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PŘIJATÉ TEXTY 
 

P8_TA(2017)0477 

Systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS): pokračující platnost 

stávajících omezení rozsahu činností v oblasti letectví a příprava provádění 

celosvětového tržního opatření od roku 2021 ***I 

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2017 o návrhu 

nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice 2003/87/ES, aby dále 

platila stávající omezení rozsahu činností v oblasti letectví a aby se připravilo provádění 

celosvětového tržního opatření od roku 2021 (COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 

2017/0017(COD)) 

 

(Řádný legislativní postup: první čtení) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 

(COM(2017)0054), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 192 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v 

souladu  se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0028/2017), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 31. 

května 20171, 

– po konzultaci s Výborem regionů, 

– s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 

jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 27. října 2017 

zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování 

Evropské unie, 

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

a stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro dopravu 

a cestovní ruch (A8-0258/2017), 

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení2; 

                                                 
1  Úř. věst. C 288, 31.8.2017, s. 75. 
2  Tento postoj nahrazuje pozměňovací návrhy přijaté dne 13. září 2017 (Přijaté texty, 

P8_TA(2017)0338). 



 

 

2. schvaluje společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise, které je 

přílohou tohoto usnesení; 

3. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným 

textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit; 

4. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i 

vnitrostátním parlamentům. 



 

 

P8_TC1-COD(2017)0017 

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 12. prosince 2017 k přijetí 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) .../..., kterým se mění směrnice 

2003/87/ES, aby nadále platila stávající omezení rozsahu činností v oblasti letectví a aby 

se připravilo provádění celosvětového tržního opatření od roku 2021 

 

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu 

odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2017/2392.) 

  



 

 

PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ 

PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE 

 

Výsledek práce organizace ICAO na provádění celosvětového tržního opatření má klíčový 

význam pro jeho účinnost a pro budoucí příspěvek odvětví letectví k dosažení cílů Pařížské 

dohody. Je důležité, aby členské státy ICAO, provozovatelé letadel a občanská společnost 

byly do této činnosti ICAO i nadále zapojeny. V této souvislosti bude pro ICAO nezbytné, 

aby jednalo zcela transparentně a aby oslovilo všechny zúčastněné strany s cílem jim 

poskytovat včasné informace o pokroku a rozhodnutích. 

 


