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PIEŅEMTIE TEKSTI 
 

P8_TA(2017)0477 

ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ES ETS): pašreizējo darbības 

jomas ierobežojumu saglabāšana attiecībā uz aviācijas darbības darbībām 

un sagatavošanās globālā tirgus pasākuma ieviešanai no 2021. gada ***I 

Eiropas Parlamenta 2017. gada 12. decembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu 

Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK nolūkā 

saglabāt pašreizējo darbības jomas ierobežojumu attiecībā uz aviācijas darbības 

darbībām un sagatavoties globālā tirgus pasākuma ieviešanai no 2021. gada 

(COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD)) 

 

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 

(COM(2017)0054), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 192. panta 

1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8–0028/2017), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu, 

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2017. gada 31. maija 

atzinumu1, 

– pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju, 

– ņemot vērā provizorisko vienošanos, kuru atbildīgā komiteja apstiprinājusi saskaņā ar 

Reglamenta 69.f panta 4. punktu, un Padomes pārstāvja 2017. gada 27. oktobra vēstulē 

pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par 

Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu, 

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu, 

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu, 

kā arī Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas un Transporta un tūrisma 

komitejas atzinumus (A8-0258/2017), 

                                                 
1  OV C 288, 31.8.2017., 75. lpp. 



1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju1; 

2. apstiprina Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgo paziņojumu, kas 

pievienots šai rezolūcijai; 

3. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā šo priekšlikumu aizstāj 

ar citu tekstu, būtiski groza vai ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt;  

4. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 

dalībvalstu parlamentiem. 

                                                 
1  Ar šo nostāju aizstāj 2017. gada 13. septembrī pieņemtos grozījumus (Pieņemtie teksti 

P8_TA(2017)0338). 



P8_TC1-COD(2017)0017 

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2017. gada 12. decembrī, lai 

pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/..., ar ko groza Direktīvu 

2003/87/EK, lai saglabātu pašreizējos darbības jomas ierobežojumus attiecībā uz 

aviācijas darbībām un sagatavotos globāla tirgus pasākuma īstenošanai no 2021. gada 

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst 

galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) 2017/2392.) 

 

  



NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS 

EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES UN KOMISIJAS PAZIŅOJUMS 

ICAO darba rezultāts globālā tirgus pasākuma īstenošanā ir būtisks tā efektivitātei un aviācijas 

nozares turpmākam ieguldījumam Parīzes nolīgumā izvirzīto mērķu sasniegšanai. Svarīgi, lai 

ICAO dalībvalstis, gaisakuģu operatori un pilsoniskā sabiedrība turpinātu iesaistīties šajā 

ICAO darbā. Šajā sakarā ICAO būs jārīkojas pilnīgi pārredzami un jāīsteno saziņa ar visām 

ieinteresētajām personām, lai tās savlaicīgi informētu par sasniegto un lēmumiem. 

 


