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Systém EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS): pokračovanie súčasných 

obmedzení rozsahu pôsobnosti v súvislosti s leteckými činnosťami 

a príprava na vykonávanie globálneho trhového opatrenia od roku 2021 

***I 

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. decembra 2017 o návrhu 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení smernica 2003/87/ES na 

účely pokračovania súčasných obmedzení rozsahu pôsobnosti v súvislosti s leteckými 

činnosťami a prípravy na vykonávanie globálneho trhového opatrenia od roku 2021 

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

 

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0054), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 192 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej 

únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-

0028/2017), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 31. mája 

20171, 

– po porade s Výborom regiónov, 

– so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f 

ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 27. 

októbra 2017, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 

Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 

potravín a stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre dopravu 

                                                 
1  Ú. v. EÚ C 288, 31.8.2017, s. 75. 



 

 

a cestovný ruch (A8-0258/2017), 

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní1; 

2. schvaľuje spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré je 

uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu; 

3. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má 

v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;  

4. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 

parlamentom. 

  

                                                 
1  Táto pozícia nahrádza pozmeňujúce návrhy prijaté 13. septembra 2017 (Prijaté texty, 

P8_TA(2017)0338). 



 

 

P8_TC1-COD(2017)0017 

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 12. decembra 2017 na účely 

prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/..., ktorým sa mení 

smernica 2003/87/ES na účely pokračovania súčasných obmedzení rozsahu pôsobnosti 

v súvislosti s činnosťami leteckej dopravy a na účely prípravy na vykonávanie 

globálneho trhového opatrenia od roku 2021 

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho 

parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2017/2392.) 

 

 

  



 

 

PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU 

VYHLÁSENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE 

Výsledok práce ICAO týkajúcej sa vykonávania globálneho trhového opatrenia je kľúčový z 

hľadiska jeho účinnosti a budúceho príspevku sektora leteckej dopravy k dosiahnutiu cieľov v 

rámci Parížskej dohody. Je dôležité, aby sa do tejto práce ICAO naďalej zapájali členské štáty 

ICAO, prevádzkovatelia lietadiel a občianska spoločnosť. V tejto súvislosti bude ICAO 

musieť konať úplne transparentne a osloviť všetky zainteresované strany s cieľom včas ich 

informovať o dosiahnutom pokroku a prijatých rozhodnutiach. 

 


