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FORSLAG

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

1. understreger, at internaliseringen af de eksterne omkostninger ved transport (lokale 
emissioner, CO2-emissioner, fragmenterede naturlige levesteder og udgifter til 
sundhedsvæsen) i transportpriserne på en fair, ikke-diskriminerende måde fordelt over 
samtlige transportmidler ville føre til et miljøvenligt valg af transportmiddel;

2. henleder opmærksomheden på den forudsagte tendens til en højere grad af urbanisering af 
vort samfund og følgelig en øget betydning af fysisk planlægning og attraktive kollektive 
transportsystemer, især hvad angår transport i byer;  

3. finder det af afgørende betydning, at de luftkvalitetsnormer, der er fastlagt i EU-
lovgivningen, overholdes i betragtning af stigningen i åndedrætslidelser og andre 
sygdomme som følge af luftforurening, der hovedsageligt skyldes trafikken; går især hvad 
angår byer ind for lavemissionszoner og trafikstøjdæmpende foranstaltninger, som 
tilskynder folk til at spadsere og cykle;

4. påpeger, at der bør lægges større vægt på støjreduktion, eftersom der er blevet konstateret 
adskillige forskellige indvirkninger heraf på menneskers helbred og livskvalitet;

5. erkender, at der inden for vejtransport er sket en betydelig nedgang i emissionerne af 
særlige partikler (PM10), forsurende stoffer og ozonprækursorer, men er stadig foruroliget 
over omfanget af nitrogenoxider og fine partikler (Term-rapporten 20081, tabel 5.1); er 
især skuffet over dens CO2-emissioner, som i perioden fra 1990-2006 steg med 28 % 
sammenlignet med en reduktion på 3 % i de andre sektorer; opfordrer til, at fragttrafikken 
gradvist flyttes fra vej til jernbane; 

6. er foruroliget over de forventede emissioner af SOx og NOx fra søtransport, som omtrent 
vil svare til landbaseret transport i 2020, og Den Internationale Søfartsorganisations 
(IMO) mislykkede forsøg på at indføre et system til mindskelse af CO2-emissioner; 
anmoder derfor om, at søtransporten medtages i EU’s emissionshandelsordning;

7. mener, at forskning og udvikling (F&U) må være nøglefaktoren i vor stræben efter en 
bæredygtig fremtid for transport, eftersom kun en radikal teknologisk overgang kan 
resultere i de stærkt efterspurgte emissionsreduktioner og overgangen til CO2-fattig 
transport; opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at fastlægge 
drivkræfterne i og hindringerne for eventuel innovation som følge af F&U og at prioritere 
investeringer i miljøvenlig infrastruktur; 

8. opfordrer Kommissionen til at fortsætte sin udveksling af bedste praksis, f.eks. som et led 
i CIVITAS-initiativet, som giver byerne mulighed for at lære af hinandens praksis. 

                                               
1 "Transport at a crossroads". TERM 2008: indicators tracking transport and environment in the European 
Union" - EEA Report No 3/2009. (EEA-rapport nr. 3/2009 - "Transport ved en skillevej. TERM 2008: 
indikatorer for transport og miljø i Den Europæiske Union").


