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Изменение 51
Marina Yannakoudakis

Предложение за регламент
Заглавие 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
определянето на правила и процедури за 
въвеждането на свързани с шума 
експлоатационни ограничения на
летищата в Съюза в рамките на 
балансирания подход и за отмяна на 
Директива 2002/30/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета

Предложение за
ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
определянето на правила и процедури за 
въвеждането на свързани с шума 
експлоатационни ограничения на 
летищата в Съюза в рамките на 
балансирания подход и за отмяна на 
Директива 2002/30/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета

Or. en

Изменение 52
Marina Yannakoudakis

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Устойчивото развитие е основна цел 
на общата транспортна политика. Това 
изисква интегриран подход, целящ да се 
осигури едновременно ефективното 
функциониране на транспортните 
системи на Съюза и защитата на 
околната среда.

(1) Устойчивото развитие е основна цел 
на общата транспортна политика. Това 
изисква интегриран подход, целящ да се 
осигури ефективното функциониране на 
транспортните системи на Съюза наред
със защитата на околната среда и 
здравето на гражданите.

Or. en

Изменение 53
Andrea Zanoni
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Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Устойчивото развитие на въздушния 
транспорт налага въвеждането на мерки, 
целящи намаляването на шумовото 
замърсяване, причинено от 
въздухоплавателните средства на 
летищата, където възникват особени 
проблеми с шума. Голям брой граждани 
на ЕС са изложени на високи нива на 
шум, което може да доведе до 
отрицателни последици за здравето.

(2) Устойчивото развитие на въздушния 
транспорт налага въвеждането на мерки, 
целящи намаляването на шумовото 
замърсяване, причинено от 
въздухоплавателните средства на 
летищата и в околностите им, където 
възникват особени проблеми с шума, в 
контекста на настоящите и 
бъдещите сценарии за кумулативно 
въздействие и риск. Голям брой 
граждани на ЕС са изложени на високи 
нива на шум, което може да доведе до 
отрицателни последици за здравето, по-
специално при нощни полети.

Or. it

Изменение 54
Marina Yannakoudakis

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Резолюция А33/7 на 
Международната организация за 
гражданско въздухоплаване (ИКАО) 
въвежда концепцията за „балансиран 
подход“ към управлението на шума и 
установява съгласуван метод за 
справяне с шума от 
въздухоплавателните средства. 
„Балансираният подход“ на ИКАО
следва да залегне в основата на 
регулирането на шума от 
въздухоплаването като глобална 
промишленост. Балансираният подход 
признава значението на съответните 
правни задължения, съществуващите 
споразумения, действащите закони и 

(4) Резолюция А33/7 на 
Международната организация за 
гражданско въздухоплаване (ИКАО) 
въвежда концепцията за „балансиран 
подход“ към управлението на шума и 
установява съгласуван метод за 
справяне с шума от 
въздухоплавателните средства. 
„Балансираният подход“ се 
съсредоточава върху четири основни 
елемента: намаляване на шума при 
източника; планиране и управление на 
използването на територията; 
работни процедури за намаляване на 
шума и експлоатационни ограничения 
на въздухоплавателните средства. 
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установените политики и не ги засяга. 
Включването на международните 
правила на балансирания подход в 
настоящия регламент следва значително 
да намали риска от международни 
спорове, в случай че превозвачи от 
трети държави бъдат засегнати от 
свързани с шума експлоатационни 
ограничения.

Тези принципи следва да залегнат в 
основата на регулирането на шума от 
въздухоплаването като глобална 
промишленост. Балансираният подход 
признава значението на съответните 
правни задължения, съществуващите 
споразумения, действащите закони и 
установените политики и не ги засяга. 
Включването на международните 
правила на балансирания подход в 
настоящия регламент следва значително 
да намали риска от международни 
спорове, в случай че превозвачи от 
трети държави бъдат засегнати от 
свързани с шума експлоатационни 
ограничения.

Or. en

Изменение 55
Marina Yannakoudakis

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Въвеждането на експлоатационни 
ограничения от държавите членки на 
летищата на Съюза за всеки случай 
поотделно, независимо че ограничава 
капацитета, може да допринесе за 
подобряване на положението с шума 
около летищата. Съществува 
възможност обаче да се наруши 
конкуренцията или да се 
възпрепятства общата ефикасност 
на авиационната мрежа на Съюза 
чрез неефикасно използване на 
съществуващия капацитет. Тъй като 
целите не могат да бъдат 
постигнати в достатъчна степен от 
държавите членки и следователно 
могат да бъдат постигнати по-
ефективно от Съюза посредством 
хармонизирани правила относно 

(6) Въвеждането на експлоатационни 
ограничения от държавите членки на 
летищата на Съюза следва да се 
извършва за всеки случай поотделно.
Унифицираният подход не е удачен, 
тъй като не съществуват две еднакви 
летища. Важно е да се поставят 
местни цели, при чийто подбор 
заинтересованите страни са изиграли 
основна роля.
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въвеждането на експлоатационни 
ограничения в рамките на процеса за 
управление на шума, Съюзът може да 
приеме мерки в съответствие с 
принципите на субсидиарност, както 
е определено в член 5 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за 
постигането на тези цели. Такъв 
хармонизиран метод не налага 
качествени цели за шума, които
продължават да произтичат от 
Директива 2002/49/ЕО или друга 
европейска, национална или местна 
нормативна уредба, и не предопределя 
конкретния подбор на мерките.

Or. en

Изменение 56
Andrea Zanoni

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Независимо че оценките на шума 
следва да се осъществяват редовно, те 
следва да водят до допълнителни мерки 
за намаляване на шума, само ако целите 
за намаляване на шума не са постигнати 
чрез текущата комбинация от мерки за 
намаляване на шума.

(7) Независимо че оценките на шума 
следва да се осъществяват редовно, те 
следва да водят до допълнителни мерки 
за намаляване на шума, само ако целите 
за намаляване на шума не са постигнати 
чрез текущата комбинация от мерки за 
намаляване на шума. Следва да се 
подготвят допълнителни мерки за 
намаляване на шума след извършване 
на системен и основан на 
консервативен подход процес на 
наблюдение и контрол на околната 
среда с цел своевременно определяне 
на евентуално необходимите 
управленски и/или оперативни 
коригиращи действия, основани на 
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наблюдение (MBCA � Monitoring-based 
Corrective Actions).

Or. it

Изменение 57
Satu Hassi

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Независимо че оценките на шума 
следва да се осъществяват редовно, те 
следва да водят до допълнителни мерки 
за намаляване на шума, само ако целите 
за намаляване на шума не са постигнати 
чрез текущата комбинация от мерки за 
намаляване на шума.

(7) Независимо че оценките на шума 
следва да се осъществяват редовно, те 
следва да водят до допълнителни мерки 
за намаляване на шума, само ако целите 
за намаляване на шума не са постигнати 
чрез текущата комбинация от мерки за 
намаляване на шума или чрез мерките, 
установени от Директива 2002/49/ЕО 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 25 юни 2002 година 
относно оценката и управлението на 
шума в околната среда1.
__________________
1 ОВ L 189, 18.7.2002 г., стр. 12

Or. en

Изменение 58
Marina Yannakoudakis

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Временното преустановяване на 
мерките за намаляване на шума е важно, 
за да се избегнат нежелани последици за 
авиационната безопасност, летищния 
капацитет и конкуренцията. Независимо 

(9) Временното преустановяване на 
мерките за намаляване на шума е важно, 
за да се избегнат нежелани последици за 
авиационната безопасност, летищния 
капацитет и конкуренцията. Независимо 
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че дадена процедура за обжалване на 
свързани с шума експлоатационни 
ограничения може да е свързана с 
целите за намаляване на шума, методите 
за оценка и подбора на рентабилните 
мерки, жалбата не води до временно 
преустановяване на тяхното прилагане. 
Поради това доста преди 
въвеждането на мерките Комисията 
следва бъде в състояние да използва 
правото на надзор и да преустанови 
временно мерките, за които се счита, че 
предизвикват нежелани или необратими 
последици. Ясно е, че временното 
преустановяването на действието следва 
да бъде в сила за ограничен период.

че дадена процедура за обжалване на 
свързани с шума експлоатационни 
ограничения може да е свързана с 
целите за намаляване на шума, методите 
за оценка и подбора на рентабилните 
мерки, жалбата не води до временно 
преустановяване на тяхното прилагане.
Въпреки това компетентният орган 
или независим апелативен орган на 
държавата членка, посочен в 
настоящата директива, има 
правомощието да преустанови 
временно мерките, за които се счита, че 
предизвикват нежелани или необратими 
последици. Ясно е, че временното 
преустановяването на действието следва 
да бъде в сила за ограничен период.

Or. en

Изменение 59
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Оценките на шума следва да се 
основават на съществуващата 
налична информация и следва да се 
гарантира, че такава информация е
надеждна и достъпна за
компетентните органи и
заинтересованите страни. 
Компетентните органи следва да 
въведат необходимите инструменти за 
наблюдение и правоприлагане.

(10) В съответствие с 
Директива 2002/49/ЕО оценките на 
шума следва да се основават на
обективни и измерими критерии, 
еднакви за всички държави членки.
Тази информация следва да бъде
надеждна, получена по прозрачен 
начин, съпоставима и достъпна за
всички заинтересовани страни.

Оценките следва да включват също 
наблюдението на най-новите 
технологични разработки и обмена на 
знания относно най-новите данни за 
използваните процедури.
Компетентните органи следва да 
въведат необходимите инструменти за 
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наблюдение и правоприлагане.

Оценките на шума следва да се 
извършват или контролират от 
външни органи, независими от 
летищния оператор;

Or. de

Изменение 60
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Оценките на шума следва да се 
основават на съществуващата 
налична информация и следва да се 
гарантира, че такава информация е 
надеждна и достъпна за 
компетентните органи и 
заинтересованите страни. 
Компетентните органи следва да 
въведат необходимите инструменти за 
наблюдение и правоприлагане.

(10) Оценките на шума следва да се 
основават на обективни, измерими и 
прозрачни критерии, еднакви за 
всички държави членки. Те следва да 
бъдат достъпни за всички 
заинтересовани страни. Компетентните 
органи следва да въведат необходимите 
инструменти за наблюдение и 
правоприлагане. Оценките на шума 
следва да включват консултации с 
местните жители и да се извършват 
и контролират от външни органи, 
независими от летищния оператор.

Or. de

Изменение 61
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Известно е, че държавите членки са 
взели решения за свързаните с шума 
експлоатационни ограничения в 
съответствие с националното 

(11) Известно е, че държавите членки са 
взели решения за свързаните с шума 
експлоатационни ограничения в 
съответствие с националното 
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законодателство въз основа на 
национално признати методи за шума, 
които (все още) не съответстват напълно 
на метода, описан в авторитетния 
Доклад Doc 29 на Европейската 
конференция за гражданско 
въздухоплаване (ECAC) относно 
„Стандартен метод за изчисляване на 
шумовите изолинии около гражданските 
летища“, нито пък използват 
международно признати данни за 
шумовите характеристики на 
въздухоплавателните средства. 
Ефикасността и ефективността на 
експлоатационното ограничение обаче, 
заедно с ефикасността и ефективността 
на съответния план за действие, към 
който принадлежи ограничението, 
следва да се оценяват в съответствие с 
методите, предвидени в Doc 29 
на ECAC и с балансирания подход на 
ИКАО. Съответно държавите членки 
следва да адаптират своите оценки 
на експлоатационните ограничения в 
националното законодателство, за да 
постигнат пълно съответствие с 
Doc 29 на ECAC.

законодателство въз основа на 
национално признати методи за шума, 
които (все още) не съответстват напълно 
на метода, описан в авторитетния 
Доклад Doc 29 на Европейската 
конференция за гражданско 
въздухоплаване (ECAC) относно 
„Стандартен метод за изчисляване на 
шумовите изолинии около гражданските 
летища“, нито пък използват 
международно признати данни за 
шумовите характеристики на 
въздухоплавателните средства. 
Ефикасността и ефективността на 
експлоатационното ограничение обаче, 
заедно с ефикасността и ефективността 
на съответния план за действие, към 
който принадлежи ограничението, 
следва да се оценяват в съответствие с 
методите, основаващи се на Doc 29 
на ECAC и на балансирания подход на 
ИКАО. Понастоящем тази оценка се 
извършва в контекста на 
преразглеждането на 
Директива 2002/49/ЕО.

Or. de

Изменение 62
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Съображение 16a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) Настоящият законодателен 
акт обхваща само шума от въздушния 
трафик. В него не се уреждат 
въздействията на емисиите от 
замърсители при експлоатацията на 
самолетите и мерките за тяхното 
намаляване. Правилата и 
процедурите относно свързаните със 
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замърсители експлоатационни 
ограничения следва да бъдат 
определени в отделен законодателен 
акт.

Or. de

Изменение 63
Marina Yannakoudakis

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да се благоприятства постигането на 
конкретните цели за намаляване на 
шума в околната среда, както е 
предвидено в европейската, 
националната и местната нормативна 
уредба, както и да се оцени тяхната 
взаимозависимост с други екологични 
цели, на равнище на отделните летища;

а) да се благоприятства постигането на 
конкретните цели за намаляване на 
шума в околната среда, както е 
предвидено в европейската, 
националната и местната нормативна 
уредба, както и да се оцени тяхната 
взаимозависимост с икономически, 
социални и други екологични цели, на 
равнище на отделните летища;

Or. en

Изменение 64
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да се позволи подборът на най-
рентабилни мерки за намаляване на 
шума в съответствие с балансирания 
подход, за да се постигне устойчиво 
развитие на капацитета на летищната 
мрежа и на мрежата за управление на 
въздушното движение от гледна точка 
на подхода „от врата до врата“.

б) да се позволи подборът на най-
ефективни мерки за намаляване на 
шума в съответствие с балансирания 
подход, които отчитат както 
здравните, така и икономическите 
аспекти, за да се постигне устойчиво 
развитие на капацитета на летищната 
мрежа и на мрежата за управление на 
въздушното движение от гледна точка 
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на подхода „от врата до врата“.

Or. de

Изменение 65
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да се позволи подборът на най-
рентабилни мерки за намаляване на 
шума в съответствие с балансирания 
подход, за да се постигне устойчиво 
развитие на капацитета на летищната 
мрежа и на мрежата за управление на 
въздушното движение от гледна точка 
на подхода „от врата до врата“.

б) да се позволи подборът на 
ефективни мерки за намаляване на 
шума при зачитане на балансирания 
подход, за да се постигне по-добра
защита от шума на съседните 
жилищни райони, съвместима с
устойчиво развитие на капацитета на 
летищната мрежа и на мрежата за 
управление на въздушното движение.

Or. de

Обосновка

Наред с постигането на целите за намаляване на шума, е от съществено значение 
подобряването на защитата от шум на съседните жилищни райони.

Изменение 66
Andrea Zanoni

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) гарантиране на прозрачността на 
консултациите и процесите, 
включващи заинтересовани страни, в 
това число чрез използването на 
иновативни информационни онлайн 
системи, които позволяват
разпространението на данни и 
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информация за околната среда и 
дават възможност на гражданите да 
отправят критики, с цел да се 
постигне максималното възможно 
равнище на прозрачност в 
съответствие с член 6 от 
Директива 2011/92/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 
13 декември 2011 година относно 
оценката на въздействието на някои 
публични и частни проекти върху 
околната среда 1. 
__________________
1 ОВ L 26, 28.1.2012 г., стр. 1.

Or. it

Изменение 67
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. „център на въздушен транспорт“ 
е съоръжение, което обхваща
летището и неговата зона на 
въздействие;

Or. de

Обосновка

Оценката на шума от въздушния трафик не трябва да се ограничава само до 
летището. Гражданските протести в гъсто населените центрове например са 
насочени срещу най-шумните сегменти от маршрутите за долитане и излитане. 
Ограничаването на приложното поле на регламента до самото летище и евентуално 
до неговите зони за защита от шума представлява остарял подход, който би бил 
отхвърлен от засегнатите местни жители.

Изменение 68
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. „зона на въздействие“ означава 
зоната около летището‚ в рамките 
на която са надхвърлени 
териториалните гранични 
стойности на емисии на шум; в 
зоната на въздействие се включват
маршрутите за долитане и излитане;

Or. de

Обосновка

Оценката на шума от въздушния трафик не трябва да се ограничава само до 
летището. Гражданските протести в гъсто населените центрове например са 
насочени срещу най-шумните сегменти от маршрутите за долитане и излитане. 
Ограничаването на приложното поле на регламента до самото летище и евентуално 
до неговите зони за защита от шума представлява остарял подход, който би бил 
отхвърлен от засегнатите местни жители.

Изменение 69
Satu Hassi

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „балансиран подход“ означава 
метод, при който кръгът от налични 
мерки, а именно намаляване на шума от 
въздухоплавателни средства при 
източника, планиране и управление на 
използването на територията, работни 
процедури и експлоатационни 
ограничения за намаляване на шума, се 
разглежда по последователен начин с 
оглед справяне с проблема с шума по 
най-рентабилен начин, като се вземат 
предвид условията на всяко летище;

(2) „балансиран подход“ означава 
метод, при който кръгът от налични 
мерки, а именно намаляване на шума от 
въздухоплавателни средства при 
източника, планиране и управление на 
използването на територията, работни 
процедури и експлоатационни 
ограничения за намаляване на шума, се 
разглежда по последователен начин с 
оглед справяне с проблема с шума по
най-рентабилен начин, като се вземат 
предвид условията на всяко летище с 
цел опазване здравето на гражданите, 
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живеещи в съседните райони;

Or. en

Изменение 70
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) „балансиран подход“ означава 
метод, при който кръгът от налични 
мерки, а именно намаляване на шума от 
въздухоплавателни средства при 
източника, планиране и управление на 
използването на територията, работни 
процедури и експлоатационни 
ограничения за намаляване на шума, се 
разглежда по последователен начин с 
оглед справяне с проблема с шума по 
най-рентабилен начин, като се вземат 
предвид условията на всяко летище;

(3) „балансиран подход“ означава 
метод, при който кръгът от налични 
мерки, а именно намаляване на шума от 
въздухоплавателни средства при 
източника, планиране и управление на 
използването на територията, работни 
процедури и експлоатационни 
ограничения за намаляване на шума, се 
разглежда по последователен начин с 
оглед справяне с проблема с шума по 
начин, който отчита както 
здравните, така и икономическите 
аспекти, като се вземат предвид 
условията на всяко летище;

Or. de

Изменение 71
Marina Yannakoudakis

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „слабо съобразено 
въздухоплавателно средство“ означава 
гражданско въздухоплавателно 
средство, което отговаря на граничните 
стойности за сертифициране в том 1, 
част ІІ, глава 3 от приложение 16 към 
Конвенцията за международно 

(4) „слабо съобразено 
въздухоплавателно средство“ означава 
гражданско въздухоплавателно 
средство, което отговаря на граничните 
стойности за сертифициране в том 1, 
част ІІ, глава 3 от приложение 16 към 
Конвенцията за международно 
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гражданско въздухоплаване (наричана 
по-долу „Чикагската конвенция“) с 
кумулативен марж по-малък от 
10 EPNdB (ефективно доловими 
шумови децибели), като кумулативният 
марж е изразената в EPNdB стойност,
получена чрез сумиране на 
индивидуалните маржове (т.е. разликите 
между сертифицираното ниво на шума и 
максимално допустимото ниво на шума) 
във всяка от трите референтни точки за 
измерване на шума, определени в том 1, 
част ІІ, глава 4 от приложение 16 към 
Чикагската конвенция;

гражданско въздухоплаване (наричана 
по-долу „Чикагската конвенция“) с 
кумулативен марж по-малък от 
8 EPNdB (ефективно доловими шумови 
децибели), като кумулативният марж е 
изразената в EPNdB стойност, получена 
чрез сумиране на индивидуалните 
маржове (т.е. разликите между 
сертифицираното ниво на шума и 
максимално допустимото ниво на шума) 
във всяка от трите референтни точки за 
измерване на шума, определени в том 1, 
част ІІ, глава 4 от приложение 16 към 
Чикагската конвенция;

Or. en

Изменение 72
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) „свързано с шума действие“ означава 
всяка мярка, която оказва въздействие 
върху положението с шума около 
летищата, за която се прилагат 
принципите на балансирания подход на 
ИКАО, включително други 
неоперативни действия, които могат да 
засегнат редица хора, изложени на 
въздействието на шума от 
въздухоплавателни средства;

(6) „свързано с шума действие“ означава 
всяка мярка, която оказва въздействие 
върху положението с шума около 
летищата, за която се прилагат 
принципите на балансирания подход,
съобразен със забраната на 
прекомерния шум, включително други 
неоперативни действия, които могат да 
засегнат редица хора, изложени на 
въздействието на шума от 
въздухоплавателни средства;

Or. de

Обосновка

Целта на регламента е въвеждането на свързани с шума експлоатационни 
ограничения в съответствие с балансирания подход. Съмнително е дали този,
съобразен с рентабилността, подход на ИКАО въобще може де се счита за 
балансиран от гледна точка управление на шума, подчинено на основното право на 
физическа неприкосновеност. Поради това се предлага принципът на 
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пропорционалност.

Изменение 73
Marina Yannakoudakis

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 6a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. „заинтересовани страни“ се 
отнася до всички лица, които са 
засегнати или се възползват от 
процедура или действие, предложени 
по отношение на мерки за намаляване 
на шума, включително 
експлоатационни ограничения, или 
които имат законен интерес от 
въвеждането на такива мерки.

Or. en

Изменение 74
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7а. „заинтересовани групи“ означава 
физически или юридически лица, 
които са засегнати или се възползват 
от въвеждането на мерки за 
намаляване на шума, респ. от 
невъвеждането им, включително 
експлоатационни ограничения, или 
които имат законен интерес от 
прилагането на такива мерки;

Or. de
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Изменение 75
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентни органи Компетентни органи, консултация и 
право на обжалване

Or. de

Изменение 76
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Преди налагане на 
експлоатационно ограничение 
засегнатите страни се изслушват в 
рамките на процедура на 
консултация.

Or. de

Обосновка

В предложението за регламент се възприема механизмът от Директива 2002/30/ЕО, 
включващ компетентен орган, отговорен за налагане на експлоатационни 
ограничения, и независим апелативен орган, но липсва задължението за провеждане 
на консултации и правилото, че налагането на експлоатационни ограничения подлежи 
на обжалване. По този начин се създава впечатлението, че административно-
процесуалният контрол следва да бъде напълно заменен от процедура по обжалване.

Изменение 77
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Държавите членки гарантират 
правото на обжалване на 
предприетите от компетентния 
орган мерки съгласно националното 
законодателство и процедури.

Or. de

Обосновка

В предложението за регламент се възприема механизмът от Директива 2002/30/ЕО, 
включващ компетентен орган, отговорен за налагане на експлоатационни 
ограничения, и независим апелативен орган, но липсва задължението за провеждане 
на консултации и правилото, че налагането на експлоатационни ограничения подлежи 
на обжалване. По този начин се създава впечатлението, че административно-
процесуалният контрол следва да бъде напълно заменен от процедура по обжалване.

Изменение 78
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) идентифицират наличните мерки за 
ограничаване на въздействието от шума;

в) идентифицират наличните мерки за 
ограничаване на въздействието от шума, 
които включват също по-доброто 
използване на наличните времеви 
слотове от по-големи 
въздухоплавателни средства, 
намаляването на броя на 
нерентабилни свързващи линии, 
ангажиращи времеви слотове, и по-
голямо фокусиране върху транспорт 
от точка до точка с цел намаляване 
на свързващите полети, извършвани с 
малки въздухоплавателни средства;

Or. de
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Изменение 79
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) оценяват вероятната 
рентабилност на наличните мерки;

заличава се

Or. de

Обосновка

Отпада оценката на рентабилността на наличните мерки, тъй като тя се извършва 
преди подбора на мерките и с това ги ограничава по недопустим начин.

Изменение 80
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) оценяват вероятната рентабилност
на наличните мерки;

г) оценяват вероятната ефективност на 
наличните мерки с оглед на 
определената екологична цел;

Or. de

Изменение 81
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) подбират мерките; д) подбират най-ефективните
шумозащитни мерки;
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Or. de

Изменение 82
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) вземат решение за мерките и 
осигуряват достатъчна публичност;

ж) вземат решение за мерките и ги 
съобщават на Комисията;

Or. de

Обосновка

Изискването за осигуряване на публичност отпада поради основания, свързани с
принципа на субсидиарност, и се заменя с предоставяне на информация на Комисията. 
По този начин се пояснява, че става дума само за доброволно задължение за 
предоставяне на информация, като националните органи не са напълно лишени от 
отговорност и обосновани решения от регионално естество не се поставят под 
съмнение.

Изменение 83
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато предприемат свързано с шума 
действие, държавите членки разглеждат 
следната комбинация от налични 
мерки с оглед определяне на най-
рентабилната комбинация от мерки:

Когато подбират свързано с шума 
действие, държавите членки разглеждат,
наред с другото:

Or. de

Изменение 84
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard



PE492.695v03-00 22/44 AM\908997BG.doc

BG

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) планирането и управлението на 
използването на територията;

б) планирането и управлението на 
териториалното устройство и
използването на територията;

Or. de

Изменение 85
Andrea Zanoni

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) планирането и управлението на 
използването на територията;

б) планирането и управлението на 
използването на територията, по-
специално необходимостта от това 
предприетите на този етап мерки да 
се основават на обективни резултати 
и данни от:

Or. it

Изменение 86
Andrea Zanoni

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – буква б) – тире 1 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- оценката на потенциалните
сценарии за кумулативно въздействие 
и риск в контекста на показатели и 
прогнози;

Or. it
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Изменение 87
Andrea Zanoni

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – буква б) – тире 2 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- прилагането на усъвършенствани 
мерки за наблюдение и контрол от 
типа коригиращи действия, основани 
на наблюдение (MBCA), които 
позволяват да се определят 
действителните равнища на 
въздействие и да се предприемат 
своевременно управленски и/или 
оперативни коригиращи мерки.

Or. it

Изменение 88
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) работните процедури за намаляване 
на шума;

в) работните процедури за намаляване 
на шума, включително управлението 
на маршрутите за долитане и 
излитане;

Or. de

Изменение 89
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) ограничаването на капацитета и 
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намаляване размера на летището;

Or. de

Изменение 90
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) не като първа стъпка,
експлоатационните ограничения.

г) експлоатационните ограничения.

Or. de

Обосновка

Практиката показва, че експлоатационните ограничения често трябва да бъдат дори 
първите предприети мерки, за да се защитят съседните и засегнатите региони 
своевременно и ефективно от шума от въздушния трафик.

Изменение 91
Satu Hassi

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) не като първа стъпка,
експлоатационните ограничения.

г) експлоатационните ограничения.

Or. en

Изменение 92
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) не като първа стъпка,
експлоатационните ограничения

г) експлоатационните ограничения след 
предварително извършена щателна 
оценка на мерките, посочени в букви
от a) до в).

Or. de

Изменение 93
Marina Yannakoudakis

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) не като първа стъпка,
експлоатационните ограничения.

г) експлоатационните ограничения, при 
липса на осъществима алтернативна 
възможност.

Or. en

Изменение 94
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Мерките или комбинациите от мерки, 
взети в съответствие с настоящия 
регламент за дадено летище, не са по-
ограничаващи от необходимото за 
постигане на определените за това 
летище цели за намаляване на шума в 
околната среда. Експлоатационните 
ограничения са недискриминационни, 
по-специално въз основа на
националността, идентичността или 
дейността на операторите на 
въздухоплавателни средства.

5. Мерките или комбинациите от мерки, 
взети в съответствие с настоящия 
регламент за дадено летище, не са по-
ограничаващи от необходимото за 
постигане на определените за това 
летище цели по отношение на
здравето и намаляването на шума в 
околната среда. Експлоатационните 
ограничения са недискриминационни, 
по-специално въз основа на 
националността, идентичността или 
дейността на операторите на 
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въздухоплавателни средства.

Or. de

Изменение 95
Theodoros Skylakakis

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Мерките или комбинациите от мерки, 
взети в съответствие с настоящия 
регламент за дадено летище, не са по-
ограничаващи от необходимото за 
постигане на определените за това 
летище цели за намаляване на шума в 
околната среда. Експлоатационните 
ограничения са недискриминационни, 
по-специално въз основа на 
националността, идентичността или 
дейността на операторите на 
въздухоплавателни средства.

5. Мерките или комбинациите от мерки, 
взети в съответствие с настоящия 
регламент за дадено летище, не са по-
ограничаващи от необходимото за 
постигане на определените за това 
летище цели за намаляване на шума в 
околната среда и за развитие на 
обслужвания от него регион. 
Експлоатационните ограничения са 
недискриминационни, по-специално въз 
основа на националността, 
идентичността или дейността на 
операторите на въздухоплавателни 
средства.

Or. en

Изменение 96
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Мерките или комбинациите от мерки, 
взети в съответствие с настоящия 
регламент за дадено летище, не са по-
ограничаващи от необходимото за 
постигане на определените за това 
летище цели за намаляване на шума в 
околната среда. Експлоатационните 

5. Мерките или комбинациите от мерки, 
взети в съответствие с настоящия 
регламент за дадено летище, трябва да 
са подходящи за постигане най-малко 
на определените за това летище цели за 
намаляване на шума в околната среда. 
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ограничения са недискриминационни, 
по-специално въз основа на 
националността, идентичността 
или дейността на операторите на 
въздухоплавателни средства.

Or. de

Изменение 97
Satu Hassi

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Мерките или комбинациите от мерки, 
взети в съответствие с настоящия 
регламент за дадено летище, не са по-
ограничаващи от необходимото за 
постигане на определените за това 
летище цели за намаляване на шума в 
околната среда. Експлоатационните 
ограничения са недискриминационни, 
по-специално въз основа на 
националността, идентичността или 
дейността на операторите на 
въздухоплавателни средства.

5. Мерките или комбинациите от мерки, 
взети в съответствие с настоящия 
регламент за дадено летище, не са по-
ограничаващи от необходимото за
изпълнение на условията, посочени в
указанията на СЗО за защита от 
шума в ЕС, и за постигане на 
определените за това летище цели за 
намаляване на шума в околната среда. 
Експлоатационните ограничения са 
недискриминационни, по-специално въз 
основа на националността, 
идентичността или дейността на 
операторите на въздухоплавателни 
средства.

Or. en

Изменение 98
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентните органи използват 
метода, показателите и информацията, 

2. Компетентните органи използват 
метода, показателите и информацията, 
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описани в приложение I, за оценката на 
настоящата и бъдещата шумова 
обстановка.

описани в Директива 2002/49/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 25 юни 2002 година относно 
оценката и управлението на шума в 
околната среда1, за оценката на 
настоящата и бъдещата шумова 
обстановка. 
__________________
1 OВ L 189, 18.7.2002 г., стp. 12. 

Or. de

Изменение 99
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентните органи използват
метода, показателите и информацията,
описани в приложение I, за оценката 
на настоящата и бъдещата шумова 
обстановка.

2. За оценката на настоящата и 
бъдещата шумова обстановка се 
вземат под внимание методът, 
показателите и информацията съгласно
приложение I, при условие че това е 
подходящо за съответните 
експлоатационни ограничения и 
характеристиките на летището.

Or. de

Изменение 100
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато оценката на шумовата 
обстановка покаже, че са необходими 
нови мерки, за да се постигне или 
поддържа нивото на целите за 

3. Когато оценката на шумовата 
обстановка покаже, че са необходими 
нови мерки, за да се постигне или 
поддържа нивото на целите за 
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намаляване на шума, компетентните 
органи отчитат надлежно приноса на 
всеки вид мерки в рамките на 
балансирания подход в съответствие с 
приложение I.

намаляване на шума, компетентните 
органи отчитат надлежно приноса на 
всеки вид мерки в рамките на 
балансирания подход.

Or. de

Изменение 101
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Компетентните органи осигуряват на 
подходящото ниво създаването на 
форум за техническо сътрудничество 
между летищния оператор, оператора
на въздухоплавателни средства и
доставчика на аеронавигационно 
обслужване за действията, за които 
отговарят тези оператори, и като 
надлежно се отчита 
взаимозависимостта между мерките 
за намаляване на шума и за 
намаляване на емисиите. Членовете 
на този форум за техническо 
сътрудничество редовно се 
консултират с местните жители 
или техните представители и 
предоставят на компетентните 
органи техническа информация и 
препоръки относно мерките за 
намаляване на шума.

4. Компетентните органи създават 
консултативен форум, в който 
членуват летищният оператор, 
операторът на въздухоплавателни 
средства, представители на
доставчика на аеронавигационно 
обслужване и представители на 
местните жители. На този форум се 
обсъждат мерки за планиране, 
технически и организационни мерки 
за намаляване на шума и на емисиите.

Or. de

Обосновка

Чрез изменението текстът се подобрява и опростява в езиково отношение. Освен 
това се взема под внимание често отправяната критика, че консултации със 
засегнатите от шума на въздушния трафик лица се извършват само между другото и 
то от представители на въздухоплавателните оператори.
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Изменение 102
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Компетентните органи осигуряват на 
подходящото ниво създаването на 
форум за техническо сътрудничество 
между летищния оператор, оператора на 
въздухоплавателни средства и 
доставчика на аеронавигационно 
обслужване за действията, за които 
отговарят тези оператори, и като 
надлежно се отчита взаимозависимостта 
между мерките за намаляване на шума и 
за намаляване на емисиите. Членовете 
на този форум за техническо 
сътрудничество редовно се консултират 
с местните жители или техните 
представители и предоставят на 
компетентните органи техническа 
информация и препоръки относно 
мерките за намаляване на шума.

4. Компетентните органи осигуряват на 
подходящото ниво създаването на 
форум за техническо сътрудничество 
между летищния оператор, оператора на 
въздухоплавателни средства и 
доставчика на аеронавигационно 
обслужване за действията, за които 
отговарят тези оператори, и като 
надлежно се отчита взаимозависимостта 
между мерките за намаляване на шума и 
за намаляване на емисиите. Членовете 
на този форум за техническо 
сътрудничество редовно се консултират
със заинтересованите групи и 
предоставят на компетентните органи 
техническа информация и препоръки 
относно мерките за намаляване на 
шума. Подборът на мярка се извършва
едва след като са проведени 
консултации със заинтересованите 
групи.

Or. de

Изменение 103
Marina Yannakoudakis

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Компетентните органи осигуряват на 
подходящото ниво създаването на 
форум за техническо сътрудничество 
между летищния оператор, оператора на 

4. Компетентните органи осигуряват на 
подходящото ниво създаването на 
форум за техническо сътрудничество 
между летищния оператор, оператора на 
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въздухоплавателни средства и 
доставчика на аеронавигационно 
обслужване за действията, за които 
отговарят тези оператори, и като 
надлежно се отчита взаимозависимостта 
между мерките за намаляване на шума и 
за намаляване на емисиите. Членовете 
на този форум за техническо 
сътрудничество редовно се консултират 
с местните жители или техните 
представители и предоставят на 
компетентните органи техническа 
информация и препоръки относно 
мерките за намаляване на шума.

въздухоплавателни средства и 
доставчика на аеронавигационно 
обслужване за действията, за които 
отговарят тези оператори, и като 
надлежно се отчита взаимозависимостта 
между мерките за намаляване на шума и 
за намаляване на емисиите. Членовете 
на този форум за техническо 
сътрудничество редовно се консултират 
с местните жители, предприятията,
публичните институции и другите 
заинтересовани страни или техните 
представители и предоставят на 
компетентните органи техническа 
информация и препоръки относно 
мерките за намаляване на шума.

Or. en

Изменение 104
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Компетентните органи оценяват
рентабилността на новите мерки по 
параграф 3 в съответствие с 
приложение II. Минимално техническо 
изменение на съществуваща мярка без 
съществени отражения върху 
капацитета или дейностите не се счита 
за ново експлоатационно ограничение.

5. Рентабилността на новите мерки се 
оценява в контекста на плановете за 
действия срещу шума, предвидени в 
Директива 2002/49/EО. Минимално 
техническо изменение на съществуваща 
мярка без съществени отражения върху 
капацитета или дейностите не се счита 
за ново експлоатационно ограничение.

Or. de

Изменение 105
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Компетентните органи оценяват 
рентабилността на новите мерки по 
параграф 3 в съответствие с
приложение II. Минимално техническо 
изменение на съществуваща мярка без 
съществени отражения върху 
капацитета или дейностите не се 
счита за ново експлоатационно 
ограничение.

5. Компетентните органи оценяват нови
мерки по параграф 3,като вземат 
предвид информацията в
приложение II.

Or. de

Обосновка

Не е удачно преценката на компетентните органи да се обвързва на първо място с
рентабилността. Задължителното съобразяване на оценката с насоките, дадени в 
приложение II, изключва възможности за по-голяма гъвкавост при извършването ѝ.

Изменение 106
Marina Yannakoudakis

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 6 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) представители на местни 
предприятия, регионални и местни 
органи и публични и частни 
заинтересовани страни;

Or. en

Изменение 107
Theodoros Skylakakis

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 6 – буква aа) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) представители на 
предприятията, разположени в 
близост до летищата, чиято дейност 
е засегната от въздушния трафик и 
експлоатацията на летището;

Or. en

Изменение 108
Satu Hassi

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 6 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) организации, които имат за цел 
защитата на околната среда;

Or. en

Изменение 109
Andrea Zanoni

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Компетентните органи проследяват и 
наблюдават прилагането на мерките за 
намаляване на шума и при 
необходимост предприемат действия. Те 
гарантират, че съответната информация 
редовно се предоставя на местните 
жители, живеещи в близост до 
летищата.

7. Компетентните органи проследяват и 
наблюдават прилагането на мерките за 
намаляване на шума и при 
необходимост предприемат действия. Те 
гарантират, че съответната информация 
относно критериите, използвани при 
предварителната оценка на 
потенциалните сценарии за 
въздействие и риск за околната среда 
и общественото здраве, както и 
относно мерките за наблюдение и 
контрол на околната среда, които са 
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били предприети и/или трябва да 
бъдат предприети, редовно се 
предоставя на местните жители, 
живеещи в близост до летищата.

Or. it

Изменение 110
Marina Yannakoudakis

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Компетентните органи проследяват и 
наблюдават прилагането на мерките за 
намаляване на шума и при 
необходимост предприемат действия. Те 
гарантират, че съответната информация 
редовно се предоставя на местните 
жители, живеещи в близост до 
летищата.

7. Компетентните органи проследяват и 
наблюдават прилагането на мерките за 
намаляване на шума и при 
необходимост предприемат действия. Те 
гарантират, че съответната информация 
се предоставя онлайн и по този начин
местните жители, живеещи в близост до 
летищата, и другите заинтересовани 
страни получават свободен достъп до 
нея.

Or. en

Изменение 111
Satu Hassi

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Данните се съхраняват в централна 
база данни и се предоставят на 
компетентните органи, операторите на 
въздухоплавателни средства, 
доставчиците на аеронавигационно 
обслужване и летищните оператори за 
експлоатационни цели.

4. Данните се съхраняват в централна 
база данни и се предоставят на 
компетентните органи, операторите на 
въздухоплавателни средства, 
доставчиците на аеронавигационно 
обслужване, летищните оператори за 
експлоатационни цели и на 
обществеността в лесно достъпен 



AM\908997BG.doc 35/44 PE492.695v03-00

BG

формат.

Or. en

Изменение 112
Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Член 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8 заличава се
Развиващи се държави
1. Компетентните органи могат да 
освободят слабо съобразените 
въздухоплавателни средства, 
регистрирани в развиващи се 
държави, от свързаните с шума 
експлоатационни ограничения, при 
условие че:
а) на тези въздухоплавателни 
средства е издаден сертификат за 
шум, че отговарят на стандартите, 
определени в глава 3, том 1 от 
приложение 16 към Чикагската 
конвенция;
б) въздухоплавателните средства са 
били експлоатирани в Съюза през 
петгодишния период, предхождащ 
влизането в сила на настоящия 
регламент, били са регистрирани в 
съответната развиваща се държава и 
продължават да бъдат 
експлоатирани от физическо или 
юридическо лице, установено в 
същата държава.
2. Ако държава членка предостави 
освобождаването, предвидено в 
параграф 1, тя незабавно уведомява 
компетентните органи на другите 
държави членки и Комисията за 
предоставените от нея 
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освобождавания.

Or. sv

Изменение 113
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) въздухоплавателни средства за 
хуманитарни операции;

Or. de

Изменение 114
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10 заличава се
Право на надзор
1. При поискване от държава членка 
или по своя собствена инициатива и 
без да се засягат текущите процедури 
за обжалване, Комисията може да 
извърши надзор над решение за 
експлоатационно ограничение преди 
неговото прилагане. Когато 
Комисията констатира, че 
решението не отговаря на 
изискванията, определени в 
настоящия регламент, или по друг 
начин противоречи на правото на 
Съюза, тя може временно да 
преустанови решението.
2. Компетентните органи 
предоставят на Комисията 
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информацията, която доказва 
съответствието с настоящия 
регламент.
3. Комисията взема решение дали 
съответният компетентен орган 
може да въведе експлоатационното 
ограничение в съответствие с 
процедурата по консултиране, 
установена в член 13, параграф 2, 
като по-специално отчита 
критериите в приложение II. 
Комисията уведомява за решението 
си Съвета и съответната държава 
членка.
4. Ако Комисията не вземе решение в 
срок от шест месеца, след като 
получи информацията по параграф 2, 
компетентният орган може да 
приложи планираното решение за 
оперативно ограничение.

Or. de

Обосновка

Тези разпоредби са излишни и представляват необоснована намеса в правомощията на 
държавите членки. Решенията относно експлоатационните ограничения и 
управлението на шума трябва да се вземат от държавите членки въз основа на 
даденостите на съответното място и местното въздействие. Освен това 
предложението по-скоро ще забави процедурата (вж. решение на Камарата по 
европейски въпроси на германския Бундесрат док. 799/11 от 7.2.2012 г.).

Изменение 115
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При поискване от държава членка или 
по своя собствена инициатива и без да 
се засягат текущите процедури за 
обжалване, Комисията може да извърши 
надзор над решение за експлоатационно 

1. При поискване от държава членка, от 
заинтересована група или по своя 
собствена инициатива и без да се 
засягат текущите процедури за 
обжалване, Комисията може да извърши 
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ограничение преди неговото прилагане. 
Когато Комисията констатира, че 
решението не отговаря на изискванията, 
определени в настоящия регламент, или 
по друг начин противоречи на правото 
на Съюза, тя може временно да 
преустанови решението.

надзор над решение за експлоатационно 
ограничение преди неговото прилагане. 
Когато Комисията констатира, че 
решението не отговаря на изискванията, 
определени в настоящия регламент, или 
по друг начин противоречи на правото 
на Съюза, тя може временно да 
преустанови решението, стига 
компетентният орган да е наложил 
експлоатационните ограничения въз 
основа на резултата от процедура по
медиация или от друга извънсъдебна 
форма за решаване на спорове.

Or. de

Изменение 116
Marina Yannakoudakis

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При поискване от държава членка или 
по своя собствена инициатива и без да 
се засягат текущите процедури за 
обжалване, Комисията може да извърши 
надзор над решение за експлоатационно 
ограничение преди неговото прилагане. 
Когато Комисията констатира, че 
решението не отговаря на изискванията, 
определени в настоящия регламент, или 
по друг начин противоречи на правото 
на Съюза, тя може временно да 
преустанови решението.

1. При поискване от държава членка и 
без да се засягат текущите процедури за 
обжалване, Комисията може да извърши 
надзор над решение за експлоатационно 
ограничение преди неговото прилагане. 
Когато Комисията констатира, че 
решението не отговаря на изискванията, 
определени в настоящия регламент, или 
по друг начин противоречи на правото 
на Съюза, тя може временно да 
преустанови решението.

Or. en

Изменение 117
Marina Yannakoudakis

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) измененията на определенията на 
въздухоплавателни средства в член 2, 
точка 3 и на слабо съобразени 
въздухоплавателни средства в член 2, 
точка 4;

заличава се

Or. en

Изменение 118
Marina Yannakoudakis

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) измененията и актуализациите на 
стандартите за сертифициране на 
шума, предвидени в член 4 и член 8; и 
на процедурата за сертифициране, 
предвидена в член 6, параграф 1;

заличава се

Or. en

Изменение 119
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) измененията на метода и техническия 
доклад, определени в приложение I.

в) измененията на метода и техническия 
доклад, определени в член 6, 
параграф 2.

Or. de
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Изменение 120
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Предложение за регламент
Приложение I

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. de

Изменение 121
Andrea Zanoni

Предложение за регламент
Приложение I – раздел 3 – точка 1 – подточка 1.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.1 Описание на летището, съдържащо 
информация за неговия размер, 
разположение, околности, обем и състав 
на въздушния трафик.

1.1 Описание на летището, съдържащо 
информация за неговия размер, 
разположение, околности, обем и състав 
на въздушния трафик и потенциални 
фактори на специфично и 
кумулативно въздействие и риск от 
гледна точка на нивата на шум в 
контекста на местните дадености и 
екологични условия.

Or. it

Изменение 122
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Предложение за регламент
Приложение II

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. de
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Изменение 123
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Приложение II – параграф 1 – точка 4a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a) свързани с шума промени в 
стойността на недвижимите 
имоти;

Or. de

Изменение 124
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Приложение II – параграф 1 – точка 4б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б) въздействие върху критериите за 
местоположение на предприятия в 
близост до летищата;

Or. de

Изменение 125
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Приложение II – параграф 1 – точка 4в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4в) въздействие върху условията на 
труд на летищата;

Or. de
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Изменение 126
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Приложение II – параграф 1 – точка 4г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4г) въздействие върху пътния и 
железопътния транспорт;

Or. de

Изменение 127
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Приложение II – параграф 1 – точка 4д (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4д) въздействие върху външните 
разходи;

Or. de

Изменение 128
Sabine Wils

Предложение за регламент
Приложение II – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това компетентните органи 
могат надлежно да вземат под 
внимание следните фактори:

заличава се

1) Здравето и безопасността на 
местните жители, живеещи в 
близост до летището;
2) Устойчивостта на околната среда, 
включително взаимозависимостите 
между шума и емисиите;
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3) Прякото, непрякото и 
каталитичното въздействие върху 
заетостта.

Or. de

Обосновка

Встъпителното изречение „Освен това компетентните органи могат надлежно да 
вземат под внимание следните фактори:“ следва да отпадне. Да се запазят точки 1), 
2) и 3), които са също толкова важни, колкото гореспоменатите, и трябва да бъдат 
взети под внимание.

Изменение 129
Theodoros Skylakakis

Предложение за регламент
Приложение II – параграф 2 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3) Прякото, непрякото и каталитичното 
въздействие върху заетостта.

3) Прякото, непрякото и каталитичното 
въздействие върху заетостта, особено в 
секторите, засегнати от въздушния 
трафик.

Or. en

Изменение 130
Sabine Wils

Предложение за регламент
Приложение II – параграф 2 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3) Прякото, непрякото и 
каталитичното въздействие върху 
заетостта.

3) Прякото и непрякото въздействие 
върху заетостта.

Or. de
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Обосновка

Използването на думата „каталитично“ ограничава оценката само до положителни 
въздействия върху заетостта. В оценката на рентабилността следва да бъдат взети 
предвид обаче и отрицателните въздействия от увеличаването на капацитета. 
Използването на неутралното понятие „въздействие“ допуска и двете.


