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PR_COD_2am

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. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. 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 κοινή θέση του Συμβουλίου όσον αφορά τη θέσπιση οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 
2003/87/EΚ ώστε να ενταχθούν οι αεροπορικές δραστηριότητες στο σύστημα εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας.
(5058/2008 – C6-0000/2008 – 2006/0304(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (5058/2008 - C6-0000/2008),

– έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση1 σχετικά με την πρόταση της 
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο  (COM2006)0818),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 62 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0000/2008),

1. εγκρίνει την κοινή θέση όπως τροποποιήθηκε·

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

Τροπολογία 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου - τροποποιητική πράξη
αιτιολογική σκέψη 5α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(5 α) Το Φεβρουάριο του 2007, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε 
ψήφισμα για την κλιματική μεταβολή, 
στο οποίο αναφέρεται στο στόχο για
περιορισμό της αύξησης της μέσης 
θερμοκρασίας της γης σε 2°C πάνω από 
τα επίπεδα πριν την εκβιομηχάνιση, 
προτρέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση να 
διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο στις 
διαπραγματεύσεις για ένα διεθνές πλαίσιο 
για την κλιματική μεταβολή μετά το 2012
και να κρατήσει σε υψηλό επίπεδο τις 

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 13.11.2007, P6_TA(2007)0505.
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φιλοδοξίες της κατά τις μελλοντικές 
συζητήσεις με τους διεθνείς εταίρους της, 
και υπογραμμίζει την ανάγκη για γενική 
μείωση των εκπομπών κατά 30% ως 
προς επίπεδα του 1990 σε όλα τα 
βιομηχανικά κράτη έως το 2020, 
προκειμένου να επιτευχθεί μείωση της 
τάξης του 60 έως 80% έως το 2050·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κλιματική μεταβολή θα πρέπει να εκφράζεται 
στις αιτιολογικές σκέψεις της οδηγίας.

Τροπολογία 2

Κοινή θέση του Συμβουλίου - τροποποιητική πράξη
αιτιολογική σκέψη 10α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(10α) Προκειμένου να συμβάλει στη 
μείωση εκπομπών από αεροσκάφη, η 
Επιτροπή πρέπει να εκπονήσει έως το 
2009 μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με τη 
δυνατότητα καθορισμού προτύπων 
εκπομπών για τους κινητήρες 
αεροσκαφών.

Or. en

(τροπολογία 2 από την πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που ενέκρινε το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση (τροπολογία 2).
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Τροπολογία 3

Κοινή θέση του Συμβουλίου - τροποποιητική πράξη
αιτιολογική σκέψη 11α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(11α) 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.

Or. en

(τροπολογία 3 από την πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που ενέκρινε το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση (τροπολογία 3).

Τροπολογία 4

Κοινή θέση του Συμβουλίου - τροποποιητική πράξη
αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(11β) Και μόνο η αποτελεσματικότερη 
διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας 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 θα πρέπει να εφαρμοσθούν όσο το 
δυνατόν ταχύτερα και 
αποτελεσματικότερα. Αποτελεί κυρίως 
καθήκον των κρατών μελών και της 
Κοινότητας να αναλάβουν γρήγορη και 
αποφασιστική δράση, σε στενή 
διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους 
χρήστες του εναέριου χώρου, για τη 
δημιουργία λειτουργικών τμημάτων 
εναέριου χώρου, αλλά και για τον 
καθορισμό της έννοιας της ευέλικτης 
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χρήσης τμημάτων εναέριου χώρου και 
της ευέλικτης χρήσης του εναέριου 
χώρου. Προς τούτο, επιβάλλεται επίσης 
να στηριχθεί η πρωτοβουλία AIRE 
(Πρωτοβουλία Ατλαντικής 
Διαλειτουργικότητας για τη Μείωση των 
Εκπομπών) η οποία συμφωνήθηκε 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής 
Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Or. en

(τροπολογία 4 από την πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που ενέκρινε το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση (τροπολογία 4).

Τροπολογία 5

Κοινή θέση του Συμβουλίου - τροποποιητική πράξη
αιτιολογική σκέψη 11 Γ (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(11γ) Η έρευνα και η τεχνολογία 
αποτελούν το κλειδί για την καινοτομία 
και για την επίτευξη προόδου όσον αφορά 
τη μείωση των εκπομπών από τις 
αεροπορικές μεταφορές. Οι 
κατασκευαστές αεροσκαφών και 
κινητήρων, καθώς και οι παραγωγοί 
καυσίμων κινητήρων καλούνται να 
ερευνήσουν και να εφαρμόσουν αλλαγές 
στους αντίστοιχους τομείς τους, οι οποίες 
θα συμβάλουν σημαντικά στη μείωση του 
αντίκτυπου των αεροπορικών μεταφορών 
στο κλίμα. Η Κοινότητα θα πρέπει να 
συνεχίσει να στηρίζει την κοινή 
τεχνολογική πρωτοβουλία «Καθαροί 
Ουρανοί», που περιλαμβάνεται στο 
έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την 
έρευνα και η οποία στοχεύει στη ριζική 
μείωση του αντίκτυπου των εναέριων 
μεταφορών στο περιβάλλον. Η Κοινότητα 
θα πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει 
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ένθερμα το έργο του ACARE 
(συμβουλευτικό σώμα για την 
αεροναυτική έρευνα στην Ευρώπη), 
ειδικότερα δε τη στρατηγική ερευνητική
ατζέντα του (SRA), που ορίζει στόχους 
μείωσης των εκπομπών κατά 50% για τις 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανά 
επιβάτη και χιλιόμετρο και κατά 80% για 
το οξείδιο του αζώτου στις 
αερομεταφορές έως το 2020.

Or. en

(τροπολογία 5 από την πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που ενέκρινε το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση (τροπολογία 5).

Τροπολογία 6

Κοινή θέση του Συμβουλίου - τροποποιητική πράξη
αιτιολογική σκέψη 11 δ (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(11δ) Οι επιδοτήσεις αερολιμένων, ιδίως 
των περιφερειακών προσφέρουν, 
ορισμένες φορές, λανθασμένα κίνητρα 
όσον αφορά την εκπομπή αερίων του 
θερμοκηπίου. Συνεπώς, η Επιτροπή 
πρέπει να επιβάλει τον πλήρη σεβασμό 
της ισχύουσας νομοθεσίας περί 
ανταγωνισμού.

Or. en

(τροπολογία 6 από την πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που ενέκρινε το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση (τροπολογία 6). Η 
συγκεκριμένη τροπολογία αποτελούσε συμβιβασμό και αντικαθιστούσε μια πιο απαιτητική 
τροπολογία του εισηγητή. 
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Τροπολογία 7

Κοινή θέση του Συμβουλίου - τροποποιητική πράξη
αιτιολογική σκέψη 13α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(13α) Είναι ανάγκη να διασφαλισθούν 
ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ 
αεροδρομίων και μεταξύ αεροπορικών 
εταιρειών. Συνεπώς, οι διεθνείς πτήσεις 
προς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
οι εσωτερικές πτήσεις στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση θα πρέπει να περιλαμβάνονται 
ευθύς εξαρχής στο κοινοτικό σύστημα.

Or. en

(τροπολογία 8 από την πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που ενέκρινε το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση (τροπολογία 8). Η ιδέα για 
ίδια ημερομηνία έναρξης εφαρμογής τόσο για τις εσωτερικές όσο και για τις διηπειρωτικές 
πτώσεις θα πρέπει να υπογραμμιστεί, δεδομένου ότι συνιστά βασική προτεραιότητα του 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Τροπολογία 8

Κοινή θέση του Συμβουλίου - τροποποιητική πράξη
αιτιολογική σκέψη 14

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(14) Στο κοινοτικό σύστημα θα πρέπει να 
ενταχθούν από το 2012 οι εκπομπές από 
όλες τις πτήσεις προς και από κοινοτικά 
αεροδρόμια. Με τον τρόπο αυτό, το 
κοινοτικό σύστημα μπορεί να 
λειτουργήσει ως υπόδειγμα για την 
παγκόσμια χρησιμοποίηση του 
συστήματος εμπορίας εκπομπών. Εάν 
τρίτη χώρα θεσπίσει μέτρα για τον 
περιορισμό των κλιματικών επιπτώσεων 
των πτήσεων προς την Κοινότητα, η 
Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει τις 
επιλογές που υφίστανται για τη βέλτιστη 
αλληλεπίδραση μεταξύ του κοινοτικού 

(14) Στο κοινοτικό σύστημα θα πρέπει να 
ενταχθούν από το 2011 οι εκπομπές από 
όλες τις πτήσεις προς και από κοινοτικά 
αεροδρόμια. Η αλλαγή του κλίματος είναι 
παγκόσμιο φαινόμενο που απαιτεί λύσεις 
σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Κοινότητα 
θεωρεί την οδηγία αυτή ως ένα 
σημαντικό πρώτο βήμα. Τα μέρη που δεν 
ανήκουν στην ΕΕ 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, η Επιτροπή θα πρέπει, 
πριν αλλά και κατά την εφαρμογή της 
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συστήματος και των μέτρων αυτής της 
χώρας, έπειτα από διαβούλευση με την εν 
λόγω χώρα.

οδηγίας, να βρίσκεται σε συνεχή επαφή 
μαζί τους. Διμερείς συμφωνίες με ένα ή 
περισσότερα τρίτα μέρη θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν ένα πρώτο βήμα προς την 
κατεύθυνση μιας παγκόσμιας συμφωνίας.  
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 τα οφέλη της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που ενέκρινε το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση (τροπολογίες 64, 71 και 9). 
Θα πρέπει να αναφέρεται πολύ σαφέστερα από ό,τι στην κοινή θέση, ότι η Ευρώπη δεν επιθυμεί 
να επιμείνει σε ένα συγκεκριμένο σύστημα αλλά στη λύση του προβλήματος. Οι εξελίξεις στις 
ΗΠΑ (νόμος Lieberman-Warner και δηλώσεις όλων των υποψηφίων για την προεδρία) 
δείχνουν ότι είναι απολύτως εφικτή μια διμερής συμφωνία μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ. 

Τροπολογία 9

Κοινή θέση του Συμβουλίου - τροποποιητική πράξη
αιτιολογική σκέψη 16

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(16) Οι αεροπορικές μεταφορές έχουν 
επίπτωση στην αλλαγή του κλίματος 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 

(16) Οι αεροπορικές μεταφορές έχουν 
επίπτωση στην αλλαγή του κλίματος 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 
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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.

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 
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. en

(τροπολογίες 10 και 65 από την πρώτη ανάγνωση)
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Αιτιολόγηση

Τροπολογία που ενέκρινε το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση (τροπολογίες 10 και 65). Για 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι βασικό να αντιμετωπιστούν κατάλληλα όλες οι κλιματικές 
επιπτώσεις των αερομεταφορών. 

Τροπολογία 10

Κοινή θέση του Συμβουλίου - τροποποιητική πράξη
αιτιολογική σκέψη 17α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(73α) Παρά το γεγονός ότι είναι δύσκολο 
για τους φορείς εκμετάλλευσης 
αεροσκαφών να υιοθετήσουν 
εναλλακτικές (ανανεώσιμες) πηγές 
ενέργειας, ο τομέας των αεροπορικών 
μεταφορών πρέπει να επιτύχει σημαντική 
μείωση των εκπομπών, που να 
αντιστοιχεί στον γενικό στόχο της ΕΕ για 
μείωση κατά 20 έως 30%, σε σύγκριση με 
τα επίπεδα του 1990. Για κάθε περίοδο 
δέσμευσης στο πλαίσιο του κοινοτικού 
συστήματος, στην οποία θα 
συμπεριληφθούν οι αερομεταφορές, και 
συναρτήσει της περιόδου αναφοράς που 
χρησιμοποιείται για τις αερομεταφορές 
στην εν λόγω περίοδο δέσμευσης, ο 
στόχος που τίθεται για τις αερομεταφορές 
θα πρέπει να καθορίζεται στη βάση των 
στόχων που τίθενται κατά μέσο όρο σε 
όλους τους άλλους τομείς σταθερών 
πηγών σε όλα τα κράτη μέλη.

Or. en

(τροπολογία 13 από την πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που ενέκρινε το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση (τροπολογία 13).
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Τροπολογία 11

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 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 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 

(19) Οι αεροπορικές μεταφορές έχουν 
μερίδιο στo συνολικό αντίκτυπο των 
ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στην αλλαγή 
του κλίματος. Τα έσοδα από τον 
πλειστηριασμό των δικαιωμάτων θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον 
περιορισμό των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, για την προσαρμογή στις 
επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος 
στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες, ιδίως δε στις 
αναπτυσσόμενες χώρες, και για τη 
χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης με 
αντικείμενο τον περιορισμό, ιδίως στον 
τομέα της αεροπλοΐας, και για την 
προσαρμογή. 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 των 
φιλικών προς το περιβάλλον μεταφορικών 
μέσων, όπως ο σιδηρόδρομος και τα 
λεωφορεία. Θα 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 θα 
πρέπει να ενημερώνουν την Επιτροπή για 
τα μέτρα που λαμβάνουν σε σχέση με το 
θέμα αυτό.
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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 14 από την πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που ενέκρινε το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση (τροπολογία 14). Για το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σημαντικό, τα έσοδα από τον πλειστηριασμό να 
χρησιμοποιούνται για σκοπούς σχετικούς με το στόχο της οδηγίας, δηλ. για τη μείωση των 
αερίων θερμοκηπίου. Από πολιτική σκοπιά θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό να κατανοήσουν οι 
άνθρωποι ότι δεν αυξάνουμε απλώς το κόστος, αλλά μειώνουμε επίσης το κόστος των 
φιλοπεριβαλλοντικών μεταφορών και επενδύουμε σε έρευνα και τεχνολογία.

Τροπολογία 12

Κοινή θέση του Συμβουλίου - τροποποιητική πράξη
αιτιολογική σκέψη 21

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(21) Για να βελτιωθεί η 
αποτελεσματικότητα του συστήματος σε 
σχέση με το κόστος του, οι φορείς 
εκμετάλλευσης αεροσκαφών θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν 
πιστοποιημένες μειώσεις εκπομπών (CER) 
και μονάδες μείωσης των εκπομπών (ERU) 
από δραστηριότητες έργων για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων παράδοσης 
(επιστροφής) δικαιωμάτων, μέχρι ένα 
εναρμονισμένο όριο. Η χρήση CER και 
ERU θα πρέπει να είναι συνεπής με τα 
κριτήρια αποδοχής που χρησιμοποιούνται 
στο σύστημα εμπορίας που ορίζει η 
παρούσα οδηγία.

(21) Για να βελτιωθεί η 
αποτελεσματικότητα του συστήματος σε 
σχέση με το κόστος του, οι φορείς 
εκμετάλλευσης αεροσκαφών θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν 
δικαιώματα που χορηγούνται σε 
εγκαταστάσεις σε άλλους τομείς του 
συστήματος εμπορίας εκπομπών, 
πιστοποιημένες μειώσεις εκπομπών (CER) 
και μονάδες μείωσης εκπομπών (ERU) από 
δραστηριότητες έργων για την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεων παράδοσης 
(επιστροφής) δικαιωμάτων μέχρι ένα 
εναρμονισμένο όριο. Η χρήση CER και 
ERU θα πρέπει να είναι συνεπής με τα 
κριτήρια αποδοχής που χρησιμοποιούνται 
στο σύστημα εμπορίας που ορίζει η 
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παρούσα οδηγία.

Or. en

(τροπολογία 15 από την πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Αντιστοιχεί στην τροπολογία 15 του Κοινοβουλίου από την πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία 13

Κοινή θέση του Συμβουλίου - τροποποιητική πράξη
αιτιολογική σκέψη 21α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(21α) 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 
δικαιώματα 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 
θα εξετάσει διάφορες λύσεις, όπως οι 
στόχοι ανά τομείς, ή οι μεθοριακές 
φορολογικές προσαρμογές, και θα 
δημοσιεύσει μια έκθεση πριν από το τέλος 
του 2008 σε σχέση με τον τρόπο 
αντιμετώπισης του ζητήματος.

Or. en

(τροπολογία 16 από την πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που ενέκρινε το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση (τροπολογία 16). Στην 
πρόταση για γενική αναθεώρηση του ΣΕΕ τον Ιανουάριο του 2008, η Επιτροπή αναγγέλλει 
μελέτη και πρόταση για την αποφυγή της διαρροής άνθρακα από τη βιομηχανία έντασης 
ενέργειας για το 2011. Για μεγαλύτερη επενδυτική βεβαιότητα, η ανάλυση και η σχετική 
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πρόταση θα πρέπει να υποβληθούν το συντομότερο δυνατόν.

Τροπολογία 14

Κοινή θέση του Συμβουλίου - τροποποιητική πράξη
αιτιολογική σκέψη 23α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(23α) Προκειμένου να εξασφαλίζεται ίση 
μεταχείριση των φορέων εκμετάλλευσης 
αεροσκαφών, τα κράτη μέλη πρέπει να 
ακολουθούν εναρμονισμένους κανόνες για 
τη διαχείριση φορέων εκμετάλλευσης 
αεροσκαφών υπό την ευθύνη τους, 
σύμφωνα με συγκεκριμένες 
κατευθυντήριες γραμμές που θα 
εκπονήσει η Επιτροπή.

Or. en

(τροπολογία 17 από την πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που ενέκρινε το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση (τροπολογία 17).

Τροπολογία 15

Κοινή θέση του Συμβουλίου - τροποποιητική πράξη
άρθρο 1, σημείο 3, στοιχείο (β)
οδηγία 2003/87/EΚ
Άρθρο 3, στοιχείο (ιε) (Οδηγία 2003/87/ΕΚ)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(ιε) «φορέας εκμετάλλευσης 
αεροσκαφών»: το πρόσωπο που 
εκμεταλλεύεται ένα αεροσκάφος κατά το 
χρόνο που αυτό εκτελεί δραστηριότητα του 
παραρτήματος Ι ή ο ιδιοκτήτης του 
αεροσκάφους, εάν το πρόσωπο δεν είναι 
γνωστό ή η ταυτότητά του δεν 
προσδιορίζεται από τον ιδιοκτήτη του 
αεροσκάφους·

(ιε) «φορέας εκμετάλλευσης 
αεροσκαφών»: το πρόσωπο ή ο φορέας, 
όπως προσδιορίζεται από τον κωδικό 
ΔΟΠΑ του, που εκμεταλλεύεται ένα 
αεροσκάφος κατά το χρόνο που αυτό 
εκτελεί δραστηριότητα του παραρτήματος 
Ι ή ο κάτοχος του πιστοποιητικού 
εκμετάλλευσης ή ο ιδιοκτήτης του 
αεροσκάφους, εάν ο κωδικός ΔΟΠΑ δεν 
είναι γνωστός. Τούτο θα απαιτήσει 
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εναρμονισμένη διάταξη στα Εθνικά 
Αεροπορικά Μητρώα των κρατών μελών 
ώστε να εξασφαλιστεί ότι ο φορέας 
εκμετάλλευσης, καθώς και ο ιδιοκτήτης, 
ενός αεροσκάφους θα προσδιορίζεται 
πάντοτε όποτε αυτό είναι δυνατό, 
σύμφωνα με τη Σύμβαση του Κέιπ Τάουν 
για τα Διεθνή Συμφέροντα στον Κινητό 
Εξοπλισμό·

Or. en

(τροπολογία 21 από την πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που ενέκρινε το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση (τροπολογία 21).

Τροπολογία 16

Κοινή θέση του Συμβουλίου - τροποποιητική πράξη
άρθρο 1, σημείο 4
οδηγία 2003/87/EΚ
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% του αθροίσματος
των ιστορικών εκπομπών των 
αεροπορικών μεταφορών επί δύο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που ενέκρινε το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση (τροπολογίες 61 και 24).

Τροπολογία 17

Κοινή θέση του Συμβουλίου - τροποποιητική πράξη
άρθρο 1, σημείο 4
οδηγία 2003/87/EΚ
άρθρο 3γ, παράγραφος 2



PR\718144EL.doc 19/45 PE404.735v01-00

EL

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 ποσότητα μειώνεται 
κατά γραμμικό ετήσιο συντελεστή 1,5%. 
Η γραμμική τιμή της μείωσης αυξάνεται 
σε περίπτωση που επιλεγεί για μετά το 
2012 στόχος μείωσης των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα 30% ως προς το 
1990, στο πλαίσιο διεθνούς συμφωνίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην πρώτη ανάγνωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τροπολογία με την οποία ζητούσε 
αναθεώρηση του ανώτατου ορίου μετά το 2012 με βάση στόχο 20% ή 30% για το 2020. Ο 
εισηγητής θεωρεί αναγκαίο, ο στόχος για μετά το 2012 να καθοριστεί μετά την υποβολή της 
πρότασης της Επιτροπής για το ΣΕΕ τον Ιανουάριο του 2008. Η αυστηρή εφαρμογή της 
διατύπωσης του Κοινοβουλίου θα συνεπαγόταν τεράστια μείωση του ανώτατου ορίου για τον 
τομέα των αερομεταφορών, οι εκπομπές του οποίου έχουν διπλασιαστεί από το 1990. Θα ήταν 
ρεαλιστικότερο, το ανώτατο όριο να μειωθεί με βάση την ετήσια μείωση που προτείνει η 
Επιτροπή στην πρότασή της του Ιανουαρίου. Τούτο θα σήμαινε 1,74% ετησίως. Όπως 
αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, ο εισηγητής προτείνει ένα μετριοπαθέστερο στόχο, 
προκειμένου να λάβει υπόψη την κριτική που ασκήθηκε μετά την υποβολή της πρότασης της 
Επιτροπής τον Ιανουάριο. Κατά την άποψη του εισηγητή, το επίπεδο φιλοδοξίας της πρόταση 
για καταμερισμό της προσπάθειας θα πρέπει να αυξηθεί.

Τροπολογία 18

Κοινή θέση του Συμβουλίου - τροποποιητική πράξη
άρθρο 1, σημείο 4
οδηγία 2003/87/EΚ
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 3, το 25% των 
δικαιωμάτων τίθεται σε πλειστηριασμό.

Or. en
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(τροπολογία 74 από την πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που ενέκρινε το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση (τροπολογία 74). Για την 
αποφυγή της στρέβλωσης του ανταγωνισμού απαιτείται υψηλότερο ποσοστό δημοπράτησης. 
Μολονότι συνιστά σημαντική βελτίωση το ότι τα δικαιώματα δεν θα διανέμονται με βάση 
εθνικά σχέδια κατανομής αλλά με βάση κριτήρια, κάθε κριτήριο συνεπάγεται πλεονεκτήματα για 
ορισμένα επιχειρηματικά μοντέλα και μειονεκτήματα για άλλα. Η αύξηση του ποσοστού 
δημοπράτησης θα αντιστάθμιζε το αποτέλεσμα αυτό. Η αύξηση του ποσοστού δημοπράτησης 
είναι επίσης αναγκαία για να αποφεύγονται τα απρόσμενα κέρδη και να καταστεί δυνατή η 
μείωση της φορολογίας για φιλοπεριβαλλοντικά συστήματα μεταφορών.

Τροπολογία 19

Κοινή θέση του Συμβουλίου - τροποποιητική πράξη
άρθρο 1, σημείο 4
οδηγία 2003/87/EΚ
Άρθρο 3δ, παρ. 2

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Για τις μελλοντικές περιόδους, το προς 
πλειστηριασμό ποσοστό στο οποίο 
αναφέρεται η παράγραφος 1 μπορεί να 
αυξηθεί στα πλαίσια της γενικής 
επανεξέτασης της παρούσας οδηγίας.

2. Για τις μελλοντικές περιόδους, το προς 
πλειστηριασμό ποσοστό στο οποίο 
αναφέρεται η παράγραφος 1 αυξάνεται, 
σύμφωνα με το ανώτατο ποσοστό 
πλειστηριασμών σε άλλους τομείς.

Or. en

(τροπολογίες 75 και 87 από την πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που ενέκρινε το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση (τροπολογίες 75 και 87). Για 
την αποφυγή της στρέβλωσης του ανταγωνισμού απαιτείται υψηλότερο ποσοστό δημοπράτησης. 
Μολονότι συνιστά σημαντική βελτίωση το ότι τα δικαιώματα δεν θα διανέμονται με βάση 
εθνικά σχέδια κατανομής αλλά με βάση κριτήρια, κάθε κριτήριο συνεπάγεται πλεονεκτήματα για 
ορισμένα επιχειρηματικά μοντέλα και μειονεκτήματα για άλλα. Η αύξηση του ποσοστού 
δημοπράτησης θα αντιστάθμιζε το αποτέλεσμα αυτό. Η αύξηση του ποσοστού δημοπράτησης 
είναι επίσης αναγκαία για να αποφεύγονται τα απρόσμενα κέρδη και να καταστεί δυνατή η 
μείωση της φορολογίας για φιλοπεριβαλλοντικά συστήματα μεταφορών.
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Τροπολογία 20

Κοινή θέση του Συμβουλίου - τροποποιητική πράξη
άρθρο 1, σημείο 4
οδηγία 2003/87/EΚ
Άρθρο 3δ, παρ. 4

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4. Εναπόκειται στα κράτη μέλη να 
καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο 
χρησιμοποιούνται τα έσοδα από τον 
εκπλειστηριασμό των δικαιωμάτων. Τα 
έσοδα αυτά θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση
της αλλαγής του κλίματος στην ΕΕ και σε 
τρίτες χώρες και για την κάλυψη των 
δαπανών που συνεπάγεται η παρούσα 
οδηγία για το εντεταλμένο κράτος μέλος.

4. Τα έσοδα από τον πλειστηριασμό των
δικαιωμάτων 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, ιδίως 
στον τομέα της αεροπλοΐας και την 
προσαρμογή. Για να μειωθεί σε κάποιο 
βαθμό η επιβάρυνση των πολιτών, τα 
έσοδα από τον πλειστηριασμό των 
δικαιωμάτων χρησιμοποιούνται επίσης 
για τη μείωση των φόρων και των 
επιβαρύνσεων των φιλικών προς το κλίμα 
μεταφορικών μέσων, όπως ο 
σιδηρόδρομος και τα λεωφορεία. 
Μπορούν ακόμη να χρησιμοποιούνται για 
την κάλυψη των αιτιολογημένων 
δαπανών των κρατών μελών για την 
εφαρμογή 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 
ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τα 
μέτρα που λαμβάνουν κατ’ εφαρμογή της 
παρούσας παραγράφου.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σημαντικό, τα έσοδα από τον πλειστηριασμό να 
χρησιμοποιούνται για σκοπούς σχετικούς με το στόχο της οδηγίας, δηλ. για τη μείωση των 
αερίων θερμοκηπίου. Από πολιτική σκοπιά θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό να κατανοήσουν οι 
άνθρωποι ότι δεν αυξάνουμε απλώς το κόστος, αλλά μειώνουμε επίσης το κόστος των 
φιλοπεριβαλλοντικών μεταφορών και επενδύουμε σε έρευνα και τεχνολογία.

Τροπολογία 21

Κοινή θέση του Συμβουλίου - τροποποιητική πράξη
άρθρο 1, σημείο 4
οδηγία 2003/87/EΚ
Άρθρο 3ε – παράγραφος 5

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

5. Η αρμόδια αρχή του εντεταλμένου 
κράτους μέλους εκχωρεί σε κάθε φορέα 
εκμετάλλευσης αεροσκαφών, μέχρι τις 28 
Φεβρουαρίου 2012 και τις 
28 Φεβρουαρίου κάθε επόμενου έτους, τον 
αριθμό δικαιωμάτων που του αναλογεί 
βάσει της κατανομής για το δεδομένο έτος, 
δυνάμει των διατάξεων του παρόντος 
άρθρου ή του άρθρου 3στ.

5. Η αρμόδια αρχή του εντεταλμένου 
κράτους μέλους εκχωρεί σε κάθε φορέα 
εκμετάλλευσης αεροσκαφών, μέχρι τις 28 
Φεβρουαρίου 2011 και τις 
28 Φεβρουαρίου κάθε επόμενου έτους, τον 
αριθμό δικαιωμάτων που του αναλογεί 
βάσει της κατανομής για το δεδομένο έτος, 
δυνάμει των διατάξεων του παρόντος 
άρθρου ή του άρθρου 3στ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που ενέκρινε το Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση. Η επιτροπή ENVI πρότεινε το 
2010. Το πόσο επείγει η μείωση των αερίων θερμοκηπίου είναι τώρα πιο ξεκάθαρο από ό,τι 
κατά την πρώτη ανάγνωση. 

Τροπολογία 22

Κοινή θέση του Συμβουλίου - τροποποιητική πράξη
άρθρο 1, σημείο 4
οδηγία 2003/87/EΚ
Άρθρο 3ε – παράγραφος 5α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

5α. Σε περίπτωση συγχώνευσης ή 
εξαγοράς, στην οποία συμμετέχουν 
διάφοροι αερομεταφορείς σε 



PR\718144EL.doc 23/45 PE404.735v01-00

EL

συγκεκριμένη χρονική περίοδο, τα 
δικαιώματα που τους έχουν κατανεμηθεί, 
ή τα οποία έχουν αποκτήσει, παραμένουν 
στην κατοχή της νέας οντότητας. Σε 
περίπτωση που ένας μεταφορέας παύσει 
τη δραστηριότητά του, τα δικαιώματα 
που του αντιστοιχούν 
επανατοποθετούνται από το κράτος 
υπαγωγής στη δευτερογενή αγορά 
δικαιωμάτων. Με την έναρξη του 
επόμενου έτους, το μερίδιο των 
δικαιωμάτων που παραμένουν διαθέσιμα 
τίθεται καθ' ολοκληρία σε πλειστηριασμό, 
στο πλαίσιο της τήρησης του γενικού 
κανόνα για μείωση των επιτρεπόμενων 
δικαιωμάτων.

Or. en

(τροπολογία 34 από την πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που ενέκρινε το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση (τροπολογία 34).

Τροπολογία 23

Κοινή θέση του Συμβουλίου - τροποποιητική πράξη
άρθρο 1, σημείο 4
οδηγία 2003/87/EΚ
Άρθρο 3ε - παράγραφος 5 β (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

5β. Βάσει της πείρας από την περίοδο 
2011-2012, η Επιτροπή υποβάλλει 
πρόταση για το μερίδιο των αδειών 
εκπομπών που ο αεροπορικός τομέας 
επιτρέπεται να αγοράσει στη δευτερογενή 
αγορά των ευρύτερων συστημάτων 
άδειας εκπομπών.

Or. en

(τροπολογία 35 από την πρώτη ανάγνωση)
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Αιτιολόγηση

Αντιστοιχεί στην τροπολογία 35 του Κοινοβουλίου από την πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία 24

Κοινή θέση του Συμβουλίου - τροποποιητική πράξη
άρθρο 1, σημείο 8
οδηγία 2003/87/EΚ
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 ισούται με τον μέσο όρο των 
ποσοστών που έχουν προσδιορίσει τα 
κράτη μέλη για την χρήση CER και ERU 
για την εν λόγω περίοδο σύμφωνα με την 
παράγραφο 1. Η Επιτροπή δημοσιεύει το 
ανωτέρω ποσοστό τουλάχιστον έξι μήνες 
πριν από την έναρξη κάθε περιόδου που 
αναφέρεται στο άρθρο 11, παράγραφος 2. 
Το ποσοστό CER και ERU που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν σε αεροπορικές 
δραστηριότητες επανεξετάζεται 
παράλληλα με τη χρήση τους σε άλλους 
τομείς στο πλαίσιο της επανεξέτασης του 
συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπής.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που ενέκρινε το Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία 25

Κοινή θέση του Συμβουλίου - τροποποιητική πράξη
άρθρο 1, σημείο 10, στοιχείο (β)
οδηγία 2003/87/EΚ
Άρθρο 12, παράγραφος 2α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2αα. 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 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 
συντελεστή επιπτώσεων ίσο με 2.

Or. en

(τροπολογία 41 από την πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που ενέκρινε το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση (τροπολογία 41).
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Τροπολογία 26

Κοινή θέση του Συμβουλίου - τροποποιητική πράξη
άρθρο 1, σημείο 10, στοιχείο (β)
οδηγία 2003/87/EΚ
Άρθρο 12 παράγραφος 2α β - 2 α δ (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2αβ. Κάθε χρόνο, οι φορείς 
εκμετάλλευσης αεροσκαφών οι οποίοι 
επιθυμούν να επιστρέψουν δικαιώματα 
για τους σκοπούς της παραγράφου 2α 
πλην των δικαιωμάτων εκπομπών 
αεροπορικών μεταφορών, υποχρεούνται 
να υποβάλουν στο κράτος μέλος που 
χορηγεί τα δικαιώματα επαληθευμένα 
τονοχιλιομετρικά δεδομένα για τις 
δραστηριότητες αεροπορικών μεταφορών 
που εκτίθενται στο Παράρτημα Ι και οι 
οποίες εκτελέστηκαν κατ’ εκείνο το 
ημερολογιακό έτος.
2αγ. Με βάση τα δεδομένα που 
υποβάλλονται βάσει των διατάξεων του 
άρθρου 3, η Επιτροπή προσδιορίζει έναν 
δείκτη απόδοσης για όλες τους φορείς 
εκμετάλλευσης αεροσκαφών, ο οποίος 
υπολογίζεται με διαίρεση του συνόλου 
των εκπομπών από φορείς εκμετάλλευσης 
αεροσκαφών διά του αθροίσματος των 
χιλιομετρικών δεδομένων. Με βάση 
αυτόν τον δείκτη αποδοτικότητας για το 
πρώτο έτος για το οποίο υπάρχουν 
διαθέσιμα δεδομένα, η Επιτροπή 
δημοσιεύει δείκτη-στόχο αποδοτικότητας 
για τα έτη 2010, 2015 και 2020, με βάση 
μείωση των εκπομπών ανά έσοδα-
τονοχιλιόμετρα (RTK) ίση με 3,5% 
ετησίως, ώστε να λαμβάνεται υπόψη ο 
εθελοντικός στόχος για βελτίωση της 
απόδοσης των καυσίμων των 
αεροσκαφών κατά 3,5% ετησίως έως το 
2020.
2αδ. Οι φορείς εκμετάλλευσης 
αεροσκαφών οι οποίοι για ένα δεδομένο 
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έτος έχουν δείκτη απόδοσης που
υπερβαίνει τον δείκτη-στόχο απόδοσης 
που έχει υπολογίσει η Επιτροπή για το 
δεδομένο έτος, θα υποχρεούνται να 
επιστρέφουν μόνο δικαιώματα εκπομπών 
αεροπορικών μεταφορών, έτσι ώστε να 
υπάρχει συμμόρφωση με τις διατάξεις 
της παραγράφου 2α.

Or. en

(τροπολογία 42 από την πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που ενέκρινε το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση (τροπολογία 42). Είναι πολύ 
σημαντικό να διασφαλιστεί ότι το σύστημα δεν θα έχει ως μόνο αποτέλεσμα τη μεταφορά 
χρημάτων από τον τομέα των αερομεταφορών σε άλλους τομείς, αλλά θα επιφέρει επίσης 
πραγματική μείωση των εκπομπών στον τομέα των αερομεταφορών και βελτίωση της 
απόδοσης.

Τροπολογία 27

Κοινή θέση του Συμβουλίου - τροποποιητική πράξη
άρθρο 1, σημείο 10, στοιχείο (β)
οδηγία 2003/87/EΚ
Άρθρο 12, παράγραφος 2 α ε (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2αε. Σε σχέση με τη δέσμευση των 
φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών για 
αύξηση της απόδοσης των κινητήρων 
των αεροσκαφών κατά 50% το 2020, η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2010 και το 
2015 με αντικείμενο την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί στην επίτευξη αυτού του 
στόχου.

Or. en

(τροπολογία 42 από την πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που ενέκρινε το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση (τροπολογία 42). Είναι πολύ 
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σημαντικό να διασφαλιστεί ότι το σύστημα δεν θα έχει ως μόνο αποτέλεσμα τη μεταφορά 
χρημάτων από τον τον τομέα των αερομεταφορών σε άλλους τομείς, αλλά θα επιφέρει επίσης 
πραγματική μείωση των εκπομπών στον τομέα των αερομεταφορών και βελτίωση της 
απόδοσης.

Τροπολογία 28

Κοινή θέση του Συμβουλίου - τροποποιητική πράξη
άρθρο 1, σημείο 10, στοιχείο (β)
οδηγία 2003/87/EΚ
Άρθρο 12, παράγραφος 2α στ (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2αστ. Μόλις υπάρξουν επαρκή 
επιστημονικά στοιχεία, θα προταθεί 
κατάλληλος πολλαπλασιαστικός 
συντελεστής ώστε να ληφθούν υπόψη οι 
επιπτώσεις των θυσανόμορφων νεφών 
που προκαλούνται από την 
δραστηριότητα των αεροπορικών 
μεταφορών.

Or. en

(τροπολογία 44 από την πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που ενέκρινε το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση (τροπολογία 44). Τα σημερινά 
επιστημονικά δεδομένα δεν μας επιτρέπουν να περιλάβουμε τα θυσανόμορφα νέφη στο σύστημα 
εμπορίας εκπομπών, τούτο ωστόσο θα γίνει μόλις το επιτρέψει η επιστημονική πρόοδος.

Τροπολογία 29

Κοινή θέση του Συμβουλίου - τροποποιητική πράξη
άρθρο 1, σημείο 15
οδηγία 2003/87/EΚ
Άρθρο 18α – παράγραφος 3 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3α. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ίση 
μεταχείριση των φορέων εκμετάλλευσης 
αεροσκαφών, η Επιτροπή εγκρίνει ειδικές 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
εναρμόνιση της διαχείρισης των φορέων 
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εκμετάλλευσης αεροσκαφών από τα 
κράτη μέλη.

Or. en

(τροπολογία 45 από την πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που ενέκρινε το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση (τροπολογία 45).

Τροπολογία 30

Κοινή θέση του Συμβουλίου - τροποποιητική πράξη
άρθρο 1, σημείο 15
οδηγία 2003/87/EΚ
Άρθρο18β

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 
υπέχει από το άρθρο 3γ, παράγραφος 4, και 
από το άρθρο 18α, η Επιτροπή μπορεί να 
ζητεί τη βοήθεια του Eurocontrol και να 
συνάπτει προς τούτο κάθε ενδεδειγμένη 
συμφωνία με τον εν λόγω οργανισμό.

Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 
υπέχει βάσει του άρθρου 3β παράγραφος 4 
και του άρθρου 18α, η Επιτροπή δύναται 
να ζητεί τη βοήθεια του Eurocontrol και 
ορίζει έναν ουδέτερο οργανισμό στον 
οποίο οι αερομεταφορείς διαβιβάζουν 
άμεσα τα στοιχεία.

Or. en

(τροπολογία 46 από την πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που ενέκρινε το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση (τροπολογία 46).

Τροπολογία 31

Κοινή θέση του Συμβουλίου - τροποποιητική πράξη
άρθρο 1, σημείο 18
οδηγία 2003/87/EΚ
Άρθρο 25α

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Εάν τρίτη χώρα θεσπίσει μέτρα για τον 
περιορισμό των επιπτώσεων στην αλλαγή 
του κλίματος των πτήσεων από τη χώρα 

1. Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της 
εξακολουθούν να επιδιώκουν συμφωνία 
για παγκόσμια μέτρα μείωσης των 
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αυτή προς την Κοινότητα, η Επιτροπή, 
κατόπιν διαβουλεύσεως με την εν λόγω 
τρίτη χώρα και τα κράτη μέλη στα 
πλαίσια της επιτροπής που προβλέπεται 
στο άρθρο 23, παράγραφος 1, εξετάζει τις 
διαθέσιμες επιλογές με σκοπό να 
δημιουργηθεί η καλύτερη δυνατή 
αλληλεπίδραση του κοινοτικού 
συστήματος με τα μέτρα των τρίτων 
χωρών.

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από 
τις αεροπορικές μεταφορές. Η σύναψη 
διμερών συμφωνιών για κοινό σύστημα 
εμπορίας εκπομπών από τις αεροπορικές 
μεταφορές μεταξύ της ΕΕ και τρίτων 
χωρών θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως 
πρώτο βήμα για την παγκόσμια αυτή 
συμφωνία. Η Επιτροπή θα βρίσκεται σε 
διαρκή επαφή με τα τρίτα μέρη, πριν 
αλλά και κατά την εφαρμογή της οδηγίας. 
Αν Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνήσει με 
τρίτο μέρος σε κοινό σύστημα ή αν 
επιτευχθεί συμφωνία για παγκόσμιο 
σύστημα υπό το φως τέτοιων συμφωνιών, 
η Επιτροπή θα εξετάσει κατά πόσο 
απαιτούνται τροποποιήσεις της παρούσας 
οδηγίας όσον αφορά την εφαρμογή της 
στους αερομεταφορείς.

Εφόσον χρειάζεται, η Επιτροπή μπορεί να 
υιοθετεί τροποποιήσεις, ώστε οι πτήσεις 
από την εν λόγω τρίτη χώρα να 
εξαιρεθούν από τις αεροπορικές 
δραστηριότητες του παραρτήματος Ι ή 
ώστε να επέλθει κάθε άλλη αναγκαία 
τροποποίηση στις αεροπορικές 
δραστηριότητες του παραρτήματος Ι με 
συμφωνία δυνάμει του τέταρτου εδαφίου. 
Τα μέτρα αυτά τα οποία αποσκοπούν 
στην τροποποίηση μη ουσιωδών 
στοιχείων της παρούσας οδηγίας διά 
συμπληρώσεώς της, θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο του άρθρου 23, παράγραφος 3.

2. Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή, μετά 
από διαβούλευση με την εν λόγω τρίτη 
χώρα και τα κράτη μέλη στα πλαίσια της 
επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 
23, παράγραφος 1, εξετάζει τις 
διαθέσιμες επιλογές με σκοπό να 
εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή 
αλληλεπίδραση του κοινοτικού 
συστήματος με τα μέτρα των τρίτων 
χωρών, ιδιαίτερα στην περίπτωση που 
τρίτη χώρα θεσπίσει μέτρα για τον 
περιορισμό των επιπτώσεων που έχουν 
στην αλλαγή του κλίματος πτήσεις 
μεγάλων αεροσκαφών από τη χώρα αυτή 
προς την Κοινότητα.

Η Επιτροπή δύναται να προτείνει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο οιαδήποτε άλλη τροποποίηση 
στην παρούσα οδηγία.
Η Επιτροπή δύναται επίσης, εφόσον 
κρίνεται αναγκαίο, να υποβάλλει 
συστάσεις προς το Συμβούλιο σύμφωνα 
με το άρθρο 300, παράγραφος 1, της 
Συνθήκης για την έναρξη 
διαπραγματεύσεων με σκοπό τη σύναψη 
συμφωνίας με την ενδιαφερόμενη τρίτη 
χώρα.
2. Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της 
εξακολουθούν να επιδιώκουν συμφωνία 
για παγκόσμια μέτρα μείωσης των 
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εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από 
τις αεροπορικές μεταφορές. Με την 
προοπτική οποιασδήποτε τέτοιας 
συμφωνίας, η Επιτροπή θα εξετάσει εάν 
χρειάζονται τροποποιήσεις της παρούσας 
οδηγίας, όπως εφαρμόζεται στους φορείς 
εκμετάλλευσης αεροσκαφών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απώτερος στόχος των δραστηριοτήτων μας είναι η επίτευξη παγκόσμιου συστήματος. Ως πρώτο 
βήμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να συμφωνήσει ένα κοινό σύστημα με τρίτες χώρες.
Οι εξελίξεις στις ΗΠΑ δείχνουν ότι τούτο είναι εφικτό.

Τροπολογία 32

Κοινή θέση του Συμβουλίου - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, σημείο 19, στοιχείο (-α) (νέο)
οδηγία 2003/87/EΚ
Άρθρο 28 - παράγραφος 1α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(-α) παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
«1α. Προκειμένου να επιτύχουν τους 
στόχους των, οι αερομεταφορείς μπορούν 
να σχηματίζουν συμπράξεις. Σε 
περίπτωση που δύο ή περισσότεροι 
αερομεταφορείς σχηματίζουν σύμπραξη, 
για τους σκοπούς ελέγχου της 
συμμόρφωσης της σύμπραξης προς τους 
στόχους σύμφωνα με το άρθρο 12(2αγ), η 
σύμπραξη θα αντιμετωπίζεται σαν να 
ήταν ένας αερομεταφορέας.

Or. en
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Τροπολογία 33

Κοινή θέση του Συμβουλίου - τροποποιητική πράξη
άρθρο 1, σημείο 20
οδηγία 2003/87/EΚ
Άρθρο 30, παράγραφος 4, εισαγωγική πρόταση

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4. Έως την 1η Ιουνίου του 2015, η 
Επιτροπή επανεξετάζει, βάσει της 
παρακολούθησης και της πείρας από την 
εφαρμογή της, τη λειτουργία της παρούσας 
οδηγίας σε σχέση με τις αεροπορικές 
δραστηριότητες του παραρτήματος Ι και 
ενδεχομένως υποβάλλει προτάσεις. Η 
Επιτροπή λαμβάνει ειδικότερα υπόψη τα 
εξής:

4. Έως την 1η Ιουνίου του 2013, η 
Επιτροπή επανεξετάζει, βάσει της 
παρακολούθησης και της πείρας από την 
εφαρμογή της, τη λειτουργία της παρούσας 
οδηγίας σε σχέση με τις αεροπορικές 
δραστηριότητες του παραρτήματος Ι και 
ενδεχομένως υποβάλλει προτάσεις στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 251 της 
Συνθήκης. Η Επιτροπή λαμβάνει 
ειδικότερα υπόψη τα εξής:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναθεώρηση θα πρέπει να υποβληθεί νωρίτερα, οι δε τροποποιήσει θα πρέπει να γίνουν με τη 
διαδικασία συναπόφασης.

Τροπολογία 34

Κοινή θέση του Συμβουλίου - τροποποιητική πράξη
άρθρο 1, σημείο 20
οδηγία 2003/87/EΚ
Άρθρο 30, παράγραφος 4, στοιχείο (γ)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(γ) την περιβαλλοντική απόδοση του 
κοινοτικού συστήματος και το βαθμό 
κατά τον οποίον θα πρέπει να μειωθεί ο 
συνολικός αριθμός δικαιωμάτων που 
κατανέμονται στους φορείς 
εκμετάλλευσης αεροσκαφών δυνάμει του 
άρθρου 3γ, σύμφωνα με τους γενικούς 
στόχους της ΕΕ για τη μείωση των 
εκπομπών,

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο βαθμός στον οποίο θα πρέπει να μειωθούν τα δικαιώματα θα πρέπει να καθοριστεί στην 
οδηγία ήδη από τώρα.

Τροπολογία 35

Κοινή θέση του Συμβουλίου - τροποποιητική πράξη
άρθρο 1, σημείο 20
οδηγία 2003/87/EΚ
Άρθρο 30, παράγραφος 4, εδάφιο δ)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(δ) τις επιπτώσεις του κοινοτικού 
συστήματος στον κλάδο αεροπορικών 
μεταφορών, 

(δ) τις επιπτώσεις του κοινοτικού 
συστήματος στον κλάδο αεροπορικών 
μεταφορών, ιδιαίτερα στην 
ανταγωνιστικότητα των ευρωπαίων 
αερομεταφορέων και των ευρωπαϊκών 
αερολιμένων σε σύγκριση, για 
παράδειγμα, με την ανάπτυξη κόμβων 
εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την 
πιθανή διαρροή άνθρακα. Μέσα από το 
πρίσμα αυτό η Επιτροπή θα εξετάσει 
επίσης τη δυνατότητα να περιληφθούν 
επίσης οι πτήσεις μέχρι τον τελικό 
προορισμό του επιβάτη και όχι μόνο οι 
πτήσεις προς τους κόμβους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην αναθεώρηση θα πρέπει να εξεταστεί ο αντίκτυπος στην ανταγωνιστικότητα των 
ευρωπαϊκών αερολιμένων και των ευρωπαίων αερομεταφορέων. Αν το σύστημα περιοριστεί σε 
πτήσεις που απογειώνονται και προσγειώνονται στην Ευρώπη, ορισμένοι αεροπορικοί κόμβοι, 
για παράδειγμα προς την Ασία, θα έχουν ανταγωνιστικό μειονέκτημα. Τούτο αναφέρεται 
ειδικότερα για το Ντουμπάι. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να εξετάσει αν επιβάτες που πετούν 
από το Παρίσι στη Σαγκάη, για παράδειγμα, οι οποίοι χρησιμοποιούν τον κόμβο στα Αραβικά 
Εμιράτα, θα πρέπει να υπόκεινται στις υποχρεώσεις του συστήματος εμπορίας εκπομπών σε 
ολόκληρη την πτήση κι όχι για το τμήμα της από το Παρίσι στο Ντουμπάι.
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Τροπολογία 36

Κοινή θέση του Συμβουλίου - τροποποιητική πράξη
άρθρο 1, σημείο 20
οδηγία 2003/87/EΚ
Άρθρο 30, παράγραφος 4, στοιχείο θ)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

θ) τον αντίκτυπο που έχει για το 
κοινοτικό σύστημα η εξαίρεση ορισμένων 
πτήσεων που εκτελούνται στα πλαίσια 
των υποχρεώσεων παροχής δημόσιων 
υπηρεσιών σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 του Συμβουλίου, της 
23ης Ιουλίου 1992, για την πρόσβαση των 
κοινοτικών αερομεταφορέων σε 
δρομολόγια ενδοκοινοτικών αεροπορικών 
γραμμών*.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 37

Κοινή θέση του Συμβουλίου - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα, σημείο 1, στοιχείο (β)
οδηγία 2003/87/EΚ
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. en

(τροπολογία 78 από την πρώτη ανάγνωση)
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Αιτιολόγηση

Τροπολογία που ενέκρινε το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση (τροπολογία 78). Το 
Συμβούλιο προτείνει να εξαιρεθούν τελείων από το σύστημα ορισμένες πτήσεις μεταξύ 
απομακρυσμένων  περιφερειών. Είναι προφανές ότι δεν αρκεί για τις απομακρυσμένες 
περιφέρειες, διότι καλύπτει μόνο ορισμένες πτήσεις και παράλληλα καθιστά το σύστημά μας πιο 
ευάλωτο σε διεθνές επίπεδο. Για το λόγο αυτό, η διατύπωση του Κοινοβουλίου φαίνεται πιο 
δόκιμη.

Τροπολογία 38

Κοινή θέση του Συμβουλίου - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα, σημείο 1, στοιχείο (γ)
οδηγία 2003/87/EΚ
Παράρτημα Ι, παράγραφος 2, πίνακας, νέα κατηγορία, σημείο (α)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που ενέκρινε το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση (τροπολογία 51).

Τροπολογία 39

Κοινή θέση του Συμβουλίου - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα, σημείο 1, στοιχείο (γ)
οδηγία 2003/87/EΚ
Παράρτημα Ι, παράγραφος 2, πίνακας, νέα κατηγορία, σημείο (α)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(β) οι στρατιωτικές πτήσεις που (β) οι στρατιωτικές πτήσεις που 
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εκτελούνται με στρατιωτικό αεροσκάφος, 
καθώς και οι τελωνειακές και αστυνομικές 
πτήσεις,

εκτελούνται με στρατιωτικό αεροσκάφος, 
καθώς και οι τελωνειακές και αστυνομικές 
πτήσεις, οι πτήσεις έρευνας και διάσωσης 
και οι πτήσεις για ιατρικές ανάγκες ή για 
αντιμετώπιση καταστροφών, 
περιλαμβανόμενης της πυρόσβεσης, που 
έχουν εγκριθεί από την ενδεδειγμένη 
αρμόδια αρχή,

Or. en

(τροπολογία 52 από την πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση
Τροπολογία που ενέκρινε το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση (τροπολογία 52).

Τροπολογία 40

Κοινή θέση του Συμβουλίου - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα, σημείο 1, στοιχείο (γ) 
οδηγία 2003/87/EΚ
Παράρτημα Ι, παράγραφος 2, πίνακας, νέα κατηγορία, σημείο (β α) (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(βα) πτήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους 
στο πλαίσιο εντολής των Ηνωμένων 
Εθνών ή των επικουρικών οργανισμών 
τους και πτήσεις για Έκτακτη Ιατρική 
Υπηρεσία, εάν ο φορέας εκμετάλλευσης 
αεροσκαφών έχει λάβει εντολή να τις 
εκτελέσει (π.χ. από τα Ηνωμένα Έθνη) ή 
κατέχει την απαραίτητη επίσημη 
εξουσιοδότηση (άδεια για παρόμοιες 
πτήσεις έκτακτης ιατρικής υπηρεσίας 
βάσει του πιστοποιητικού εκμετάλλευσής 
του)·

Or. en

(τροπολογία 53 από την πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που ενέκρινε το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση (τροπολογία 53).
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Τροπολογία 41

Κοινή θέση του Συμβουλίου - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα, σημείο 1, στοιχείο (γ)
οδηγία 2003/87/EΚ
Παράρτημα Ι, παράγραφος 2, πίνακας, νέα κατηγορία, σημείο (δ)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(δ) οι πτήσεις που εκτελούνται 
αποκλειστικώς βάσει κανόνων πτήσης εξ 
όψεως, όπως αυτοί ορίζονται στο 
Παράρτημα 2 της σύμβασης του Σικάγου,

διαγράφεται

Or. en

(τροπολογία 54 από την πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που ενέκρινε το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση (τροπολογία 54).

Τροπολογία 42

Κοινή θέση του Συμβουλίου - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα, σημείο 1, στοιχείο (γ)
οδηγία 2003/87/EΚ
Παράρτημα Ι, παράγραφος 2, πίνακας, νέα κατηγορία, σημείο (ζ)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

ζ) στ) οι πτήσεις που εκτελούνται 
αποκλειστικά για τον έλεγχο, τη δοκιμή ή 
την πιστοποίηση αεροσκαφών ή
εξοπλισμού, είτε αερομεταφερόμενου είτε 
επίγειου·

ζ) οι πτήσεις που εκτελούνται 
αποκλειστικά για την επιστημονική 
έρευνα ή για τον έλεγχο, τη δοκιμή, την 
αξιολόγηση ή την πιστοποίηση 
αεροσκαφών, εξοπλισμού, 
αερομεταφερόμενου ή επίγειου, ή 
διαδικασιών ελέγχου εναέριας 
κυκλοφορίας, πτήσεις διαπεραίωσης που 
πραγματοποιούνται από έναν ιδιοκτήτη 
αεροσκάφους ή για λογαριασμό του ως 
αποτέλεσμα αιφνιδίου γεγονότος 
πρόωρου τερματισμού, αθέτησης, 
επανάκτησης ή παρομοίου γεγονότος σε 
σχέση με μίσθωση, ναύλωση ή παρόμοια 
συμφωνία, 

Or. en
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(τροπολογίες 70 και 79 από την πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που ενέκρινε το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση (τροπολογίες 70 και 79). Η 
εξαίρεση των πτήσεων για επιστημονικούς σκοπούς είναι πολύ σημαντική, διότι οι περισσότερες 
από τις πτήσεις αυτές γίνονται με σκοπό τη μείωση των εκπομπών CO2. 

Τροπολογία 43

Κοινή θέση του Συμβουλίου - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα, σημείο 1, στοιχείο (γ)
οδηγία 2003/87/EΚ
Παράρτημα Ι, παράγραφος 2, πίνακας, νέα κατηγορία, σημείο (η)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

η) οι πτήσεις που εκτελούνται με 
αεροσκάφος με πιστοποιημένη μέγιστη 
μάζα απογείωσης κάτω των 5.700 kg.

η) οι πτήσεις που εκτελούνται με 
αεροσκάφος μέγιστου πιστοποιημένου 
βάρους απογείωσης κάτω των 20.000 kg, 
υπό την προϋπόθεση ότι οι φορείς 
εκμετάλλευσης των εν λόγω αεροσκαφών 
συμμετέχουν σε σύστημα αντιστάθμισης 
το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με αυστηρά 
κριτήρια και μπορεί να υπόκειται σε 
εξωτερικό έλεγχο (συγκρίσιμο με το Gold 
Standard).

Or. en

(τροπολογία 63 από την πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που ενέκρινε το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση (τροπολογία 63). Η 
τροπολογία αποσκοπεί στη μείωση του γραφειοκρατικού φόρτου για τις ΜΜΕ χωρίς να 
υπονομεύει την περιβαλλοντική αξιοπιστία του συστήματος. Έχει διαφορετικό σκοπό από τη 
ρήτρα de minimis του Συμβουλίου.

Τροπολογία 44

Κοινή θέση του Συμβουλίου - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα, σημείο 1, στοιχείο (γ)
οδηγία 2003/87/EΚ
Παράρτημα Ι, παράγραφος 2, πίνακας, νέα κατηγορία, σημείο (θ)
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Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

θ) οι πτήσεις που εκτελούνται στα 
πλαίσια των υποχρεώσεων παροχής 
δημόσιων υπηρεσιών σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 για τα 
δρομολόγια εντός των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 299, παράγραφος 2, της 
Συνθήκης ή για δρομολόγια όπου η 
προβλεπόμενη χωρητικότητα δεν 
υπερβαίνει τις 30 000 θέσεις ετησίως, και

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να περιλάβει τις πτήσεις από τρίτες χώρες στο Σύστημα 
Εμπορίας Εκπομπών (ΣΕΕ), οι πτήσεις στις απομακρυσμένες περιφέρειες δεν θα πρέπει να 
εξαιρεθούν από το σύστημα, δεδομένου ότι τούτο θα υπονόμευε τη διεθνή αξιοπιστία του 
ευρωπαϊκού ΣΕΕ. Το Κοινοβούλιο προτείνει αντ’ αυτού, κατά στη διανομή των εσόδων από τη 
δημοπράτηση και στην κατανομή των δικαιωμάτων  να αναγνωρίζονται οι ανάγκες των 
απομακρυσμένων περιφερειών.

Τροπολογία 45

Κοινή θέση του Συμβουλίου - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι, σημείο 1, στοιχείο (γ)
οδηγία 2003/87/EΚ
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, αρχηγών 
κρατών, αρχηγών κυβερνήσεων και 
υπουργών κράτους μέλους της ΕΕ, οι 
οποίες εκτελούνται από φορέα εμπορικής 
εκμετάλλευσης αεροπορικών μεταφορών 
και για τις οποίες ο αερομεταφορέας 
πραγματοποιεί ετήσιες εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα μικρότερες από 
10000 τόνους ανά ημερολογιακό έτος.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρέκκλιση θα πρέπει να είναι αντιστρόφως ανάλογη της περιβαλλοντικής βλάβης που 
προκαλεί ο αντίστοιχος αερομεταφορέας.

Τροπολογία 46

Κοινή θέση του Συμβουλίου - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα, σημείο 3, στοιχείο (β)
οδηγία 2003/87/EΚ
Παράρτημα V - παράγραφος 14 - στοιχείο 1 α (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι οι μέθοδοι εργασίας που 
ακολουθούνται από τους ελεγκτές έχουν 
εναρμονισθεί πριν από την εφαρμογή της 
οδηγίας και ότι οι διατάξεις της 
εφαρμόζονται κατά τρόπο ομοιόμορφο.

Or. en

(τροπολογία 59 από την πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που ενέκρινε το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση (τροπολογία 59).
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η αντιμετώπιση της κλιματικής μεταβολής είναι επιτακτικότερη παρά ποτέ. Ωστόσο, πολλές 
από τις δεσμεύσεις στις οποίες συμφώνησαν οι Ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων 
δεν έχουν υλοποιηθεί ως τώρα. Από το Μάιο του 2007, που πρωτοσυζητήθηκε στην επιτροπή 
ENVI η πρόταση της Επιτροπής, η ανάγκη για περιορισμό των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από τις αερομεταφορές, έχει καταστεί πιο 
έκδηλη. Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος. Έχουν εκπεμφθεί πάνω από 200 εκατομμύρια 
τόννοι CO2 από δραστηριότητες που θα έπρεπε να υπόκεινται στις διατάξεις της οδηγίας -
πάνω από 50 φορές υψηλότερες από τις συνολικές εκπομπές CO2 που εκπέμπονται σε μη 
βιομηχανικά κράτη, όπως η Τανζανία1.  Η διεθνής ομάδα για την κλιματική μεταβολή (IPCC) 
έχει τονίσει ότι επείγει να αναληφθεί σύντομα δράση. Είναι πια καιρός να επιταχυνθεί η 
διαδικασία.

Η δέσμευση της διεθνούς κοινότητας για περιορισμό της εκπομπής αερίων θερμοκηπίου είναι 
τώρα πολύ μεγαλύτερη από ό,τι πριν ένα χρόνο. Η Αυστραλία επικύρωσε το πρωτόκολλο του 
Κυότο, η δε Διάσκεψη του Μπαλί, παρά τις ελλείψεις της, συμφώνησε σε χάρτη πορείας για 
συμφωνία μετά το 2012 στην Κοπεγχάγη. Οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν το στόχο για 
«μείωση των εκπομπών κατά 25-40% κάτω από τα επίπεδα του 1990 έως το 2020 για τα 
συμβαλλόμενα μέρη του παραρτήματος Ι.

Επιπλέον, στις προεδρικές εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν μείνει μόνο οι υποψήφιοι 
που τηρούν πολύ φιλόδοξη στάση όσον αφορά την αναχαίτιση της κλιματικής μεταβολής.

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Η κοινή θέση του Συμβουλίου Υπουργών, που εγκρίθηκε το Δεκέμβριο, δεν περιλαμβάνει 
πολλές από τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μολονότι η έκθεση του 
τελευταίου εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία.

Από τις 60 τροπολογίες, 3 υιοθετήθηκαν πλήρως ή στην ουσία τους. 13 υιοθετήθηκαν εν 
μέρει. Η μεγάλη πλειοψηφία (44 τροπολογίες) δεν λήφθηκε καθόλου υπόψη από το 
Συμβούλιο. Το κύριο επίτευγμα της Πορτογαλικής Προεδρίας έγκειται στο ότι το Συμβούλιο 
συμφώνησε σε κάτι. Τρεις εβδομάδες πριν από τη σύνοδο του Συμβουλίου το Δεκέμβριο 
φαινόταν αδύνατο να επιτευχθεί πολιτική συμφωνία. Μόνο με την πολιτική ώθηση που 
προσέδωσε η Διάσκεψη του Μπαλί κατέστη δυνατή η συμφωνία.

                                               
1 Πηγές: The World Bank Group, Tanzania Data Profile, 
http://devdata.worldbank.org/external/CPProfile.asp?PTYPE=CP&CCODE=TZA; Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Περιβάλλοντος/τεχνική έκθεση 07/2007 Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ποσότητες αερίων 
θερμοκηπίου, 2007, που υποβλήθηκε στη Γραμματεία της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική 
Μεταβολή, 
http://reports.eea.europa.eu/technical_report_2007_7/en/Annual%20European%20Community%20greenhouse%
20gas%20inventory%201990-2005%20and%20inventory%20report%202007.pdf. 
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Τούτο σημαίνει ότι χρειάζεται πολλή δουλειά για την επίτευξη συμβιβασμού μεταξύ της 
πρώτης ανάγνωσης του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ο εισηγητής θεωρεί αναγκαίο να 
κατατεθούν εκ νέου όλες οι κύριες τροπολογίες που ενέκρινε το Κοινοβούλιο στην πρώτη 
ανάγνωση. Πρέπει να αναγνωριστεί ότι η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου ήταν ήδη ένας 
συμβιβασμός, και ότι μεγάλο τμήμα της ολομέλειας και, για παράδειγμα, η Επιτροπή 
Περιβάλλοντος, ήθελε να προχωρήσει πολύ περισσότερο.

Τα κύρια πολιτικά σημεία της κοινής θέσης που πρέπει να αλλάξουν:

1. Άνοιγμα του δρόμου για καθολική συμφωνία

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι συμφωνούν ότι τελικός στόχος των δραστηριοτήτων θα πρέπει να 
είναι μια ουσιαστική καθολική συμφωνία για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
από τις αερομεταφορές. Το Συμβούλιο έχει περιλάβει σχετική αναφορά στην κοινή θέση του, 
λείπουν ωστόσο βασικά στοιχεία από την  πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. Είναι 
προφανές ότι στην πορεία προς μια καθολική συμφωνία χρειάζεται να συμπεριλάβουμε 
σταδιακά άλλα μείζονα κράτη και περιφέρειες. Στο σημείο αυτό, η εξέλιξη στις Ηνωμένες 
Πολιτείες είναι πολύ εντυπωσιακή. Η αρμόδια επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας ψήφισε 
το Νόμο Lieberman-Warner στις 5 Δεκεμβρίου 2007. Ο νόμος αυτός, που υποστηρίζεται από 
τους εναπομείναντες υποψήφιους για την προεδρία, John McCain, Hillary Clinton και Barack 
Obama, θεσπίζει σύστημα εμπορίου εκπομπών που περιλαμβάνει όλα α μέσα μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων επομένως των αεροπορικών. Ο νόμος είναι ιδιαίτερα φιλόδοξος, 
βασίζεται ωστόσο σε διαφορετική μεθοδολογία από ό,τι η πρόταση της Επιτροπής. Ο 
εισηγητής θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αρχίσει διαπραγματεύσεις με τις 
Ηνωμένες Πολιτείες. Προφανώς, κοινό σύστημα μπορεί να υπάρξει μόνο μετά από τις 
εκλογές του Νοεμβρίου. Επίσης, θα πρέπει να ενταθεί ο διάλογος με άλλες τρίτες χώρες ώστε 
να συμμετέχουν διαρκώς περισσότερα κράτη. Τούτο θα ενισχύσει το περιβαλλοντικό 
αποτέλεσμα και θα περιορίζει διαρκώς περισσότερο οποιεσδήποτε ενδεχόμενες στρεβλώσεις 
του ανταγωνισμού για τους  αερομεταφορείς, τους αερολιμένες και τις περιφέρειες στην 
Ευρώπη.

2. Καθορισμός ανωτάτου ορίου

Το Συμβούλιο υποστήριξη σε γενικές γραμμές την πρόταση της Επιτροπής για ανώτατο όριο 
100%. Το Κοινοβούλιο ζήτησε ανώτατο όριο 90% για την πρώτη περίοδο. Για τη δεύτερη 
περίοδο, το Συμβούλιο περιέλαβε μια πολύ ήπια ρήτρα αναπροσαρμογής. Το Κοινοβούλιο 
εμμένει στην αυστηρή αναπροσαρμογή με βάση το στόχο του 20% ή 30% για το 2020, με 
έτος αναφοράς το 1990. Ο εισηγητής θεωρεί  αναγκαίο να καθοριστεί τώρα το ανώτατο όριο 
για το διάστημα μετά το 2012. Το όριο αυτό πρέπει να συμβαδίζει σε φιλοδοξία με το γενικό 
σύστημα εμπορίου εκπομπών μετά το 2013. Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής της 
23ης Ιανουαρίου, τούτο συνεπάγεται ετήσιο ποσοστό μείωσης 1,74%, δηλ. τη μείωση που 
κληθούν να επιτύχουν οι άλλοι συμμετέχοντες στο ΣΕΕ.

Από την άλλη πλευρά διεξάγεται απόλυτα δικαιολογημένος πολιτικά διάλογος σχετικά με το 
φιλόδοξο της πρότασης της Επιτροπής. Η φιλοδοξία του εμπορίου εκπομπών φαίνεται 
υπερβολική σε σύγκριση με τη φιλοδοξία της πρότασης για καταμερισμό της προσπάθειας. 
Κρίνεται σκόπιμη η αναπροσαρμογή των δύο προτάσεων. Για το λόγο αυτό, ο εισηγητής 
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προτείνει ετήσια μείωση μόνο κατά 1,5% για τον τομέα των αερομεταφορών.

Τούτο θα απαιτούσε, κατά την άποψη του εισηγητή, υψηλότερο επίπεδο φιλοδοξίας στη 
νομοθεσία για τον καταμερισμό της προσπάθειας.

3. Δημοπράτηση

Το Συμβούλιο υποστήριξε τη δωρεάν διάθεση το 90% των δικαιωμάτων. Μόνο το 10% θα 
δημοπρατηθεί. Η ρήτρα αναθεώρησης για μετά το 2012 είναι πολύ ήπια. Σύμφωνα με την 
πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου, οι αερομεταφορές θα πρέπει να αρχίσουν με 
δημοπράτηση κατά 25% και να φτάσουν το μέγιστο επίπεδο που επιβάλλεται στους άλλους 
συμμετέχοντες στο ΣΕΕ.

4. Ημερομηνία έναρξης

Συμβούλιο και Κοινοβούλιο συμφωνούν ότι, σε αντίθεση με την πρόταση της Επιτροπής, οι 
διηπειρωτικές πτήσεις πρέπει να περιληφθούν από την αρχή. Το Κοινοβούλιο ψήφισε για το 
2011, ως συμβιβασμό (η επιτροπή ENVI είχε υποστηρίξει το 2010). Το Συμβούλιο επιθυμεί 
την αναβολή της εφαρμογής του συστήματος για το 2012. Οι πιο πρόσφατες επιστημονικές 
εκθέσεις υπογραμμίζουν τον επείγοντα χαρακτήρα του προβλήματος και συνεπώς πρέπει να 
αποφευχθεί οποιαδήποτε καθυστέρηση. Για το λόγο αυτό, ο εισηγητής επαναφέρει την 
τροπολογία από την πρώτη ανάγνωση.

5. Πολλαπλασιαστικός συντελεστής

Το Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ ενός πολλαπλασιαστικού συντελεστή επί των NOX, ο οποίος 
να εφαρμόζεται έως ότου θεσπιστεί ειδική νομοθεσία για τα NOX. Επί του παρόντος δεν 
υπάρχει ούτε καν σχέδιο πρότασης της Επιτροπής για σχετικό νομοθετικό μέτρο. Για το λόγο 
αυτό, ο πολλαπλασιαστικός συντελεστής θα πρέπει να καθοριστεί με βάση την πρώτη 
ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

Είναι επίσης σημαντικό να παρακολουθούνται οι επιπτώσεις των θυσάνων και να 
αντιμετωπιστεί το ζήτημα μόλις προκύψουν επαρκή επιστημονικά στοιχεία.

6. Ελάχιστα πρότυπα απόδοσης και πύλη 

Το Κοινοβούλιο θεωρεί πολύ σημαντικό να αποφευχθεί μια κατάσταση στην οποία οι 
αερομεταφορείς θα αγοράζουν απλώς δικαιώματα από άλλους τομείς χωρίς να αυξάνουν την 
απόδοση και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του ίδιου του τομέα. Για το λόγο αυτό, 
εγκρίθηκαν δύο τροπολογίες για τη ρήτρα απόδοσης και τα όρια όσον αφορά την αγορά 
δικαιωμάτων από άλλους τομείς. Το σημείο αυτό δεν λήφθηκε υπόψη από το Συμβούλιο, 
είναι όμως πολύ σημαντικό για την αξιοπιστία της περιβαλλοντικής πολιτικής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

7. ΜΚΑ και ΚΕ

Το όριο για τα ΜΚΑ ορίστηκε από το Συμβούλιο σε 15%. Η θέση του Κοινοβουλίου ήταν ότι 
θα έπρεπε να είναι ο μέσος όρος των άλλων συμμετεχόντων στο σύστημα. Για το διάστημα 
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μετά το 2013, τα δύο θεσμικά όργανα συμφωνούν ότι θα πρέπει να προσαρμοστεί στη γενική 
αναθεώρηση. Πρέπει να συζητηθεί, αν η ποσότητα ΜΚΑ που προβλέπεται στο γενικό ΣΕΕ 
επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών των αεροπορικών εταιριών. Πρέπει να εξεταστεί, με 
ποιο τρόπο μπορεί να διασφαλιστεί η αρχή της συμπληρωματικότητας.

8. Βάρος απογείωσης

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε τροπολογία για την επιβολή διαφορετικού συστήματος (σύστημα 
αντιστάθμισης) για τα μικρά αεροσκάφη (κάτω από 20.000 κιλά). Τούτο εξυπηρετεί κυρίως 
στη διευκόλυνση της εφαρμογής του συστήματος από τις ΜΜΕ. Το Συμβούλιο δεν δέχτηκε 
τη συγκεκριμένη τροπολογία αλλά πρότεινε άλλη παρέκκλιση, τη λεγόμενη ρήτρα de minimis
που σημαίνει σε γενικές γραμμές ότι εταιρίες που έχουν λιγότερες από μία πτήσεις την ημέρα 
προς και από αερολιμένα της ΕΕ δεν θα πρέπει να υπάγονται στο σύστημα. Η παρέκκλιση 
αυτή έχει άλλη παρενέργεια. Εξαιρεί από το σύστημα κυρίως μικρούς αερομεταφορείς από 
αναπτυσσόμενες χώρες. Σε κάθε περίπτωση, και οι δύο εξαιρέσεις αφορούν εν μέρει τους 
ίδιους αερομεταφορείς. Ο εισηγητής προτείνει να γίνει δεκτή η ρήτρα de minimis που 
προτείνει το Συμβούλιο, αλλά να βασίζεται στις εκπομπές CO2 και όχι στον αριθμό των 
πτήσεων, γιατί σημασία έχει η επίπτωση στο περιβάλλον.

9. Απομακρυσμένες περιφέρειες

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε δύο τροπολογίες για την αντιμετώπιση των αναγκών των 
απομακρυσμένων περιφερειών. Μέρος των εσόδων από τη δημοπράτηση να 
χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων στις απομακρυσμένες 
περιφέρειες, στη δε διάθεση αδειών να λαμβάνεται υπόψη η ιδιαίτερη κατάστασή τους. Το 
Συμβούλιο απέρριψε τις δύο αυτές προτάσεις αλλά πρότεινε στη θέση τους παρέκκλιση για 
ορισμένες πτήσεις μεταξύ απομακρυσμένων περιφερειών. Πρέπει να εξεταστεί αν η 
συγκεκριμένη πρόταση θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στο διεθνή διάλογο. Ο 
εισηγητής προτιμά να εμμείνει στη θέση του Κοινοβουλίου κατά τη πρώτη ανάγνωση, 
δηλαδή: καμιά παρέκκλιση, αλλά αντιμετώπιση των αναγκών των απομακρυσμένων 
περιφερειών στο πλαίσιο της διανομής των εσόδων και της διάθεσης δικαιωμάτων. 

10. Αποθεματικό για ανάπτυξη και νεοεισερχομένους

Το Κοινοβούλιο ζήτησε τη δημιουργία αποθεματικών για νεοεισερχομένους και για ταχέως 
αναπτυσσόμενους αερομεταφορείς. Το Συμβούλιο αποδέχτηκε την ιδέα, τροποποιώντας την 
ωστόσο σημαντικά. Ο εισηγητής θεωρεί ότι στην προκειμένη περίπτωση η κοινή θέση είναι 
αποδεκτή.

11. Έσοδα από τη δημοπράτηση

Η σημαντικότερη διαφορά μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου έγκειται ίσως στην 
αξιοποίηση των εσόδων από τη δημοπράτηση. Το Κοινοβούλιο υποστήριξε την πρόταση της 
Επιτροπής, που προβλέπει σαφή προορισμό των εσόδων, προσθέτοντάς της ορισμένα 
σημαντικά σημεία, όπως η μείωση της φορολογίας για τα φιλοπεριβαλλοντικά μέσα 
μεταφοράς και οι επενδύσεις για τεχνολογία καθαρών αεροσκαφών. Το Συμβούλιο αγνόησε 
την τροπολογία του Κοινοβουλίου και υπογράμμισε ρητά ότι δεν είναι αποδεκτός σε καμιά 
περίπτωση ο καθορισμός συγκεκριμένου προορισμού.
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Ο εισηγητής έχει πλήρη επίγνωση της πολιτικής διάστασης του θέματος για τους υπουργούς 
οικονομικών.

Από την άλλη πλευρά, η θέση του Κοινοβουλίου είναι απόλυτα δικαιολογημένη από  νομική 
και πολιτική σκοπιά.

Ο εισηγητής έχει τα ακόλουθα επιχειρήματα για την επαναφορά της τροπολογίας του 
Κοινοβουλίου από την πρώτη ανάγνωση:

I. Αν τα χρήματα από τη δημοπράτηση πηγαίνουν στους εθνικούς 
προϋπολογισμούς χωρίς συγκεκριμένο προορισμό, και δεν αντιμετωπίζονται οι 
ανάγκες των τρίτων χωρών, π.χ. για προσαρμογή, θα είναι δυσκολότερο από 
πολιτική άποψη να επιτευχθεί η στήριξη της πολιτικής μας για το κλίμα από 
τρίτες χώρες.

II. Αν το αποτέλεσμα του συστήματος συνίσταται απλώς σε αύξηση εσόδων για 
τους υπουργούς οικονομικών, και οι πολίτες που έχουν φιλοπεριβαλλοντική 
συμπεριφορά, π.χ. χρησιμοποιώντας λεωφορείο ή τραίνο αντί για αεροπλάνο, 
δεν έχουν όφελος, είναι δυσκολότερο να δικαιολογηθεί η πολιτική. Η μείωση 
της φορολογίας για τα φιλοπεριβαλλοντικά μέσα μεταφοράς είναι 
αποφασιστικής σημασίας για να πειστούν οι πολίτες ότι δεν μαζεύουμε απλώς 
χρήματα αλλά στηρίζουμε περιβαλλοντική δράση.

III. Η ίδια λογική ισχύει για τις επενδύσεις σε έρευνα και τεχνολογία καθαρών 
αεροσκαφών. Πρέπει να αποφευχθεί η εντύπωση ότι το σύστημα συλλέγει 
απλώς χρήματα για τους υπουργούς οικονομικών χωρίς να αντιμετωπίζει το 
πραγματικό πρόβλημα.


