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PASIŪLYMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. atsižvelgdamas į 2005 m. rugsėjo 27 d. Komisijos komunikatą KOM(2005)0459, 

1. pritaria Komisijos nuomonei, kad pats tinkamiausias metodas – įtraukti aviaciją į Europos 
Sąjungos prekybos išmetamaisiais teršalais sistemą (ES PTS);

2. mano, kad reikalingas suderintas požiūris Europos lygmeniu ir kad reikia vengti sujungti 
skirtingas priemones;

3. mano, kad sistema turėtų būti taikoma visiems ES teritorijoje vykdomiems skrydžiams ir 
skrydžiams iš ES teritorijos, neatsižvelgiant į atitinkamos oro bendrovės kilmės šalį;

4. vis dėlto mano, kad galutinį sprendimą dėl sistemos aprėpties būtina priimti tik atlikus 
poveikio Europos aviacijos pramonės konkurencingumui tyrimą;

5. mano, kad būtina vengti nereikalingų prekybos ginčų ir (arba) ieškinių;

6. pažymi, kad ES ne vėliau kaip iki 2007 m. spalio mėnesį vyksiančio Tarptautinės civilinės 
aviacijos organizacijos (angl. ICAO) susitikimo iš trečiųjų šalių (ypač iš Jungtinių 
Amerikos Valstijų, Kinijos, Singapūro, Australijos ir Jungtinių Arabų Emyratų) privalo 
gauti aiškias garantijas, kad būtų sukurta tinkama pasaulinė sistema, į kurią iš pat pradžių 
būtų įtrauktos Europos ekonominės erdvės (EEE) šalys;

7. mano, kad sistema turi apsiriboti tik CO2;

8. neatmeta galimybės, kad ateityje būtų naudojamos ir papildomos vietinės priemonės;

9. mano, kad, atliekant bendrą išmetamųjų teršalų teisių paskirstymą atskiroms oro 
bendrovėms ES lygmeniu, privaloma atsižvelgti į Europos aviacijos augimą; taip pat 
mano, kad dėl šios priežasties aviacijos sektorius turi būti įtrauktas į esamą įvairių 
sektorių prekybos išmetamaisiais teršalais sistemą;

10. pažymi, kad, suteikiant išmetamųjų teršalų teises atskiroms oro bendrovėms, būtina 
atsižvelgti į tai, kaip šios oro bendrovės paiso aplinkosaugos reikalavimų;

11. mano, kad sprendimai dėl mokesčių neturėtų būti priimami pagal šią sistemą, bet juos 
reikėtų priimti remiantis Europos Komisijos parengtu modeliu ir strategija, kuriais 
siekiama apmokestinti visų transporto priemonių išorės išlaidas;

12. taip pat mano, kad reikia ir toliau siekti mokslinių ir techninių tikslų norint gerinti orlaivių 
ir malūnsparnių kuro sunaudojimo efektyvumą;

13. pažymi, kad, sprendžiant išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo klausimą, lemiamą reikšmę 
turi Septintosios mokslinių tyrimų pagrindų programos priemonės, skirtos technologinėms 
naujovėms kosminės ir civilinės aviacijos sektoriuje skatinti, ir geresnis oro eismo 
valdymas, kuriam sąlygas sudarys teisės aktai dėl bendro dangaus;
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14. ragina Komisiją, vykdant SESAR projektą ir įgyvendinant teisės aktus dėl bendro 
dangaus, imtis iniciatyvos gerinti oro eismo kontrolę (angl. ATC) ir oro eismo valdymą 
(angl. ATM) siekiant didinti kuro sunaudojimo efektyvumą skrydžių metu ir mažinti 
kondensacinių valkčių susiformavimą arba jų išvengti;

15. ragina Komisiją užtikrinti, kad Septintosios mokslinių tyrimų ir plėtros pagrindų 
programos asignavimai būtų skiriami pagal Bendrųjų mokslinių tyrimų antraštinę dalį 
siekiant pagerinti ekologiją ir orlaivių bei malūnsparnių variklių kuro sunaudojimo 
efektyvumą.
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