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P8_TA(2017)0477 

Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ): 

συνέχιση των ισχυόντων περιορισμών του πεδίου εφαρμογής για τις 

αεροπορικές δραστηριότητες και προετοιμασία για την εφαρμογή ενός 

παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου από το 2021 ***I 

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά 

με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 

τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ για τη συνέχιση των ισχυόντων περιορισμών του 

πεδίου εφαρμογής για τις αεροπορικές δραστηριότητες και την προετοιμασία για την 

εφαρμογή ενός παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου από το 2021 (COM(2017)0054 – C8-

0028/2017 – 2017/0017(COD)) 

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

(COM(2017)0054), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 192 παράγραφος 1 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 

υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0028/2017), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 

31ης Μαΐου 20171, 

– αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, 

– έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή 

σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του 

εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 27ης Οκτωβρίου 2017, να εγκρίνει τη 

θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

                                                 
1  ΕΕ C 288 της 31.8.2017, σ. 75. 



 

 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 

Ασφάλειας των Τροφίμων, καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, 

Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0258/2017), 

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω1· 

2. εγκρίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που 

επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα· 

3. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την 

αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν 

προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις· 

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 

στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια. 

                                                 
1  Η παρούσα θέση αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στις 13 Σεπτεμβρίου 

2017 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0338). 



 

 

P8_TC1-COD(2017)0017 

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 

12 Δεκεμβρίου 2017 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2017/... του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ για τη 

συνέχιση των ισχυόντων περιορισμών του πεδίου εφαρμογής για τις αεροπορικές 

δραστηριότητες και για την προετοιμασία για την εφαρμογή ενός παγκόσμιου 

αγορακεντρικού μέτρου από το 2021 

 

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του 

Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2017/2392.)  



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Τα αποτελέσματα των εργασιών του ΔΟΠΑ σχετικά με την εφαρμογή του παγκόσμιου 

αγορακεντρικού μέτρου είναι καθοριστικής σημασίας για την αποτελεσματικότητά του καθώς 

και για τη μελλοντική συμβολή του τομέα των αερομεταφορών στην επίτευξη των στόχων 

στο πλαίσιο της Συμφωνίας των Παρισίων. Είναι σημαντικό τα κράτη μέλη του ΔΟΠΑ, οι 

φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών και η κοινωνία των πολιτών να συνεχίσουν να 

συμμετέχουν ενεργά στις εργασίες του ΔΟΠΑ. Στην συνάρτηση αυτή είναι ανάγκη ο ΔΟΠΑ 

να ενεργεί με απόλυτη διαφάνεια και να προσεγγίζει όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς για 

να τους ενημερώνει εγκαίρως σχετικά με την πρόοδο και τις αποφάσεις. 

 


