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P8_TA(2017)0477
ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos
sistema (ES ATLPS): dabartinių direktyvos taikymo aviacijos veiklai
apribojimų išlaikymas ir pasirengimas nuo 2021 m. įgyvendinti pasaulinę
rinkos priemonę ***I
2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva
2003/87/EB, siekiant išlaikyti dabartinius jos taikymo aviacijos veiklai apribojimus ir
pasirengti nuo 2021 m. įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę (COM(2017)0054 – C80028/2017 – 2017/0017(COD))
(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)
Europos Parlamentas,
–

atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai
(COM(2017)0054),

–

atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir
192 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C80028/2017),

–

atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–

atsižvelgdamas į 2017 m. gegužės 31 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų
komiteto nuomonę1,

–

pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–

atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal
Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį, ir į 2017 m. spalio 27 d. laišku Tarybos
atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos
Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–

atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą
ir Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto bei Transporto ir turizmo
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komiteto nuomones (A8-0258/2017),
1.

priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją1;

2.

pritaria Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendram pareiškimui, pridėtam prie
šios rezoliucijos;

3.

ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą
pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

4.

paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams
parlamentams.
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Ši pozicija pakeičia 2017 m. rugsėjo 13 d. priimtus pakeitimus (Priimti tekstai,
P8_TA(2017)0338).

P8_TC1-COD(2017)0017
Europos Parlamento pozicija, priimta 2017 m. gruodžio 12 d. per pirmąjį svarstymą,
siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) .../..., kuriuo iš dalies
keičiama Direktyva 2003/87/EB, siekiant išlaikyti dabartinius jos taikymo aviacijos
veiklai apribojimus ir pasirengti nuo 2021 m. įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę
(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį
teisės aktą, Reglamentą (ES) 2017/2392.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS
EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS PAREIŠKIMAS
ICAO darbo, susijusio su pasaulinės rinkos priemonės įgyvendinimu, rezultatai yra itin
svarbūs siekiant užtikrinti jos veiksmingumą ir būsimą aviacijos sektoriaus indėlį
įgyvendinant tikslus pagal Paryžiaus susitarimą. Svarbu, kad ICAO valstybės narės, orlaivių
naudotojai ir pilietinė visuomenė toliau dalyvautų šiame ICAO darbe. Atsižvelgiant į tai,
ICAO turės veikti visiškai skaidriai ir laiku teikti visiems suinteresuotiesiems subjektams
informaciją apie pažangą ir sprendimus.

