπών οξειδίων του αζώτου από τις 
αερομεταφορές, πρέπει να εφαρμόζεται 
πολλαπλασιαστικός συντελεστής για κάθε
τόνο εκπεμπόμενου CO2.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που ενέκρινε το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση (τροπολογίες 10 και 65).

Τροποποίηση 48
Caroline Lucas, Jens Holm

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 17

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(17) Για να αποφευχθεί η στρέβλωση του 
ανταγωνισμού, θα πρέπει να καθοριστεί 
εναρμονισμένη μέθοδος κατανομής των 
δικαιωμάτων για τον καθορισμό της 
συνολικής ποσότητας των δικαιωμάτων 
που θα εκχωρηθούν και για την διανομή 
των δικαιωμάτων στους αεροπορικούς 
φορείς. Ένα ποσοστό των δικαιωμάτων θα 
κατανέμεται με πλειστηριασμό σύμφωνα 
με κανόνες που θα καθοριστούν από την 
Επιτροπή. Ένα ειδικό αποθεματικό 
δικαιωμάτων θα πρέπει να τεθεί κατά 
μέρος για να εξασφαλίζεται η πρόσβαση 
νέων φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών 
στην αγορά και να διευκολύνονται οι 
αεροπορικοί φορείς που αυξάνουν ραγδαία 
τον αριθμό των τονοχιλιομέτρων που 

(17) Για να αποφευχθεί η στρέβλωση του 
ανταγωνισμού, θα πρέπει να καθοριστεί 
εναρμονισμένη μέθοδος κατανομής των 
δικαιωμάτων για τον καθορισμό της 
συνολικής ποσότητας των δικαιωμάτων 
που θα εκχωρηθούν και για την διανομή 
των δικαιωμάτων στους αεροπορικούς 
φορείς. Ένα ποσοστό των δικαιωμάτων θα 
κατανέμεται με πλειστηριασμό σύμφωνα 
με κανόνες που θα καθοριστούν από την 
Επιτροπή. Από το 2013 όλα τα 
δικαιώματα εκχωρούνται με 
πλειστηριασμό. Ένα ειδικό αποθεματικό 
δικαιωμάτων θα πρέπει να τεθεί κατά 
μέρος για να εξασφαλίζεται η πρόσβαση 
νέων φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών 
στην αγορά και να διευκολύνονται οι 
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εκτελούν. Στους φορείς εκμετάλλευσης 
που παύουν τις δραστηριότητές τους 
πρέπει να συνεχίζεται η εκχώρηση 
δικαιωμάτων μέχρι το τέλος της περιόδου 
για τη οποία έχουν ήδη κατανεμηθεί 
δικαιώματα δωρεάν.

αεροπορικοί φορείς που αυξάνουν ραγδαία 
τον αριθμό των τονοχιλιομέτρων που 
εκτελούν. Στους φορείς εκμετάλλευσης 
που παύουν τις δραστηριότητές τους 
πρέπει να συνεχίζεται η εκχώρηση 
δικαιωμάτων μέχρι το τέλος της περιόδου 
για τη οποία έχουν ήδη κατανεμηθεί 
δικαιώματα δωρεάν.

Or. en

(τροπολογίες 75 και 87 από την πρώτη ανάγνωση) 

Αιτιολόγηση

On 23 January the Commission presented its proposal on the design of the EU ETS post 
2012. The Commission proposes full auctioning from 2013 onwards as the main allocation 
method for the majority of sectors included in the EU ETS. Same provisions shall therefore 
apply for the aviation sector.

Moreover, the Commission's impact assessment shows that aircraft operators will be able to 
pass on most of the increase in marginal costs to the customers, leading to windfall profits at 
the consumer's expense. Full auctioning will avoid this problem and take into account early 
measures for cleaner technologies and emission reduction as well as providing the most 
direct and accurate incentivisation for emissions reduction.

Τροπολογία 49
Urszula Krupa

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 17

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(17) Για να αποφευχθεί η στρέβλωση του 
ανταγωνισμού, θα πρέπει να καθοριστεί 
εναρμονισμένη μέθοδος κατανομής των 
δικαιωμάτων για τον καθορισμό της 
συνολικής ποσότητας των δικαιωμάτων 
που θα εκχωρηθούν και για την διανομή 
των δικαιωμάτων στους αεροπορικούς 
φορείς. Ένα ποσοστό των δικαιωμάτων 
θα κατανέμεται με πλειστηριασμό 
σύμφωνα με κανόνες που θα καθοριστούν 
από την Επιτροπή. Ένα ειδικό 
αποθεματικό δικαιωμάτων θα πρέπει να 

(17) Για να αποφευχθεί η στρέβλωση του 
ανταγωνισμού, θα πρέπει να καθοριστεί 
εναρμονισμένη μέθοδος κατανομής των 
δικαιωμάτων για τον καθορισμό της 
συνολικής ποσότητας των δικαιωμάτων 
που θα εκχωρηθούν και για την διανομή 
των δικαιωμάτων στους αεροπορικούς 
φορείς. Ένα ειδικό αποθεματικό 
δικαιωμάτων θα πρέπει να τεθεί κατά 
μέρος για να εξασφαλίζεται η πρόσβαση 
νέων φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών 
στην αγορά και να διευκολύνονται οι 
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τεθεί κατά μέρος για να εξασφαλίζεται η 
πρόσβαση νέων φορέων εκμετάλλευσης 
αεροσκαφών στην αγορά και να 
διευκολύνονται οι αεροπορικοί φορείς που 
αυξάνουν ραγδαία τον αριθμό των 
τονοχιλιομέτρων που εκτελούν. Στους 
φορείς εκμετάλλευσης που παύουν τις 
δραστηριότητές τους πρέπει να συνεχίζεται 
η εκχώρηση δικαιωμάτων μέχρι το τέλος 
της περιόδου για τη οποία έχουν ήδη 
κατανεμηθεί δικαιώματα δωρεάν.

αεροπορικοί φορείς που αυξάνουν ραγδαία 
τον αριθμό των τονοχιλιομέτρων που 
εκτελούν. Στους φορείς εκμετάλλευσης 
που παύουν τις δραστηριότητές τους 
πρέπει να συνεχίζεται η εκχώρηση 
δικαιωμάτων μέχρι το τέλος της περιόδου 
για τη οποία έχουν ήδη κατανεμηθεί 
δικαιώματα δωρεάν.

Or. en

Τροπολογία 50
Urszula Krupa

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(17α) Οι αεροπορικές μεταφορές 
αποτελούν εμπορικό τομέα έντασης 
ενέργειας κατά τον ορισμό του 
Συμβουλίου στην οδηγία 2003/96/ΕΚ.  
Ελλείψει βιώσιμου εναλλακτικού 
καυσίμου, οι αεροπορικές μεταφορές 
εξαρτώνται αποκλειστικά από την 
κηροζίνη για την παροχή ενέργειας και 
έχουν το υψηλότερο κόστος μείωσης από 
όλους τους τομείς εμπορικής 
δραστηριότητας. Επίσης, η ικανότητα 
του τομέα των αεροπορικών μεταφορών 
για μεταβίβαση του κόστους των 
δικαιωμάτων στους πελάτες είναι 
εξαιρετικά περιορισμένη.
Οι αεροπορικές μεταφορές είναι 
εκτεθειμένες σε διεθνή ανταγωνισμό, 
δεδομένου δε ότι δεν υπάρχει συμφωνία 
καθολικών μέτρων μείωσης των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τις 
αεροπορικές μεταφορές, υπάρχει σοβαρός 
κίνδυνος εκτροπής της κυκλοφορίας και 
διαρροής άνθρακα. Οι κίνδυνοι αυτοί θα 
αυξηθούν σε περίπτωση εφαρμογής 
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υψηλού επιπέδου δημοπράτησης στον 
τομέα των αεροπορικών μεταφορών στο 
πλαίσιο του συστήματος εμπορίας 
εκπομπών της ΕΕ.  Επομένως, η 
δημοπράτηση θα πρέπει να εξυπηρετεί 
απλώς στην κάλυψη του διοικητικού 
κόστους του συστήματος εμπορίου 
εκπομπών για τον αεροπορικό τομέα.

Or. en

Τροπολογία 51
Urszula Krupa

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 19

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(19) Οι αεροπορικές μεταφορές έχουν 
μερίδιο στο συνολικό αντίκτυπο των 
ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στην αλλαγή 
του κλίματος, ο δε περιβαλλοντικός 
αντίκτυπος των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου από τα αεροσκάφη μπορεί να 
μετριαστεί με μέτρα για την αντιμετώπιση 
της αλλαγής του κλίματος στην ΕΕ και σε 
τρίτες χώρες και για τη χρηματοδότηση 
έρευνας και ανάπτυξης με αντικείμενο τον 
μετριασμό και την προσαρμογή. Οι 
αποφάσεις για τα θέματα εθνικών 
δημόσιων δαπανών εμπίπτουν στη 
δικαιοδοσία των κρατών μελών, σύμφωνα 
με την αρχή της επικουρικότητας. Με την 
επιφύλαξη της θέσης αυτής, τα έσοδα 
από τον εκπλειστηριασμό 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 ΕΕ και σε 
τρίτες χώρες, για την χρηματοδότηση της 

(19) Οι αεροπορικές μεταφορές έχουν 
μερίδιο στο συνολικό αντίκτυπο των 
ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στην αλλαγή 
του κλίματος, ο δε περιβαλλοντικός 
αντίκτυπος των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου από τα αεροσκάφη μπορεί να 
μετριαστεί με μέτρα για την αντιμετώπιση 
της αλλαγής του κλίματος στην ΕΕ και σε 
τρίτες χώρες και για τη χρηματοδότηση 
έρευνας και ανάπτυξης με αντικείμενο τον 
μετριασμό και την προσαρμογή. Οι 
αποφάσεις για τα θέματα εθνικών 
δημόσιων δαπανών εμπίπτουν στη 
δικαιοδοσία των κρατών μελών, σύμφωνα 
με την αρχή της επικουρικότητας. 
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έρευνας και ανάπτυξης με αντικείμενο 
τον περιορισμό και την προσαρμογή, και 
για την κάλυψη του κόστους διαχείρισης 
του συστήματος. Αυτό θα μπορούσε να 
περιλαμβάνει και μέτρα για την 
προώθηση φιλοπεριβαλλοντικών τρόπων 
μεταφοράς. Ειδικότερα, με τα έσοδα από 
τον πλειστηριασμό θα πρέπει να 
χρηματοδοτούνται οι συνεισφορές στο 
Παγκόσμιο Ταμείο Ενεργειακής 
Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας, καθώς και τα μέτρα για την 
αποτροπή της αποδάσωσης και τη 
διευκόλυνση της προσαρμογής των 
αναπτυσσόμενων χωρών. Οι διατάξεις 
της παρούσας οδηγίας που αφορούν τη 
χρησιμοποίηση εσόδων δεν θα πρέπει να 
προδικάζουν τυχόν απόφαση για τη 
χρησιμοποίηση εσόδων από τον 
εκπλειστηριασμό των δικαιωμάτων στο 
ευρύτερο πλαίσιο της γενικής 
επανεξέτασης της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 52
Caroline Lucas, Jens Holm

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 19

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(19) Οι αεροπορικές μεταφορές έχουν 
μερίδιο στο συνολικό αντίκτυπο των 
ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στην αλλαγή 
του κλίματος, ο δε περιβαλλοντικός 
αντίκτυπος των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου από τα αεροσκάφη μπορεί 
να μετριαστεί με μέτρα για την 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος 
στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες και για τη 
χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης με 
αντικείμενο τον μετριασμό και την 
προσαρμογή. Οι αποφάσεις για τα θέματα 
εθνικών δημόσιων δαπανών εμπίπτουν 

(19) Οι αεροπορικές μεταφορές έχουν 
μερίδιο στo συνολικό αντίκτυπο των 
ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στην αλλαγή 
του κλίματος. Τα έσοδα από τον 
πλειστηριασμό των δικαιωμάτων πρέπει 
να χρησιμοποιούνται για τον περιορισμό
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την 
προσαρμογή στις επιπτώσεις της αλλαγής 
του κλίματος στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες, 
ιδίως δε στις αναπτυσσόμενες χώρες, και 
τη χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης 
με αντικείμενο τον περιορισμό και την 
προσαρμογή. Ειδικότερα, με τα έσοδα 
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στη δικαιοδοσία των κρατών μελών, 
σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας. Με την επιφύλαξη της 
θέσης αυτής, τα έσοδα από τον 
εκπλειστηριασμό 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 ΕΕ και σε τρίτες χώρες, για την 
χρηματοδότηση της έρευνας και 
ανάπτυξης με αντικείμενο τον περιορισμό 
και την προσαρμογή, και για την κάλυψη 
του κόστους διαχείρισης του συστήματος. 
Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει και 
μέτρα για την προώθηση 
φιλοπεριβαλλοντικών τρόπων μεταφοράς. 
Ειδικότερα, με τα έσοδα από τον 
πλειστηριασμό θα πρέπει να 
χρηματοδοτούνται οι συνεισφορές στο 
Παγκόσμιο Ταμείο Ενεργειακής 
Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας, καθώς και τα μέτρα για την 
αποτροπή της αποδάσωσης και τη 
διευκόλυνση της προσαρμογής των 
αναπτυσσόμενων χωρών. Οι διατάξεις 
της παρούσας οδηγίας που αφορούν τη 
χρησιμοποίηση εσόδων δεν θα πρέπει να 
προδικάζουν τυχόν απόφαση για τη 
χρησιμοποίηση εσόδων από τον 
εκπλειστηριασμό των δικαιωμάτων στο 
ευρύτερο πλαίσιο της γενικής 
επανεξέτασης της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

από τον πλειστηριασμό θα πρέπει να 
χρηματοδοτούνται οι συνεισφορές στο 
Παγκόσμιο Ταμείο Ενεργειακής 
Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας, καθώς και τα μέτρα για την 
αποτροπή της αποδάσωσης και τη 
διευκόλυνση της προσαρμογής των 
αναπτυσσόμενων χωρών. Για να μειωθεί 
σε κάποιο βαθμό η επιβάρυνση των 
πολιτών, τα έσοδα από τον 
πλειστηριασμό των δικαιωμάτων πρέπει 
επίσης να χρησιμοποιούνται για τη 
μείωση των φόρων και των 
επιβαρύνσεων που επιβάλλονται στα 
φιλικά προς το περιβάλλον μεταφορικά 
μέσα, όπως ο σιδηρόδρομος και τα 
λεωφορεία. Πρέπει επίσης να 
χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των 
αιτιολογημένων δαπανών των κρατών 
μελών για τη διαχείριση της παρούσας 
οδηγίας. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης 
να χρησιμοποιούν τα έσοδα αυτά για την 
αντιμετώπιση ή και την εξάλειψη 
ενδεχομένων προβλημάτων πρόσβασης 
και ανταγωνιστικότητας που προκύπτουν 
για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, 
καθώς και προβλημάτων που σχετίζονται 
με την υποχρέωση παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας, σε σύνδεση με την εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να ενημερώνουν την Επιτροπή για 
τα μέτρα που λαμβάνουν σε σχέση με 
αυτό το θέμα.

Or. en

(τροπολογία 14 από την πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία βασίζεται στην τροπολογία 11 του εισηγητή, αλλά επαναφέρει τη ρητή αναφορά 
στα μέτρα για την αναχαίτιση της αποδάσωσης και τη χρηματοδότηση του GEEREF. 
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Τροπολογία 53
Urszula Krupa

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 20

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(20) Οι διατάξεις για τη χρήση των 
εσόδων από τον εκπλειστηριασμό θα 
πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή.  
Η κοινοποίηση αυτή δεν απαλλάσσει τα 
κράτη μέλη από την υποχρέωσή τους να 
κοινοποιούν ορισμένα εθνικά μέτρα, η 
οποία απορρέει από το άρθρο 88 
παράγραφος 3 της Συνθήκης.  Η 
παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 
προδικάζει την έκβαση τυχόν 
μελλοντικών διαδικασιών ως προς 
κρατικές ενισχύσεις, οι οποίες μπορεί να 
κινηθούν σύμφωνα με τα άρθρα 87 και 88 
της Συνθήκης.  

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 54
Caroline Lucas, Jens Holm

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 33α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(33α) Η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει 
οποιοδήποτε κράτος μέλος από το να 
διατηρήσει ή να θεσπίσει άλλες 
συμπληρωματικές και παράλληλες 
πολιτικές ή μέτρα που αντιμετωπίζουν το 
συνολικό αντίκτυπο του τομέα των 
αερομεταφορών στην κλιματική αλλαγή.

Or. en

(τροπολογία 18 από την πρώτη ανάγνωση)
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Τροπολογία 55
Richard Seeber

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
της οδηγίας 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3γ - παράγραφοι 1 και 2

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 
2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012, η συνολική 
ποσότητα δικαιωμάτων προς κατανομή 
σε φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών 
ισοδυναμεί με το 100% των ιστορικών 
εκπομπών αεροπορικών μεταφορών.
2. Για την αναφερόμενη στο άρθρο 11, 
παράγραφος 2, περίοδο που αρχίζει την 1η 
Ιανουαρίου 2013 και, ελλείψει 
τροποποιήσεων συνεπεία της 
επανεξέτασης που προβλέπει το άρθρο 30, 
παράγραφος 4, για κάθε περίοδο που 
ακολουθεί, η συνολική ποσότητα 
δικαιωμάτων προς κατανομή σε φορείς 
εκμετάλλευσης αεροσκαφών ισοδυναμεί 
με το 100% του γινομένου των ιστορικών 
εκπομπών των αεροπορικών μεταφορών 
επί τον αριθμό ετών της περιόδου.

2. Για την αναφερόμενη στο άρθρο 11, 
παράγραφος 2, περίοδο που αρχίζει την 1η 
Ιανουαρίου 2013 και, ελλείψει 
τροποποιήσεων συνεπεία της 
επανεξέτασης που προβλέπει το άρθρο 30, 
παράγραφος 4, για κάθε περίοδο που 
ακολουθεί, η συνολική ποσότητα 
δικαιωμάτων προς κατανομή σε φορείς 
εκμετάλλευσης αεροσκαφών ισοδυναμεί 
με το 100% του γινομένου των ιστορικών 
εκπομπών των αεροπορικών μεταφορών 
επί τον αριθμό ετών της περιόδου, συν μια 
ετήσια αύξηση κατά πέντε ποσοστιαίες 
μονάδες..

Or. de

Αιτιολόγηση

Το εμπόριο εκπομπών συμπεριλαμβανομένων των αερομεταφορών θα πρέπει λογικά να μην 
αρχίσει στο τελευταίο έτος της δεύτερης περιόδου λειτουργίας του συστήματος εμπορίας 
εκπομπών αλλά κατά τη νέα περίοδο που αρχίζει το 2013, εξ ου και η πρόταση να απαλειφθεί η 
παράγραφος 1.

Στην παράγραφο 2 θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ετήσια αύξηση της εναέριας κυκλοφορίας στην 
ΕΕ, που μακροπρόθεσμα είναι κατά μέσο όρο 5%. Έτσι, για το 2013 θα πρέπει να κατανεμηθεί 
το 105%, το 2014 το 110%, κ.ο.κ., ως αντιστάθμιση στην ανάπτυξη του κλάδου των 
αερομεταφορών.
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Τροπολογία 56
Matthias Groote

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
της οδηγίας 2003/87/ΕΚ
άρθρο 3γ, παράγραφος 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 
2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012, η συνολική 
ποσότητα δικαιωμάτων προς κατανομή σε 
φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών 
ισοδυναμεί με το 100% των ιστορικών 
εκπομπών αεροπορικών μεταφορών.

1. Για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 
2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2012, η συνολική 
ποσότητα δικαιωμάτων προς κατανομή σε 
φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών 
ισοδυναμεί με το 90 % των ιστορικών 
εκπομπών αεροπορικών μεταφορών
ετησίως.

Or. de

Τροπολογία από την πρώτη ανάγνωση.

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που ενέκρινε το Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση (τροπολογία 61).

Τροπολογία 57
Jens Holm

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
της οδηγίας 2003/87/ΕΚ
άρθρο 3γ, παράγραφος 2

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Για την αναφερόμενη στο άρθρο 11, 
παράγραφος 2, περίοδο που αρχίζει την 1η 
Ιανουαρίου 2013 και, ελλείψει 
τροποποιήσεων συνεπεία της 
επανεξέτασης που προβλέπει το άρθρο 
30, παράγραφος 4, για κάθε περίοδο που 
ακολουθεί, η συνολική ποσότητα 
δικαιωμάτων προς κατανομή σε φορείς 
εκμετάλλευσης αεροσκαφών ισοδυναμεί 
με το 100% του γινομένου των ιστορικών 

2. Για την αναφερόμενη στο άρθρο 11, 
παράγραφος 2, περίοδο που αρχίζει την 1η 
Ιανουαρίου 2013 και για κάθε περίοδο που 
ακολουθεί, η ποσότητα δικαιωμάτων που
εκδίδονται κάθε χρόνο στον τομέα των 
αεροπορικών μεταφορών πρέπει να 
μειώνεται γραμμικά ανάλογα με το γενικό 
στόχο μείωσης των εκπομπών που 
καλύπτει το σύστημα εμπορίας των 
εκπομπών ως προς την ετήσια τιμή που 
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εκπομπών των αεροπορικών μεταφορών 
επί τον αριθμό ετών της περιόδου.

καθορίζεται με βάση την παράγραφο 1.   

Or. en

(τροπολογίες 13 και 61 από την πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Στην πρώτη ανάγνωση, το Κοινοβούλιο ενέκρινε τροπολογία για την προσαρμογή του ανώτατου 
ορίου στο γενικό στόχο εκπομπών στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας εκπομπών σε σχέση με 
το 1990.

Τροπολογία 58
Caroline Lucas

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
της οδηγίας 2003/87/ΕΚ
άρθρο 3γ, παράγραφος 2

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Για την αναφερόμενη στο άρθρο 11, 
παράγραφος 2, περίοδο που αρχίζει την 1η 
Ιανουαρίου 2013 και, ελλείψει 
τροποποιήσεων συνεπεία της 
επανεξέτασης που προβλέπει το άρθρο 
30, παράγραφος 4, για κάθε περίοδο που 
ακολουθεί, η συνολική ποσότητα 
δικαιωμάτων προς κατανομή σε φορείς 
εκμετάλλευσης αεροσκαφών ισοδυναμεί 
με το 100% του γινομένου των ιστορικών 
εκπομπών των αεροπορικών μεταφορών 
επί τον αριθμό ετών της περιόδου.

2. Για την αναφερόμενη στο άρθρο 11, 
παράγραφος 2, περίοδο που αρχίζει την 1η 
Ιανουαρίου 2013 και για κάθε περίοδο που 
ακολουθεί, η ποσότητα δικαιωμάτων που 
εκδίδονται κάθε χρόνο στον τομέα των 
αεροπορικών μεταφορών πρέπει να 
μειώνεται γραμμικά ανάλογα με στόχο 
μείωσης των εκπομπών 30% ως προς την 
ετήσια τιμή που καθορίζεται με βάση την 
παράγραφο 1.   

Or. en

(τροπολογίες 13 και 61 από την πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Στην πρώτη ανάγνωση, το Κοινοβούλιο ενέκρινε τροπολογία για την προσαρμογή του ανώτατου 
ορίου στο γενικό στόχο εκπομπών στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας εκπομπών σε σχέση με 
το 1990. Η πρόταση αναθεώρησης του συστήματος εμπορίας των εκπομπών προβλέπει 
αυτόματο στόχο μείωσης των εκπομπών κατά 30%, που θα πρέπει να θεσπιστεί και για τον 
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αεροπορικό τομέα.

Τροπολογία 59
Matthias Groote

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
της οδηγίας 2003/87/ΕΚ
άρθρο 3γ, παράγραφος 2

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Για την αναφερόμενη στο άρθρο 11, 
παράγραφος 2, περίοδο που αρχίζει την 
1η Ιανουαρίου 2013 και, ελλείψει 
τροποποιήσεων συνεπεία της 
επανεξέτασης που προβλέπει το άρθρο 
30, παράγραφος 4, για κάθε περίοδο που 
ακολουθεί, η συνολική ποσότητα 
δικαιωμάτων προς κατανομή σε φορείς 
εκμετάλλευσης αεροσκαφών ισοδυναμεί 
με το 100% του γινομένου των ιστορικών 
εκπομπών των αεροπορικών μεταφορών 
επί τον αριθμό ετών της περιόδου.

2. Οι συνολικές ποσότητες που αφορούν 
τα δικαιώματα κάθε έτους, από το 2013 
και μετά, μειώνονται γραμμικά με βάση 
την τιμή που καθορίζεται στην 
παράγραφο 1. Η μείωση είναι γραμμική 
με συντελεστή Χ% ετησίως, σύμφωνα με 
την αναθεώρηση του συστήματος 
εμπορίας εκπομπών της ΕΕ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στην πρώτη ανάγνωση, το Κοινοβούλιο ενέκρινε τροπολογία για την αναθεώρηση της 
συνολικής ποσότητας αδειών μετά το 2012 με βάση μείωση κατά 20% ή 30% έως το 2020. Η 
εναέρια κυκλοφορία θα πρέπει να εξομοιωθεί με τους άλλους τομείς και επομένως να 
εναρμονιστεί με την αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας εκπομπών.

Τροπολογία 60
Chris Davies

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
της οδηγίας 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3δ, παρ. 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Κατά την περίοδο που αναφέρεται στο 1. Κατά την περίοδο που αναφέρεται στο 
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άρθρο 3γ, παράγραφος 1, το 10% των 
δικαιωμάτων τίθεται σε πλειστηριασμό. 

άρθρο 3γ, παράγραφος 1, το 100% των 
δικαιωμάτων τίθεται σε πλειστηριασμό. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατευθυντήρια γραμμή για τη χρήση πλειστηριασμών για την εκχώρηση δικαιωμάτων είναι 
σαφής: αν το κόστος μπορεί να μετακυλίσει στους καταναλωτές και δεν υπάρχει απειλή για 
επιχειρηματική απώλεια έναντι των ανταγωνιστών, ο πλειστηριασμός είναι ενδεδειγμένος.  Στην 
περίπτωση αυτή, το πλήρες κόστος του πλειστηριασμού θα μετακυλύει άμεσα στους επιβάτες η 
μετακίνηση των οποίων προκαλεί τις εκπομπές CO2, οι δε κανόνες θα ισχύουν εξίσου για 
όλους τους αερομεταφορείς.  Συνεπώς, δεν υπάρχει λόγος να καθιερωθεί ο πλειστηριασμός με 
την πρώτη ευκαιρία. 

Τροπολογία 61
Matthias Groote

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
της οδηγίας 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3δ, παρ. 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Κατά την περίοδο που αναφέρεται στο 
άρθρο 3γ, παράγραφος 1, το 10% των 
δικαιωμάτων τίθεται σε πλειστηριασμό.

1. Κατά την περίοδο που αναφέρεται στο 
άρθρο 3γ, παράγραφος 1, το 25 % των 
δικαιωμάτων τίθεται σε πλειστηριασμό.

Or. de

(Τροπολογία 74 από την πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που ενέκρινε το Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση (τροπολογία 74).
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Τροπολογία 62
Caroline Lucas, Jens Holm 

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
της οδηγίας 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3δ, παρ. 2

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Για τις μελλοντικές περιόδους, το 
προβλεπόμενο στην παράγραφο 1 προς 
πλειστηριασμό ποσοστό μπορεί να αυξηθεί 
στα πλαίσια της γενικής επανεξέτασης της 
παρούσας οδηγίας.

2. Για τις μελλοντικές περιόδους, όλα τα 
δικαιώματα πρέπει να τίθενται σε 
πλειστηριασμό. 

Or. en

(τροπολογίες 75 και 87 από την πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

On 23 January the Commission presented its proposal on the design of the EU ETS post 
2012. The Commission proposes full auctioning from 2013 onwards as the main allocation 
method for the majority of sectors included in the EU ETS. Same provisions shall therefore 
apply for the aviation sector.

Moreover, the Commission's impact assessment shows that aircraft operators will be able to 
pass on most of the increase in marginal costs to the customers, leading to windfall profits at 
the consumer's expense. Full auctioning will avoid this problem and take into account early 
measures for cleaner technologies and emission reduction as well as providing the most 
direct and accurate incentivisation for emissions reduction.

Τροπολογία 63
Chris Davies

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
της οδηγίας 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3δ, παρ. 2

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Για τις μελλοντικές περιόδους, το 
προβλεπόμενο στην παράγραφο 1 προς 
πλειστηριασμό ποσοστό μπορεί να 

2. Για την επόμενη περίοδο, το προς 
πλειστηριασμό ποσοστό αυξάνεται κατά 
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αυξηθεί στα πλαίσια της γενικής 
επανεξέτασης της παρούσας οδηγίας.

100%.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατευθυντήρια γραμμή για τη χρήση πλειστηριασμών για την εκχώρηση δικαιωμάτων είναι 
σαφής: αν το κόστος μπορεί να μετακυλίσει στους καταναλωτές και δεν υπάρχει απειλή για 
επιχειρηματική απώλεια έναντι των ανταγωνιστών, ο πλειστηριασμός είναι ενδεδειγμένος.  Στην 
περίπτωση αυτή, το πλήρες κόστος του πλειστηριασμού θα μετακυλύει άμεσα στους επιβάτες η 
μετακίνηση των οποίων προκαλεί τις εκπομπές CO2, οι δε κανόνες θα ισχύουν εξίσου για 
όλους τους αερομεταφορείς.  Συνεπώς, δεν υπάρχει λόγος να καθιερωθεί ο πλήρης 
πλειστηριασμός από νωρίς. 

Τροπολογία 64
Françoise Grossetête

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
της οδηγίας 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3δ, παρ. 2

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Για τις μελλοντικές περιόδους, το 
προβλεπόμενο στην παράγραφο 1 προς 
πλειστηριασμό ποσοστό μπορεί να 
αυξηθεί στα πλαίσια της γενικής 
επανεξέτασης της παρούσας οδηγίας.

2. Για τις μελλοντικές περιόδους, το 
προβλεπόμενο στην παράγραφο 1 προς 
πλειστηριασμό ποσοστό πρέπει να 
καλύπτει τουλάχιστον το διοικητικό 
κόστος και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
10% της ποσόστωσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η αναδιατύπωση της γενικής οδηγίας ορίζει το γενικό πλαίσιο του συστήματος εμπορίας 
εκπομπών αλλά δεν καλύπτει τις ιδιαιτερότητες κάθε τομέα. Δεν θα ήταν σκόπιμο στην παρούσα 
φάση να νομοθετηθεί ένα ποσοστό δημοπράτησης η οποία δεν έχει ακόμη οριστεί και 
διαμορφωθεί. Θα ήταν πιο σκόπιμο να περιμένουμε τον προσανατολισμό της γενικής οδηγίας 
πριν προβλέψουμε οποιαδήποτε προσαρμογή του ειδικού συστήματος σε εκείνο άλλων τομέων.
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Τροπολογία 65
Matthias Groote

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
της οδηγίας 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3δ, παρ. 2

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Για τις μελλοντικές περιόδους, το 
προβλεπόμενο στην παράγραφο 1 προς 
πλειστηριασμό ποσοστό μπορεί να 
αυξηθεί στα πλαίσια της γενικής 
επανεξέτασης της παρούσας οδηγίας.

2. Για τις μελλοντικές περιόδους, το 
προβλεπόμενο στην παράγραφο 1 προς 
πλειστηριασμό ποσοστό αυξάνεται, 
σύμφωνα με το ανώτατο ποσοστό 
πλειστηριασμών σε άλλους τομείς.

Or. de

(Τροπολογίες 75 και 87 από την πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που ενέκρινε το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση (τροπολογίες 75 και 87).

Τροποποίηση 66
Georg Jarzembowski, Philip Bradbourn, Werner Langen, Thomas Ulmer

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
της οδηγίας 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3δ, παράγραφος 2

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Για τις μελλοντικές περιόδους, το 
προβλεπόμενο στην παράγραφο 1 προς 
πλειστηριασμό ποσοστό μπορεί να αυξηθεί 
στα πλαίσια της γενικής επανεξέτασης 
της παρούσας οδηγίας.

2. Για τις μελλοντικές περιόδους, το 
προβλεπόμενο στην παράγραφο 1 προς 
πλειστηριασμό ποσοστό μπορεί να αυξηθεί 
έως το μέγιστο διεθνώς συμφωνημένο 
ποσοστό πλειστηριασμού.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το ποσοστό πλειστηριασμού θα πρέπει να μπορεί να αυξηθεί μόνο έως το μέγιστο ποσοστό που 
έχει συμφωνηθεί διεθνώς, προκειμένου να αποφεύγονται στρεβλώσεις του ανταγωνισμού σε 
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παγκόσμιο επίπεδο. 

Τροπολογία 67
Caroline Lucas, Jens Holm

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
της οδηγίας 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3ε – παράγραφος 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Για κάθε περίοδο που ορίζει το άρθρο 
3γ, κάθε φορέας εκμετάλλευσης 
αεροσκαφών δύναται να καταθέσει αίτηση 
για δικαιώματα που πρόκειται να 
κατανεμηθούν δωρεάν. Η αίτηση αυτή 
μπορεί να κατατεθεί με την υποβολή στην 
αρμόδια αρχή του εντεταλμένου κράτους 
μέλους εξακριβωμένων τονοχιλιομετρικών 
δεδομένων για τις αεροπορικές 
δραστηριότητες του παραρτήματος Ι που 
άσκησε ο εν λόγω φορέας εκμετάλλευσης 
αεροσκαφών κατά το έτος 
παρακολούθησης. Για τους σκοπούς του 
παρόντος άρθρου, το έτος 
παρακολούθησης είναι το ημερολογιακό 
έτος που λήγει 24 μήνες πριν από την 
έναρξη της περιόδου την οποία αφορά η 
αίτηση σύμφωνα με τα παραρτήματα IV 
και V, ή, όσον αφορά την περίοδο που 
αναφέρεται στο άρθρο 3γ παράγραφος 1, 
το έτος 2010. Οι αιτήσεις υποβάλλονται 
τουλάχιστον 21 μήνες πριν από την 
έναρξη της περιόδου την οποία αφορούν, 
ή, όσον αφορά την περίοδο που 
αναφέρεται στο άρθρο 3γ, παράγραφος 1, 
έως τις 31 Μαρτίου 2011.

1. Για την περίοδο που αναφέρεται στο 
άρθρο 3γ(1), κάθε φορέας εκμετάλλευσης 
αεροσκαφών δύναται να καταθέσει αίτηση 
για δικαιώματα που πρόκειται να 
κατανεμηθούν δωρεάν. Η αίτηση αυτή 
μπορεί να κατατεθεί με την υποβολή στην 
αρμόδια αρχή του εντεταλμένου κράτους 
μέλους εξακριβωμένων τονοχιλιομετρικών 
δεδομένων για τις αεροπορικές 
δραστηριότητες του παραρτήματος Ι που 
άσκησε ο εν λόγω φορέας εκμετάλλευσης 
αεροσκαφών κατά το έτος 
παρακολούθησης. Για τους σκοπούς του 
παρόντος άρθρου, το έτος 
παρακολούθησης ορίζεται σε σχέση με την 
περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 3γ 
παράγραφος 1, το έτος 2010. Οι αιτήσεις 
υποβάλλονται έως τις 31 Μαρτίου 2011.

Or. en

(τροπολογίες 75 και 87 από την πρώτη ανάγνωση)
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Αιτιολόγηση

On 23 January the Commission presented its proposal on the design of the EU ETS post 
2012. The Commission proposes full auctioning from 2013 onwards as the main allocation 
method for the majority of sectors included in the EU ETS. Same provisions shall therefore 
apply for the aviation sector.

Moreover, the Commission's impact assessment shows that aircraft operators will be able to 
pass on most of the increase in marginal costs to the customers, leading to windfall profits at 
the consumer's expense. Full auctioning will avoid this problem and take into account early 
measures for cleaner technologies and emission reduction as well as providing the most 
direct and accurate incentivisation for emissions reduction.

Τροπολογία 68
Caroline Lucas, Jens Holm

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
της οδηγίας 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3ε, παράγραφος 3, εδάφιο δ)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(δ) τον αριθμό δικαιωμάτων που θα 
κατανεμηθούν δωρεάν κατά την εν λόγω
περίοδο με αφαίρεση του αριθμού 
δικαιωμάτων που προβλέπεται στα σημεία 
(β) και (γ) από το σύνολο των 
δικαιωμάτων για τα οποία έχει ληφθεί 
απόφαση κατά τα προβλεπόμενα στο 
σημείο (α), και

(δ) τον αριθμό δικαιωμάτων που θα 
κατανεμηθούν δωρεάν κατά την περίοδο 
που αναφέρεται στο άρθρο 3γ(1) με 
αφαίρεση του αριθμού δικαιωμάτων που 
προβλέπεται στα σημεία (β) και (γ) από το 
σύνολο των δικαιωμάτων για τα οποία έχει 
ληφθεί απόφαση κατά τα προβλεπόμενα 
στο σημείο (α), και

Or. en

(τροπολογίες 75 και 87 από την πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

On 23 January the Commission presented its proposal on the design of the EU ETS post 
2012. The Commission proposes full auctioning from 2013 onwards as the main allocation 
method for the majority of sectors included in the EU ETS. Same provisions shall therefore 
apply for the aviation sector.

Moreover, the Commission's impact assessment shows that aircraft operators will be able to 
pass on most of the increase in marginal costs to the customers, leading to windfall profits at 
the consumer's expense. Full auctioning will avoid this problem and take into account early 
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measures for cleaner technologies and emission reduction as well as providing the most 
direct and accurate incentivisation for emissions reduction.

Τροπολογία 69
Peter Liese, Georg Jarzembowski

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
της οδηγίας 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3στ – παράγραφος 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Σε κάθε περίοδο προβλεπόμενη στο 
άρθρο 3γ, παράγραφος 2, το 3% του 
συνολικού αριθμού δικαιωμάτων προς 
κατανομή εγγράφεται σε ειδικό 
αποθεματικό για τους φορείς 
εκμετάλλευσης αεροσκαφών:

1.  Σε κάθε περίοδο προβλεπόμενη στο 
άρθρο 3γ, παράγραφος 2, το 3% του 
συνολικού αριθμού δικαιωμάτων προς 
κατανομή εγγράφεται σε ειδικό 
αποθεματικό για τους φορείς 
εκμετάλλευσης αεροσκαφών οι οποίοι 
αρχίζουν να εκτελούν αεροπορικές 
δραστηριότητες του παραρτήματος Ι μετά 
το έτος παρακολούθησης σχετικά με το 
οποίο υπεβλήθησαν τονοχιλιομετρικά 
δεδομένα δυνάμει του άρθρου 3ε, 
παράγραφος 1, όσον αφορά περίοδο που 
προβλέπεται στο άρθρο 3γ, παράγραφος 2, 
και των οποίων η δραστηριότητα δεν 
αποτελεί, είτε εξ ολοκλήρου είτε εν μέρει, 
τη συνέχιση αεροπορικής δραστηριότητας 
που εκτελούσε προηγουμένως άλλος 
φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών,

(α) οι οποίοι αρχίζουν να εκτελούν 
αεροπορικές δραστηριότητες του 
παραρτήματος Ι μετά το έτος 
παρακολούθησης σχετικά με το οποίο 
υπεβλήθησαν τονοχιλιομετρικά δεδομένα 
δυνάμει του άρθρου 3ε, παράγραφος 1, 
όσον αφορά περίοδο που προβλέπεται στο 
άρθρο 3γ, παράγραφος 2, ή
(β) των οποίων τα τονοχιλιομετρικά 
δεδομένα δείχνουν μέση ετήσια αύξηση 
άνω του 18% μεταξύ του έτους 
παρακολούθησης για το οποίο 
υπεβλήθησαν τονοχιλιομετρικά δεδομένα 
δυνάμει του άρθρου 3ε, παράγραφος 1, 
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όσον αφορά περίοδο που προβλέπεται στο 
άρθρο 3γ, παράγραφος 2, και του 
δεύτερου ημερολογιακού έτους αυτής της 
περιόδου, 
και των οποίων η δραστηριότητα που 
προβλέπεται στο σημείο α) ή η πρόσθετη 
δραστηριότητα που προβλέπεται στο 
σημείο β) δεν αποτελεί, είτε εξ ολοκλήρου 
είτε εν μέρει, τη συνέχιση αεροπορικής 
δραστηριότητας που εκτελούσε 
προηγουμένως άλλος φορέας 
εκμετάλλευσης αεροσκαφών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη που περιλαμβάνεται στην κοινή θέση του Συμβουλίου είναι αντιπαραγωγική από 
περιβαλλοντική σκοπιά. Δεν είναι σαφές, ποιος φορέας θα επωφεληθεί από αυτήν. Για το λόγο 
αυτό προτείνεται η απαλοιφή της. 

Τροπολογία 70
Peter Liese

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
της οδηγίας 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 11α – παράγραφος 1α

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1α. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, 
τα κράτη μέλη επιτρέπουν σε κάθε φορέα 
εκμετάλλευσης αεροσκαφών, για καθεμία 
από τις οριζόμενες στο άρθρο 3γ
περιόδους, να χρησιμοποιεί CER και ERU 
από δραστηριότητες έργων. Κατά την 
περίοδο του άρθρου 3γ, παράγραφος 1, οι 
φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών 
μπορούν να χρησιμοποιούν CER και ERU 
σε ποσοστό έως 15% του αριθμού 
δικαιωμάτων που υποχρεούνται να 
παραδώσουν σύμφωνα με το άρθρο 12, 
παράγραφος 2α.

1α. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 
3, τα κράτη μέλη επιτρέπουν σε κάθε 
φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών, για 
καθεμία από τις οριζόμενες στο άρθρο 11 
παρ. 2 περιόδους, να χρησιμοποιεί 
δικαιώματα που έχουν εκχωρηθεί με 
βάση το κεφάλαιο ΙΙΙ, CER και ERU από 
δραστηριότητες έργων σε ποσοστό όχι 
μεγαλύτερο του αριθμού δικαιωμάτων που 
υποχρεούται να παραδώσει σύμφωνα με 
το άρθρο 12 παράγραφος 2α· το ποσοστό 
αυτό φτάνει το 50% των δικαιωμάτων 
που θα δοθούν σε πλειστηριασμό κατά 
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την αντίστοιχη περίοδο.
Για τις επόμενες περιόδους, το ποσοστό 
αποφασίζεται με τη διαδικασία 
προσδιορισμού της χρησιμοποίησης CER 
και ERU από δραστηριότητες έργων, στα 
πλαίσια της επανεξέτασης της παρούσας 
οδηγίας και λαμβανομένης υπόψη της 
ανάπτυξης του διεθνούς καθεστώτος για 
την αλλαγή του κλίματος.

Για τις επόμενες περιόδους, το ποσοστό 
αποφασίζεται με τη διαδικασία 
προσδιορισμού της χρησιμοποίησης CER 
και ERU από δραστηριότητες έργων, στα 
πλαίσια της επανεξέτασης της παρούσας 
οδηγίας και λαμβανομένης υπόψη της 
ανάπτυξης του διεθνούς καθεστώτος για 
την αλλαγή του κλίματος.

Η Επιτροπή δημοσιεύει το ανωτέρω 
ποσοστό τουλάχιστον έξι μήνες πριν από 
την έναρξη κάθε περιόδου του άρθρου 3γ.»

Η Επιτροπή δημοσιεύει το ανωτέρω 
ποσοστό τουλάχιστον έξι μήνες πριν από 
την έναρξη κάθε περιόδου που αναφέρεται 
στο άρθρο 11, παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

The advantage of CDM is to use the costs for the operators to comply with the scheme and to 
give incentives for technology transfer in third countries. On the other hand, the Parliament 
has always defended the principle of supplementarity which means that the main efforts 
should be made in Europe. It is important to underline the leading role of Europe and to 
really be a good example for other countries.
In complying with all of the stated principles, that means complementarity and cost-efficiency 
and technology transfer. It seems to be wise to link the use of CDM to the amount of 
allowances that are auctioned. When auctioning is replaced with CDM the actual 
environmental performance of air operations (in this case airlines inside Europe) is not 
affected. Only the way of getting the allowances is different. It has an added value without 
losing the principle of complementarity.

Τροπολογία 71
Georg Jarzembowski, Philip Bradbourn, Werner Langen, Thomas Ulmer

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
της οδηγίας 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 11α - παράγραφος 1α - πρώτο εδάφιο

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

"(1α) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 
3, τα κράτη μέλη επιτρέπουν σε κάθε 
φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών, για 
καθεμία από τις οριζόμενες στο άρθρο 3γ 
περιόδους, να χρησιμοποιεί CER και ERU 

"(1α) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 
3, τα κράτη μέλη επιτρέπουν σε κάθε 
φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών, για 
καθεμία από τις οριζόμενες στο άρθρο 3γ 
περιόδους, να χρησιμοποιεί CER και ERU 
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από δραστηριότητες έργων. Κατά την 
περίοδο του άρθρου 3γ, παράγραφος 1, οι 
φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών 
μπορούν να χρησιμοποιούν CER και ERU 
σε ποσοστό έως 15% του αριθμού 
δικαιωμάτων που υποχρεούνται να 
παραδώσουν σύμφωνα με το άρθρο 12, 
παράγραφος 2α.

από δραστηριότητες έργων. Κατά την 
περίοδο του άρθρου 3γ, παράγραφος 1, οι 
φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών 
μπορούν να χρησιμοποιούν CER και ERU 
σε ποσοστό έως 50 % του αριθμού 
δικαιωμάτων που υποχρεούνται να 
παραδώσουν σύμφωνα με το άρθρο 12, 
παράγραφος 2α.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για την αντιστάθμιση των κλιματικών επιπτώσεων των αερομεταφορών θα πρέπει να είναι 
δυνατή η σημαντική αύξηση του ποσοστού αξιοποίηση των CER και ERU, για την ουσιαστική 
βελτίωση της παγκόσμιας κλιματικής κατάστασης. 

Τροπολογία 72
Matthias Groote

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 10
της οδηγίας 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 12, παράγραφος 2α α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2α α. Για όσο διάστημα δεν έχουν τεθεί 
σε ισχύ κοινοτικά μέτρα δημιουργίας 
κινήτρων για μείωση των εκπομπών 
οξειδίων του αζώτου από αεροσκάφη που 
χρησιμοποιούνται για αεροπορική 
δραστηριότητα η οποία περιλαμβάνεται 
στον κατάλογο του Παραρτήματος Ι, τα 
οποία να διασφαλίζουν επίπεδο 
φιλοδοξίας όσον αφορά την προστασία 
του περιβάλλοντος ισοδύναμο με αυτό της 
παρούσας οδηγίας, για τους σκοπούς της 
παραγράφου 2α και κατά παρέκκλιση από 
το άρθρο 3, στοιχείο α), η ποσότητα 
διοξειδίου του άνθρακα που επιτρέπεται 
να εκπέμπεται από φορέα εκμετάλλευσης 
αεροσκαφών βάσει δικαιώματος άλλου 
από τα δικαιώματα εκπομπής από 
αεροσκάφη, ή CER ή ERU, διαιρείται διά 
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συντελεστή επιπτώσεων ίσο με 2.

Or. de

(Τροπολογία 41 από την πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που ενέκρινε το Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση (τροπολογία 41).

Τροπολογία 73
Urszula Krupa

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
άρθρο 1, σημείο 14, στοιχείο (β)
της οδηγίας 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 16 - παράγραφος 2α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(2α) Στην περίπτωση όπου η δημοσίευση 
τέτοιου καταλόγου μη συμμορφούμενων 
φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών 
αποκαλύψει εμφανώς διακρίσεις κατά 
συμμορφούμενων φορέων εκμετάλλευσης 
αεροσκαφών, τα κράτη μέλη και η 
Επιτροπή λαμβάνουν διορθωτικά μέτρα 
για την εξάλειψη των διακρίσεων αυτών 
πριν εφαρμόσουν την παραγράφο 5 του 
άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 74
Urszula Krupa

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
άρθρο 1, σημείο 16, στοιχείο (β)
της οδηγίας 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 19, παράγραφος 3

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

«Ο κανονισμός σχετικά με τυποποιημένο "Ο κανονισμός επιτρέπει στους φορείς 



PE406.000v01-00 26/32 AM\722693EL.doc

EL

και ασφαλές σύστημα μητρώων 
εξασφαλίζει ότι τα δικαιώματα, CER και 
ERU που παραδίδονται από φορείς 
εκμετάλλευσης αεροσκαφών 
μεταφέρονται στους λογαριασμούς 
απόσυρσης των κρατών μελών για την 
πρώτη περίοδο δεσμεύσεων του 
Πρωτοκόλλου του Κιότο, μόνον εφόσον 
τα εν λόγω δικαιώματα, CER και ERU 
αντιστοιχούν στις εκπομπές που 
περιλαμβάνονται στα εθνικά σύνολα των 
εθνικών απογραφών των κρατών μελών 
κατά την περίοδο αυτή». “

εκμετάλλευσης αεροσκαφών να ζητούν 
από τον διαχειριστή του οικείου μητρώου 
την ανταλλαγή δικαιώματος που έχει 
εκχωρηθεί βάσει του κεφαλαίου ΙΙ με 
δικαίωμα ισοδύναμο με τα εκχωρούμενα 
βάσει του κεφαλαίου ΙΙΙ. Οι διαχειριστές 
πραγματοποιούν την αιτούμενη αυτή 
ανταλλαγή."

Or. en

Τροπολογία 75
Georg Jarzembowski, Philip Bradbourn, Werner Langen, Thomas Ulmer

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 18
της οδηγίας 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 25α – παράγραφος 2 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2a. Αν αερομεταφορείς τρίτων χωρών 
που παρέχουν υπηρεσίες αερομεταφορών 
σε ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό πλαίσιο 
δεν ενταχθούν στο ευρωπαϊκό σύστημα, 
για λόγους ίσης μεταχείρισης και στο 
πλαίσιο της υποστήριξης μιας 
παγκόσμιας λύσης για την καταπολέμηση 
των εκπομπών από τις αεροπορικές 
μεταφορές, δεν συμπεριλαμβάνονται στο 
σύστημα αυτό ούτε οι αερομεταφορείς 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση για 
συγκρίσιμα δρομολόγια.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την κοινή θέση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, να μην υπάρξουν 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ ευρωπαίων αερομεταφορέων και αερομεταφορέων 
τρίτων χωρών, απαιτείται στο σημείο αυτό σαφής ρύθμιση για τις σχέσεις με τρίτες χώρες.
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Τροπολογία 76
Peter Liese

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - σημείο 1 - πρώτη περίπτωση

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το 
αργότερο στις …*. Ενημερώνουν αμέσως 
την Επιτροπή σχετικά.

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το 
αργότερο 6 μήνες μετά την έναρξη ισχύος 
της. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή 
σχετικά.

* ΕΕ: Να προστεθεί η ημερομηνία - 18 μήνες μετά 
την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο επείγων χαρακτήρας της αντιμετώπισης της κλιματικής μεταβολής καθίσταται διαρκώς 
σαφέστερος, όπως αναφέρεται για παράδειγμα στις εκθέσεις στο πλαίσιο της IPPC. Για το λόγο 
αυτό, η μεταβατική περίοδος θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη.

Τροπολογία 77
Richard Seeber

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι - σημείο 1 - στοιχείο (β)
της οδηγίας 2003/87/ΕΚ
Παράρτημα Ι, παράγραφος 2, νέο εδάφιο

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

«Το έτος 2012 περιλαμβάνονται όλες οι 
πτήσεις από ή προς αεροδρόμιο 
ευρισκόμενο στο έδαφος κράτους μέλους 
όπου εφαρμόζεται η Συνθήκη»·

«Το έτος 2013 περιλαμβάνονται όλες οι 
πτήσεις από ή προς αεροδρόμιο 
ευρισκόμενο στο έδαφος κράτους μέλους 
όπου εφαρμόζεται η Συνθήκη»·

Or. de
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Αιτιολόγηση

Το εμπόριο εκπομπών συμπεριλαμβανομένων των αερομεταφορών θα πρέπει λογικά να μην 
αρχίσει στο τελευταίο έτος της δεύτερης περιόδου λειτουργίας του συστήματος εμπορίας 
εκπομπών αλλά κατά τη νέα περίοδο που αρχίζει το 2013.

Τροπολογία 78
Matthias Groote

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι - σημείο 1 - στοιχείο (β)
της οδηγίας 2003/87/ΕΚ
Παράρτημα Ι - παράγραφος 2 - νέο εδάφιο

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

«Το έτος 2012 περιλαμβάνονται όλες οι 
πτήσεις από ή προς αεροδρόμιο 
ευρισκόμενο στο έδαφος κράτους μέλους 
όπου εφαρμόζεται η Συνθήκη»·

Από την 1η Ιανουαρίου 2011
περιλαμβάνονται όλες οι πτήσεις από ή 
προς αερολιμένα ευρισκόμενο στο έδαφος 
κράτους μέλους όπου εφαρμόζεται η 
Συνθήκη, λαμβανομένων υπόψη των 
ιδιαίτερων συνθήκες των πτήσεων 
μεταξύ εξόχως απόκεντρων περιοχών και 
της ηπειρωτικής ευρωπαϊκής ζώνης.

Or. de

(Τροπολογία 78 από την πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που ενέκρινε το Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση (τροπολογία 78).

Τροπολογία 79
John Bowis

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι, σημείο 1, στοιχείο (γ)
της οδηγίας 2003/87/ΕΚ
Παράρτημα Ι, παράγραφος 2, πίνακας, νέα κατηγορία, σημείο (α)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(α) οι πτήσεις που εκτελούνται 
αποκλειστικά για την μεταφορά, στο 

(α) οι πτήσεις που εκτελούνται 
αποκλειστικά για την μεταφορά, στο 
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πλαίσιο επίσημης αποστολής, 
βασιλεύοντος μονάρχη και του στενού 
οικογενειακού κύκλου του, αρχηγών 
κρατών, αρχηγών κυβερνήσεων και 
υπουργών χωρών που δεν είναι κράτη 
μέλη, εφόσον η εν λόγω μετακίνηση 
τεκμηριώνεται με το κατάλληλο δηλωτικό 
στο σχέδιο πτήσης,

πλαίσιο επίσημης αποστολής, 
βασιλεύοντος μονάρχη και του στενού 
οικογενειακού κύκλου του και αρχηγών 
κρατών χωρών που δεν είναι κράτη μέλη, 
εφόσον η εν λόγω μετακίνηση 
τεκμηριώνεται με το κατάλληλο δηλωτικό 
στο σχέδιο πτήσης,

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο δημόσιος τομέας, και ιδίως το κράτος, πρέπει να δώσει θετικό παράδειγμα. Η προτεινόμενη 
εξαίρεση θα ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με την πολιτική των περισσότερων κρατών, αλλά και τις 
προσδοκίες των πολιτών.

Τροπολογία 80
Holger Krahmer

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι, σημείο 1, στοιχείο (γ)
της οδηγίας 2003/87/ΕΚ
Παράρτημα Ι, παράγραφος 2, πίνακας, νέα κατηγορία, σημείο (β α) (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(ηα) πτήσεις που πραγματοποιούνται από 
αεροσκάφη με μέγιστη πιστοποιημένη 
μάζα απογείωσης κάτω από 20.000 κιλά 
ή πιστοποιημένα για μέγιστο αριθμό 
θέσεων επιβατών κάτω από 20, και υπό 
τον όρο ότι οι φορείς εκμετάλλευσης των 
αεροσκαφών αυτών υπόκεινται σε μέτρα 
που οδηγούν σε ισοδύναμη συμβολή στη 
μείωση των εκπομπών (ή στην επίτευξη 
στόχων συνολικής μείωσης των 
εκπομπών).

Or. en

(Τροπολογία 63 από την πρώτη ανάγνωση)
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στην επαναφορά του περιεχομένου της τροπολογίας 63 που ενέκρινε 
το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη ανάγνωση στις 13.11.2007 διασφαλίζοντας παράλληλα συνοχή 
προς την κύρια αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας των εκπομπών προκειμένου τα μικρά 
αεροσκάφη να υπόκεινται σε εναλλακτικά απλουστευμένα μέτρα που να έχουν τουλάχιστον 
ισοδύναμο περιβαλλοντικό αποτέλεσμα με το σύστημα εμμπορίας εκπομπών. 

Τροπολογία 81
Edite Estrela

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι, σημείο 1, στοιχείο (γ)
της οδηγίας 2003/87/ΕΚ
Παράρτημα Ι, παράγραφος 2, πίνακας, νέα κατηγορία, σημείο (ι α) (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(ια) πτήσεις μεταξύ χωρών εκτός ΕΕ με 
ενδιάμεση στάση σε εξόχως απόκεντρες 
περιοχές κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 
299, παράγραφος 2, της Συνθήκης

Or. en

Αιτιολόγηση

Αερολιμένες εξόχως απόκεντρων περιοχών όπως οι Αζόρες παρουσιάζουν ήδη σημαντική 
κίνηση από πτήσεις μεταξύ χωρών εκτός ΕΕ η οποία είναι πιθανό ότι μελλοντικά θα αυξηθεί. 

Η κίνηση αυτή μπορεί να έχει εξαιρετική σημασία για την τοπική οικονομία, κυρίως για 
υπάρχοντα δρομολόγια όπως Αμμάν Μπαρμπάντος μέσω Σάντα Μαρία στις Αζόρες, ή δυνητικά 
δρομολόγια όπως το προβλεπόμενο Σαλ (Πράσινο Ακρωτήριο) / Βοστώνη (ΗΠΑ) μέσω 
Αζορών. 

Η παρούσα τροπολογία βελτιώνει μέρος του κειμένου της κοινής θέσης το οποίο δεν 
περιλαμβανόταν στην πρόταση που είχε υποβληθεί κατά την πρώτη ανάγνωση, καθώς στην 
πρόταση της Επιτροπής (SEC(2006)1684) δεν περιλαμβάνεται εκτίμηση της κυκλοφορίας προς 
τρίτες χώρες μέσω εξόχως απόκεντρων περιοχών.
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Τροπολογία 82
John Bowis

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι, σημείο 1, στοιχείο (γ)
της οδηγίας 2003/87/ΕΚ
Παράρτημα Ι, παράγραφος 2, πίνακας, νέα κατηγορία, σημείο (ι)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(ι) οι πτήσεις, πέραν όσων εκτελούνται 
αποκλειστικά για τη μεταφορά, στο 
πλαίσιο επίσημης αποστολής, 
βασιλεύοντος μονάρχη και του στενού 
οικογενειακού κύκλου του, αρχηγών 
κρατών, αρχηγών κυβερνήσεων και 
υπουργών κράτους μέλους της ΕΕ, οι 
οποίες εκτελούνται από φορέα εμπορικής 
εκμετάλλευσης αεροπορικών μεταφορών 
που πραγματοποιεί, για τρεις συνεχόμενες 
τετράμηνες περιόδους, λιγότερες από 243 
πτήσεις ανά περίοδο, οι οποίες θα 
ενέπιπταν στη δραστηριότητα αυτήν εάν 
δεν υπήρχε η παρούσα διάταξη.

(ι) οι πτήσεις, πέραν όσων εκτελούνται 
αποκλειστικά για τη μεταφορά, στο 
πλαίσιο επίσημης αποστολής, 
βασιλεύοντος μονάρχη και του στενού 
οικογενειακού κύκλου του και αρχηγών 
κρατών κράτους μέλους της ΕΕ, οι οποίες 
εκτελούνται από φορέα εμπορικής 
εκμετάλλευσης αεροπορικών μεταφορών 
που πραγματοποιεί, για τρεις συνεχόμενες 
τετράμηνες περιόδους, λιγότερες από 243 
πτήσεις ανά περίοδο, οι οποίες θα 
ενέπιπταν στη δραστηριότητα αυτήν εάν 
δεν υπήρχε η παρούσα διάταξη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο δημόσιος τομέας, και ιδίως το κράτος, πρέπει να δώσει θετικό παράδειγμα. Η προτεινόμενη 
εξαίρεση θα ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με την πολιτική των περισσότερων κρατών, αλλά και 
τις προσδοκίες των πολιτών.

Τροπολογία 83
Georg Jarzembowski, Philip Bradbourn, Werner Langen, Thomas Ulmer

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι, σημείο 1, στοιχείο (γ)
της οδηγίας 2003/87/ΕΚ
Παράρτημα Ι, παράγραφος 2, πίνακας, νέα κατηγορία, σημείο (ι α) (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(ια) πτήσεις από τρίτες χώρες προς ή από 
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κράτη μέλη της ΕΕ, στο βαθμό που οι 
τρίτες χώρες δεν υπόκεινται σε ρυθμίσεις 
του συστήματος εμπορίας εκπομπών της 
ΕΕ ή άλλου ισοδύναμου συστήματος 
σύμφωνα με το άρθρο 25α.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στο άρθρο 25α παράγραφος 3 (νέο)

Τροπολογία 84
Peter Liese, Georg Jarzembowski, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι - σημείο 2 - στοιχείο (β)
της οδηγίας 2003/87/ΕΚ
Παράρτημα IV - μέρος B - σημείο B - τέταρτο εδάφιο 

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Για τον υπολογισμό του ωφέλιμου 
φορτίου:

Για τον υπολογισμό του ωφέλιμου 
φορτίου:

- ο αριθμός επιβατών είναι ο αριθμός των 
ατόμων στο αεροσκάφος εκτός των μελών 
του πληρώματος,

- ο αριθμός επιβατών είναι ο αριθμός των 
ατόμων στο αεροσκάφος εκτός των μελών 
του πληρώματος,

- ο φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών 
δύναται να επιλέξει να εφαρμόσει είτε την 
πραγματική είτε την τυπική μάζα για τους 
επιβάτες και τις ελεγμένες αποσκευές, που 
αναφέρεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της 
μάζας και της ζυγοστάθμισης για τις 
αντίστοιχες πτήσεις, είτε προκαθορισμένη 
τιμή 110kg για κάθε επιβάτη και τις 
ελεγμένες αποσκευές του.

- ο φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών 
δύναται να επιλέξει να εφαρμόσει είτε την 
πραγματική είτε την τυπική μάζα για τους 
επιβάτες και τις ελεγμένες αποσκευές, που 
αναφέρεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της 
μάζας και της ζυγοστάθμισης για τις 
αντίστοιχες πτήσεις, είτε προκαθορισμένη 
τιμή 100kg για κάθε επιβάτη και τις 
ελεγμένες αποσκευές του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην επαναφορά της πρότασης της Επιτροπής και της θέσης 
του Κοινοβουλίου από την 1η ανάγνωση, που τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο.
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