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NÁVRHY
Výbor pre dopravu a cestovný ruch žiada Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a
bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor prijal do svojho návrhu uznesenia tieto návrhy:
A. so zreteľom na oznámenie Komisie KOM(2005)0459 z 27. septembra 2005,
1. súhlasí s názorom Komisie, že začlenenie leteckej dopravy do európskej schémy
obchodovania s emisiami (EU-ETS) je najvhodnejším nástrojom;
2. zastáva názor, že je potrebný spoločný európsky prístup a malo by sa zabrániť
nahromadeniu rozličných opatrení;
3. zastáva názor, že schéma sa musí uplatňovať pre všetky lety v rámci EÚ a z EÚ; bez
ohľadu na krajinu pôvodu príslušnej leteckej dopravnej spoločnosti;
4. domnieva sa však, že konečnému rozhodnutiu o rozsahu schémy musí predchádzať
výskum vplyvu na konkurencieschopnosť európskej leteckej dopravy;
5. konštatuje pritom, že je nevyhnutné predchádzať zbytočným (obchodným) konfliktom a
(alebo) súdnym procesom;
6. zdôrazňuje, že EÚ musí dostať konkrétne prísľuby od tretích krajín (najmä od USA, Číny,
Singapuru, Austrálie a Spojených arabských emirátov) najneskôr počas zasadnutia
Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO) v októbri 2007, lebo iba tak bude
možné zrealizovať zodpovedajúcu celosvetovú schému, zahŕňajúcu od samého počiatku
krajiny EEA;
7. domnieva sa, že schéma sa musí obmedziť na CO2;
8. nevylučuje, že v budúcnosti bude treba prijať aj sprievodné opatrenia (na miestnej
úrovni);
9. domnieva sa, že v súvislosti s úplným priznaním práv na obchodovanie s emisiami
jednotlivým leteckým spoločnostiam, ktoré sa musí uskutočniť na úrovni EÚ, treba
počítať s rastom európskej leteckej dopravy, a že letecká doprava by preto mala byť
začlenená do súčasnej medzisektorovej schémy obchodovania s emisiami;
10. vyjadruje názor, že pri prideľovaní práv na obchodovanie s emisiami jednotlivým
leteckým spoločnostiam treba zohľadniť výsledky týchto spoločností v oblasti životného
prostredia;
11. konštatuje, že rozhodnutia o možnom zdanení sa neprijímajú v tomto rámci, ale na
základe modelu a stratégie Komisie na výpočet externých nákladov pre všetky druhy
dopravy.
12. považuje okrem toho za potrebné naďalej sledovať vedecko-technické ciele zlepšenia
energetickej účinnosti lietadiel a vrtuľníkov;
13. poukazuje na to, že opatrenia siedmeho výskumného rámcového programu na podporu
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technologických inovácií v leteckom a raketovom odvetví a lepšieho riadenia vzdušnej
dopravy vyplývajúce z legislatívy Single Sky sú pre zníženie emisií rozhodujúce;
14. vyzýva Komisiu, aby sa ujala iniciatívy na zlepšenie ATC/ATM v rámci projektu SESAR
a legislatívy Single Sky, zameranej na väčšiu energetickú účinnosť letov a na obmedzenie
alebo predchádzanie kondenzačným pásom;
15. vyzýva Komisiu, aby zaručila, že finančné prostriedky na siedmy rámcový program
výskumu a rozvoja budú pridelené v rámci spoločného výskumu s cieľom zlepšiť životné
prostredie a energetickú efektívnosť motorov lietadiel a vrtuľníkov.
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