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ETTEPANEKUD
Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse
komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:
A. võttes arvesse komisjoni 27. septembri 2005. aasta teatist KOM(2005)0459,
1. jagab komisjoni arvamust, et lennunduse kaasamine Euroopa Liidu heitkogustega
kauplemise süsteemi (EU-ETS) on kõige kohasem teguviis;
2. on arvamusel, et vajatakse ühtset Euroopa lähenemist ja et erinevate meetmete kuhjumist
tuleks vältida;
3. on arvamusel, et süsteemi tuleks kohaldada kõigile ELi sisestele ja EList lähtuvatele
lendudele sõltumata asjaomase lennufirma päritoluriigist;
4. arvab siiski, et lõplikku otsust süsteemi kohaldamisala kohta ei tohiks teha enne, kui on
uuritud selle mõju Euroopa lennunduse konkurentsivõimele;
5. on arvamusel, et tarbetuid (kaubandus)vaidlusi ja/või kohtumenetlusi tuleb vältida;
6. rõhutab, et EL peab hiljemalt Rahvusvahelise Tsiviillennundusorganisatsiooni (ICAO)
kohtumisel oktoobris 2007 saama mitteliikmesriikidelt (eelkõige USAlt, Hiinalt,
Singapurilt, Austraalialt ja Araabia Ühendemiraatidelt) konkreetsed kinnitused, sest vaid
sel juhul on võimalik rajada rahuldav ülemaailmne süsteem, mis hõlmaks juba algusest
EMP riike;
7. on arvamusel, et süsteem peaks piirduma üksnes süsinikdioksiidiga;
8. ei välista kohalike lisameetmete võtmise vajadust tulevikus;
9. on arvamusel, et heiteõiguste üldisel jaotamisel üksikutele lennuettevõtjatele, mis peab
toimuma ELi tasandil, tuleb arvesse võtta Euroopa lennunduse kasvu ning et seetõttu
tuleks lennundus integreerida olemasolevasse sektoritevahelisse heitkogustega kauplemise
süsteemi;
10. on arvamusel, et heiteõiguste jagamisel üksikutele lennuettevõtjatele tuleks võtta arvesse
nende lennuettevõtjate keskkonnaalast tegevust;
11. on seisukohal, et otsuseid võimalike maksude kohta ei tuleks teha selles raamistikus, vaid
komisjoni väljapakutava mudeli ja strateegia alusel kõigi transpordiliikide väliskulude
koormamise kohta;
12. peab ühtlasi oluliseks järgida jätkuvalt õhusõidukite ja helikopterite energiatõhususe
parandamise teaduslikke ja tehnilisi eesmärke;
13. rõhutab, et meetmed tehnoloogiliste uuenduste soodustamiseks kosmose- ja
lennundussektoris teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi raames ning ühtse
õhuruumi õigusaktidest tulenevad meetmed lennuliikluse korraldamise täiustamiseks on
heitkoguste vähendamisel määrava tähtsusega;
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14. kutsub komisjoni üles näitama initsiatiivi lennujuhtimise (ATC) / lennuliikluse
korraldamise (ATM) täiustamiseks projekti SESAR ning ühtse õhuruumi õigusaktide
raames, eesmärgiga saavutada lendude suurem energiatõhusus ning
kondensatsioonijälgede vähendamine või ärahoidmine;
15. kutsub komisjoni üles tagama, et eraldised teadusuuringute ja arendustegevuse
seitsmendast raamprogrammist tehtaks uurimisalase koostöö raames eesmärgiga
parandada keskkonda ning suurendada õhusõidukite ja helikopterite mootorite
energiatõhusust.
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