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USVOJENI TEKSTOVI 
 

P8_TA(2017)0477 

Sustav EU-a za trgovanje emisijskim jedinicama (EU ETS): nastavak 

postojećih ograničenja područja primjene za zrakoplovne djelatnosti i 

priprema provedbe globalne tržišno utemeljene mjere od 2021. ***I 

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 12. prosinca 2017. o Prijedlogu 

uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2003/87/EZ kako bi se 

nastavila postojeća ograničenja područja primjene za zrakoplovne djelatnosti i 

pripremila provedba globalne tržišno utemeljene mjere od 2021. (COM(2017)0054 – C8-

0028/2017 – 2017/0017(COD)) 

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje) 

Europski parlament, 

– uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću 

(COM(2017)0054), 

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 192. stavak 1. Ugovora o 

funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog 

Parlamentu (C8-0028/2017), 

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, 

– uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 31. 

svibnja 2017.1, 

– nakon savjetovanja s Odborom regija, 

– uzimajući u obzir privremeni sporazum koji je odobrio nadležni odbor u skladu s 

člankom 69.f stavkom 4. Poslovnika te činjenicu da se predstavnik Vijeća pismom od 

27. listopada 2017. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s 

člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, 

– uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika, 

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane i mišljenja 

Odbora za industriju, istraživanje i energetiku i Odbora za promet i turizam (A8-

0258/2017), 

                                                 
1  SL C 288, 31.8.2017., str. 75. 



 

 

1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju1; 

2. prihvaća zajedničku izjavu Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije priloženu ovoj 

Rezoluciji; 

3. poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili 

namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog; 

4. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i 

nacionalnim parlamentima. 

  

                                                 
1  Ovo stajalište zamjenjuje amandmane usvojene 13. rujna 2017. (Usvojeni tekstovi, 

P8_TA(2017)0338). 



 

 

P8_TC1-COD(2017)0017 

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 12. prosinca 2017. radi 

donošenja Uredbe (EU) .../... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 

2003/87/EZ kako bi se nastavila postojeća ograničenja područja primjene za 

zrakoplovne djelatnosti i pripremila provedba globalne tržišno utemeljene mjere od 

2021. 

(S obzirom da je postignut sporazum Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara 

konačnom zakonodavnom aktu, Uredbi (EU) 2017/2392.) 

  



 

 

 

PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI 

IZJAVA EUROPSKOG PARLAMENTA, VIJEĆA I KOMISIJE: 

Rezultat rada ICAO-a na provedbi globalne tržišno utemeljene mjere od ključne je važnosti za 

njezinu učinkovitost i za budući doprinos zrakoplovnog sektora postizanju ciljeva iz Pariškog 

sporazuma. Važno je da države članice ICAO-a, operatori zrakoplova i civilno društvo i dalje 

ostanu uključeni u rad ICAO-a na tom pitanju. U tom kontekstu ICAO će morati djelovati u 

potpunosti transparentno i sve dionike pravodobno izvješćivati o napretku i odlukama. 

 


