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TEKSTY PRZYJĘTE 
 

P8_TA(2017)0477 

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS): kontynuowanie 

obecnego ograniczenia zakresu działalności lotniczej i przygotowanie do 

wdrożenia globalnego środka rynkowego od 2021 r. ***I 

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w 

sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

zmieniającego dyrektywę 2003/87/WE w celu kontynuowania obecnego ograniczenia 

zakresu działalności lotniczej i przygotowania do wdrożenia globalnego środka 

rynkowego od 2021 r. (COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD)) 

 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

(COM(2017)0054), 

– uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 192 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 

Komisję (C8-0028/2017), 

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 

31 maja 2017 r.1, 

– po konsultacji z Komitetem Regionów, 

– uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo 

właściwą na podstawie art. 69f ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 27 

października 2017 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia stanowiska 

Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając art. 59 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 

                                                 
1  Dz.U. C 288 z 31.8.2017, s. 75. 



 

 

Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Przemysłu, Badań 

Naukowych i Energii, jak również Komisji Transportu i Turystyki (A8-0258/2017), 

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu1; 

2. zatwierdza wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji załączone 

do niniejszej rezolucji; 

3. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 

wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;  

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 

i Komisji oraz parlamentom narodowym. 

                                                 
1  Niniejsze stanowisko zastępuje poprawki przyjęte dnia 13 września 2017 r. (Teksty przyjęte, 

P8_TA(2017)0338). 



 

 

P8_TC1-COD(2017)0017 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 

grudnia 2017 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2017/...  zmieniającego dyrektywę 2003/87/WE w celu utrzymania obecnych ograniczeń 

zakresu zastosowania w odniesieniu do działań lotniczych i w celu przygotowania 

wdrożenia globalnego środka rynkowego po 2021 r. 

 

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko 

Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2017/2392.) 



 

 

ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ 

WSPÓLNE OŚWIADCZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, 

RADY I KOMISJI: 

Wynik prac ICAO dotyczących wdrożenia globalnego środka rynkowego ma kluczowe 

znaczenie dla skuteczności tego środka oraz dla przyszłego wkładu sektora lotnictwa w 

realizację celów wynikających z porozumienia paryskiego. Ważne jest, by w pracach ICAO 

nadal uczestniczyły państwa członkowskie ICAO, operatorzy statków powietrznych oraz 

społeczeństwo obywatelskie. W tym kontekście ICAO będzie musiała działać całkowicie 

przejrzyście oraz terminowo informować wszystkie zainteresowane strony o postępach i 

decyzjach. 


