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NÁVRHY
Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a
bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby začlenil do svého návrhu usnesení následující
návrhy:
A. s ohledem na sdělení Komise KOM(2005)0459 ze dne 27. září 2005,
1. sdílí názor Komise, že začlenění letectví do Evropského systému obchodování s emisemi
(EU–ETS) je nejvhodnějším nástrojem;
2.

je toho názoru, že je třeba koordinovaného evropského přístupu a snahy o vyvarování se
změti neslučitelných opatření;

3. domnívá se, že by systém měl být uplatňován na všechny lety v EU a z EU, bez ohledu na
zemi původu dané letecké společnosti;
4. domnívá se však, že ke konečnému rozhodnutí o rozsahu uplatňování systému by mělo
dojít až poté, co bude provedena studie o dopadu na konkurenceschopnost evropské
letecké dopravy;
5. zdůrazňuje, že by se mělo předejít zbytečným obchodním sporům a/nebo soudním
řízením;
6. zdůrazňuje, že EU musí nejpozději na schůzi Mezinárodní organizace pro civilní letectví
(ICAO) v říjnu 2007 obdržet konkrétní příslib od třetích zemí (především od Spojených
států, Číny, Singapuru, Austrálie a Spojených arabských emirátů), neboť pouze v tom
případě bude moci být vytvořen odpovídající globální systém, zahrnující od počátku země
EEA;
7. domnívá se, že se systém musí omezit na CO2;
8. nevylučuje, že v budoucnosti budou muset být zavedena doprovodná místní opatření;
9. domnívá se, že celkové přidělování leteckých práv, které by se mělo uskutečňovat na
úrovni EU, musí brát v potaz růst evropského letectví a že by proto letectví mělo být
začleněno do stávajícího mezisektorového systému obchodování s emisemi;
10. domnívá se, že při přidělování práv jednotlivým leteckým společnostem by se měl
zohlednit environmentální výkon těchto leteckých společností;
11. domnívá se, že by o případných poplatcích nemělo být rozhodnuto v tomto rámci, ale na
základě modelu a strategie, které navrhne Evropská komise, pro předávání externích
nákladů všech způsobů dopravy;
12. věří, že je třeba využívat jiných prostředků, aby mohly být sledovány vědecké a technické
cíle zvyšování energetické účinnosti letadel a vrtulníků;
13. zdůrazňuje, že opatření v rámci sedmého rámcového výzkumného programu k podpoře
technologických inovací v sektoru letectví a lepší řízení letového provozu plynoucí z
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legislativy Jednotného evropského nebe mají rozhodující význam tam, kde je zájem na
snižování emisí;
14. vyzývá Komisi, aby vyvinula iniciativu za účelem zlepšování ATC/ATM v rámci projektu
SESAR a legislativy Jednotného evropského nebe, zaměřenou na větší energetickou
účinnost letů a na omezení či úplné odstranění kondenzačních stop;
15. vyzývá Komisi, aby zajistila, že finanční prostředky vyhrazené na sedmý rámcový
program pro výzkum a vývoj budou rozdělovány pod hlavičkou spolupráce v oblasti
výzkumu se zřetelem na zlepšování environmentální a energetické účinnosti leteckých a
vrtulníkových motorů.
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