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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/EΚ ώστε να ενταχθούν οι αεροπορικές 
δραστηριότητες στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου 
εντός της Κοινότητας
(COM(2006)0818 – C6-0011/2007 – 2006/0304(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2006)0818)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 175, παράγραφος 1 της 
Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή 
(C6-0011/2007),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Μεταφορών και 
Τουρισμού, της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων και της Επιτροπής 
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A6-0000/2007),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

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 Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 8 Α (νέα)

  
1 ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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(8α) Πέραν των οικονομικών μέσων, 
υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες 
μείωσης των εκπομπών μέσω 
τεχνολογικών και λειτουργικών 
βελτιώσεων, που θα πρέπει να 
προωθηθούν τώρα περισσότερο από ό,τι 
συνέβαινε στο παρελθόν. 

Αιτιολόγηση

Για την επίτευξη του τελικού στόχου, δηλαδή της μείωσης των εκπομπών, το σύστημα εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπών στις αερομεταφορές δεν μπορεί παρά να αποτελεί μέρος μιας 
συνολικότερης στρατηγικής που θα πρέπει να περιλαμβάνει, ιδίως, την εφαρμογή νέων 
τεχνολογιών, σε συνδυασμό με τη δημιουργία των κατάλληλων υποδομών.

Τροπολογία 2
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 8 Β (νέα)

(8β) Μια αποτελεσματικότερη Διαχείριση 
της Εναέριας Κυκλοφορίας (ΔΕΚ) θα 
οδηγούσε στη μείωση της κατανάλωσης 
καυσίμων μέχρι και κατά 12%, 
συμβάλλοντας έτσι στον περιορισμό των 
εκπομπών CO2 . Συνεπώς, ο Ενιαίος 
Ευρωπαϊκός Ουρανός και το σχέδιο 
SESAR πρέπει να εφαρμοσθούν το 
ταχύτερο δυνατόν. Τα θεσμικά όργανα 
της ΕΕ και τα κράτη μέλη μπορούν να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, ιδίως 
στη γρήγορη και αποφασιστική δράση για 
τη δημιουργία λειτουργικών τμημάτων 
εναέριου χώρου, αλλά  και της έννοιας 
της λειτουργικής χρήσης τμημάτων 
εναέριου χώρου και της λειτουργικής 
χρήσης του εναέριου χώρου, σε στενή 
διαβούλευση με τους σημαίνοντες 
χρήστες του εναέριου χώρου.

Αιτιολόγηση

Η έρευνα για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό και τη ΔΕΚ ξεκίνησε για οικονομικούς λόγους 
και για λόγους σχετικούς με την πολιτική μεταφορών. Ωστόσο, ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός 
Ουρανός/ΔΕΚ είναι και ένα σχέδιο για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Για 
τον λόγο αυτόν, θα πρέπει να προτραπούν τα κράτη μέλη και το Συμβούλιο να το εφαρμόσουν 
το συντομότερο δυνατόν.
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Τροπολογία 3
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 8 Γ (νέα)

(8γ) Η έρευνα και η τεχνολογία αποτελούν 
το κλειδί της καινοτομίας. Τα ευρωπαϊκά 
θεσμικά όργανα θα συνεχίσουν να 
υποστηρίζουν την τεχνολογική 
πρωτοβουλία "Καθαροί Ουρανοί", που 
περιλαμβάνεται  στο έβδομο πρόγραμμα 
πλαίσιο για την έρευνα και το οποίο
στοχεύει στη ριζική βελτίωση των 
επιπτώσεων των εναέριων μεταφορών 
στο περιβάλλον, μέσω της 
καταπολέμησης της περιβαλλοντικής 
ρύπανσης χάρη στη μείωση των 
εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου.

Αιτιολόγηση

Με την υλοποίηση του νέου μέσου "Κοινή Τεχνολογική Πρωτοβουλία" (ΚΤΠ) στο έβδομο 
πρόγραμμα πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει στην αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων 
στην ευρωπαϊκή έρευνα, καθώς  και στην επιτάχυνση της ανάπτυξης εξελιγμένων τεχνολογιών 
και την ενσωμάτωσή τους στα ευρωπαϊκά προϊόντα. Η ΚΠΤ, η οποία έχει σχεδιασθεί ιδιαίτερα 
με στόχο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των αερομεταφορών ("Καθαροί 
Ουρανοί"), θα πρέπει να υποστηριχθεί σθεναρά. 

Τροπολογία 4
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 8 Δ (νέα)

(8δ) Οι επιδοτήσεις αερολιμένων, ιδίως 
των περιφερειακών, προσφέρουν 
λανθασμένα κίνητρα όσον αφορά την 
εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου. 
Συνεπώς, η Επιτροπή θα πρέπει να 
εφαρμόσει αυστηρά τη νομοθεσία περί 
ανταγωνισμού, ώστε οι επιδοτήσεις αυτές 
να καταργηθούν σταδιακά.

Αιτιολόγηση

Πολλές τοπικές και περιφερειακές αρχές επιδοτούν αερολιμένες. Ορισμένες από τις προσφορές 
αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους είναι δυνατές μόνο χάρη στις επιδοτήσεις αυτές. Αυτό 
λειτουργεί εις βάρος άλλων αεροπορικών εταιρειών και δημιουργεί τεχνητή κυκλοφορία, που 
δεν θα υπήρχε χωρίς τις επιδοτήσεις. Κατά συνέπεια, η κατάργηση αυτών των επιδοτήσεων 
είναι επίσης αναγκαία για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 
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Τροπολογία 5
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 11

(11) Στο κοινοτικό σύστημα πρέπει να 
ενταχθούν από το 2011 οι εκπομπές από 
τις πτήσεις μεταξύ κοινοτικών 
αερολιμένων και από το 2012 οι εκπομπές 
από όλες τις πτήσεις προς και από 
κοινοτικούς αερολιμένες. Με τον τρόπο 
αυτό, το κοινοτικό σύστημα μπορεί να 
λειτουργήσει ως υπόδειγμα για την 
παγκόσμια επέκταση του συστήματος 
εμπορίας εκπομπών. Εάν τρίτη χώρα 
θεσπίσει μέτρα τουλάχιστον ισοδύναμα 
με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας 
για τον περιορισμό των κλιματικών 
επιπτώσεων των πτήσεων που 
αναχωρούν από τη χώρα αυτή με 
προορισμό κοινοτικό αερολιμένα, θα 
πρέπει να τροποποιηθεί το πεδίο 
εφαρμογής του κοινοτικού συστήματος 
ώστε να εξαιρούνται οι πτήσεις προς την 
Κοινότητα από την εν λόγω χώρα.

Στο κοινοτικό σύστημα πρέπει να 
ενταχθούν από το 2010 οι εκπομπές από 
όλες τις πτήσεις προς και από κοινοτικούς 
αερολιμένες.  Με τον τρόπο αυτό, το 
κοινοτικό σύστημα μπορεί να λειτουργήσει 
ως υπόδειγμα για την παγκόσμια επέκταση 
του συστήματος εμπορίας εκπομπών. Η 
αλλαγή του κλίματος είναι παγκόσμιο 
φαινόμενο που απαιτεί παγκόσμιες 
λύσεις. Η Κοινότητα θεωρεί την οδηγία 
αυτή ως ένα σημαντικό πρώτο βήμα. Τα 
μη κοινοτικά μέρη καλούνται να 
συμβάλουν με τις ιδέες τους στον διάλογο, 
για την περαιτέρω ανάπτυξη αυτού του 
μέσου πολιτικής. Για να ακουστεί και η 
φωνή των τρίτων μερών, η Επιτροπή θα 
πρέπει, πριν αλλά και κατά την εφαρμογή 
της οδηγίας, να βρίσκεται σε συνεχή 
επαφή μαζί τους. Εάν η Ευρωπαϊκή 
Ένωση συμφωνήσει με ένα τρίτο μέρος 
σε μια κοινή μέθοδο που έχει τουλάχιστον 
τις ίδιες θετικές συνέπειες για το 
περιβάλλον με εκείνες της οδηγίας, η 
Επιτροπή μπορεί να προτείνει την 
τροποποίηση της οδηγίας. Σε κάθε 
περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί να 
προτείνει να μην ισχύουν τα μέτρα για τις 
εισερχόμενες πτήσεις από κάποια τρίτη 
χώρα, εάν στη συγκεκριμένη τρίτη χώρα 
εφαρμόζεται ένα σύστημα που προσφέρει 
τουλάχιστον τα ίδια περιβαλλοντικά 
οφέλη με αυτά της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Μόνο ένα σύστημα που θα καλύπτει το νωρίτερο δυνατόν τις διηπειρωτικές πτήσεις θα έχει 
σημαντική επίδραση στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Όμως, ακόμα κι αυτό θα ήταν 
απλώς ένα πρώτο βήμα. Η ΕΕ θα πρέπει να εξετάσει, μαζί με τρίτες χώρες, την υιοθέτηση, το 
ταχύτερο δυνατόν, ενός παγκόσμιου συστήματος. (βλ. τροπολογίες 12 και 21)

Τροπολογία 6
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 12

(12) Οι αεροπορικές μεταφορές έχουν (12) Οι αεροπορικές μεταφορές έχουν 
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επίπτωση στη κλιματική αλλαγή μέσω της 
έκλυσης διοξειδίου του άνθρακα, οξειδίων 
του αζώτου, υδρατμών και σωματιδίων 
θειικών ενώσεων και αιθάλης. Η 
Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή 
του Κλίματος υπολόγισε ότι η συνολική 
επίδραση των αερομεταφορών είναι, 
σήμερα, διπλάσια έως τετραπλάσια της 
επίδρασης που είχαν στο παρελθόν μόνο οι 
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 
οι υπόψη οι επιδράσεις των θυσάνων 
(cirrus), 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, πρέπει να 
καλυφθούν κατά το δυνατόν όλες οι 
επιπτώσεις των αεροπορικών μεταφορών. 
Μέχρι να σημειωθεί επιστημονική πρόοδος 
στον προσδιορισμό κατάλληλων προτύπων 
μέτρησης για τη σύγκριση των διαφόρων 
επιπτώσεων, απαιτείται ρεαλιστική και 
προφυλακτική προσέγγιση. Οι εκπομπές 
οξειδίων του αζώτου θα αποτελέσουν το 
αντικείμενο άλλης νομοθετικής πράξης την 
οποία θα προτείνει η Επιτροπή.

επίπτωση στη κλιματική αλλαγή μέσω της 
έκλυσης διοξειδίου του άνθρακα, οξειδίων 
του αζώτου, υδρατμών και σωματιδίων 
θειικών ενώσεων και αιθάλης. Η 
Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή 
του Κλίματος υπολόγισε ότι η συνολική 
επίδραση των αερομεταφορών είναι, 
σήμερα, διπλάσια έως τετραπλάσια της 
επίδρασης που είχαν στο παρελθόν μόνο οι 
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 
οι υπόψη οι επιδράσεις των θυσάνων 
(cirrus), 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, πρέπει να 
καλυφθούν κατά το δυνατόν όλες οι 
επιπτώσεις των αεροπορικών μεταφορών. 
Μέχρι να σημειωθεί επιστημονική πρόοδος 
στον προσδιορισμό κατάλληλων προτύπων 
μέτρησης για τη σύγκριση των διαφόρων 
επιπτώσεων, απαιτείται ρεαλιστική και 
προφυλακτική προσέγγιση. Οι εκπομπές 
οξειδίων του αζώτου θα αποτελέσουν το 
αντικείμενο άλλης νομοθετικής πράξης την 
οποία θα προτείνει η Επιτροπή. 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.
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Αιτιολόγηση

Οι επιστήμονες συμφωνούν ότι οι κλιματικές επιπτώσεις των αερομεταφορών υπερβαίνουν 
κατά πολύ τις εκπομπές CO2 από τα αεροσκάφη. Τα θυσανόμορφα νέφη που μπορούν να 
σχηματισθούν από ουρές συμπύκνωσης των αεροσκαφών, παγιδεύουν τη θερμότητα στην 
ατμόσφαιρα της Γης και, έτσι, συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη.

Τροπολογία 7
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 13

(13) Για να αποφευχθεί η στρέβλωση του 
ανταγωνισμού, πρέπει να καθοριστεί 
εναρμονισμένη μέθοδος κατανομής των 
δικαιωμάτων. Για να εξασφαλιστεί η 
πρόσβαση των νέων φορέων 
εκμετάλλευσης αεροσκαφών στην αγορά, 
ένα ποσοστό των δικαιωμάτων θα 
κατανέμεται με πλειστηριασμό σύμφωνα 
με κανόνες που θα καθοριστούν από την 
Επιτροπή. Πρέπει να συνεχίζεται η 
εκχώρηση δικαιωμάτων στους φορείς 
εκμετάλλευσης που παύουν τις 
δραστηριότητές τους μέχρι το τέλος της 
περιόδου για τη οποία έχουν ήδη 
κατανεμηθεί δικαιώματα δωρεάν.

(13) Για να αποφευχθεί η στρέβλωση του 
ανταγωνισμού, πρέπει να καθοριστεί 
εναρμονισμένη μέθοδος κατανομής των 
δικαιωμάτων. Για να εξασφαλιστεί η 
πρόσβαση των νέων φορέων 
εκμετάλλευσης αεροσκαφών στην αγορά, 
ένα ποσοστό των δικαιωμάτων θα 
κατανέμεται με πλειστηριασμό. 

Αιτιολόγηση

Η νομοθεσία δεν πρέπει να προτρέπει τους φορείς να παύσουν τη δραστηριότητά τους.

Τροπολογία 8
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 14 

(14) Οι αεροπορικές μεταφορές έχουν 
μερίδιο στo συνολικό αντίκτυπο των 
ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στην 
κλιματική αλλαγή. 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, τη χρηματοδότηση έρευνας 
και ανάπτυξης με αντικείμενο τον 
περιορισμό και την προσαρμογή, καθώς 
και για την κάλυψη των δαπανών 

(14) Φιλικά προς το περιβάλλον 
μεταφορικά μέσα, όπως τα λεωφορεία και 
ο σιδηρόδρομος, υποβάλλονται σε υψηλή 
φορολογία και επιβαρύνσεις και, σε 
ορισμένα κράτη μέλη, ακόμη και σε 
περιβαλλοντική φορολόγηση. Οι 
σιδηροδρομικές μεταφορές 
περιλαμβάνονται ήδη στο σύστημα 
εμπορίας εκπομπών, εφόσον ο 
ηλεκτρισμός είναι η κύρια πηγή ενέργειάς 
τους. Συνεπώς, τα έσοδα από τους 
πλειστηριασμούς πρέπει να 
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διαχείρισης του συστήματος. Ειδικότερα, 
με τα έσοδα από τον πλειστηριασμό 
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 για 
τη χρήση των εσόδων από τον 
πλειστηριασμό 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 
οδηγία δεν προδικάζει την έκβαση τυχόν 
μελλοντικών διαδικασιών ως προς 
κρατικές ενισχύσεις, οι οποίες μπορεί να 
κινηθούν σύμφωνα με τα άρθρα 87 και 88 
της Συνθήκης.

χρησιμοποιούνται για τη μείωση των 
φόρων και των επιβαρύνσεων των
φιλικών προς το περιβάλλον μεταφορικών 
μέσων, όπως ο σιδηρόδρομος και τα 
λεωφορεία. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
προσπαθούν να μην αυξάνουν τη 
συνολική επιβάρυνση των πολιτών τους.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να γίνει σαφές ότι η συνολική επιβάρυνση των πολιτών και της οικονομίας δεν πρέπει 
να αυξηθεί. Οι φόροι και οι επιβαρύνσεις φιλικών προς το περιβάλλων μεταφορικών μέσων 
είναι πολύ υψηλά και πρέπει να μειωθούν, ώστε να δοθεί το σωστό κίνητρο.

Τροπολογία 9
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 15 Α (νέα)

(15α) Ως αποτέλεσμα του ισχύοντος 
συστήματος εμπορίας εκπομπών, η 
βιομηχανία έντασης ενέργειας βρίσκεται 
ήδη υπό πίεση, εξαιτίας των ιδιαίτερα 
υψηλών τιμών του CO2. Είναι υπαρκτός ο 
κίνδυνος διαρροής άνθρακα, εάν ένας 
ακόμη σημαντικός τομέας περιληφθεί στο 
σύστημα και πρέπει να αγοράζει άδειες 
εκπομπών. Για να αποφευχθεί η διαρροή 
άνθρακα από τη βιομηχανία έντασης 
ενέργειας, για παράδειγμα τους τομείς του 
τσιμέντου, του ασβέστη ή του χάλυβα, η 
Επιτροπή πρέπει να εξετάσει διάφορες 
λύσεις, όπως οι στόχοι ανά τομείς, ή οι 
μεθοριακές φορολογικές προσαρμογές, 
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και να δημοσιεύσει μια έκθεση πριν από 
το τέλος του 2008 σε σχέση με τον τρόπο 
αντιμετώπισης του ζητήματος.

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει ένα χωριστό σύστημα για τις αερομεταφορές. Ένας 
από τους λόγους του αιτήματος αυτού ήταν ότι οι βιομηχανίες έντασης ενέργειας πρέπει να 
προστατευθούν από τον κίνδυνο να αγοράσει ο τομέας των αερομεταφορών όλες τις άδειες που 
χρειάζεται και τομείς όπως του τσιμέντου, του ασβέστη ή του χάλυβα να μην έχουν πλέον τη 
δυνατότητα να αναπτυχθούν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή δεν ακολούθησε τη 
συμβουλή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για τον λόγο αυτόν, θα πρέπει να ληφθούν άλλα 
μέτρα για την προστασία των τομέων έντασης ενέργειας.

Τροπολογία 10
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 15 Β (νέα)

(15β) Τα ανώτατα όρια στον τομέα των 
αερομεταφορών θα πρέπει να είναι πολύ 
υψηλότερα από ό,τι σε άλλους τομείς της 
εμπορίας εκπομπών, εξαιτίας του 
γεγονότος ότι οι αερομεταφορείς δεν 
έχουν τη δυνατότητα να στραφούν προς 
άλλες (ανανεώσιμες) πηγές ενέργειας.

Αιτιολόγηση

Ορισμένοι τομείς υποχρεώνονται να μειώσουν τις εκπομπές τους σε σύγκριση με εκείνες του 
1990. Ωστόσο, οι εκπομπές των αερομεταφορών έχουν διπλασιασθεί από τότε, πράγμα που 
σημαίνει ότι θα μπορούσε να επιβληθεί στον τομέα μια μείωση άνω του 50%. Αυτό όμως είναι 
τεχνικά αδύνατο.

Τροπολογία 11
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 21

(21) Ειδικότερα, πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα θέσπισης 
μέτρων για τον πλειστηριασμό 
δικαιωμάτων που δεν απαιτείται να 
κατανεμηθούν δωρεάν και για την 
τροποποίηση των αεροπορικών 
δραστηριοτήτων που απαριθμούνται στο 
παράρτημα Ι, σε περίπτωση που μια 
τρίτη χώρα λάβει μέτρα για τον 
περιορισμό των επιπτώσεων των 

διαγράφεται
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αεροπορικών μεταφορών στην κλιματική 
αλλαγή. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά 
είναι γενικής εμβέλειας και έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας και τη συμπλήρωσή της με την 
προσθήκη νέων μη ουσιαστικών 
στοιχείων, πρέπει να θεσπίζονται με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης 
1999/468/EΚ.

Αιτιολόγηση

Ο αριθμός των δικαιωμάτων σε πλειστηριασμό θα πρέπει να ορίζεται στην οδηγία (βλ. επίσης 
τροπολογία 13). Η προσαρμογή της οδηγίας απέναντι σε μέτρα που λαμβάνουν τρίτες χώρες ή 
ομάδες τρίτων χωρών πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης (βλ. και 
τροπολογία 14).

Τροπολογία 12
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3

Άρθρο 3β (Οδηγία 2003/87/EΚ)

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 100% του αθροίσματος 
των ιστορικών εκπομπών των 
αεροπορικών μεταφορών για κάθε έτος.

1. Για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 
2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2012, η συνολική 
ποσότητα δικαιωμάτων προς κατανομή σε 
φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών 
ισοδυναμεί με το 90% του αθροίσματος 
των ιστορικών εκπομπών των 
αεροπορικών μεταφορών για κάθε έτος.

2. Για την αναφερόμενη στο άρθρο 11 
παράγραφος 2 περίοδο που αρχίζει την 
1η Ιανουαρίου 2013, 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, η συνολική ποσότητα 
δικαιωμάτων προς κατανομή σε φορείς 
εκμετάλλευσης αεροσκαφών ισοδυναμεί 
με το 90% του γινομένου των ιστορικών 
εκπομπών των αεροπορικών μεταφορών 
επί τον αριθμό ετών της περιόδου. 

3. Για τη δεύτερη περίοδο που αναφέρεται 
στο άρθρο 11 παράγραφος 2, 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 

3. Για τη δεύτερη περίοδο που αναφέρεται 
στο άρθρο 11 παράγραφος 2, η συνολική 
ποσότητα δικαιωμάτων προς κατανομή σε 
φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών 
ισοδυναμεί με το 90% του γινομένου των 
ιστορικών εκπομπών των αεροπορικών 
μεταφορών επί τον αριθμό ετών της 
περιόδου. Η ποσότητα δικαιωμάτων σε 
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περιόδου. μεταγενέστερες περιόδους θα μπορούσε 
να μειωθεί περισσότερο, μετά από 
πρόταση της Επιτροπής, αν οι διεθνείς ή 
κοινοτικοί στόχοι της πολιτικής για το 
κλίμα επιβάλλουν μεγαλύτερες μειώσεις 
των εκπομπών αερίων που συμβάλλουν 
στην αλλαγή του κλίματος.

4. Εντός έξι μηνών από την έναρξη της 
ισχύος της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή 
αποφασίζει σχετικά με τις ιστορικές 
εκπομπές των αεροπορικών μεταφορών 
βασιζόμενη στα βέλτιστα διαθέσιμα 
δεδομένα. 

4. Εντός έξι μηνών από την έναρξη της 
ισχύος της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή 
αποφασίζει σχετικά με τις ιστορικές 
εκπομπές των αεροπορικών μεταφορών 
βασιζόμενη στα βέλτιστα διαθέσιμα 
δεδομένα. 

Αιτιολόγηση

Εφόσον εγκριθεί, η ημερομηνία έναρξης ισχύος την 1η Ιανουαρίου 2010 αφορά ολόκληρο το 
κείμενο. (βλ. τροπολογίες 5 και 21)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 
8% σε σύγκριση με το 1990, μέχρι το 2012. Μέχρι το 2020, τα επίπεδα αυτά θα πρέπει να έχουν 
μειωθεί κατά 20% περίπου και, αν υπάρξει κάποια σχετική διεθνής συμφωνία, ακόμη και κατά 
30%. Αν οι φιλοδοξίες αυτές μεταφερθούν στον τομέα των αερομεταφορών, ο οποίος έχει 
διπλασιάσει τις εκπομπές του από το 1990, θα πρέπει να του επιβληθεί μείωση κατά 
περισσότερο από 50%. Με δεδομένες τις υπάρχουσες τεχνικές δυνατότητες, κάτι τέτοιο θα ήταν 
εντελώς αδύνατο. Ωστόσο, για να υπάρξει κάποια δικαιοσύνη προς τους λοιπούς τομείς και να 
αυξηθεί το επίπεδο της φιλοδοξίας, πρέπει να επιβληθεί μια μικρή μείωση και στον τομέα 
αυτόν.

Τροπολογία 13
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3

Άρθρο 3γ, παράγραφος 1 (Οδηγία 2003/87/EΚ)

1. Κατά την περίοδο που αναφέρεται στο 
άρθρο 3β παράγραφος 1, ένα ποσοστό των 
δικαιωμάτων τίθεται σε πλειστηριασμό. Το 
ποσοστό αυτό αντιστοιχεί στο μέσο 
ποσοστό που προτείνουν τα κράτη μέλη, 
συμπεριλαμβανομένου του 
πλειστηριασμού, στα οικεία εθνικά σχέδια 
κατανομής βάσει του κεφαλαίου ΙΙΙ για 
τη συγκεκριμένη περίοδο.

1. Κατά την περίοδο που αναφέρεται στο 
άρθρο 3β παράγραφος 1, το 50% των 
δικαιωμάτων τίθεται σε πλειστηριασμό.

Αιτιολόγηση
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Τροπολογία 14
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3

Άρθρο 3γ, παράγραφος 2 (Οδηγία 2003/87/EΚ)

2. Για τις μελλοντικές περιόδους 
λαμβάνεται υπόψη στο προς 
πλειστηριασμό ποσοστό η γενική 
επανεξέταση της παρούσας οδηγίας.

2. Για τις μελλοντικές περιόδους, το προς 
πλειστηριασμό ποσοστό στο οποίο 
αναφέρεται η παράγραφος 1 μπορεί να 
αυξάνεται, αφού ληφθεί υπόψη η γενική 
επανεξέταση της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Το προς πλειστηριασμό ποσοστό δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο του 50%.

Τροπολογία 15
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3

Άρθρο 3γ, παράγραφος 3 (Οδηγία 2003/87/EΚ)

3. Η Επιτροπή εκδίδει κανονισμό ο 
οποίος περιλαμβάνει λεπτομερείς
διατάξεις για την εκπλειστηρίαση από τα 
κράτη μέλη δικαιωμάτων που δεν 
απαιτείται να κατανεμηθούν δωρεάν 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2. Ο 
αριθμός τον εκπλειστηριαζόμενων 
δικαιωμάτων από κάθε κράτος μέλος σε 
κάθε περίοδο είναι ανάλογος με το 
μερίδιό του στο σύνολο των 
αποδιδόμενων στην αεροπορία εκπομπών 
για όλα τα κράτη μέλη για το έτος 
αναφοράς, οι οποίες έχουν αποτελέσει 
αντικείμενο έκθεσης σύμφωνα με το 
άρθρο 14 παράγραφες 3 και εξακρίβωσης 
σύμφωνα με το άρθρο 15. Έτος αναφοράς 
είναι το 2010 για την περίοδο που 
αναφέρεται στο άρθρο 3β παράγραφος 1, 
ενώ για κάθε μετέπειτα περίοδο που 
αναφέρεται στο άρθρο 3β είναι το 
ημερολογιακό έτος που λήγει 24 μήνες 
πριν από την έναρξη της περιόδου την 
οποία αφορά ο πλειστηριασμός. 

διαγράφεται

Δεδομένου ότι ο ανωτέρω κανονισμός 
έχει ως αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας 
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οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, 
εκδίδεται με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 23 
παράγραφος 2α.

Αιτιολόγηση

Τα ποσοστά των δικαιωμάτων που εκπλειστηριάζονται δεν πρέπει να ορίζονται με 
επιτροπολογία, αλλά με διαδικασία συναπόφασης από το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Βλέπε 
τροπολογία 12.

Τροπολογία 16
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3

Άρθρο 3γ, παράγραφος 4 (Οδηγία 2003/87/EΚ)

4. Τα έσοδα από τον πλειστηριασμό των 
δικαιωμάτων σύμφωνα με την παράγραφο 
3 χρησιμοποιούνται για τον περιορισμό
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την 
προσαρμογή στις επιπτώσεις της αλλαγής 
του κλίματος, τη χρηματοδότηση έρευνας 
και ανάπτυξης με αντικείμενο τον 
περιορισμό και την προσαρμογή, καθώς 
και για την κάλυψη των δαπανών που 
συνεπάγεται η παρούσα οδηγία για το 
εντεταλμένο κράτος μέλος. Τα κράτη μέλη 
ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τα 
μέτρα που λαμβάνουν κατ’ εφαρμογή της 
παρούσας παραγράφου.

4. Τα έσοδα από τον πλειστηριασμό των 
δικαιωμάτων χρησιμοποιούνται για τη 
μείωση των φόρων και των 
επιβαρύνσεων των φιλικών προς το 
περιβάλλον μεταφορικών μέσων, όπως ο 
σιδηρόδρομος και τα λεωφορεία. Τα 
κράτη μέλη προσπαθούν να μην αυξάνουν 
τη συνολική επιβάρυνση των πολιτών 
τους.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να γίνει σαφές ότι η συνολική επιβάρυνση των πολιτών και της οικονομίας δεν πρέπει 
να αυξηθεί. Οι φόροι και οι επιβαρύνσεις φιλικών προς το περιβάλλων μεταφορικών μέσων 
είναι πολύ υψηλά και πρέπει να μειωθούν, ώστε να δοθεί το σωστό κίνητρο.

Τροπολογία 17
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3

Άρθρο 3δ, παράγραφος 3, σημείο β) (νέο) (Οδηγία 2003/87/EΚ)

β) τον αριθμό δικαιωμάτων που θα 
κατανεμηθούν δωρεάν κατά την λόγω 
περίοδο σύμφωνα με το άρθρο 3γ·

διαγράφεται
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Αιτιολόγηση

Τα ποσοστά των δικαιωμάτων που εκπλειστηριάζονται δεν πρέπει να ορίζονται με 
επιτροπολογία, αλλά με διαδικασία συναπόφασης από το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Βλέπε 
τροπολογία 12.

Τροπολογία 18
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 8, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Β Α) (νέο)

Άρθρο 12, παράγραφος 2, σημείο β) (νέο) (Οδηγία 2003/87/EΚ)

β α) παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος 2β:
"2β. Εάν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2010 
δεν έχουν τεθεί σε ισχύ τα κοινοτικά 
μέτρα για την προώθηση της μείωσης 
των εκπομπών οξειδίων του αζώτου από 
αεροσκάφη που εκτελούν αεροπορική 
δραστηριότητα η οποία περιλαμβάνεται 
στον κατάλογο του Παραρτήματος Ι, για 
τους σκοπούς της παραγράφου 2 και 
κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3, σημείο 
α), η ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα η 
δυνατότητα εκπομπής της οποίας έχει 
παραχωρηθεί σε φορέα εκμετάλλευσης 
αεροσκαφών, μέσω δικαιώματος άλλου 
από τα αεροπορικά δικαιώματα, τις CER 
ή τις ERU, διαιρείται με συντελεστή 
επιπτώσεων 1,5."

Αιτιολόγηση

Χάρη στην πρόσφατη επιστημονική έρευνα, γνωρίζουμε πλέον αρκετά καλά τη συμβολή των 
εκπομπών οξειδίων του αζώτου στην αλλαγή του κλίματος. Μπορούμε έτσι να συμπεράνουμε 
ότι τα οξείδια του αζώτου που εκπέμπονται από αεροσκάφη συμβάλλουν στην αλλαγή του 
κλίματος περίπου 1,5 φορές περισσότερο από ό,τι το CO2. Στην παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη η επίδραση των οξειδίων του αζώτου στην υπερθέρμανση, εφόσον δεν 
βρίσκονται σε ισχύ άλλα ειδικά μέτρα.

Τροπολογία 19
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 16

Άρθρο 25α, παράγραφος 1 (νέα) (Οδηγία 2003/87/EΚ)

Εάν τρίτη χώρα θεσπίσει μέτρα 
τουλάχιστον ισοδύναμα με τις απαιτήσεις 
της παρούσας οδηγίας για τον περιορισμό 

Εάν τρίτη χώρα θεσπίσει μέτρα 
τουλάχιστον ισοδύναμα με τις απαιτήσεις 
της παρούσας οδηγίας για τον περιορισμό 
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των κλιματικών επιπτώσεων των πτήσεων 
από τη χώρα αυτή προς την Κοινότητα, η 
Επιτροπή τροποποιεί την παρούσα οδηγία, 
ώστε να προβλεφθεί η εξαίρεση των 
πτήσεων από την εν λόγω χώρα από τις 
αεροπορικές δραστηριότητες που 
απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, με ισχύ 
από την επόμενη περίοδο που αναφέρεται 
στο άρθρο 3β. 

των κλιματικών επιπτώσεων των πτήσεων 
από τη χώρα αυτή προς την Κοινότητα, η 
Επιτροπή τροποποιεί την παρούσα οδηγία, 
ώστε να αποφευχθούν διπλές 
καταμετρήσεις και να εξασφαλισθεί η ίση 
μεταχείριση. 

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλίζεται ότι, εάν μια τρίτη χώρα θέσει σε ισχύ ένα αντίστοιχο σύστημα, αυτό θα 
ληφθεί υπόψη από το κοινοτικό σύστημα. Η εξαίρεση των εισερχομένων πτήσεων σχετίζεται 
μόνο με το κοινοτικό σύστημα. Η τροποποίηση της διατύπωσης θα δώσει τη δυνατότητα να 
γίνονται προσαρμογές, κατά τρόπον ώστε να αποφεύγονται οι διπλές καταμετρήσεις.

Τροπολογία 20
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 Α (νέα)

2α. Εάν τρίτες χώρες ή ομάδες χωρών 
συμφωνήσουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση 
σε ένα κοινό σύστημα εμπορίας 
εκπομπών, το οποίο θα προσφέρει 
τουλάχιστον τα ίδια περιβαλλοντικά 
οφέλη όπως το σύστημα που θεσπίζεται 
με την παρούσα οδηγία, η Επιτροπή 
μπορεί να προτείνει την τροποποίηση της 
παρούσας οδηγίας για την προσαρμογή 
της στους κανόνες του κοινού 
συστήματος.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να γίνεται σαφές στην οδηγία ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα επιμείνει στο σύστημά 
της, αλλά στις περιβαλλοντικές συνέπειες για την προστασία του κλίματος.

Τροπολογία 21
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ , ΣΗΜΕΙΟ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Β)

Παράρτημα Ι, παράγραφος 2 (Οδηγία 2003/87/EΚ)

Το έτος 2011 περιλαμβάνονται στις 
αεροπορικές δραστηριότητες μόνον οι 
πτήσεις με αερολιμένα αναχώρησης και 
άφιξης ευρισκόμενο στο έδαφος κράτους 

Από το έτος 2010 περιλαμβάνονται στις 
αεροπορικές δραστηριότητες τόσο οι 
πτήσεις με αερολιμένα αναχώρησης και 
άφιξης ευρισκόμενο στο έδαφος κράτους 
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μέλους όπου εφαρμόζεται η Συνθήκη. Από 
την 1η Ιανουαρίου 2012 
συμπεριλαμβάνονται όλες οι πτήσεις με 
αερολιμένα αναχώρησης ή άφιξης 
ευρισκόμενο στο έδαφος κράτους μέλους 
όπου εφαρμόζεται η Συνθήκη.

μέλους όπου εφαρμόζεται η Συνθήκη, όσο 
και οι πτήσεις με αερολιμένα αναχώρησης 
ή άφιξης ευρισκόμενο στο έδαφος κράτους 
μέλους όπου εφαρμόζεται η Συνθήκη.

Αιτιολόγηση

Μόνο ένα σύστημα που θα καλύπτει το νωρίτερο δυνατόν τις διηπειρωτικές πτήσεις θα έχει 
σημαντική επίδραση στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Όμως, ακόμα κι αυτό θα ήταν 
απλώς ένα πρώτο βήμα. Η ΕΕ θα πρέπει να εξετάσει, μαζί με τρίτες χώρες, την υιοθέτηση, το 
ταχύτερο δυνατόν, ενός παγκόσμιου συστήματος. (βλ. τροπολογίες 5 και 12)

Τροπολογία 22
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΣΗΜΕΙΟ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Γ)

Παράρτημα Ι, παράγραφος 2, πίνακας, νέα κατηγορία, σημείο α) (Οδηγία 2003/87/EΚ)

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

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Ο δημόσιος τομέας, και ιδίως το κράτος, πρέπει να δώσει θετικό παράδειγμα. Ορισμένες 
κυβερνήσεις έχουν ήδη εφαρμόσει ένα σύστημα εθελοντικής συνεισφοράς για την αντιστάθμιση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου εξαιτίας πτήσεων που μεταφέρουν επισήμους. Η 
προτεινόμενη εξαίρεση θα ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με την πολιτική των περισσότερων 
κρατών, αλλά και τις προσδοκίες των πολιτών. 

Τροπολογία 23
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ , ΣΗΜΕΙΟ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Β)

Παράρτημα IV, Μέρος B, 'Παρακολούθηση των τονοχιλιομετρικών δεδομένων για τους 
σκοπούς του άρθρου 3δ', παράγραφος 2, δεύτερη περίπτωση (οδηγία 2003/87/EC)

- ο φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών 
δύναται να επιλέξει να εφαρμόσει είτε την 
πραγματική ή τυπική μάζα για τους 

- ο φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών 
δύναται να επιλέξει να εφαρμόσει είτε την 
πραγματική ή τυπική μάζα για τους 
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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.

επιβάτες και τις ελεγμένες αποσκευές, που 
αναφέρεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της 
μάζας και της ζυγοστάθμισης για τις 
αντίστοιχες πτήσεις, είτε προκαθορισμένη 
τιμή 160 kg για κάθε επιβάτη και τις 
ελεγμένες αποσκευές του.

Αιτιολόγηση

Για τον υπολογισμό του συντελεστή σύγκρισης, η Επιτροπή πρότεινε το βάρος κάθε επιβάτη να 
υπολογίζεται στα 100 kg. Ένας τέτοιος ορισμός, όμως, θα έδιδε πλεονέκτημα στις μεταφορές 
φορτίων, σε σχέση με τη μεταφορά επιβατών, εφόσον η μεταφορά ενός τόνου φορτίου απαιτεί 
λιγότερη ενέργεια, και προκαλεί την εκπομπή λιγότερων αερίων, από όσο αυτή δέκα επιβατών, 
για την ίδια απόσταση. Η μεταφορά επιβατών απαιτεί την ύπαρξη θέσεων, κουζίνας, τουαλέτας 
και διαφόρων αντικειμένων εξυπηρέτησης, πράγμα που δεν ισχύει για τα φορτία. Συνεπώς, ο 
εισηγητής προτείνει ένα μεγαλύτερο βάρος.

Τροπολογία 24
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ , ΣΗΜΕΙΟ 3, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Β)

Παράρτημα V, Μέρος Β, σημείο 14, εδάφιο 1, στοιχείο α) (νέο) (Οδηγία 2003/87/EΚ)

Τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξασφαλίζουν 
ότι οι μέθοδοι που ακολουθούνται από 
τους ελεγκτές έχουν εναρμονισθεί πριν 
από την εφαρμογή της οδηγίας και ότι οι 
διατάξεις της εφαρμόζονται κατά τρόπο 
ομοιόμορφο.

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλισθεί η ομοιόμορφη μεταχείριση όλου του τομέα των αερομεταφορών, είναι 
αναγκαίο να εξασφαλισθεί η χρήση ομοιόμορφων μεθόδων και διαδικασιών, καθώς και η 
ομοιόμορφη εφαρμογή τους. Οι διαφορές στον τρόπο ερμηνείας και εφαρμογής των κανόνων 
στα κράτη μέλη θα είχαν ως συνέπεια τη στρέβλωση του ανταγωνισμού.

Τροπολογία 25
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ , ΣΗΜΕΙΟ 3, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Β)

Παράρτημα V, Μέρος Β, σημείο 16, εδάφιο 1, στοιχείο α) (νέο) (Οδηγία 2003/87/EΚ)

Τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξασφαλίζουν 
ότι οι μέθοδοι που ακολουθούνται από 
τους ελεγκτές έχουν εναρμονισθεί πριν 
από την εφαρμογή της οδηγίας και ότι οι 
διατάξεις της εφαρμόζονται κατά τρόπο 
ομοιόμορφο.
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Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλισθεί η ομοιόμορφη μεταχείριση όλου του τομέα των αερομεταφορών, είναι 
αναγκαίο να εξασφαλισθεί η χρήση ομοιόμορφων μεθόδων και διαδικασιών, καθώς και η 
ομοιόμορφη εφαρμογή τους. Οι διαφορές στον τρόπο ερμηνείας και εφαρμογής των κανόνων 
στα κράτη μέλη θα είχαν ως συνέπεια τη στρέβλωση του ανταγωνισμού.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Το κατεπείγον του περιορισμού των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου με σκοπό τον 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής υπογραμμίσθηκε με εντυπωσιακό τρόπο από τις 
πρόσφατες εκθέσεις της Διεθνούς Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC)1.

Ο πρώην επικεφαλής οικονομολόγος της Παγκόσμιας Τράπεζας, Sir Nicholas Stern, τόνισε 
στην έκθεσή του προς την βρετανική κυβέρνηση ότι οι δράσεις του ανθρώπου κατά τις 
επερχόμενες δεκαετίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κινδύνους που θα προκαλέσουν 
μεγάλη αναστάτωση στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα, στον αιώνα αυτό και 
στον επόμενο, σε κλίμακα παρόμοια με εκείνη των γεγονότων που συνδέθηκαν με τους 
μεγάλους πολέμους και την οικονομική κρίση του πρώτου ημίσεως του εικοστού αιώνα 
(Έκθεση Stern, σ. 572).

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που διεξήχθη στις 8-9 Μαρτίου 2007 ενέκρινε μια αρκετά 
μεγαλόπνοη στρατηγική στον τομέα αυτό. Στο πλαίσιο μιας διεθνούς συμφωνίας οι εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου της Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλων βιομηχανικών χωρών πρέπει να 
μειωθούν το 2020 κατά 30% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τονίσει την επείγουσα ανάγκη δράσης κατά της αλλαγής του 
κλίματος, σε πολλά ψηφίσματά του, και έχει αποδείξει τη δέσμευσή του με τη δημιουργία 
μιας προσωρινής επιτροπής για την αλλαγή του κλίματος. 

Έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι η πρόταση της Επιτροπής για την υπαγωγή των 
αερομεταφορών στο σύστημα εμπορίας εκπομπών είναι η μόνη νομική πρόταση σχετικά με 
τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής που συζητείται στο πλαίσιο της συναπόφασης στα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα αυτή τη στιγμή.

Ο τρόπος με τον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα άλλα θεσμικά όργανα θα 
εξετάσουν αυτήν την πρόταση θα είναι καθοριστικός για τη μελλοντική πολιτική στον τομέα 
αυτό.

Πόσο σοβαρά παίρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη θέσπιση συγκεκριμένης νομοθεσίας;

Θα βρούμε έναν έξυπνο τρόπο για να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου χωρίς να 
θέτουμε εν κινδύνω την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας;

Τί μήνυμα θα στείλουμε στις τρίτες χώρες;

Η αύξηση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον τομέα των αερομεταφορών είναι 
τεράστια. Σε σύγκριση με το 1990, οι εκπομπές σήμερα έχουν ήδη αυξηθεί κατά 100%.2Το 

  
1 IPCC, 2007. Αλλαγή του κλίματος 2007, Μέρος Ι: Η βάση από την άποψη της φυσικής. IPCC, 2007. Αλλαγή 
του κλίματος 2007, Μέρος ΙΙ: Επιπτώσεις, προσαρμογή και τρωτά σημεία. IPCC, 2007. Αλλαγή του κλίματος 
2007, Μέρος ΙΙΙ: Άμβλυνση των συνεπειών της αλλαγής του κλίματος.
2 Αυτό το ποσοστό προκύπτει από το γνωστό και αξιόπιστο 86% (1990-2004) συν ένα ποσοστό που βασίζεται 



PR\671093EL.doc 23/26 PE 390.460v02-00

EL

ποσοστό αυτό έρχεται σε τεράστια αντίθεση με τον στόχο μείωσης κατά 8% που τέθηκε στο 
Κυότο, ή το στόχο της ΕΕ για μείωση κατά 30% το 2012 και μετά. Μερικοί υποστηρίζουν ότι 
το μερίδιο των αερομεταφορών στο σύνολο των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου είναι 
"μόνον" περί το 3%1 αλλά το μερίδιο του τομέα των αερομεταφορών στην ακαθάριστη 
προστιθέμενη αξία είναι 0,6%2.

Από την άποψη των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, το αεροσκάφος είναι το χειρότερο 
μεταφορικό μέσο. Ένας επιβάτης αεροσκάφους προκαλεί την εκπομπή σημαντικά 
περισσότερων αερίων του θερμοκηπίου ανά χιλιόμετρο από ό,τι ο επιβάτης λεωφορείου ή 
τραίνου. Ακόμη και η χρήση ιδιωτικού αυτοκινήτου είναι πολύ πιο φιλική προς το 
περιβάλλον από ό,τι η πτήση.

Όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ αναγνώρισαν ότι αυτό το πρόβλημα πρέπει να εξετασθεί και 
ότι η εμπορία εκπομπών αποτελεί χρήσιμο εργαλείο εάν σχεδιασθεί σωστά και συνδυασθεί με 
άλλα μέτρα.

Η πρόταση της Επιτροπής 

Η πρόταση της Επιτροπής αποβλέπει στην τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/EΚ για να 
συμπεριληφθούν οι εκπομπές CO2 από τις αερομεταφορές στο κοινοτικό σύστημα.

Προτείνεται να περιληφθούν εδώ οι πτήσεις μεταξύ κοινοτικών αερολιμένων από το 2011 και 
οι πτήσεις από και προς κοινοτικούς αερολιμένες από το 2012, αλλά να εξαιρούνται όχι μόνο 
οι δοκιμαστικές ή εκπαιδευτικές πτήσεις και οι πτήσεις διάσωσης, αλλά και οι πτήσεις που 
μεταφέρουν επισήμους. Τα δικαιώματα θα παραχωρούνται κατά εναρμονισμένο τρόπο από τα 
κράτη μέλη, τα οποία έχουν την ευθύνη της διοικητικής παρακολούθησης των φορέων 
εκμετάλλευσης αεροσκαφών. Τα συνολικά δικαιώματα θα υπολογισθούν στη βάση των 
μέσων εκπομπών από αεροσκάφη στην περίοδο 2004-2006.

Ένα σταθερό ποσοστό των δικαιωμάτων θα κατανέμεται χωρίς επιβάρυνση, στη βάση ενός 
συντελεστή σύγκρισης. Για τα έτη 2011-2012 προτείνεται ο εκπλειστηριασμός του μέσου 
ποσοστού που τα κράτη μέλη προτείνουν να εκπλειστηριάσουν, στα εθνικά σχέδια κατανομής 
δικαιωμάτων.

Μετά από την περίοδο αυτήν, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μια γενική επανεξέταση, ενώ θα 
μπορούσαν να επανεκτιμηθούν τα ποσοστά της δωρεάν διάθεσης και του πλειστηριασμού, 
καθώς και οι διαδικασίες. Οι λεπτομέρειες σε σχέση με τον πλειστηριασμό θα καθορισθούν 
με κανονισμό της Επιτροπής.

    
στη μέση αύξηση των ετών 2003/2004 (7,5%) (βλ. Τεχνική Έκθεση ΕΕΑ 6/2006· Δελτίο Τύπου Eurostat 
11/2007).
1 Βλέπε COM(2005) 459.
2 Eurostat, στατιστικά στοιχεία στο Focus 37/2005: Ο τομέας των αερομεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Οι φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν δικαιώματα 
από 6 άλλους τομείς που ήδη περιλαμβάνονται στο κοινοτικό σύστημα, καθώς και να 
χρησιμοποιούν τα λεγόμενα πιστωτικά μόρια (μονάδες μείωσης των εκπομπών και 
πιστοποιημένες μειώσεις των εκπομπών), μέχρι ένα εναρμονισμένο ανώτατο όριο.

Αξιολόγηση της πρότασης της Επιτροπής 

Η πρόταση της Επιτροπής αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την αντιμετώπιση του 
προβλήματος των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στις αερομεταφορές. Ωστόσο, οι 
περιβαλλοντικές πτυχές της, καθώς και εκείνες που σχετίζονται με τον ανταγωνισμό μεταξύ 
διαφορετικών αεροπορικών εταιρειών και μεταξύ διαφορετικών μεταφορικών τομέων, η 
πρόταση μπορεί και πρέπει να βελτιωθεί σημαντικά.

Οι προτεινόμενες αλλαγές

Πεδίο εφαρμογής και ημερομηνία έναρξης ισχύος

Η σημαντικότερη αλλαγή που προτείνεται από τον εισηγητή είναι η εφαρμογή μιας ενιαίας 
ημερομηνίας έναρξης ισχύος για τις εσωτερικές πτήσεις και τις λοιπές πτήσεις από και προς 
κοινοτικούς αερολιμένες. Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει νομικό έρεισμα κατά της 
εφαρμογής του συστήματος για όλες τις πτήσεις από και προς την ΕΕ. Η Επιτροπή προτείνει 
διαφορετικές ημερομηνίες για πολιτικούς λόγους. Η διάκριση μεταξύ εσωτερικών και 
διηπειρωτικών πτήσεων θα δημιουργούσε σημαντικά προβλήματα. Οι περιβαλλοντικές 
συνέπειες του συστήματος θα είναι σχετικά περιορισμένες αν δεν περιληφθούν οι 
διηπειρωτικές πτήσεις. Μια τέτοια διάκριση θα είχε ως συνέπεια τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού μεταξύ αεροπορικών εταιρειών, αλλά και μεταξύ τουριστικών περιοχών. Δεν 
είναι εύκολο να εξηγηθεί, για παράδειγμα, ότι μια πτήση από το ΗΒ προς το Μαρόκο δεν 
καλύπτεται από το σύστημα, ενώ μία άλλη προς τα Κανάρια Νησιά καλύπτεται. Για τον λόγο 
αυτόν ο εισηγητής προτείνει μια ενιαία ημερομηνία. Καθώς η αντιμετώπιση της αλλαγής του 
κλίματος γίνεται όλο και πιο επιτακτική, η ημερομηνία έναρξης ισχύος θα πρέπει να είναι το 
εγγύτερο δυνατόν. Το σύστημα θα εγκριθεί, πιθανόν, το 2008. Θα ήταν λογική μια 
μεταβατική περίοδος ενός έως δύο ετών. Για τον λόγο αυτόν ο εισηγητής προτείνει ως έτος 
έναρξης ισχύος το 2010. 

Σχέσεις με τρίτα μέρη

Η αλλαγή του κλίματος αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα. Συνεπώς, ένα κοινοτικό σύστημα, 
ανεξάρτητα από το εύρος του, δεν μπορεί παρά να αποτελεί ένα πρώτο βήμα. Η Επιτροπή θα 
πρέπει δηλαδή να διαπραγματευθεί με τρίτα μέρη, για τη σταδιακή διαμόρφωση ενός 
παγκόσμιου συστήματος. Εάν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ συμφωνήσουν με ένα τρίτο μέρος 
σε μια κοινή μέθοδο που έχει τουλάχιστον τις ίδιες θετικές συνέπειες για το περιβάλλον με 
εκείνες της οδηγίας, η Επιτροπή μπορεί να προτείνει την τροποποίηση της οδηγίας, με στόχο 
την προσαρμογή της στη συμφωνία αυτή. Πρέπει να γίνεται σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
δεν θα επιμείνει σε ένα συγκεκριμένο σύστημα, αλλά στις θετικές συνέπειες που μπορεί να 
υπάρξουν όσον αφορά τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 

Μέθοδος κατανομής
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Το γεγονός ότι η Επιτροπή προτείνει ένα εναρμονισμένο σύστημα κατανομής, αποτελεί 
σημαντικό βήμα προόδου. Η πιο σοβαρή κριτική στο ισχύον σύστημα ETS αφορά τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού λόγω των εντελώς διαφορετικών εθνικών συστημάτων 
κατανομής και τις τεράστιες υπερβάσεις. Η Επιτροπή προτείνει την κατανομή των 
περισσότερων δικαιωμάτων με τη χρήση δεικτών αναφοράς. Αυτό το σύστημα είναι πολύ 
καλύτερο από το ισχύον των κεκτημένων δικαιωμάτων. Ωστόσο, και ένα σύστημα δεκτών
αναφοράς θα μπορούσε να οδηγήσει σε στρέβλωση του ανταγωνισμού, διότι ο τρόπος με τον 
οποίο επιλέγονται οι δείκτες έχει σημασία για τις συνέπειες σε αεροπορικές εταιρείες με 
διαφορετικά επιχειρηματικά πρότυπα. Οι δείκτες που προτείνει η Επιτροπή ενδέχεται να 
ευνοήσουν τη μεταφορά φορτίου, εις βάρος της μεταφοράς επιβατών. Αυτός είναι ο λόγος για 
τον οποίο το σύστημα πρέπει να τροποποιηθεί.

Ακόμα και οι τροποποιημένοι δείκτες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε στρέβλωση του 
ανταγωνισμού. Κατά συνέπεια, ένα σοβαρότερο μερίδιο των δικαιωμάτων θα πρέπει να 
διανέμεται με πλειστηριασμό. Ένα ακόμη επιχείρημα υπέρ του πλειστηριασμού είναι η 
δυνατότητα αντιμετώπισης των αναγκών νέων φορέων που προσφέρουν καινοτομία στον 
τομέα. Είναι επίσης σημαντικό να αποφευχθούν, στο μέτρο του δυνατού, τα απροσδόκητα 
κέρδη. Με το ισχύον σύστημα ETS τα δικαιώματα κατανέμονται δωρεάν και, εντούτοις, οι 
τιμές ανεβαίνουν. Ένα σημαντικό μέρος των εκπλειστηριαζομένων δικαιωμάτων θα 
προσέφερε στα κράτη μέλη εισόδημα, καθώς και τη δυνατότητα μείωσης άλλων φόρων και 
επιβαρύνσεων στον τομέα των μεταφορών. 

Χρήση των πόρων που θα προκύψουν από τη δημοπράτηση.

Το δημόσιο αίσθημα είναι γενικά αντίθετο στην επιβολή άλλων φόρων, και επιβαρύνσεων 
κάθε είδους στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Θα πρέπει, λοιπόν, να γίνει σαφές στην 
πρόταση ότι τα ποσά που θα εισπραχθούν από τον πλειστηριασμό θα επιστραφούν στους 
πολίτες και στην οικονομία. Από την άποψη των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, το 
αεροσκάφος είναι το χειρότερο μεταφορικό μέσο. Ένας επιβάτης αεροσκάφους προκαλεί την 
εκπομπή σημαντικά περισσότερων αερίων του θερμοκηπίου από ό,τι ο επιβάτης λεωφορείου 
ή τραίνου, για την ίδια απόσταση. Ακόμη και η χρήση ιδιωτικού αυτοκινήτου είναι, υπό 
κανονικές συνθήκες, πολύ πιο φιλική προς το περιβάλλον από ό,τι η πτήση. Υπό το πρίσμα 
αυτό, είναι αντιφατικό να επιβάλλονται στα ιδιωτικά αυτοκίνητα, αλλά ακόμη και στα 
λεωφορεία και τον σιδηρόδρομο, που είναι φιλικότερα προς το περιβάλλον, μεγάλη 
φορολογία και επιβαρύνσεις, ακόμα και ορισμένοι περιβαλλοντικοί φόροι. Ο σιδηρόδρομος 
καλύπτεται ήδη από το σύστημα εμπορίας εκπομπών, εφόσον χρησιμοποιεί ηλεκτρισμό. 
Κατά συνέπεια, ο εισηγητής προτείνει να μειωθούν οι φόροι και οι επιβαρύνσεις στα φιλικά 
προς το περιβάλλον μεταφορικά μέσα.

Καθορισμός ανωτάτου ορίου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 
8% σε σύγκριση με το 1990, μέχρι το 2012. Μέχρι το 2020, τα επίπεδα αυτά θα πρέπει να 
έχουν μειωθεί κατά 20% περίπου και, αν υπάρξει κάποια σχετική διεθνής συμφωνία, ακόμη 
και κατά 30%. Αν οι φιλοδοξίες αυτές μεταφερθούν στον τομέα των αερομεταφορών, ο 
οποίος έχει διπλασιάσει τις εκπομπές του από το 1990, θα πρέπει να του επιβληθεί μείωση 
κατά περισσότερο από 50%. Με δεδομένες τις υπάρχουσες τεχνικές δυνατότητες, κάτι τέτοιο 
θα ήταν εντελώς αδύνατο. Ωστόσο, για να υπάρξει κάποια δικαιοσύνη προς τους λοιπούς 
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τομείς και να αυξηθεί το επίπεδο της φιλοδοξίας, πρέπει να επιβληθεί μια μικρή μείωση και 
στον τομέα αυτόν. Ο εισηγητής προτείνει μείωση κατά 10%, σε σύγκριση με τα επίπεδα της 
περιόδου 2004-2006. Αυτό δεν σημαίνει ότι αποκλείονται οι αυξήσεις, παρότι οι σημερινές 
εκπομπές από αεροσκάφη δεν μπορούν, βραχυπρόθεσμα, να μειωθούν, διότι οι αεροπορικές 
εταιρείες μπορούν να αγοράζουν πιστωτικά μόρια από άλλους τομείς, ή από τον CDM και 
τον JI.

Οι επιπτώσεις των αερομεταφορών, πέραν του CO2

Οι επιστημονικές εκθέσεις αποδεικνύουν ότι υπάρχουν πολύ περισσότεροι παράγοντες που 
επηρεάζουν την αλλαγή του κλίματος, πέραν του CO2. Τέτοιοι σημαντικοί παράγοντες είναι 
οι εκπομπές οξειδίων του αζώτου και τα θυσανόμορφα νέφη. Όσον αφορά τα θυσανόμορφα 
νέφη, υπάρχει μεγάλη επιστημονική αβεβαιότητα, αλλά η αρχή της προφύλαξης θα μπορούσε 
τουλάχιστον να μας προτρέψει να αποφεύγουμε τον σχηματισμό τέτοιων νεφών, στο μέτρο 
του δυνατού. Για τον λόγο αυτόν, ο εισηγητής προτείνει την ενσωμάτωση μιας αιτιολογικής 
σκέψης που θα προτρέπει σχετικά τις αρχές διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας. Όσον 
αφορά τα οξείδια του αζώτου, η Επιτροπή έχει ανακοινώσει ότι θα προτείνει ιδιαίτερο 
νομοθέτημα. Δυστυχώς όμως, η πρόταση αυτή δεν έχει ακόμη υποβληθεί. Κατά συνέπεια, ο 
εισηγητής προτείνει έναν πολλαπλασιαστή που θα αντικατοπτρίζει τις επιπτώσεις των 
οξειδίων του αζώτου στην αλλαγή του κλίματος. Ο πολλαπλασιαστής αυτός θα διαγραφεί 
όταν η νέα πρόταση της Επιτροπής εγκριθεί από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.

Εξαιρέσεις για πτήσεις που μεταφέρουν επισήμους

Ένα πολύ σημαντικό από πολιτική άποψη σημείο είναι η εξαίρεση των πτήσεων που 
μεταφέρουν επισήμους  όπως προτείνεται από την Επιτροπή. Βάσει της άποψης ότι ο 
δημόσιος τομέας και ειδικά οι πολιτικοί πρέπει να αποτελούν τους πρωτοπόρους και να 
δίνουν το καλό παράδειγμα, η εξαίρεση αυτών των πτήσεων οδήγησε σε δικαιολογημένες 
διαμαρτυρίες εκ μέρους του κοινού. Ο εισηγητής νομίζει ότι είναι σκόπιμο να διαγραφή αυτή 
η παρέκκλιση.

Διαχείριση εναέριας κυκλοφορίας

Εδώ και πολλά χρόνια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί τη βελτίωση της διαχείρισης της 
εναέριας κυκλοφορίας. Δυστυχώς, τα κράτη μέλη και το Συμβούλιο υπήρξαν πολύ 
διστακτικά όσον αφορά την εφαρμογή του συστήματος αυτού. Η έναρξη ισχύος του 
προβλέπεται για το 2020.

Η έρευνα για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό και τη ΔΕΚ ξεκίνησε για οικονομικούς λόγους 
και για λόγους σχετικούς με την πολιτική μεταφορών. Ωστόσο, ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός 
Ουρανός/ΔΕΚ είναι και ένα σχέδιο για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 
Για τον λόγο αυτόν, θα πρέπει να προτραπούν τα κράτη μέλη και το Συμβούλιο να το 
εφαρμόσουν το συντομότερο δυνατόν. 


