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SPREJETA BESEDILA 
 

P8_TA(2017)0477 

Sistem EU za trgovanje z emisijami (EU ETS): ohranitev obstoječih 

omejitev področja uporabe za letalske dejavnosti in priprava na izvajanje 

globalnega tržnega ukrepa po letu 2021 ***I 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. decembra 2017 o predlogu 

uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/87/ES zaradi 

ohranitve obstoječih omejitev področja uporabe za letalske dejavnosti in priprave na 

izvajanje globalnega tržnega ukrepa po letu 2021 (COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 

2017/0017(COD)) 

 

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 

(COM(2017)0054), 

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 192(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 

podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0028/2017), 

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 31. maja 

20171, 

– po posvetovanju z Odborom regij, 

– ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 

69f(4) Poslovnika, in zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 27. oktobra 2017, da bo 

odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju 

Evropske unije, 

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter mnenj 

Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter Odbora za promet in turizem (A8-
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0258/2017), 

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju1; 

2. odobri skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, priloženo tej 

resoluciji; 

3. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog spremeni ali ga 

namerava bistveno spremeniti; 

4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 

nacionalnim parlamentom. 

                                                 
1  To stališče nadomešča spremembe, sprejete 13. septembra 2017 (Sprejeta besedila, 

P8_TA(2017)0338). 



 

 

P8_TC1-COD(2017)0017 

 

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 12. decembra 2017 z 

namenom sprejetja Uredbe (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi 

Direktive 2003/87/ES zaradi ohranitve obstoječih omejitev področja uporabe za letalske 

dejavnosti in priprave na izvajanje globalnega tržnega ukrepa po letu 2021 

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako 

končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) 2017/2392.) 

 



 

 

PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI 

IZJAVA EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE 

Rezultati dela ICAO v zvezi z izvajanjem globalnega tržnega ukrepa so ključnega pomena za 

njegovo učinkovitost in za prispevek, ki ga lahko letalski sektor v prihodnje da k 

uresničevanju ciljev iz Pariškega sporazuma. Pomembno je, da pri tem delu ICAO še naprej 

sodelujejo njene države članice ter operaterji zrakoplovov in civilna družba. V zvezi s tem bo 

morala ICAO delovati popolnoma pregledno in si prizadevati za vzpostavitev stika z vsemi 

deležniki, da bi bili ti pravočasno seznanjeni z napredkom in odločitvami. 

 


