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VASTUVÕETUD TEKSTID 
 

P8_TA(2017)0477 

ELi heitkogustega kauplemise süsteem (ELi HKS): kehtivate piirangute 

kohaldamise jätkamine lennutegevuse ulatuse suhtes ja ettevalmistumine 

üleilmse turupõhise meetme rakendamiseks alates 2021. aastast ***I 

Euroopa Parlamendi 12. detsembri 2017. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku 

kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse 

direktiivi 2003/87/EÜ, et jätkata kehtivate piirangute kohaldamist lennutegevuse ulatuse 

suhtes ja teha ettevalmistusi üleilmse turupõhise meetme rakendamiseks alates 

2021. aastast (COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD)) 

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

(COM(2017)0054), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 192 

lõiget 1, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku 

(C8-0028/2017), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3, 

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 31. mai 2017. aasta arvamust1, 

– pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega, 

– võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 69f lõike 4 alusel 

heakskiidetud esialgset kokkulepet ja nõukogu esindaja poolt 27. oktoobri 2017. aasta 

kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa 

Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59, 

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ja tööstuse, 

teadusuuringute ja energeetikakomisjoni ning transpordi- ja turismikomisjoni 

                                                 
1  ELT C 288, 31.8.2017, lk 75. 



 

 

arvamusi (A8-0258/2017), 

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha1; 

2. kiidab heaks Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavalduse, mis on lisatud 

käesolevale resolutsioonile; 

3. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 

oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;  

4. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 

komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele. 

                                                 
1  Käesolev seisukoht asendab 13. septembril 2017. aastal vastuvõetud 

muudatusettepanekud (Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0338). 



 

 

P8_TC1-COD(2017)0017 

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 12. detsembril 

2017. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 

(EL) …/…, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, et jätkata kehtivate piirangute 

kohaldamist lennutegevuse ulatuse suhtes ja teha ettevalmistusi ülemaailmse turupõhise 

meetme rakendamiseks alates 2021. aastast 

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi 

seisukoht õigusakti (määrus (EL) 2017/2392) lõplikule kujule). 



 

 

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA 

EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI AVALDUS 

ICAOs üleilmse turupõhise meetme rakendamisel tehtava töö tulemus mängib keskset rolli 

kõnealuse meetme tõhususe tagamisel ja lennundussektori tulevase panuse andmisel Pariisi 

kokkuleppe kohaste eesmärkide saavutamiseks. On oluline, et ICAO liikmesriigid, 

õhusõidukite käitajad ja kodanikuühiskond oleksid jätkuvalt ICAO töösse kaasatud. Sellega 

seoses peab ICAO tegutsema täiesti läbipaistvalt ja olema kontaktis kõigi sidusrühmadega, et 

neid aegsasti teavitada töö edenemisest ja tehtud otsustest. 


