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Ændringsforslag 51
Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning
Titel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS 
OG RÅDETS FORORDNING om 
fastsættelse af bestemmelser og procedurer 
for indførelse af støjrelaterede 
driftsrestriktioner i Unionens lufthavne 
inden for en afbalanceret strategi og om 
ophævelse af Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2002/30/EF

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS 
OG RÅDETS DIREKTIV om fastsættelse 
af bestemmelser og procedurer for 
indførelse af støjrelaterede 
driftsrestriktioner i Unionens lufthavne 
inden for en afbalanceret strategi og om 
ophævelse af Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2002/30/EF

Or. en

Ændringsforslag 52
Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Et af den fælles transportpolitiks 
centrale mål er bæredygtig udvikling. Dette 
kræver en integreret fremgangsmåde, der 
sigter på at sikre, dels at Unionens 
transportsystemer fungerer effektivt og
dels at beskytte miljøet.

(1) Et af den fælles transportpolitiks 
centrale mål er bæredygtig udvikling. Dette 
kræver en integreret fremgangsmåde, der 
sigter på at sikre, at Unionens 
transportsystemer fungerer effektivt, 
sideløbende med at miljøet og borgernes 
helbred beskyttes.

Or. en

Ændringsforslag 53
Andrea Zanoni

Forslag til forordning
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Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) En bæredygtig udvikling af 
lufttransport kræver, at der indføres 
foranstaltninger med henblik på at 
begrænse støjgener fra luftfartøjer i 
lufthavne med særlige støjproblemer. Et 
stort antal EU-borgere er udsat for høje 
støjniveauer, som kan føre til skadelige 
sundhedsvirkninger.

(2) En bæredygtig udvikling af 
lufttransport kræver, at der indføres 
foranstaltninger med henblik på at 
begrænse støjgener fra luftfartøjer i 
lufthavne og i nærheden af disse, hvor der 
er særlige støjproblemer, på baggrund af 
eksisterende og forventede scenarier for 
virkning og kumuleret risiko. Et stort antal 
EU-borgere er udsat for høje støjniveauer, 
som kan føre til skadelige 
sundhedsvirkninger, navnlig når det drejer 
sig om natflyvninger.

Or. it

Ændringsforslag 54
Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Ved Resolution A33/7, der er vedtaget 
af Organisationen for International Civil 
Luftfart (ICAO), indføres begrebet
"afbalanceret strategi" for støjstyring, og 
der fastsættes en sammenhængende metode 
for at tage fat på støj fra luftfartøjer.
ICAO's "afbalancerede strategi" bør fortsat 
danne grundlag for lovgivning om støj fra 
luftfarten som en verdensomspændende 
industri. Den afbalancerede strategi 
anerkender værdien af, og foregriber ikke 
relevante retlige forpligtelser, eksisterende 
aftaler, gældende love og etableret praksis. 
Ved at indarbejde den afbalancerede 
strategis internationale bestemmelser i 
denne forordning bør risikoen for 
internationale tvister mindskes i væsentlig 
grad, hvis tredjelandes luftfartsselskaber 
måtte blive berørt af støjrelaterede 

(4) Ved Resolution A33/7, der er vedtaget 
af Organisationen for International Civil 
Luftfart (ICAO), indføres begrebet
"afbalanceret strategi" for støjstyring, og 
der fastsættes en sammenhængende metode 
for at tage fat på støj fra luftfartøjer. Den 
"afbalancerede strategi" fokuserer på fire 
principielle elementer: reduktion af støj 
ved kilden, fysisk planlægning og 
forvaltning, støjbekæmpelse ved hjælp af 
operationelle procedurer og 
driftsrestriktioner på luftfartøjer. Disse 
principper bør fortsat danne grundlag for 
lovgivning om støj fra luftfarten som en 
verdensomspændende industri. Den 
afbalancerede strategi anerkender værdien 
af, og foregriber ikke relevante retlige 
forpligtelser, eksisterende aftaler, gældende 
love og etableret praksis. Ved at indarbejde 
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driftsrestriktioner. den afbalancerede strategis internationale 
bestemmelser i denne forordning bør 
risikoen for internationale tvister mindskes 
i væsentlig grad, hvis tredjelandes 
luftfartsselskaber måtte blive berørt af 
støjrelaterede driftsrestriktioner.

Or. en

Ændringsforslag 55
Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Medlemsstaternes indførelse af
driftsrestriktioner i Unionens lufthavne for 
den enkelte lufthavn begrænser 
kapaciteten, men kan bidrage til at 
forbedre støjklimaet omkring lufthavne. 
Der er dog en risiko for at skabe 
konkurrenceforvridning eller hindre den 
samlede effektivitet i Unionens 
lufttrafiknet på grund af en ineffektiv 
udnyttelse af den eksisterende kapacitet. 
Da disse mål ikke i tilstrækkelig grad kan 
opfyldes af medlemsstaterne og derfor 
bedre kan gennemføres af Unionen ved 
hjælp af harmoniserede bestemmelser for 
indførelse af driftsrestriktioner som led i 
styringsprocessen, kan Unionen vedtage 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, jf. artikel 5 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke ud 
over, hvad der er nødvendigt for at nå 
disse mål. En sådan harmoniseret metode 
pålægger ikke støjkvalitetsmål, der fortsat 
udledes af direktiv 2002/49/EF eller andre 
europæiske, nationale eller lokale 
bestemmelser, og den foregriber ikke den 

(6) Medlemsstaterne bør i hvert enkelt
tilfælde indføre driftsrestriktioner i 
Unionens lufthavne. En enhedsløsning er 
ikke velegnet, da der ikke er to lufthavne, 
der er ens. Det er vigtigt at opstille lokale 
mål, som de interesserede parter har 
været med til at udvælge.
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konkrete udvælgelse af foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 56
Andrea Zanoni

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Støjvurderinger bør foretages med 
jævne mellemrum, men sådanne 
vurderinger bør kun føre til yderligere 
støjbekæmpelsesforanstaltninger, hvis den 
aktuelle kombination af støjdæmpende 
foranstaltninger ikke opfylder 
støjbekæmpelsesmålene.

(7) Støjvurderinger bør foretages med 
jævne mellemrum, men sådanne 
vurderinger bør kun føre til yderligere 
støjbekæmpelsesforanstaltninger, hvis den 
aktuelle kombination af støjdæmpende 
foranstaltninger ikke opfylder 
støjbekæmpelsesmålene. Iværksættelsen af 
yderligere 
støjbekæmpelsesforanstaltninger bør 
finde sted gennem en systematisk 
overvågning og miljøkontrol baseret på en 
konservativ tilgang med henblik på en 
hurtig fastlæggelse af mulige afhjælpende 
foranstaltninger af forvaltningsmæssig 
og/eller operationel art ("MBCA" -
Monitoring Based Corrective Actions).

Or. it

Ændringsforslag 57
Satu Hassi

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Støjvurderinger bør foretages med 
jævne mellemrum, men sådanne 
vurderinger bør kun føre til yderligere 
støjbekæmpelsesforanstaltninger, hvis den 
aktuelle kombination af støjdæmpende 

(7) Støjvurderinger bør foretages med 
jævne mellemrum, men sådanne 
vurderinger bør kun føre til yderligere 
støjbekæmpelsesforanstaltninger, hvis den 
aktuelle kombination af støjdæmpende 
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foranstaltninger ikke opfylder 
støjbekæmpelsesmålene.

foranstaltninger eller de foranstaltninger, 
der er fastlagt ved Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2002/49/EF af 25. juni 
2002 om vurdering og styring af ekstern 
støj1 ikke opfylder 
støjbekæmpelsesmålene.

__________________
1 EFT L 189, 18.7.2002, s. 12.

Or. en

Ændringsforslag 58
Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Suspension af støjdæmpende 
foranstaltninger er væsentlig for at undgå 
uønskede konsekvenser for 
luftfartssikkerhed, lufthavnskapacitet og 
konkurrence. En ankesag mod 
støjrelaterede driftsrestriktioner kan 
vedrøre støjbekæmpelsesmål, vurderings-
metoder og valg af omkostningseffektive 
foranstaltninger, men gennemførelsen af 
restriktionerne suspenderes ikke 
nødvendigvis som følge af anken. Derfor 
bør Kommissionen i god tid før 
gennemførelsen kunne gøre brug af retten
til indsigt og til at suspendere 
foranstaltninger, som anses for at medføre 
uønskede eller uoprettelige konsekvenser.
Det erkendes, at suspensionen bør gælde 
for en begrænset periode.

(9) Suspension af støjdæmpende 
foranstaltninger er væsentlig for at undgå 
uønskede konsekvenser for 
luftfartssikkerhed, lufthavnskapacitet og 
konkurrence. En ankesag mod 
støjrelaterede driftsrestriktioner kan 
vedrøre støjbekæmpelsesmål, vurderings-
metoder og valg af omkostningseffektive 
foranstaltninger, men gennemførelsen af 
restriktionerne suspenderes ikke 
nødvendigvis som følge af anken. Den 
kompetente myndighed eller uafhængige 
klageinstans i medlemsstaten som 
omhandlet i dette direktiv har imidlertid 
bemyndigelse til at suspendere 
foranstaltninger, som anses for at medføre 
uønskede eller uoprettelige konsekvenser.
Det erkendes, at suspensionen bør gælde 
for en begrænset periode.

Or. en

Ændringsforslag 59
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz
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Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Støjvurderinger bør bygge på de 
foreliggende oplysninger og sikre, at disse 
oplysninger er pålidelige og tilgængelige 
for de kompetente myndigheder og
interessenter. De kompetente myndigheder 
bør iværksætte de nødvendige 
overvågnings- og håndhævelsesværktøjer.

(10) Støjvurderinger bør i henhold til 
direktiv 2002/49/EF være baseret på 
objektive og målbare kriterier, som er 
fælles for alle medlemsstaterne. Disse
oplysninger bør være pålidelige, indsamlet 
på en gennemsigtig og verificerbar måde
og tilgængelige for alle interessenter.

Dette omfatter også overvågning af de 
nyeste teknikker og udveksling af viden 
om de nyeste erfaringer med de anvendte 
metoder.
De kompetente myndigheder bør 
iværksætte de nødvendige overvågnings-
og håndhævelsesværktøjer.
Støjvurderinger bør gennemføres eller 
superviseres af eksterne organer, som er 
uafhængige af lufttrafikkontrolorganet.

Or. de

Ændringsforslag 60
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Støjvurderinger bør bygge på de 
foreliggende oplysninger og sikre, at disse 
oplysninger er pålidelige og tilgængelige 
for de kompetente myndigheder og 
interessenter. De kompetente myndigheder 
bør iværksætte de nødvendige 
overvågnings- og håndhævelsesværktøjer.

(10) Støjvurderinger bør være baseret på
objektive, målbare og gennemsigtige 
kriterier, som er fælles for alle 
medlemsstaterne. De bør være
tilgængelige for alle interesserede parter.
De kompetente myndigheder bør 
iværksætte de nødvendige overvågnings-
og håndhævelsesværktøjer.
Støjvurderinger bør gennemføres og 
superviseres af eksterne organer, som er 
uafhængige af lufttrafikkontrolorganet, 
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med inddragelse af beboerne.

Or. de

Ændringsforslag 61
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Det anerkendes, at medlemsstaterne 
har truffet afgørelser om støjrelaterede 
driftsrestriktioner efter national lovgivning 
ud fra nationalt anerkendte støjmetoder, 
som muligvis (endnu) ikke er i fuld 
overensstemmelse med den metode, der er 
beskrevet i den officielle rapport fra den 
europæiske konference for civil luftfart -
Doc. 29 om "Standard Method of 
Computing Noise Contours around Civil 
Airports", og som heller ikke i alle tilfælde 
benytter de internationalt anerkendte 
oplysninger om luftfartøjers støjniveau. 
Driftsrestriktioners effektivitet og 
omkostningseffektivitet tillige med 
effektiviteten af den relevante 
handlingsplan, som restriktionen indgår i, 
bør vurderes i overensstemmelse med 
metoder, der er beskrevet i ECAC Doc. 29
og ICAO's afbalancerede strategi. 
Medlemsstaterne bør derfor bringe deres 
vurderinger af driftsrestriktioner efter 
national lovgivning i fuld 
overensstemmelse med ECAC Doc. 29.

(11) Det anerkendes, at medlemsstaterne 
har truffet afgørelser om støjrelaterede 
driftsrestriktioner efter national lovgivning 
ud fra nationalt anerkendte støjmetoder, 
som muligvis (endnu) ikke er i fuld 
overensstemmelse med den metode, der er 
beskrevet i den officielle rapport fra den 
europæiske konference for civil luftfart -
Doc. 29 om "Standard Method of 
Computing Noise Contours around Civil 
Airports", og som heller ikke i alle tilfælde 
benytter de internationalt anerkendte 
oplysninger om luftfartøjers støjniveau. 
Driftsrestriktioners effektivitet og 
omkostningseffektivitet tillige med 
effektiviteten af den relevante 
handlingsplan, som restriktionen indgår i, 
bør vurderes i overensstemmelse med 
metoder, der følger ICAO's afbalancerede 
strategi, som er beskrevet i ECAC Doc. 29. 
Dette gennemføres i dag i forbindelse med 
ændringen af direktiv 2002/49/EF.

Or. de

Ændringsforslag 62
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
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Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

16a) Nærværende retsakt omhandler 
udelukkende støj fra flytrafikken. 
Følgerne af udledning af skadelige stoffer 
ved drift af luftfartøjer og nedbringelse af 
denne udledning reguleres ikke heri. Der 
bør i en anden retsakt fastsættes regler og 
metoder vedrørende driftsbegrænsninger 
som følge af skadelige stoffer.

Or. de

Ændringsforslag 63
Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at lette opfyldelsen af specifikke 
miljømæssige støjbekæmpelsesmål, der er 
fastsat i Unionens, nationale og lokale 
bestemmelser, og at bedømme deres 
indbyrdes afhængighed af andre miljømål i 
de enkelte lufthavne

a) at lette opfyldelsen af specifikke 
miljømæssige støjbekæmpelsesmål, der er 
fastsat i Unionens, nationale og lokale 
bestemmelser, og at bedømme deres 
indbyrdes afhængighed af økonomiske,
sociale og andre miljømål i de enkelte 
lufthavne

Or. en

Ændringsforslag 64
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at åbne mulighed for at vælge de mest
omkostningseffektive støjdæmpende 
foranstaltninger efter den afbalancerede 

b) at åbne mulighed for at vælge de mest
effektive støjdæmpende foranstaltninger 
efter den afbalancerede strategi, som tager 
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strategi for at opnå en bæredygtig 
udvikling af lufthavnen og 
lufttrafikstyringsnettets kapacitet ud fra en
"gate to gate"-synsvinkel.

hensyn til såvel sundhedsmæssige som 
økonomiske aspekter, for at opnå en 
bæredygtig udvikling af lufthavnen og 
lufttrafikstyringsnettets kapacitet ud fra en
"gate to gate"-synsvinkel.

Or. de

Ændringsforslag 65
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at åbne mulighed for at vælge de mest 
omkostningseffektive støjdæmpende 
foranstaltninger efter den afbalancerede 
strategi for at opnå en bæredygtig 
udvikling af lufthavnen og 
lufttrafikstyringsnettets kapacitet ud fra en
"gate to gate"-synsvinkel.

b) at åbne mulighed for at vælge effektive
støjdæmpende foranstaltninger for under 
hensyntagen til den afbalancerede strategi 
at opnå en bedre miljøbeskyttelse i 
forbindelse med en bæredygtig udvikling 
af lufthavnen og lufttrafikstyringsnettets 
kapacitet ud fra en "gate to gate"-
synsvinkel.

Or. de

Begrundelse

Foruden at opnå målsætninger om reduktion af støjen er det vigtigt at forbedre beskyttelsen 
af naboer til støj.

Ændringsforslag 66
Andrea Zanoni

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) at sikre gennemsigtighed, når der 
gennemføres høringer og i 
participatoriske processer med 
interessenter, bl.a. ved anvendelse af 
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innovative informationsteknologiske 
onlinesystemer, der gør det muligt at 
udveksle miljødata og -oplysninger, og 
som sikrer offentligheden mulighed for at 
indberette eventuelle kritiske situationer 
under hensyntagen til den størst mulige 
gennemsigtighed i overensstemmelse med 
artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 
om vurdering af visse offentlige og private 
projekters indvirkning på miljøet1.
__________________
1 EUT L 26 af 28.1.2012, s. 1.

Or. it

Ændringsforslag 67
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) Lufttrafikanlæg: et anlæg, som 
omfatter lufthavnen og dens 
indvirkningsområde

Or. de

Begrundelse

Vurdering af flystøj må ikke udelukkende være begrænset til selve lufthavnen. 
Borgerprotesterne i f.eks. bycentre er rettet mod de støjintensive segmenter af ind- og 
udflyvningsruterne. Det er ikke tidssvarende at begrænse forordningens anvendelsesområde 
til selve lufthavnen og eventuelt dens støjbeskyttelseszoner, og det er uforståeligt for de 
berørte borgere.

Ændringsforslag 68
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
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Artikel 2 – stk. 1 – punkt 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b) Indvirkningsområde: det område 
omkring lufthavnen, hvor 
grænseværdierne for støj for området 
overskrides; til indvirkningsområdet hører 
også ind- og udflyvningsruterne

Or. de

Begrundelse

Vurdering af flystøj må ikke udelukkende være begrænset til selve lufthavnen.
Borgerprotesterne i f.eks. bycentre er rettet mod de støjintensive segmenter af ind- og 
udflyvningsruterne. Det er ikke tidssvarende at begrænse forordningens anvendelsesområde 
til selve lufthavnen og eventuelt dens støjbeskyttelseszoner, og det er uforståeligt for de 
berørte borgere.

Ændringsforslag 69
Satu Hassi

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "en afbalanceret strategi": en metode, 
hvormed de disponible foranstaltninger, 
bl.a. begrænsning af støj fra luftfartøjer ved 
kilden, fysisk planlægning og forvaltning, 
støjbekæmpelse ved hjælp af operationelle 
procedurer og driftsrestriktioner, overvejes 
på en sammenhængende måde med henblik 
på at imødegå støjproblemet på den mest 
omkostningseffektive måde for den 
individuelle lufthavn

2) "en afbalanceret strategi": en metode, 
hvormed de disponible foranstaltninger, 
bl.a. begrænsning af støj fra luftfartøjer ved 
kilden, fysisk planlægning og forvaltning, 
støjbekæmpelse ved hjælp af operationelle 
procedurer og driftsrestriktioner, overvejes 
på en sammenhængende måde med henblik 
på at imødegå støjproblemet på den mest 
omkostningseffektive måde for den 
individuelle lufthavn for at beskytte 
borgernes sundhed i de nærliggende 
områder.

Or. en
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Ændringsforslag 70
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "en afbalanceret strategi": en metode, 
hvormed de disponible foranstaltninger, 
bl.a. begrænsning af støj fra luftfartøjer ved 
kilden, fysisk planlægning og forvaltning, 
støjbekæmpelse ved hjælp af operationelle 
procedurer og driftsrestriktioner, overvejes 
på en sammenhængende måde med henblik 
på at imødegå støjproblemet på den mest 
omkostningseffektive måde for den 
individuelle lufthavn

2) "en afbalanceret strategi": en metode, 
hvormed de disponible foranstaltninger, 
bl.a. begrænsning af støj fra luftfartøjer ved 
kilden, fysisk planlægning og forvaltning, 
støjbekæmpelse ved hjælp af operationelle 
procedurer og driftsrestriktioner, overvejes 
på en sammenhængende måde med henblik 
på at imødegå støjproblemet for den 
individuelle lufthavn på en måde, som 
tager hensyn til både sundhedsmæssige og 
økonomiske aspekter

Or. de

Ændringsforslag 71
Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "luftfartøjer, der kun netop opfylder 
kravene": et civilt luftfartøj, der opfylder 
certificeringskravene i bind 1, del II, 
kapitel 3, i bilag 16 til konventionen 
angående international civil luftfart
(Chicago-konventionen) med en kumulativ 
margin på mindre end 10 EPNdB 
(Effective Perceived Noise in decibels), 
idet den kumulative margin er det tal 
udtrykt i EPNdB, som fås ved at 
sammenlægge de enkelte marginer (dvs. 
forskellene mellem den certificerede 
støjtærskel og den maksimalt tilladte 
støjtærskel) i hvert af de tre 
støjmålingspunkter som defineret i bind 1, 
del II, kapitel 4, i bilag 16 til konventionen 

4) "luftfartøjer, der kun netop opfylder 
kravene": et civilt luftfartøj, der opfylder 
certificeringskravene i bind 1, del II, 
kapitel 3, i bilag 16 til konventionen 
angående international civil luftfart
(Chicago-konventionen) med en kumulativ 
margin på mindre end 8 EPNdB (Effective 
Perceived Noise in decibels), idet den 
kumulative margin er det tal udtrykt i 
EPNdB, som fås ved at sammenlægge de 
enkelte marginer (dvs. forskellene mellem 
den certificerede støjtærskel og den 
maksimalt tilladte støjtærskel) i hvert af de 
tre støjmålingspunkter som defineret i bind 
1, del II, kapitel 4, i bilag 16 til 
konventionen angående international civil 
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angående international civil luftfart luftfart

Or. en

Ændringsforslag 72
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) "støjrelaterede foranstaltninger": enhver 
foranstaltning, som påvirker støjklimaet 
omkring lufthavne, der er omfattet af 
principperne i ICAO's afbalancerede 
strategi, også ikke-operationelle 
foranstaltninger, der kan påvirke antallet af 
personer, som udsættes for støj fra 
luftfartøjer

5) "støjrelaterede foranstaltninger": enhver 
foranstaltning, som påvirker støjklimaet 
omkring lufthavne, der er omfattet af 
principperne i den afbalancerede strategi,
som bygger på proportionalitetsprincippet,
også ikke-operationelle foranstaltninger, 
der kan påvirke antallet af personer, som 
udsættes for støj fra luftfartøjer

Or. de

Begrundelse

Forordningens målsætning er at indføre støjbetingede driftsbegrænsinger i henhold til den 
afbalancerede model. Det er tvivlsomt, om ICAO's model, som sigter mod 
omkostningseffektivitet, overhovedet kan betegnes som afbalanceret i relation til en 
støjbeskyttelse, der skal respektere den grundlæggende ret til fysisk integritet. Det foreslås 
derfor at anvende proportionalitetsprincippet.

Ændringsforslag 73
Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) "interesserede parter": alle personer, 
som berøres eller får gavn af eventuelle 
aktiviteter eller handlinger, der foreslås 
med hensyn til støjdæmpende 
foranstaltninger, herunder 
driftsrestriktioner, eller som har en 
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legitim interesse i indførelsen af sådanne 
foranstaltninger

Or. en

Ændringsforslag 74
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a) "interesserede parter": fysiske eller 
juridiske personer, som berøres eller får 
gavn af indførelse eller fravær af 
støjdæmpende foranstaltninger, herunder 
driftsrestriktioner, eller som har en 
legitim interesse i indførelsen af sådanne 
foranstaltninger

Or. de

Ændringsforslag 75
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 3 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kompetente myndigheder Kompetente myndigheder, høring og 
klageadgang

Or. de

Ændringsforslag 76
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
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Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3 a. Før en driftsrestriktion udstedes, skal 
de berørte høres i en høringsprocedure.

Or. de

Begrundelse

Forordningsforslaget overtager opbygningen af den kompetente myndighed for udstedelse af 
driftsrestriktioner og den uafhængige klageinstans fra direktiv 2002/30/EF, men 
høringspligten og bestemmelsen om, at der kan anvendes retsmidler mod en udstedt 
driftsrestriktion, mangler. Dermed opstår det indtryk, at der kun skal indføres en 
klageprocedure i stedet for en prøvning ved forvaltningsdomstolene.

Ændringsforslag 77
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3 b. Medlemsstaterne sikrer, at 
beslutninger truffet af den kompetente 
myndighed i henhold til denne forordning 
kan påklages efter de nationale 
bestemmelser og procedurer.

Or. de

Begrundelse

Forordningsforslaget overtager opbygningen af den kompetente myndighed for udstedelse af 
driftsrestriktioner og den uafhængige klageinstans fra direktiv 2002/30/EF, men 
høringspligten og bestemmelsen om, at der kan anvendes retsmidler mod en udstedt 
driftsrestriktion, mangler. Dermed opstår det indtryk, at der kun skal indføres en 
klageprocedure i stedet for en prøvning ved forvaltningsdomstolene.

Ændringsforslag 78
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Forslag til forordning
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Artikel 4 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) afdække disponible foranstaltninger til at 
nedbringe støjpåvirkningen

c) afdække disponible foranstaltninger til at 
nedbringe støjpåvirkningen, herunder også 
en bedre udnyttelse af eksisterende slots 
med større fly, nedbringelse af urentabel 
samletrafik, som udfylder slots, og mere 
point to point-trafik for at mindske
samleflyvninger med små fly

Or. de

Ændringsforslag 79
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) evaluere de disponible 
foranstaltningers forventede 
omkostningseffektivitet 

udgår

Or. de

Begrundelse

Evalueringen af de disponible foranstaltningers omkostningseffektivitet er slettet, da den skal 
foregå før valget af foranstaltninger og dermed begrænser dette, hvilket ikke bør ske.

Ændringsforslag 80
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) evaluere de disponible foranstaltningers 
forventede omkostningseffektivitet 

d) evaluere de disponible foranstaltningers 
forventede effektivitet med hensyn til det 
fastsatte miljømål
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Or. de

Ændringsforslag 81
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) udvælge foranstaltningerne e) vælge de foranstaltninger, som er mest 
effektive til at dæmpe støjen

Or. de

Ændringsforslag 82
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) træffe afgørelse om, hvilke 
foranstaltninger der skal træffes, og sørge 
for tilstrækkelig underretning

g) træffe afgørelse om, hvilke 
foranstaltninger der skal træffes, og
underrette Kommissionen om disse

Or. de

Begrundelse

Kravet om notifikation er slettet af hensyn til nærhedsprincippet og erstattet med en 
meddelelse. På den måde præciseres det, at der kun er tale om en frivillig informationspligt, 
at de nationale myndigheder ikke bliver umyndiggjort, og at regionalt begrundede afgørelser 
ikke bliver draget i tvivl.

Ændringsforslag 83
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne skal, når de træffer 2. Medlemsstaterne skal, når de vælger
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støjrelaterede foranstaltninger, overveje
følgende kombination af disponible 
foranstaltninger med henblik på at 
fastlægge den mest omkostningseffektive 
kombination af foranstaltninger:

støjrelaterede foranstaltninger, overveje
bl.a.:

Or. de

Ændringsforslag 84
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fysisk planlægning og forvaltning b) fysisk planlægning og forvaltning samt 
lokalplaner

Or. de

Ændringsforslag 85
Andrea Zanoni

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fysisk planlægning og forvaltning b) fysisk planlægning og forvaltning, og 
navnlig nødvendigheden af at de 
foranstaltninger, der iværksættes i disse 
faser, vedtages på grundlag af resultater 
og objektive data, som stammer fra:

Or. it

Ændringsforslag 86
Andrea Zanoni

Forslag til forordning
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Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b – led 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- en vurdering af de mulige scenarier for 
virkning og kumuleret risiko i forhold til 
udgangsbetingelserne og de forventede 
betingelser

Or. it

Ændringsforslag 87
Andrea Zanoni

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b – led 2 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- anvendelse af avancerede overvågnings-
og kontrolforanstaltninger af typen 
"MBCA", der gør det muligt at verificere 
statussen for de faktiske virkninger og
den efterfølgende hurtige gennemførelse 
af afhjælpende foranstaltninger af 
forvaltningsmæssig og/eller operationel 
art.

Or. it

Ændringsforslag 88
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) støjbekæmpelse ved operationelle 
procedurer

c) støjbekæmpelse ved operationelle 
procedurer, herunder placering af ind- og 
udflyvingsruter

Or. de
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Ændringsforslag 89
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) begrænsning af kapaciteten og 
nedlukning af lufthavnen

Or. de

Ændringsforslag 90
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) driftsrestriktioner (ikke som første 
udvej).

d) driftsrestriktioner.

Or. de

Begrundelse

I praksis har det vist sig, at driftsrestriktioner ofte må være den første udvej for hurtigt og 
effektivt at beskytte naboerne og de berørte regioner mod støj fra flytrafikken.

Ændringsforslag 91
Satu Hassi

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) driftsrestriktioner (ikke som første 
udvej).

d) driftsrestriktioner.
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Or. en

Ændringsforslag 92
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) driftsrestriktioner (ikke som første 
udvej).

d) driftsrestriktioner, efter forudgående 
grundig undersøgelse af 
foranstaltningerne mod litra a) til c).

Or. de

Ændringsforslag 93
Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) driftsrestriktioner (ikke som første 
udvej).

d) driftsrestriktioner, når der ikke er 
gennemførlige alternativer.

Or. en

Ændringsforslag 94
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Foranstaltninger eller en kombination af 
foranstaltninger, der træffes i 
overensstemmelse med denne forordning i 
en given lufthavn, må ikke være mere 
restriktive end nødvendigt for at opfylde de 

5. Foranstaltninger eller en kombination af 
foranstaltninger, der træffes i
overensstemmelse med denne forordning i 
en given lufthavn, må ikke være mere 
restriktive end nødvendigt for at opfylde de
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miljømæssige støjbekæmpelsesmål, der er 
fastsat for den pågældende lufthavn. 
Driftsrestriktionerne må ikke forskels-
behandle luftfartøjsoperatørerne ud fra bl.a. 
nationalitet, identitet eller aktivitet.

sundheds- og miljømæssige 
støjbekæmpelsesmål, der er fastsat for den 
pågældende lufthavn. Driftsrestriktionerne 
må ikke forskelsbehandle 
luftfartøjsoperatørerne ud fra bl.a. 
nationalitet, identitet eller aktivitet.

Or. de

Ændringsforslag 95
Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Foranstaltninger eller en kombination af 
foranstaltninger, der træffes i 
overensstemmelse med denne forordning i 
en given lufthavn, må ikke være mere 
restriktive end nødvendigt for at opfylde de 
miljømæssige støjbekæmpelsesmål, der er 
fastsat for den pågældende lufthavn. 
Driftsrestriktionerne må ikke forskels-
behandle luftfartøjsoperatørerne ud fra bl.a. 
nationalitet, identitet eller aktivitet.

5. Foranstaltninger eller en kombination af 
foranstaltninger, der træffes i 
overensstemmelse med denne forordning i 
en given lufthavn, må ikke være mere 
restriktive end nødvendigt for at opfylde de 
miljømæssige støjbekæmpelsesmål, der er 
fastsat for den pågældende lufthavn og for 
udviklingen af den region, den betjener. 
Driftsrestriktionerne må ikke
forskelsbehandle luftfartøjsoperatørerne ud 
fra bl.a. nationalitet, identitet eller aktivitet.

Or. en

Ændringsforslag 96
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Foranstaltninger eller en kombination af 
foranstaltninger, der træffes i 
overensstemmelse med denne forordning i 
en given lufthavn, må ikke være mere 
restriktive end nødvendigt for at opfylde 

5. Foranstaltninger eller en kombination af 
foranstaltninger, der træffes i 
overensstemmelse med denne forordning i 
en given lufthavn, skal være egnet til 
mindst at opfylde de miljømæssige 
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de miljømæssige støjbekæmpelsesmål, der 
er fastsat for den pågældende lufthavn.
Driftsrestriktionerne må ikke forskels-
behandle luftfartøjsoperatørerne ud fra 
bl.a. nationalitet, identitet eller aktivitet.

støjbekæmpelsesmål, der er fastsat for den 
pågældende lufthavn.

Or. de

Ændringsforslag 97
Satu Hassi

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Foranstaltninger eller en kombination af 
foranstaltninger, der træffes i 
overensstemmelse med denne forordning i 
en given lufthavn, må ikke være mere 
restriktive end nødvendigt for at opfylde de 
miljømæssige støjbekæmpelsesmål, der er 
fastsat for den pågældende lufthavn. 
Driftsrestriktionerne må ikke forskels-
behandle luftfartøjsoperatørerne ud fra bl.a. 
nationalitet, identitet eller aktivitet.

5. Foranstaltninger eller en kombination af 
foranstaltninger, der træffes i 
overensstemmelse med denne forordning i 
en given lufthavn, må ikke være mere 
restriktive end nødvendigt for at opfylde
betingelserne i WHO's retningslinjer for 
natlige støjniveauer i Europa og for at nå
de miljømæssige støjbekæmpelsesmål, der 
er fastsat for den pågældende lufthavn. 
Driftsrestriktionerne må ikke forskels-
behandle luftfartøjsoperatørerne ud fra bl.a. 
nationalitet, identitet eller aktivitet.

Or. en

Ændringsforslag 98
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De kompetente myndigheder skal 
anvende metoden, indikatorer og 
oplysninger som beskrevet i bilag I til 
vurderingen af den nuværende og 
fremtidige støjsituation.

2. De kompetente myndigheder skal 
anvende metoden, indikatorer og 
oplysninger som beskrevet i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/49/EF af 25. juni 2002 om vurdering 
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og styring af ekstern støj1 til vurderingen 
af den nuværende og fremtidige 
støjsituation.__________________
1. EUT L 189 af 18.7.2002, s. 12. 

Or. de

Ændringsforslag 99
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De kompetente myndigheder skal 
anvende metoden, indikatorer og 
oplysninger som beskrevet i bilag I til 
vurderingen af den nuværende og 
fremtidige støjsituation.

2. Til vurderingen af den nuværende og 
fremtidige støjsituation anvendes den
metode og de indikatorer og oplysninger 
som beskrevet i bilag I, hvis det er relevant 
for de pågældende driftsrestriktioner og 
lufthavnens forhold

Or. de

Ændringsforslag 100
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Viser vurderingen af støjsituationen, at 
der er behov for nye foranstaltninger for at 
opnå eller fastholde 
støjbekæmpelsesmålene, skal de 
kompetente myndigheder tage behørigt 
hensyn til bidraget fra hver type 
foranstaltning i den afbalancerede strategi, 
jf. bilag I.

3. Viser vurderingen af støjsituationen, at 
der er behov for nye foranstaltninger for at 
opnå eller fastholde 
støjbekæmpelsesmålene, skal de 
kompetente myndigheder tage behørigt 
hensyn til bidraget fra hver type 
foranstaltning i den afbalancerede strategi.

Or. de
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Ændringsforslag 101
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De kompetente myndigheder skal sørge 
for, at der på et egnet niveau nedsættes et 
forum for teknisk samarbejde mellem 
lufthavnsoperatøren, 
luftfartøjsoperatøren og 
luftfartstjenesteudøveren angående 
foranstaltninger, som disse operatører er 
ansvarlige for, og under behørig 
hensyntagen til den indbyrdes 
afhængighed mellem støjdæmpende 
foranstaltninger og emissionsreducerende 
foranstaltninger. Medlemmerne af dette 
forum for teknisk samarbejde hører 
regelmæssigt lokale beboere eller deres 
repræsentanter og forelægger de 
kompetente myndigheder tekniske 
oplysninger og rådgivning om 
støjdæmpende foranstaltninger.

4. De kompetente myndigheder opretter et 
rådgivningsforum bestående af 
lufthavnsoperatørerne, 
luftfartøjsoperatørerne, repræsentanter 
for luftfartstjenesteudøveren samt 
repræsentanter for lufthavnes naboer. I
dette forum drøftes planlægningsmæssige, 
tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger til at reducere støjen og 
emissionerne.

Or. de

Begrundelse

Sproglig forbedring og forenkling af teksten. Desuden tages der højde for den ofte anførte 
kritik af, at de mennesker, som er berørt af støj fra flytrafik, kun bliver hørt perifert og kun af 
luftfartsbranchens interesseorganisationer.

Ændringsforslag 102
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De kompetente myndigheder skal sørge 4. De kompetente myndigheder skal sørge 
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for, at der på et egnet niveau nedsættes et 
forum for teknisk samarbejde mellem 
lufthavnsoperatøren, luftfartøjsoperatøren 
og luftfartstjenesteudøveren angående 
foranstaltninger, som disse operatører er 
ansvarlige for, og under behørig 
hensyntagen til den indbyrdes afhængighed 
mellem støjdæmpende foranstaltninger og 
emissionsreducerende foranstaltninger. 
Medlemmerne af dette forum for teknisk 
samarbejde hører regelmæssigt lokale 
beboere eller deres repræsentanter og 
forelægger de kompetente myndigheder 
tekniske oplysninger og rådgivning om 
støjdæmpende foranstaltninger.

for, at der på et egnet niveau nedsættes et 
forum for teknisk samarbejde mellem 
lufthavnsoperatøren, luftfartøjsoperatøren 
og luftfartstjenesteudøveren angående 
foranstaltninger, som disse operatører er 
ansvarlige for, og under behørig 
hensyntagen til den indbyrdes afhængighed 
mellem støjdæmpende foranstaltninger og 
emissionsreducerende foranstaltninger. 
Medlemmerne af dette forum for teknisk 
samarbejde hører regelmæssigt de 
interesserede parter og forelægger de 
kompetente myndigheder tekniske 
oplysninger og rådgivning om 
støjdæmpende foranstaltninger. En 
foranstaltning vælges først, når de 
interesserede parter er blevet inddraget.

Or. de

Ændringsforslag 103
Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De kompetente myndigheder skal sørge 
for, at der på et egnet niveau nedsættes et 
forum for teknisk samarbejde mellem 
lufthavnsoperatøren, luftfartøjsoperatøren 
og luftfartstjenesteudøveren angående 
foranstaltninger, som disse operatører er 
ansvarlige for, og under behørig 
hensyntagen til den indbyrdes afhængighed 
mellem støjdæmpende foranstaltninger og 
emissionsreducerende foranstaltninger. 
Medlemmerne af dette forum for teknisk 
samarbejde hører regelmæssigt lokale 
beboere eller deres repræsentanter og 
forelægger de kompetente myndigheder 
tekniske oplysninger og rådgivning om 
støjdæmpende foranstaltninger.

4. De kompetente myndigheder skal sørge 
for, at der på et egnet niveau nedsættes et 
forum for teknisk samarbejde mellem 
lufthavnsoperatøren, luftfartøjsoperatøren 
og luftfartstjenesteudøveren angående 
foranstaltninger, som disse operatører er 
ansvarlige for, og under behørig 
hensyntagen til den indbyrdes afhængighed 
mellem støjdæmpende foranstaltninger og 
emissionsreducerende foranstaltninger. 
Medlemmerne af dette forum for teknisk 
samarbejde hører regelmæssigt lokale 
beboere, virksomheder, offentlige 
institutioner og andre interessenter eller 
deres repræsentanter og forelægger de 
kompetente myndigheder tekniske 
oplysninger og rådgivning om 
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støjdæmpende foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 104
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. De kompetente myndigheder skal 
vurdere omkostningseffektiviteten af de 
nye foranstaltninger som anført i stk. 3 i
overensstemmelse med bilag II. En mindre 
teknisk ændring af en eksisterende 
foranstaltning uden indholdsmæssige 
virkninger for kapacitet eller operationer 
betragtes ikke som en ny driftsrestriktion.

5. Omkostningseffektiviteten af de nye 
foranstaltninger i forbindelse med 
støjplanlægningen vurderes i
overensstemmelse med direktiv 
2002/49/EF. En mindre teknisk ændring af 
en eksisterende foranstaltning uden 
indholdsmæssige virkninger for kapacitet 
eller operationer betragtes ikke som en ny 
driftsrestriktion.

Or. de

Ændringsforslag 105
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. De kompetente myndigheder skal 
vurdere omkostningseffektiviteten af de
nye foranstaltninger som anført i stk. 3 i 
overensstemmelse med bilag II. En mindre 
teknisk ændring af en eksisterende 
foranstaltning uden indholdsmæssige 
virkninger for kapacitet eller operationer 
betragtes ikke som en ny driftsrestriktion.

5. De kompetente myndigheder skal 
vurdere nye foranstaltninger under 
hensyntagen til oplysningerne i bilag II.

Or. de
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Begrundelse

Det er ikke rimeligt at binde de kompetente myndigheder til at prioritere 
omkostningseffektivitet højest. Det vil hindre mere fleksible vurderingsmuligheder, hvis man 
gør det obligatorisk at anvende forskrifterne i bilag II ved vurderingen.

Ændringsforslag 106
Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 6 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) repræsentanter for lokale 
virksomheder, regionale og lokale 
myndigheder og offentlige og private 
interessenter

Or. en

Ændringsforslag 107
Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 6 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) repræsentanter fra virksomheder, der 
ligger i nærheden af lufthavnene, hvis 
drift berøres af flytrafikken og 
lufthavnens drift

Or. en

Ændringsforslag 108
Satu Hassi

Forslag til forordning
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Artikel 5 – stk. 6 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) organisationer, hvis formål er at 
beskytte miljøet

Or. en

Ændringsforslag 109
Andrea Zanoni

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. De kompetente myndigheder skal følge 
op på og overvåge gennemførelsen af de 
støjdæmpende foranstaltninger og om 
fornødent træffe foranstaltninger. De 
sikrer, at lokale beboere, der bor i 
nærheden af lufthavnene, regelmæssigt får 
relevante oplysninger.

7. De kompetente myndigheder skal følge 
op på og overvåge gennemførelsen af
driftsrestriktionerne og i givet fald træffe 
foranstaltninger. De sikrer, at lokale 
beboere, der bor i nærheden af lufthavnene, 
regelmæssigt får relevante oplysninger om 
de kriterier, der anvendes til den 
foreløbige vurdering af potentielle 
scenarier for miljøpåvirkning og 
miljørisici såvel som folkesundheden og 
de overvågnings- og 
miljøkontrolforanstaltninger, der er blevet 
iværksat, og/eller som agtes iværksat.

Or. it

Ændringsforslag 110
Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. De kompetente myndigheder skal følge 
op på og overvåge gennemførelsen af de 
støjdæmpende foranstaltninger og om 

7. De kompetente myndigheder skal følge 
op på og overvåge gennemførelsen af de 
støjdæmpende foranstaltninger og om 
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fornødent træffe foranstaltninger. De 
sikrer, at lokale beboere, der bor i 
nærheden af lufthavnene, regelmæssigt får 
relevante oplysninger.

fornødent træffe foranstaltninger. De 
sikrer, at lokale beboere og andre berørte 
parter, der bor i nærheden af lufthavnene, 
regelmæssigt får fri adgang til relevante 
oplysninger på nettet.

Or. en

Ændringsforslag 111
Satu Hassi

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Data skal lagres i en central database og 
stilles til rådighed for de kompetente 
myndigheder, luftfartøjsoperatører, 
luftfartstjenesteudøvere og 
lufthavnsoperatører til driftsmæssige 
formål.

4. Data skal lagres i en central database og 
stilles til rådighed for de kompetente 
myndigheder, luftfartøjsoperatører, 
luftfartstjenesteudøvere og 
lufthavnsoperatører til driftsmæssige 
formål og for offentligheden i en let 
tilgængelig form.

Or. en

Ændringsforslag 112
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Artikel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8 udgår
Udviklingslande

1. De kompetente myndigheder kan 
fritage luftfartøjer, der kun netop opfylder 
kravene, som er registreret i 
udviklingslande, fra støjdæmpende 
driftsrestriktioner, forudsat at sådanne 
luftfartøjer:
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a) får tildelt et støjcertifikat efter de 
standarder, der er specificeret i kapitel 3, 
bind 1 i bilag 16 til Chicago-konventionen
b) har opereret i Unionen i den 
femårsperiode, der går forud for denne 
forordnings ikrafttræden, var registreret i 
det pågældende udviklingsland, og fortsat 
opereres af en fysisk eller juridisk person, 
der er etableret i det pågældende land.
2. Indrømmer en medlemsstat en 
undtagelse i henhold til stk. 1, skal den 
straks underrette de øvrige 
medlemsstaters kompetente myndigheder 
og Kommissionen om de undtagelser, de 
har indrømmet.

Or. sv

Ændringsforslag 113
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) luftfartøjer til humanitær indsats

Or. de

Ændringsforslag 114
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10 udgår
Ret til indsigt

1. På anmodning af en medlemsstat eller 
på eget initiativ, og uden at dette berører 
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en verserende ankeprocedure, kan 
Kommissionen gennemgå afgørelsen om 
en driftsrestriktion, inden den 
gennemføres. Finder Kommissionen, at 
afgørelsen ikke opfylder kravene i denne 
forordning eller er i strid med EU-retten, 
kan den suspendere afgørelsen.
2. De kompetente myndigheder skal give 
Kommissionen oplysninger, der viser, at 
denne forordning overholdes.
3. Kommissionen træffer i 
overensstemmelse med 
rådgivningsproceduren i artikel 13, stk. 2, 
og navnlig efter kriterierne i bilag II 
afgørelse om, hvorvidt den pågældende 
kompetente myndighed kan gå videre med 
indførelsen af driftsrestriktionen. 
Kommissionen meddeler Rådet og den 
berørte medlemsstat sin afgørelse.
4. Hvis Kommissionen ikke har vedtaget 
en afgørelse inden for en periode på seks 
måneder efter, at den har modtaget de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 2, kan 
den kompetente myndighed gennemføre 
den påtænkte afgørelse om en 
driftsrestriktion.

Or. de

Begrundelse

Denne bestemmelse er overflødig og udgør et uberettiget indgreb i medlemsstaternes 
kompetence. Medlemsstaterne træffer afgørelse om driftsrestriktioner og støjdæmpning på 
grundlag af de respektive lokale forhold og de lokale konsekvenser. Desuden må forslaget 
forventes at medføre forsinkelser i proceduren (se beslutning fra Europaudvalget i den tyske
Forbundsråd Drs. 799/11 af 7.2.2012).

Ændringsforslag 115
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Forslag til forordning
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Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På anmodning af en medlemsstat eller på 
eget initiativ, og uden at dette berører en 
verserende ankeprocedure, kan 
Kommissionen gennemgå afgørelsen om 
en driftsrestriktion, inden den 
gennemføres. Finder Kommissionen, at 
afgørelsen ikke opfylder kravene i denne 
forordning eller er i strid med EU-retten, 
kan den suspendere afgørelsen.

1. På anmodning af en medlemsstat, 
interesserede parter eller på eget initiativ, 
og uden at dette berører en verserende 
ankeprocedure, kan Kommissionen 
gennemgå afgørelsen om en 
driftsrestriktion, inden den gennemføres.
Finder Kommissionen, at afgørelsen ikke 
opfylder kravene i denne forordning eller 
er i strid med EU-retten, kan den 
suspendere afgørelsen, medmindre den 
kompetente myndighed har udstedt 
driftsrestriktionerne som resultat af en 
mæglingsprocedure eller en anden 
udenretslig konfliktløsning.

Or. de

Ændringsforslag 116
Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På anmodning af en medlemsstat eller 
på eget initiativ, og uden at dette berører 
en verserende ankeprocedure, kan 
Kommissionen gennemgå afgørelsen om 
en driftsrestriktion, inden den 
gennemføres. Finder Kommissionen, at 
afgørelsen ikke opfylder kravene i denne 
forordning eller er i strid med EU-retten, 
kan den suspendere afgørelsen.

1. På anmodning af en medlemsstat, og 
uden at dette berører en verserende 
ankeprocedure, kan Kommissionen 
gennemgå afgørelsen om en 
driftsrestriktion, inden den gennemføres. 
Finder Kommissionen, at afgørelsen ikke 
opfylder kravene i denne forordning eller 
er i strid med EU-retten, kan den 
suspendere afgørelsen.

Or. en

Ændringsforslag 117
Marina Yannakoudakis
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Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ændringer af definitionen af 
henholdsvis luftfartøjer i artikel 2, nr. 3), 
og luftfartøjer, der kun netop opfylder 
kravene, i artikel 2, nr. 4)

udgår

Or. en

Ændringsforslag 118
Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) ændringer og opdateringer af 
støjcertificeringsstandarder, som 
omhandles i artikel 4 og 8, og den 
certificeringsprocedure, der omhandles i 
artikel 6, stk. 1

udgår

Or. en

Ændringsforslag 119
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) ændringer af metoden og den tekniske 
rapport, der er fastsat i bilag I.

c) ændringer af metoden og den tekniske 
rapport, der er fastsat i artikel 6, stk. 2.

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

Forslag til forordning
Bilag I

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. de

Ændringsforslag 121
Andrea Zanoni

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 3 - punkt 1 – punkt 1.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.1 En beskrivelse af lufthavnen, herunder 
oplysninger om dens størrelse, 
beliggenhed, omgivelser, lufttrafikvolumen 
og -sammensætning.

1.1 En beskrivelse af lufthavnen, herunder 
oplysninger om dens størrelse, 
beliggenhed, omgivelser, lufttrafikvolumen 
og -sammensætning og de potentielle 
virknings- og risikokomponenter 
(specifikke og kumulative) med hensyn til 
støjniveauet i forhold til den territoriale 
og miljømæssige situation.

Or. it

Ændringsforslag 122
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Forslag til forordning
Bilag II

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. de
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Ændringsforslag 123
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Bilag II – stk. 1 – punkt 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) støjbetingede ændringer i fast 
ejendoms værdi

Or. de

Ændringsforslag 124
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Bilag II – stk. 1 – punkt 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b) konsekvenser for 
placeringskriterierne omkring lufthavne

Or. de

Ændringsforslag 125
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Bilag II – stk. 1 – punkt 4 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4c) indvirkninger på arbejdsforholdene i 
lufthavnene

Or. de

Ændringsforslag 126
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard
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Forslag til forordning
Bilag II – stk. 1 – punkt 4 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4d) konsekvenser for vej- og 
jernbanetrafikken

Or. de

Ændringsforslag 127
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Bilag II – stk. 1 – punkt 4 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4e) konsekvenser for de eksterne 
omkostninger

Or. de

Ændringsforslag 128
Sabine Wils

Forslag til forordning
Bilag II – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Desuden kan de kompetente myndigheder 
tage hensyn til følgende faktorer:

udgår

1) sundhed og sikkerhed for lokale 
beboere, der bor i nærheden af lufthavne
2) miljømæssig bæredygtighed, herunder 
indbyrdes afhængighed mellem støj og 
emissioner
3) direkte, indirekte og katalytiske 
virkninger for beskæftigelsen.

Or. de



PE492.695v03-00 40/40 AM\908997DA.doc

DA

Begrundelse

Slet dette: "Desuden kan de kompetente myndigheder tage hensyn til følgende faktorer:". 
Bevar nr. 1), 2) og 3). Disse punkter er lige så vigtige som ovenstående punkter og bør 
medtages.

Ændringsforslag 129
Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
Bilag II – stk. 2 – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) direkte, indirekte og katalytiske 
virkninger for beskæftigelsen.

3) direkte, indirekte og katalytiske 
virkninger for beskæftigelsen, navnlig i 
sektorer, der er berørt af lufttrafik.

Or. en

Ændringsforslag 130
Sabine Wils

Forslag til forordning
Bilag II – stk. 2 – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) direkte, indirekte og katalytiske
virkninger for beskæftigelsen.

3) direkte, indirekte og virkninger for 
beskæftigelsen.

Or. de

Begrundelse

Når man bruger ordet "katalytiske", er det kun positive beskæftigelsesvirkninger, der kan 
indgå i vurderingen. Vurderingen af omkostningseffektiviteten bør imidlertid også inddrage 
de negative virkninger af en udvidelse af kapaciteten. Når man anvender det neutrale begreb 
"virkninger", er begge dele muligt.


