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FORSLAG
Transport- og Turismeudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det
beslutningsforslag, det vedtager:
A.

der henviser til Kommissionens meddelelse af 27. september 2005 (KOM(2005)0459),

1.

deler Kommissionens holdning gående ud på, at luftfartens inddragelse i den europæiske
emissionshandelsordning (EU-ETS) er det bedst egnede virkemiddel;

2.

mener, at der er behov for en fælles europæisk indfaldsvinkel, og at man bør undgå et
miskmask af forskellige foranstaltninger;

3.

er af den opfattelse, at ordningen må finde anvendelse på alle flyvninger inden for EU og
flyvninger, som udgår fra EU, uanset luftfartsselskabernes oprindelseslande;

4.

finder dog, at der forud for en definitiv afgørelse om ordningens rækkevidde bør
gennemføres en undersøgelse af konsekvenserne for den europæiske luftfartsbranches
konkurrenceevne;

5.

påpeger i den forbindelse, at unødige (handels)konflikter og/eller juridiske procedurer må
undgås;

6.

understreger, at EU senest på ICAO-mødet i oktober 2007 må skaffe sig konkrete tilsagn
fra tredjelande (navnlig USA, Kina, Singapore, Australien og De Forenede Arabiske
Emirater), fordi der kun således kan tilvejebringes en fyldestgørende
verdensomspændende ordning, som lige fra starten skal omfatte EØS-landene;

7.

mener, at systemet må begrænses til CO2;

8.

udelukker ikke, at der i fremtiden også må træffes (lokale) ledsageforanstaltninger;

9.

finder, at der ved den samlede tildeling af rettigheder for luftfarten, der skal ske på EUplan, må tages hensyn til væksten i den europæiske luftfart, og at luftfarten derfor skal
inddrages i den eksisterende tværsektorielle emissionshandelsordning;

10. mener, at der ved fordelingen af rettigheder til individuelle luftfartsselskaber skal tages
hensyn til disse luftfartsselskabers resultater på miljøområdet;
11. påpeger, at afgørelser om eventuelle afgifter ikke skal træffes i dette regi, men på
grundlag af et forslag fra Kommissionen om en model og strategi for internalisering af de
eksterne omkostninger for alle transportformer;
12. mener, at det er nødvendigt at fortsætte de videnskabelige og tekniske bestræbelser på at
forbedre energieffektiviteten for fly og helikoptere;
13. påpeger, at de foranstaltninger under det syvende rammeprogram for forskning, der skal
fremme teknologiske innovationer i luft- og rumfartssektoren og en bedre forvaltning af
lufttrafikken gennem lovgivningen om det fælles europæiske luftrum, er af afgørende
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betydning, når det gælder en reduktion af emissionerne;
14. opfordrer Kommissionen til at tage initiativ til at forbedre ATC/ATM inden for
rammerne af SESAR-projektet og lovgivningen om det fælles europæiske luftrum med
det formål at opnå større energieffektivitet for flyvninger og reduktion eller hindring af
kondensstriber;
15. opfordrer Kommissionen til at sikre, at bevillingerne til det syvende rammeprogram for
forskning og udvikling, for så vidt angår forskningssamarbejdet, tildeles til forskning i
udvikling på miljøområdet og forbedring af fly- og helikoptermotorers energieffektivitet.
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