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Τροπολογία 51
Marina Yannakoudakis

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την καθιέρωση των 
κανόνων και διαδικασιών για τη θέσπιση 
λειτουργικών περιορισμών σε συνάρτηση 
με τον προκαλούμενο θόρυβο στους 
αερολιμένες της Ένωσης στο πλαίσιο μιας 
εξισορροπημένης προσέγγισης και την 
κατάργηση της οδηγίας 2002/30/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του 
Συμβουλίου

Πρόταση
ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την καθιέρωση των 
κανόνων και διαδικασιών για τη θέσπιση 
λειτουργικών περιορισμών σε συνάρτηση 
με τον προκαλούμενο θόρυβο στους 
αερολιμένες της Ένωσης στο πλαίσιο μιας 
εξισορροπημένης προσέγγισης και την 
κατάργηση της οδηγίας 2002/30/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του 
Συμβουλίου

Or. en

Τροπολογία 52
Marina Yannakoudakis

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί κύριο 
στόχο της κοινής πολιτικής μεταφορών.
Αυτό επιβάλλει την εφαρμογή 
ολοκληρωμένης προσέγγισης, σκοπός της 
οποίας είναι να διασφαλίζονται τόσο η 
αποτελεσματική λειτουργία των 
μεταφορικών συστημάτων της Ένωσης
όσο και η προστασία του περιβάλλοντος.

(1) Η αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί κύριο 
στόχο της κοινής πολιτικής μεταφορών.
Αυτό επιβάλλει την εφαρμογή 
ολοκληρωμένης προσέγγισης, σκοπός της 
οποίας είναι να διασφαλίζεται η 
αποτελεσματική λειτουργία των 
μεταφορικών συστημάτων της Ένωσης
παράλληλα με την προστασία του 
περιβάλλοντος και την υγεία των πολιτών.

Or. en
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Τροπολογία 53
Andrea Zanoni

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η βιώσιμη ανάπτυξη των αεροπορικών 
μεταφορών απαιτεί τη θέσπιση μέτρων για 
τη μείωση της ενόχλησης από τους 
θορύβους των αεροπλάνων στους 
αερολιμένες οι οποίοι εμφανίζουν
ιδιαίτερα προβλήματα θορύβου. Ένας 
μεγάλος αριθμός πολιτών της ΕΕ εκτίθεται 
σε υψηλά επίπεδα θορύβου που μπορεί να 
έχουν αρνητικές επιπτώσεις για την υγεία.

(2) Η βιώσιμη ανάπτυξη των αεροπορικών 
μεταφορών απαιτεί τη θέσπιση μέτρων για 
τη μείωση της ενόχλησης από τους 
θορύβους των αεροπλάνων στους 
αερολιμένες καθώς και στον περίγυρό 
τους όπου εμφανίζονται ιδιαίτερα 
προβλήματα θορύβου, υπό το πρίσμα των 
υφιστάμενων και μελλοντικών σεναρίων 
σωρευτικών επιπτώσεων και κινδύνου.
Ένας μεγάλος αριθμός πολιτών της ΕΕ 
εκτίθεται σε υψηλά επίπεδα θορύβου που 
μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις για 
την υγεία, ιδίως στην περίπτωση των 
νυχτερινών πτήσεων.

Or. it

Τροπολογία 54
Marina Yannakoudakis

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Το ψήφισμα A33/7 του Διεθνούς 
Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας
(ΔΟΠΑ) εισάγει την έννοια της
«εξισορροπημένης προσέγγισης» για τη 
διαχείριση του θορύβου και καθιερώνει μια 
συνεκτική μέθοδο για την αντιμετώπιση 
του θορύβου των αεροσκαφών. Η
«εξισορροπημένη προσέγγιση» του ΔΟΠΑ
θα πρέπει να παραμείνει η βάση της 
ρύθμισης του θορύβου για τις 
αερομεταφορές, ως μια παγκόσμια 
βιομηχανία. Η εξισορροπημένη 
προσέγγιση δεν προδικάζει και 

(4) Το ψήφισμα A33/7 του Διεθνούς 
Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας
(ΔΟΠΑ) εισάγει την έννοια της
«εξισορροπημένης προσέγγισης» για τη 
διαχείριση του θορύβου και καθιερώνει μια 
συνεκτική μέθοδο για την αντιμετώπιση 
του θορύβου των αεροσκαφών. Η
«εξισορροπημένη προσέγγιση»
επικεντρώνεται σε τέσσερα βασικά 
στοιχεία: μείωση του θορύβου στην πηγή 
του, σχεδιασμός και διαχείριση της 
χρήσης γης, επιχειρησιακές διαδικασίες 
μετριασμού του θορύβου και λειτουργικοί 
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αναγνωρίζει την αξία των σχετικών 
νομικών υποχρεώσεων των ισχυουσών 
συμφωνιών, νομοθεσιών και πολιτικών. Η 
ενσωμάτωση των διεθνών κανόνων της 
εξισορροπημένης προσέγγισης στον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει να μειώσει 
σημαντικά τον κίνδυνο διεθνών διενέξεων 
σε περίπτωση που αερομεταφορείς τρίτων 
χωρών ενδέχεται να επηρεάζονται από 
τους λειτουργικούς περιορισμούς σχετικά 
με τον προκαλούμενο θόρυβο.

περιορισμοί των αεροσκαφών. Οι αρχές 
αυτές θα πρέπει να παραμείνουν η βάση 
της ρύθμισης του θορύβου για τις 
αερομεταφορές, ως μια παγκόσμια 
βιομηχανία. Η εξισορροπημένη 
προσέγγιση δεν προδικάζει και 
αναγνωρίζει την αξία των σχετικών 
νομικών υποχρεώσεων των ισχυουσών 
συμφωνιών, νομοθεσιών και πολιτικών. Η 
ενσωμάτωση των διεθνών κανόνων της 
εξισορροπημένης προσέγγισης στον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει να μειώσει 
σημαντικά τον κίνδυνο διεθνών διενέξεων 
σε περίπτωση που αερομεταφορείς τρίτων 
χωρών ενδέχεται να επηρεάζονται από 
τους λειτουργικούς περιορισμούς σχετικά 
με τον προκαλούμενο θόρυβο.

Or. en

Τροπολογία 55
Marina Yannakoudakis

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η θέσπιση λειτουργικών περιορισμών 
από τα κράτη μέλη σε αερολιμένες της ΕΕ 
κατά περίπτωση, με παράλληλο 
περιορισμό του δυναμικού, μπορεί να 
συμβάλει στη βελτίωση των συνθηκών 
του περίγυρου των αερολιμένων από 
άποψη θορύβου. Ωστόσο, υπάρχει το 
ενδεχόμενο νόθευσης του ανταγωνισμού, 
ή παρακώλυσης της συνολικής απόδοσης 
του δικτύου αεροπορικών μεταφορών της 
Ένωσης, μέσω της μη αποδοτικής 
χρήσης του υφιστάμενου δυναμικού. 
Εφόσον οι στόχοι δεν μπορούν να 
επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη 
και μπορούν επομένως να επιτευχθούν 
αποτελεσματικότερα από την Ένωση 
μέσω εναρμονισμένων κανόνων για τη 
θέσπιση λειτουργικών περιορισμών ως 

(6) Η θέσπιση λειτουργικών περιορισμών 
από τα κράτη μέλη σε αερολιμένες της ΕΕ
πρέπει να πραγματοποιηθεί κατά 
περίπτωση. Η γενικευμένη προσέγγιση δεν 
ενδείκνυται διότι κάθε αεροδρόμιο είναι 
διαφορετικό. Είναι σημαντικό να τεθούν 
τοπικοί στόχοι, στην επιλογή των οποίων 
οι ενδιαφερόμενοι θα διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο.
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μέρος της διαδικασίας διαχείρισης του 
θορύβου, η Ένωση μπορεί να λάβει 
μέτρα, σύμφωνα με τις αρχές της 
επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 5 της συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με 
την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου 
άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη 
των στόχων αυτών. Μια τέτοια 
εναρμονισμένη μέθοδος δεν επιβάλλει 
τους στόχους της ποιότητας του θορύβου, 
οι οποίοι εξακολουθούν να απορρέουν 
από την οδηγία 2002/49/ΕΚ ή από άλλους 
ευρωπαϊκούς, εθνικούς ή τοπικούς 
κανόνες και δεν προδικάζει την επιλογή 
συγκεκριμένων μέτρων.

Or. en

Τροπολογία 56
Andrea Zanoni

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Μολονότι η αξιολόγηση του θορύβου 
θα πρέπει να γίνεται σε τακτικά 
διαστήματα, τέτοιου είδους αξιολογήσεις 
θα πρέπει να καταλήγουν στη λήψη 
πρόσθετων μέτρων μείωσης του θορύβου 
μόνο σε περίπτωση που ο τρέχων 
συνδυασμός μέτρων μετριασμού του 
θορύβου δεν επιτυγχάνει τους στόχους 
μείωσης του θορύβου.

(7) Μολονότι η αξιολόγηση του θορύβου 
θα πρέπει να γίνεται σε τακτικά 
διαστήματα, τέτοιου είδους αξιολογήσεις 
θα πρέπει να καταλήγουν στη λήψη 
πρόσθετων μέτρων μείωσης του θορύβου 
μόνο σε περίπτωση που ο τρέχων 
συνδυασμός μέτρων μετριασμού του 
θορύβου δεν επιτυγχάνει τους στόχους 
μείωσης του θορύβου. Πρέπει να ληφθούν 
πρόσθετα μέτρα μείωσης του θορύβου 
μετά από συστηματική διαδικασία 
παρακολούθησης και περιβαλλοντικού 
ελέγχου· τα μέτρα αυτά πρέπει να 
βασίζονται σε μια συντηρητική 
προσέγγιση, με στόχο τον έγκαιρο 
προσδιορισμό των διορθωτικών 
ενεργειών βάσει παρακολούθησης που 
απαιτούνται όσον αφορά τη διαχείριση 
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και/ή τη λειτουργία. 

Or. it

Τροπολογία 57
Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Μολονότι η αξιολόγηση του θορύβου 
θα πρέπει να γίνεται σε τακτικά 
διαστήματα, τέτοιου είδους αξιολογήσεις 
θα πρέπει να καταλήγουν στη λήψη 
πρόσθετων μέτρων μετριασμού του 
θορύβου μόνο σε περίπτωση που ο τρέχων 
συνδυασμός των μέτρων για τη μείωση του 
θορύβου δεν επιτυγχάνει τους στόχους για 
μετριασμό του θορύβου.

(7) Μολονότι η αξιολόγηση του θορύβου 
θα πρέπει να γίνεται σε τακτικά 
διαστήματα, τέτοιου είδους αξιολογήσεις 
θα πρέπει να καταλήγουν στη λήψη 
πρόσθετων μέτρων μετριασμού του 
θορύβου μόνο σε περίπτωση που ο τρέχων 
συνδυασμός των μέτρων για τη μείωση του 
θορύβου, ή τα μέτρα που ορίζει η οδηγία 
2002/49ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με την 
αξιολόγηση και τη διαχείριση του 
περιβαλλοντικού θορύβου1, δεν
επιτυγχάνουν τους στόχους για μετριασμό 
του θορύβου.

__________________
1 ΕΕ L 189 της 18.7.2002, σ. 12

Or. en

Τροπολογία 58
Marina Yannakoudakis

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η αναστολή των μέτρων μετριασμού 
του θορύβου είναι σημαντική για την 
αποφυγή ανεπιθύμητων συνεπειών για την 

(9) Η αναστολή των μέτρων μετριασμού 
του θορύβου είναι σημαντική για την 
αποφυγή ανεπιθύμητων συνεπειών για την 
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ασφάλεια των πτήσεων, τη χωρητικότητα 
των αερολιμένων και τον ανταγωνισμό.
Ενώ η διαδικασία προσφυγής κατά των 
λειτουργικών περιορισμών σε συνάρτηση 
με τον προκαλούμενο θόρυβο μπορεί να 
αφορά στόχους για το μετριασμό των 
θορύβων, μεθόδους αξιολόγησης και την 
επιλογή οικονομικά αποδοτικών μέτρων, η 
προσφυγή δεν μπορεί να αναστείλει την 
εφαρμογή τους. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή 
θα πρέπει πολύ πριν από την εφαρμογή 
των μέτρων να είναι σε θέση να 
χρησιμοποιήσει το δικαίωμα ελέγχου και 
να αναστείλει τα μέτρα που θεωρείται ότι 
παράγουν ανεπιθύμητες ή μη 
αναστρέψιμες συνέπειες. Σημειώνεται ότι 
η αναστολή θα πρέπει να ορίζεται για 
περιορισμένο χρονικό διάστημα.

ασφάλεια των πτήσεων, τη χωρητικότητα 
των αερολιμένων και τον ανταγωνισμό.
Ενώ η διαδικασία προσφυγής κατά των 
λειτουργικών περιορισμών σε συνάρτηση 
με τον προκαλούμενο θόρυβο μπορεί να 
αφορά στόχους για το μετριασμό των 
θορύβων, μεθόδους αξιολόγησης και την 
επιλογή οικονομικά αποδοτικών μέτρων, η 
προσφυγή δεν μπορεί να αναστείλει την 
εφαρμογή τους. Εντούτοις, η αρμόδια 
αρχή ή το ανεξάρτητο όργανο προσφυγής 
του κράτους μέλους, όπως ορίζεται στην 
παρούσα οδηγία, έχει την εξουσία να 
αναστείλει τα μέτρα που θεωρείται ότι 
παράγουν ανεπιθύμητες ή μη 
αναστρέψιμες συνέπειες. Σημειώνεται ότι 
η αναστολή θα πρέπει να ορίζεται για 
περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Or. en

Τροπολογία 59
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η αξιολόγηση του θορύβου θα πρέπει 
να βασίζεται σε υφιστάμενες πληροφορίες 
και να διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες 
αυτές είναι αξιόπιστες και προσβάσιμες
στις αρμόδιες αρχές και τους 
ενδιαφερομένους. Οι αρμόδιες αρχές θα 
πρέπει να θεσπίσουν τα απαραίτητα μέσα 
παρακολούθησης και επιβολής.

(10) Η αξιολόγηση του θορύβου θα πρέπει 
να βασίζεται, σύμφωνα με την οδηγία 
2002/49/ΕΚ, σε αντικειμενικά και 
μετρήσιμα κριτήρια, τα οποία είναι κοινά 
για όλα τα κράτη μέλη. Οι πληροφορίες 
αυτές θα πρέπει να είναι αξιόπιστες, να 
συλλέγονται με διαφανή τρόπο, να είναι 
συγκρίσιμες και να είναι προσβάσιμες σε 
όλους τους ενδιαφερομένους.

Στις αξιολογήσεις αυτές περιλαμβάνεται 
η παρακολούθηση των τελευταίων 
τεχνολογικών εξελίξεων και η ανταλλαγή 
των πρόσφατων ευρημάτων σχετικά με 
τις διαδικασίες που εφαρμόζονται.
Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να θεσπίσουν 
τα απαραίτητα μέσα παρακολούθησης και 
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επιβολής.

Η αξιολόγηση του θορύβου πρέπει να 
εκπονείται ή να εποπτεύεται από 
εξωτερικούς φορείς ή φορείς που είναι 
ανεξάρτητοι από τον φορέα 
εκμετάλλευσης τους αερολιμένα.

Or. de

Τροπολογία 60
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η αξιολόγηση του θορύβου θα πρέπει 
να βασίζεται σε υφιστάμενες πληροφορίες
και να διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες 
αυτές είναι αξιόπιστες και προσβάσιμες 
στις αρμόδιες αρχές και τους
ενδιαφερομένους. Οι αρμόδιες αρχές θα 
πρέπει να θεσπίσουν τα απαραίτητα μέσα 
παρακολούθησης και επιβολής.

(10) Η αξιολόγηση του θορύβου θα πρέπει 
να βασίζεται σε αντικειμενικά, μετρήσιμα
και διαφανή κριτήρια, τα οποία είναι 
κοινά για όλα τα κράτη μέλη. Θα πρέπει
να είναι προσβάσιμη σε όλους τους
ενδιαφερομένους. Οι αρμόδιες αρχές θα 
πρέπει να θεσπίσουν τα απαραίτητα μέσα 
παρακολούθησης και επιβολής. Η 
αξιολόγηση του θορύβου πρέπει να 
εκπονείται ή να εποπτεύεται από 
εξωτερικούς φορείς ή φορείς που είναι 
ανεξάρτητοι από τον φορέα 
εκμετάλλευσης τους αερολιμένα και να 
ζητείται η γνώμη των κατοίκων.

Or. de

Τροπολογία 61
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Είναι γεγονός ότι τα κράτη μέλη 
έχουν αποφασίσει σχετικά με 

(11) Είναι γεγονός ότι τα κράτη μέλη 
έχουν αποφασίσει σχετικά με 
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λειτουργικούς περιορισμούς σε συνάρτηση 
με τον προκαλούμενο θόρυβο σύμφωνα με 
την εθνική νομοθεσία, με βάση 
αναγνωρισμένες σε εθνικό επίπεδο 
μεθόδους κατά του θορύβου, οι οποίες δεν 
δύναται (ακόμη) να συνάδουν πλήρως με 
τη μέθοδο που περιγράφεται στην επίσημη 
έκθεση της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης 
Πολιτικής Αεροπορίας (ECAC) έγγραφο 
29 «Πρότυπη μέθοδος υπολογισμού των 
περιγραμμάτων των θορύβων γύρω από 
πολιτικούς αερολιμένες» ούτε να 
χρησιμοποιούν τις διεθνώς 
αναγνωρισμένες πληροφορίες για τις 
επιδόσεις εκπομπής θορύβου των 
αεροσκαφών. Ωστόσο, η αποδοτικότητα 
και η αποτελεσματικότητα ενός 
λειτουργικού περιορισμού, σε συνδυασμό 
με την αποδοτικότητα και την 
αποτελεσματικότητα του σχετικού σχεδίου 
δράσης του οποίου αποτελεί μέρος ο 
περιορισμός, θα πρέπει να αξιολογείται 
σύμφωνα με τις μεθόδους που
προβλέπονται στο έγγραφο 29 της ECAC 
και την εξισορροπημένη προσέγγιση του 
ΔΟΠΑ. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να προσαρμόσουν τις αξιολογήσεις 
των λειτουργικών περιορισμών στην 
εθνική νομοθεσία για την πλήρη 
συμμόρφωση με το έγγραφο 29 της 
ECAC.

λειτουργικούς περιορισμούς σε συνάρτηση 
με τον προκαλούμενο θόρυβο σύμφωνα με 
την εθνική νομοθεσία, με βάση 
αναγνωρισμένες σε εθνικό επίπεδο 
μεθόδους κατά του θορύβου, οι οποίες δεν 
δύναται (ακόμη) να συνάδουν πλήρως με 
τη μέθοδο που περιγράφεται στην επίσημη 
έκθεση της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης 
Πολιτικής Αεροπορίας (ECAC) έγγραφο 
29 «Πρότυπη μέθοδος υπολογισμού των 
περιγραμμάτων των θορύβων γύρω από 
πολιτικούς αερολιμένες» ούτε να 
χρησιμοποιούν τις διεθνώς 
αναγνωρισμένες πληροφορίες για τις 
επιδόσεις εκπομπής θορύβου των 
αεροσκαφών. Ωστόσο, η αποδοτικότητα 
και η αποτελεσματικότητα ενός 
λειτουργικού περιορισμού, σε συνδυασμό 
με την αποδοτικότητα και την 
αποτελεσματικότητα του σχετικού σχεδίου 
δράσης του οποίου αποτελεί μέρος ο 
περιορισμός, θα πρέπει να αξιολογείται 
σύμφωνα με τις μεθόδους που βασίζονται
στο έγγραφο 29 της ECAC και την 
εξισορροπημένη προσέγγιση του ΔΟΠΑ.
Η αξιολόγηση αυτή εκπονείται επί του 
παρόντος στο πλαίσιο της αναθεώρησης 
της οδηγίας 2002/49/ΕΚ.

Or. de

Τροπολογία 62
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16 a) Η παρούσα νομοθετική πράξη 
αναφέρεται μόνο στο θόρυβο των 
αεροσκαφών και δεν αποσκοπεί στη 
ρύθμιση των εκπομπών ρύπων λόγω της 
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λειτουργίας των αεροσκαφών και της 
μείωσής τους. Οι ρυθμίσεις και οι
διαδικασίες για λειτουργικούς 
περιορισμούς σε σχέση με τις εκπομπές 
ρύπων πρέπει να θεσπιστούν με άλλη 
νομοθετική πράξη.

Or. de

Τροπολογία 63
Marina Yannakoudakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να διευκολύνει την επίτευξη 
συγκεκριμένων περιβαλλοντικών στόχων 
για τον μετριασμό του θορύβου, όπως 
θεσπίζονται σε διατάξεις της Ένωσης και 
σε εθνικές και τοπικές διατάξεις, και να 
αξιολογεί την αλληλεξάρτησή τους με 
άλλους περιβαλλοντικούς στόχους, στο 
επίπεδο των μεμονωμένων αερολιμένων·

(α) να διευκολύνει την επίτευξη 
συγκεκριμένων περιβαλλοντικών στόχων 
για τον μετριασμό του θορύβου, όπως 
θεσπίζονται σε διατάξεις της Ένωσης και 
σε εθνικές και τοπικές διατάξεις, και να 
αξιολογεί την αλληλεξάρτησή τους με
οικονομικούς, κοινωνικούς και άλλους 
περιβαλλοντικούς στόχους, στο επίπεδο 
των μεμονωμένων αερολιμένων·

Or. en

Τροπολογία 64
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) να επιτρέψει την επιλογή των πιο
οικονομικά αποδοτικών μέτρων για τη 
μείωση των θορύβων, σύμφωνα με την 
εξισορροπημένη προσέγγιση ώστε να 
επιτευχθεί η αειφόρος ανάπτυξη του 
δυναμικού του δικτύου διαχείρισης 
αερολιμένων και εναέριας κυκλοφορίας 

(β) να επιτρέψει την επιλογή των πιο 
αποδοτικών μέτρων για τη μείωση των 
θορύβων, σύμφωνα με την 
εξισορροπημένη προσέγγιση, η οποία θα 
λαμβάνει άποψη τις πτυχές που 
σχετίζονται με την υγεία και με την 
οικονομία, ώστε να επιτευχθεί η αειφόρος 



PE492.695v03-00 12/43 AM\908997EL.doc

EL

του με βάση την προσέγγιση «από θύρα σε 
θύρα».

ανάπτυξη του δυναμικού του δικτύου 
διαχείρισης αερολιμένων και εναέριας 
κυκλοφορίας του με βάση την προσέγγιση
«από θύρα σε θύρα».

Or. de

Τροπολογία 65
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) να επιτρέψει την επιλογή των πιο
οικονομικά αποδοτικών μέτρων για τη 
μείωση των θορύβων, σύμφωνα με την
εξισορροπημένη προσέγγιση ώστε να 
επιτευχθεί η αειφόρος ανάπτυξη του 
δυναμικού του δικτύου διαχείρισης 
αερολιμένων και εναέριας κυκλοφορίας 
του με βάση την προσέγγιση «από θύρα 
σε θύρα».

(β) επιτρέψει την επιλογή των πιο 
αποδοτικών μέτρων για τη μείωση των 
θορύβων, ώστε να επιτευχθεί, υπό το 
πρίσμα της εξισορροπημένης 
προσέγγισης, η βελτίωση της προστασίας 
της γειτονιάς από το θόρυβο, σύμφωνα με 
την αειφόρο ανάπτυξη του δυναμικού του 
δικτύου διαχείρισης αερολιμένων και 
εναέριας κυκλοφορίας του·

Or. de

Αιτιολόγηση

Παράλληλα με την επίτευξη των στόχων για τη μείωση του θορύβου, είναι επίσης σημαντική η 
βελτίωση της προστασίας της γειτονιάς από το θόρυβο.

Τροπολογία 66
Andrea Zanoni

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) να διασφαλίσει τη διαφάνεια των 
διαβουλεύσεων και των διαδικασιών με 
τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 
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καινοτόμων ενημερωτικών συστημάτων 
στο διαδίκτυο, τα οποία επιτρέπουν τη 
διάδοση των περιβαλλοντικών δεδομένων 
και πληροφοριών και την άσκηση 
κριτικής από το κοινό, με στόχο την 
επίτευξη του μέγιστου δυνατού βαθμού 
διαφάνειας, σύμφωνα με το άρθρο 6 της 
οδηγίας 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Δεκεμβρίου 2011, για την εκτίμηση 
των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων 
δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο 
περιβάλλον1. 
__________________
1 EE L 26 της 28.01.12, σ. 1.

Or. it

Τροπολογία 67
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) «Περιοχή εναέριας κυκλοφορίας»: 
περιοχή που περιλαμβάνει τον αερολιμένα 
και τη ζώνη επιρροής του·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση του θορύβου των αεροσκαφών δεν πρέπει να περιοριστεί στα αεροδρόμια. Για 
παράδειγμα, οι διαμαρτυρίες πολιτών στα αστικά κέντρα αναφέρονται στους διαδρόμους 
προσγείωσης και απογείωσης ως τα πλέον θορυβώδη σημεία. Εάν το πεδίο εφαρμογής του 
κανονισμού περιοριστεί στο αεροδρόμιο μόνο και στις δικές του ζώνες προστασίας από το 
θόρυβο, ο κανονισμός θα είναι ανεπίκαιρος και δεν θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των 
θιγόμενων πολιτών.

Τροπολογία 68
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2 β) «Ζώνη επιρροής»: περιοχή γύρω 
από τον αερολιμένα, εντός της οποίας 
υπερβαίνονται οι οριακές τιμές εκπομπής 
θορύβου της συγκεκριμένης περιοχής· 
περιλαμβάνονται οι διάδρομοι 
προσγείωσης και απογείωσης·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση του θορύβου των αεροσκαφών δεν πρέπει να περιοριστεί στα αεροδρόμια. Για 
παράδειγμα, οι διαμαρτυρίες πολιτών στα αστικά κέντρα αναφέρονται στους διαδρόμους 
προσγείωσης και απογείωσης ως τα πλέον θορυβώδη σημεία. Εάν το πεδίο εφαρμογής του 
κανονισμού περιοριστεί στο αεροδρόμιο μόνο και στις δικές του ζώνες προστασίας από το 
θόρυβο, ο κανονισμός θα είναι ανεπίκαιρος και δεν θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των 
θιγόμενων πολιτών.

Τροπολογία 69
Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) «Εξισορροπημένη προσέγγιση»: η 
μέθοδος, στο πλαίσιο της οποίας το φάσμα 
των διαθέσιμων μέτρων, κυρίως η μείωση 
του θορύβου των αεροσκαφών στην πηγή, 
ο σχεδιασμός και η διαχείριση της χρήσης 
γης, οι επιχειρησιακές διαδικασίες για τη 
μείωση των θορύβων και οι λειτουργικοί 
περιορισμοί, εξετάζεται με συνεπή τρόπο 
με σκοπό την αντιμετώπιση του 
προβλήματος του θορύβου με τον πιο 
οικονομικά αποδεκτό τρόπο σε επίπεδο 
κάθε μεμονωμένου αερολιμένα.

(2) «Εξισορροπημένη προσέγγιση»: η 
μέθοδος, στο πλαίσιο της οποίας το φάσμα 
των διαθέσιμων μέτρων, κυρίως η μείωση 
του θορύβου των αεροσκαφών στην πηγή, 
ο σχεδιασμός και η διαχείριση της χρήσης 
γης, οι επιχειρησιακές διαδικασίες για τη 
μείωση των θορύβων και οι λειτουργικοί 
περιορισμοί, εξετάζεται με συνεπή τρόπο 
με σκοπό την αντιμετώπιση του 
προβλήματος του θορύβου με τον πιο 
οικονομικά αποδεκτό τρόπο σε επίπεδο 
κάθε μεμονωμένου αερολιμένα για την 
προστασία της υγείας των πολιτών που 
κατοικούν στις κοντινές περιοχές.
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Or. en

Τροπολογία 70
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) «Εξισορροπημένη προσέγγιση»: η 
μέθοδος, στο πλαίσιο της οποίας το φάσμα 
των διαθέσιμων μέτρων, κυρίως η μείωση 
του θορύβου των αεροσκαφών στην πηγή, 
ο σχεδιασμός και η διαχείριση της χρήσης 
γης, οι επιχειρησιακές διαδικασίες για τη 
μείωση των θορύβων και οι λειτουργικοί 
περιορισμοί, εξετάζεται με συνεπή τρόπο 
με σκοπό την αντιμετώπιση του 
προβλήματος του θορύβου με τον πιο 
οικονομικά αποδεκτό τρόπο σε επίπεδο 
κάθε μεμονωμένου αερολιμένα.

(3) «Εξισορροπημένη προσέγγιση»: η 
μέθοδος, στο πλαίσιο της οποίας το φάσμα 
των διαθέσιμων μέτρων, κυρίως η μείωση 
του θορύβου των αεροσκαφών στην πηγή, 
ο σχεδιασμός και η διαχείριση της χρήσης 
γης, οι επιχειρησιακές διαδικασίες για τη 
μείωση των θορύβων και οι λειτουργικοί 
περιορισμοί, εξετάζεται με συνεπή τρόπο 
με σκοπό την αντιμετώπιση του 
προβλήματος του θορύβου σε επίπεδο κάθε 
μεμονωμένου αερολιμένα με τέτοιο τρόπο, 
ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι πτυχές 
της υγείας και της οικονομίας·

Or. de

Τροπολογία 71
Marina Yannakoudakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) «Οριακά συμμορφούμενα αεροσκάφη»: 
τα πολιτικά αεροσκάφη τα οποία πληρούν 
τις οριακές τιμές πιστοποίησης οι οποίες 
καθορίζονται στον τόμο 1 μέρος ΙΙ 
κεφάλαιο 3 του παραρτήματος 16 της 
σύμβασης για τη Διεθνή Πολιτική 
Αεροπορία, με σωρευτικό περιθώριο που 
δεν υπερβαίνει τα 10 EPNdB (Effective
Perceived Noise in decibels) (πραγματικά 
αντιληπτού θορύβου σε decibel), όπου το 

(4) «Οριακά συμμορφούμενα αεροσκάφη»: 
τα πολιτικά αεροσκάφη τα οποία πληρούν 
τις οριακές τιμές πιστοποίησης οι οποίες 
καθορίζονται στον τόμο 1 μέρος ΙΙ 
κεφάλαιο 3 του παραρτήματος 16 της 
σύμβασης για τη Διεθνή Πολιτική 
Αεροπορία, με σωρευτικό περιθώριο που 
δεν υπερβαίνει τα 8EPNdB (Effective
Perceived Noise in decibels) (πραγματικά 
αντιληπτού θορύβου σε decibel), όπου το 
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σωρευτικό περιθώριο, εκφραζόμενο σε
EPNdB, προκύπτει από το συνάθροισμα 
των μεμονωμένων περιθωρίων (δηλαδή 
των διαφορών μεταξύ της πιστοποιημένης 
στάθμης του θορύβου και της ανώτατης 
επιτρεπόμενης στάθμης θορύβου) στο 
καθένα από τα τρία βασικά σημεία 
αναφοράς μέτρησης του θορύβου, όπως 
αυτά καθορίζονται στον τόμο 1 μέρος ΙΙ 
κεφάλαιο 4 του παραρτήματος 16 της 
σύμβασης του Σικάγου.

σωρευτικό περιθώριο, εκφραζόμενο σε
EPNdB, προκύπτει από το συνάθροισμα 
των μεμονωμένων περιθωρίων (δηλαδή 
των διαφορών μεταξύ της πιστοποιημένης 
στάθμης του θορύβου και της ανώτατης 
επιτρεπόμενης στάθμης θορύβου) στο 
καθένα από τα τρία βασικά σημεία 
αναφοράς μέτρησης του θορύβου, όπως 
αυτά καθορίζονται στον τόμο 1 μέρος ΙΙ 
κεφάλαιο 4 του παραρτήματος 16 της 
σύμβασης του Σικάγου.

Or. en

Τροπολογία 72
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) «Συναφή με το θόρυβο μέτρα»: κάθε 
μέτρο που επηρεάζει τις συνθήκες 
θορύβων γύρω από τους αερολιμένες, για 
τις οποίες ισχύουν οι αρχές της 
εξισορροπημένης προσέγγισης του ΔΟΠΑ, 
συμπεριλαμβανομένων άλλων μη 
λειτουργικών μέτρων που μπορούν να 
πλήξουν τα άτομα που εκτίθενται στον 
θόρυβο των αεροσκαφών·

(6) «Συναφή με το θόρυβο μέτρα»: κάθε 
μέτρο που επηρεάζει τις συνθήκες 
θορύβων γύρω από τους αερολιμένες, για 
τις οποίες ισχύουν οι αρχές της 
εξισορροπημένης προσέγγισης που 
βασίζεται στην απαγόρευση υπέρβασης 
των ορίων, συμπεριλαμβανομένων άλλων 
μη λειτουργικών μέτρων που μπορούν να 
πλήξουν τα άτομα που εκτίθενται στον 
θόρυβο των αεροσκαφών·

Or. de

Αιτιολόγηση

Στόχος του κανονισμού είναι η εισαγωγή λειτουργικών περιορισμών σε συνάρτηση με τον 
προκαλούμενο θόρυβο σύμφωνα με την εξισορροπημένη προσέγγιση. Κρίνεται αμφίβολη η 
θεώρηση της προσέγγισης του ΔΟΠΑ, η οποία βασίζεται στη σχέση κόστους-
αποτελεσματικότητας, ως εξισορροπημένης σε σχέση με την υποχρεωτική προστασία από το 
θόρυβο στο πλαίσιο του θεμελιώδους δικαιώματος της σωματικής ακεραιότητας. Ως εκ τούτου, 
προτείνεται η αρχή της αναλογικότητας.
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Τροπολογία 73
Marina Yannakoudakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6 α) «Ενδιαφερόμενοι»: οποιοδήποτε 
πρόσωπο επηρεάζεται από οποιαδήποτε 
διαδικασία ή δράση προτείνεται σε σχέση 
με τα μέτρα μείωσης του θορύβου ή 
επωφελείται από αυτή, 
συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών 
περιορισμών, ή έχει έννομο συμφέρον για 
την εισαγωγή τέτοιου είδους μέτρων.

Or. en

Τροπολογία 74
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7 α) «Ενδιαφερόμενοι»: φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, τα οποία επηρεάζονται από την 
εισαγωγή μέτρων μείωσης του θορύβου, 
συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών 
περιορισμών, ή επωφελούνται από αυτή, 
ή έχουν έννομο συμφέρον για την 
εισαγωγή τέτοιου είδους μέτρων·

Or. de

Τροπολογία 75
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αρμόδιες αρχές Αρμόδιες αρχές, διαβουλεύσεις και 
δικαίωμα νομικής προσφυγής

Or. de

Τροπολογία 76
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Πριν από την εισαγωγή λειτουργικών 
περιορισμών ζητείται η γνώμη των 
ενδιαφερόμενων μερών στο πλαίσιο 
διαδικασίας διαβούλευσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Παρόλο που η πρόταση κανονισμού ενσωματώνει από την οδηγία 2002/30/ΕΚ τη ρύθμιση 
σχετικά με την αρμόδια αρχή για την επιβολή λειτουργικών περιορισμών και το ανεξάρτητο 
όργανο προσφυγής, δεν περιλαμβάνεται η υποχρέωση διαβούλευσης και το δικαίωμα 
προσφυγής κατά της επιβολής λειτουργικών περιορισμών. Συνεπώς, δημιουργείται η εντύπωση 
ότι η διαδικασία διοικητικού ελέγχου αντικαταστάθηκε πλήρως από τη διαδικασία προσφυγής.

Τροπολογία 77
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 β. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν το 
δικαίωμα νομικής προσφυγής κατά των 
μέτρων που λαμβάνει η αρμόδια αρχή, 
σύμφωνα με την εφαρμοστέα εθνική 
νομοθεσία και τις σχετικές διαδικασίες.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Παρόλο που η πρόταση κανονισμού ενσωματώνει από την οδηγία 2002/30/ΕΚ τη ρύθμιση 
σχετικά με την αρμόδια αρχή για την επιβολή λειτουργικών περιορισμών και το ανεξάρτητο 
όργανο προσφυγής, δεν περιλαμβάνεται η υποχρέωση διαβούλευσης και το δικαίωμα 
προσφυγής κατά της επιβολής λειτουργικών περιορισμών. Συνεπώς, δημιουργείται η εντύπωση 
ότι η διαδικασία διοικητικού ελέγχου αντικαταστάθηκε πλήρως από τη διαδικασία προσφυγής.

Τροπολογία 78
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) προσδιορίζουν τα μέτρα που είναι 
διαθέσιμα για τη μείωση των επιπτώσεων 
του θορύβου·

(γ) προσδιορίζουν τα μέτρα που είναι 
διαθέσιμα για τη μείωση των επιπτώσεων 
του θορύβου, στα οποία περιλαμβάνεται η 
καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων 
χρονοθυρίδων με τη χρήση μεγαλύτερων 
αεροσκαφών, τη μείωση των 
χρονοθυρίδων που διατίθενται σε 
ασύμφορες πτήσεις τροφοδοσίας και την 
αύξηση των πτήσεων από σημείο σε 
σημείο (point to point) για τη μείωση των 
πτήσεων τροφοδοσίας που εκτελούνται με 
μικρά αεροσκάφη·

Or. de

Τροπολογία 79
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) εκτιμούν την πιθανή σχέση κόστους-
αποτελεσματικότητας των διαθέσιμων 
μέτρων·

διαγράφεται
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Or. de

Αιτιολόγηση

Διαγράφεται η αξιολόγηση της σχέσης κόστους αποτελεσματικότητας των διαθέσιμων μέτρων, 
διότι περιορίζει ανεπίτρεπτα την επιλογή των μέτρων, εφόσον πραγματοποιείται πριν από την 
αυτήν.

Τροπολογία 80
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) εκτιμούν την πιθανή σχέση κόστους-
αποτελεσματικότητας των διαθέσιμων
μέτρων·

(δ) εκτιμούν την πιθανή
αποτελεσματικότητα των διαθέσιμων
μέτρων σε σχέση με τους 
περιβαλλοντικούς στόχους που έχουν 
τεθεί·

Or. de

Τροπολογία 81
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) επιλέγουν τα μέτρα· (ε) επιλέγουν τα πλέον αποτελεσματικά 
μέτρα για την προστασία από το θόρυβο·

Or. de

Τροπολογία 82
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) αποφασίζουν για τα μέτρα και
προβλέπουν επαρκή κοινοποίηση·

(ζ) αποφασίζουν για τα μέτρα και
ενημερώνουν την Επιτροπή για αυτά·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση κοινοποίησης διαγράφεται για λόγους επικουρικότητας και αντικαθίσταται από 
την ενημέρωση. Κατ' αυτόν τον τρόπο είναι σαφές ότι πρόκειται για εκούσια ενημέρωση και ότι 
οι εθνικές αρχές δεν στερούνται το δικαίωμα απόφασης, ενώ επίσης δεν τίθενται υπό 
αμφισβήτηση οι αποφάσεις που βασίζονται σε περιφερειακούς λόγους.

Τροπολογία 83
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά τη λήψη συναφών προς τον θόρυβο 
μέτρων, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη
τον ακόλουθο συνδυασμό διαθέσιμων 
μέτρων, με σκοπό τον προσδιορισμό του 
πιο οικονομικά αποδοτικού συνδυασμού 
μέτρων:

Κατά την επιλογή συναφών προς τον 
θόρυβο μέτρων, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
υπόψη μεταξύ άλλων

Or. de

Τροπολογία 84
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) σχεδιασμό και διαχείριση της χρήσης
γης·

(β) σχεδιασμό και διαχείριση της
χωροταξίας και της χρήσης γης,

Or. de
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Τροπολογία 85
Andrea Zanoni

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τον σχεδιασμό και τη διαχείριση της 
χρήσης γης·

β) τον σχεδιασμό και τη διαχείριση της 
γης, ιδίως την ανάγκη για τα μέτρα που 
λαμβάνονται σε αυτόν τον τομέα να 
βασίζονται σε αντικειμενικά 
αποτελέσματα και δεδομένα που 
προέρχονται από:

Or. it

Τροπολογία 86
Andrea Zanoni

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β – περίπτωση 1  (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- την αξιολόγηση των πιθανών σεναρίων 
σωρευτικών επιπτώσεων και κινδύνου 
βάσει στοιχείων αναφοράς και 
προβλέψεων·

Or. it

Τροπολογία 87
Andrea Zanoni

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β – περίπτωση 2  (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- την εφαρμογή προηγμένων μέτρων 
παρακολούθησης και ελέγχου, τύπου 
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διορθωτικών ενεργειών βάσει 
παρακολούθησης, τα οποία επιτρέπουν 
τον προσδιορισμό του πραγματικού 
βαθμού των επιπτώσεων και την έγκαιρη 
λήψη διορθωτικών μέτρων όσον αφορά 
τη διαχείριση και/ή τη λειτουργία.

Or. it

Τροπολογία 88
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) επιχειρησιακές διαδικασίες μετριασμού 
του θορύβου·

(γ) επιχειρησιακές διαδικασίες μετριασμού 
του θορύβου, συμπεριλαμβανομένης της 
διαχείρισης των διαδρόμων προσγείωσης 
και απογείωσης

Or. de

Τροπολογία 89
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) περιορισμός της χωρητικότητας του 
αεροδρομίου και μείωση του μεγέθους 
του·

Or. de

Τροπολογία 90
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) λειτουργικούς περιορισμούς, όχι ως 
πρώτη λύση.

(δ) λειτουργικούς περιορισμούς.

Or. de

Αιτιολόγηση

Έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι οι λειτουργικοί περιορισμοί συχνά πρέπει να αποτελούν ακόμα 
και την πρώτη επιλογή για τη γρήγορη και αποτελεσματική προστασία της γειτονιάς και των 
θιγόμενων περιοχών από το θόρυβο των αεροσκαφών.

Τροπολογία 91
Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) λειτουργικούς περιορισμούς, όχι ως 
πρώτη λύση.

(δ) λειτουργικούς περιορισμούς.

Or. en

Τροπολογία 92
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) λειτουργικούς περιορισμούς, όχι ως 
πρώτη λύση.

(δ) λειτουργικούς περιορισμούς, μετά από 
την ενδελεχή εξέταση των μέτρων που 
παρατίθενται στα στοιχεία α) έως γ).

Or. de
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Τροπολογία 93
Marina Yannakoudakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) λειτουργικούς περιορισμούς, όχι ως 
πρώτη λύση.

(δ) λειτουργικούς περιορισμούς, εφόσον 
δεν υπάρχουν βιώσιμες εναλλακτικές 
επιλογές.

Or. en

Τροπολογία 94
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα μέτρα ή ο συνδυασμός των μέτρων 
που λαμβάνονται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό για έναν συγκεκριμένο 
αερολιμένα δεν μπορεί να είναι πιο 
περιοριστικά από ό, τι είναι αναγκαίο για 
την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων 
για τον μετριασμό των θορύβων που 
ορίζονται για τον εν λόγω αερολιμένα. Οι 
λειτουργικοί περιορισμοί πρέπει να 
επιβάλλονται χωρίς διακρίσεις, ιδίως με 
βάση την εθνικότητα, την ταυτότητα ή τη 
δραστηριότητα των φορέων 
εκμετάλλευσης αεροσκαφών.

5. Τα μέτρα ή ο συνδυασμός των μέτρων 
που λαμβάνονται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό για έναν συγκεκριμένο 
αερολιμένα δεν μπορεί να είναι πιο 
περιοριστικά από ό, τι είναι αναγκαίο για 
την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων
και των στόχων σχετικά με την υγεία για 
τον μετριασμό των θορύβων που ορίζονται 
για τον εν λόγω αερολιμένα. Οι 
λειτουργικοί περιορισμοί πρέπει να 
επιβάλλονται χωρίς διακρίσεις, ιδίως με 
βάση την εθνικότητα, την ταυτότητα ή τη 
δραστηριότητα των φορέων 
εκμετάλλευσης αεροσκαφών.

Or. de

Τροπολογία 95
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα μέτρα ή ο συνδυασμός των μέτρων 
που λαμβάνονται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό για έναν συγκεκριμένο 
αερολιμένα δεν μπορεί να είναι πιο 
περιοριστικά από ό, τι είναι αναγκαίο για 
την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων 
για τον μετριασμό των θορύβων που 
ορίζονται για τον εν λόγω αερολιμένα. Οι 
λειτουργικοί περιορισμοί πρέπει να 
επιβάλλονται χωρίς διακρίσεις, ιδίως με 
βάση την εθνικότητα, την ταυτότητα ή τη 
δραστηριότητα των φορέων 
εκμετάλλευσης αεροσκαφών.

5. Τα μέτρα ή ο συνδυασμός των μέτρων 
που λαμβάνονται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό για έναν συγκεκριμένο 
αερολιμένα δεν μπορεί να είναι πιο 
περιοριστικά από ό, τι είναι αναγκαίο για 
την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων 
για τον μετριασμό των θορύβων που 
ορίζονται για τον εν λόγω αερολιμένα και 
την ανάπτυξη της περιφέρειας που 
εξυπηρετεί. Οι λειτουργικοί περιορισμοί 
πρέπει να επιβάλλονται χωρίς διακρίσεις, 
ιδίως με βάση την εθνικότητα, την 
ταυτότητα ή τη δραστηριότητα των 
φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών.

Or. en

Τροπολογία 96
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα μέτρα ή ο συνδυασμός των μέτρων 
που λαμβάνονται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό για έναν συγκεκριμένο 
αερολιμένα δεν μπορεί να είναι πιο 
περιοριστικά από ό, τι είναι αναγκαίο για 
την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων 
για τον μετριασμό των θορύβων που 
ορίζονται για τον εν λόγω αερολιμένα. Οι 
λειτουργικοί περιορισμοί πρέπει να 
επιβάλλονται χωρίς διακρίσεις, ιδίως με 
βάση την εθνικότητα, την ταυτότητα ή τη 
δραστηριότητα των φορέων 
εκμετάλλευσης αεροσκαφών.

5. Τα μέτρα ή ο συνδυασμός των μέτρων 
που λαμβάνονται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό για έναν συγκεκριμένο 
αερολιμένα πρέπει να είναι κατάλληλα για 
την επίτευξη τουλάχιστον των 
περιβαλλοντικών στόχων για τον 
μετριασμό των θορύβων που ορίζονται για 
τον αερολιμένα

Or. de
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Τροπολογία 97
Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα μέτρα ή ο συνδυασμός των μέτρων 
που λαμβάνονται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό για έναν συγκεκριμένο 
αερολιμένα δεν μπορεί να είναι πιο 
περιοριστικά από ό, τι είναι αναγκαίο για 
την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων 
για τον μετριασμό των θορύβων που 
ορίζονται για τον εν λόγω αερολιμένα. Οι 
λειτουργικοί περιορισμοί πρέπει να 
επιβάλλονται χωρίς διακρίσεις, ιδίως με 
βάση την εθνικότητα, την ταυτότητα ή τη 
δραστηριότητα των φορέων 
εκμετάλλευσης αεροσκαφών.

5. Τα μέτρα ή ο συνδυασμός των μέτρων 
που λαμβάνονται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό για έναν συγκεκριμένο 
αερολιμένα δεν μπορεί να είναι πιο 
περιοριστικά από ό, τι είναι αναγκαίο για 
την εκπλήρωση των όρων των 
κατευθυντήριων γραμμών για τον θόρυβο 
κατά τη διάρκεια της νύχτας του ΠΟΥ 
και την επίτευξη των περιβαλλοντικών 
στόχων για τον μετριασμό των θορύβων 
που ορίζονται για τον εν λόγω αερολιμένα.
Οι λειτουργικοί περιορισμοί πρέπει να 
επιβάλλονται χωρίς διακρίσεις, ιδίως με 
βάση την εθνικότητα, την ταυτότητα ή τη 
δραστηριότητα των φορέων 
εκμετάλλευσης αεροσκαφών.

Or. en

Τροπολογία 98
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αρμόδιες αρχές χρησιμοποιούν τη 
μέθοδο, τους δείκτες και τις πληροφορίες 
που περιγράφονται στο παράρτημα Ι για 
την αξιολόγηση της τρέχουσας και 
μελλοντικής κατάστασης του θορύβου.

2. Οι αρμόδιες αρχές χρησιμοποιούν τη 
μέθοδο, τους δείκτες και τις πληροφορίες 
που περιγράφονται στην οδηγία 
2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με την 
αξιολόγηση και τη διαχείριση του 
θορύβου1, για την αξιολόγηση της 
τρέχουσας και μελλοντικής κατάστασης 
του θορύβου.
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__________________
1 ΕΕ L 189 της 18.07.02, σ. 12 

Or. de

Τροπολογία 99
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αρμόδιες αρχές χρησιμοποιούν τη 
μέθοδο, τους δείκτες και τις πληροφορίες 
που περιγράφονται στο παράρτημα Ι για 
την αξιολόγηση της τρέχουσας και 
μελλοντικής κατάστασης του θορύβου.

2. Για την αξιολόγηση της τρέχουσας και 
μελλοντικής κατάστασης του θορύβου, 
λαμβάνονται υπόψη η μέθοδος, οι δείκτες
και οι πληροφορίες που περιγράφονται στο 
παράρτημα Ι, εφόσον ενδείκνυται 
σύμφωνα με τους εν λόγω λειτουργικούς 
περιορισμούς και τα χαρακτηριστικά του 
αερολιμένα.

Or. de

Τροπολογία 100
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν η αξιολόγηση της κατάστασης του 
θορύβου αποκαλύπτει ότι απαιτούνται νέα 
μέτρα για την επίτευξη ή τη διατήρηση του 
επιπέδου των στόχων για τον μετριασμό 
των θορύβων, οι αρμόδιες αρχές 
λαμβάνουν δεόντως υπόψη τη συμβολή 
κάθε είδους μέτρου στο πλαίσιο της 
εξισορροπημένης προσέγγισης, σύμφωνα 
με το παράρτημα Ι.

3. Όταν η αξιολόγηση της κατάστασης του 
θορύβου αποκαλύπτει ότι απαιτούνται νέα 
μέτρα για την επίτευξη ή τη διατήρηση του 
επιπέδου των στόχων για τον μετριασμό 
των θορύβων, οι αρμόδιες αρχές 
λαμβάνουν δεόντως υπόψη τη συμβολή 
κάθε είδους μέτρου στο πλαίσιο της 
εξισορροπημένης προσέγγισης.

Or. de
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Τροπολογία 101
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι, 
στο κατάλληλο επίπεδο, θεσπίζεται ένα 
φόρουμ για την τεχνική συνεργασία 
μεταξύ του φορέα εκμετάλλευσης του 
αερολιμένα, του φορέα εκμετάλλευσης 
αεροσκαφών και του φορέα παροχής 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας, για τις 
ενέργειες για τις οποίες ευθύνονται οι εν 
λόγω φορείς και λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη την αλληλεξάρτηση μεταξύ των 
μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου 
και τη μείωση των εκπομπών. Τα μέλη 
του φόρουμ αυτού για την τεχνική 
συνεργασία πρέπει να διαβουλεύονται 
τακτικά με τους κατοίκους της περιοχής 
ή τους εκπροσώπους τους, και να 
παρέχουν τεχνικές πληροφορίες και 
συμβουλές σχετικά με τα μέτρα μείωσης 
του θορύβου στις αρμόδιες αρχές.

4. Οι αρμόδιες αρχές συστήνουν 
συμβουλευτικό φόρουμ, στο οποίο 
συμμετέχουν ο φορέας εκμετάλλευσης του 
αερολιμένα, ο φορέας εκμετάλλευσης 
αεροσκαφών, εκπρόσωποι του φορέα 
παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας και 
εκπρόσωποι των περιοίκων των 
αεροδρομίων. Στο φόρουμ αυτό 
εξετάζονται προγραμματικά, τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα για τη μείωση του 
θορύβου και των εκπομπών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στην απλοποίηση της πρότασης. Επιπλέον, λαμβάνεται υπόψη η συχνή 
κριτική ότι οι θιγόμενοι από το θόρυβο των αεροσκαφών  βρίσκονται στο περιθώριο και ότι 
ζητείται η γνώμη τους μόνο εκ των υστέρων από τους εκπροσώπους των αεροπορικών 
εταιρειών.

Τροπολογία 102
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι, 
στο κατάλληλο επίπεδο, θεσπίζεται ένα 
φόρουμ για την τεχνική συνεργασία 
μεταξύ του φορέα εκμετάλλευσης του 
αερολιμένα, του φορέα εκμετάλλευσης 
αεροσκαφών και του φορέα παροχής 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας, για τις ενέργειες 
για τις οποίες ευθύνονται οι εν λόγω 
φορείς και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη 
την αλληλεξάρτηση μεταξύ των μέτρων 
για τον περιορισμό του θορύβου και τη 
μείωση των εκπομπών. Τα μέλη του 
φόρουμ αυτού για την τεχνική συνεργασία 
πρέπει να διαβουλεύονται τακτικά με τους
κατοίκους της περιοχής ή τους 
εκπροσώπους τους, και να παρέχουν 
τεχνικές πληροφορίες και συμβουλές 
σχετικά με τα μέτρα μείωσης του θορύβου 
στις αρμόδιες αρχές.

4. Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι, 
στο κατάλληλο επίπεδο, θεσπίζεται ένα 
φόρουμ για την τεχνική συνεργασία 
μεταξύ του φορέα εκμετάλλευσης του 
αερολιμένα, του φορέα εκμετάλλευσης 
αεροσκαφών και του φορέα παροχής 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας, για τις ενέργειες 
για τις οποίες ευθύνονται οι εν λόγω 
φορείς και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη 
την αλληλεξάρτηση μεταξύ των μέτρων 
για τον περιορισμό του θορύβου και τη 
μείωση των εκπομπών. Τα μέλη του 
φόρουμ αυτού για την τεχνική συνεργασία 
πρέπει να διαβουλεύονται τακτικά με τους
ενδιαφερόμενους, και να παρέχουν 
τεχνικές πληροφορίες και συμβουλές 
σχετικά με τα μέτρα μείωσης του θορύβου 
στις αρμόδιες αρχές. Η επιλογή μέτρων 
γίνεται μόνο κατόπιν διαβούλευσης με 
τους ενδιαφερόμενους.

Or. de

Τροπολογία 103
Marina Yannakoudakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι, 
στο κατάλληλο επίπεδο, θεσπίζεται ένα 
φόρουμ για την τεχνική συνεργασία 
μεταξύ του φορέα εκμετάλλευσης του 
αερολιμένα, του φορέα εκμετάλλευσης 
αεροσκαφών και του φορέα παροχής 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας, για τις ενέργειες 
για τις οποίες ευθύνονται οι εν λόγω 
φορείς και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη 
την αλληλεξάρτηση μεταξύ των μέτρων 
για τον περιορισμό του θορύβου και τη 
μείωση των εκπομπών. Τα μέλη του 

4. Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι, 
στο κατάλληλο επίπεδο, θεσπίζεται ένα 
φόρουμ για την τεχνική συνεργασία 
μεταξύ του φορέα εκμετάλλευσης του 
αερολιμένα, του φορέα εκμετάλλευσης 
αεροσκαφών και του φορέα παροχής 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας, για τις ενέργειες 
για τις οποίες ευθύνονται οι εν λόγω 
φορείς και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη 
την αλληλεξάρτηση μεταξύ των μέτρων 
για τον περιορισμό του θορύβου και τη 
μείωση των εκπομπών. Τα μέλη του 
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φόρουμ αυτού για την τεχνική συνεργασία 
πρέπει να διαβουλεύονται τακτικά με τους 
κατοίκους της περιοχής ή τους 
εκπροσώπους τους, και να παρέχουν 
τεχνικές πληροφορίες και συμβουλές 
σχετικά με τα μέτρα μείωσης του θορύβου 
στις αρμόδιες αρχές.

φόρουμ αυτού για την τεχνική συνεργασία 
πρέπει να διαβουλεύονται τακτικά με τους 
κατοίκους της περιοχής, τις επιχειρήσεις, 
τους δημόσιους φορείς και άλλους 
ενδιαφερόμενους, ή τους εκπροσώπους 
τους, και να παρέχουν τεχνικές 
πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τα 
μέτρα μείωσης του θορύβου στις αρμόδιες 
αρχές.

Or. en

Τροπολογία 104
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι αρμόδιες αρχές αξιολογούν τη σχέση 
κόστους-αποτελεσματικότητας των νέων 
μέτρων, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 3 σύμφωνα με το παράρτημα 
II. Μια μικρή τεχνική τροποποίηση 
υφισταμένου μέτρου χωρίς ουσιαστικές 
επιπτώσεις στο δυναμικό ή τη λειτουργία 
δεν θεωρείται νέος λειτουργικός 
περιορισμός.

5. Η σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας 
των νέων μέτρων στο πλαίσιο των 
σχεδίων δράσης για το θόρυβο 
αξιολογείται σύμφωνα με την οδηγία 
2002/49/ΕΚ. Μια μικρή τεχνική 
τροποποίηση υφισταμένου μέτρου χωρίς 
ουσιαστικές επιπτώσεις στο δυναμικό ή τη 
λειτουργία δεν θεωρείται νέος 
λειτουργικός περιορισμός.

Or. de

Τροπολογία 105
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι αρμόδιες αρχές αξιολογούν τη σχέση 
κόστους-αποτελεσματικότητας των νέων 
μέτρων, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 3 σύμφωνα με το παράρτημα 

5. Οι αρμόδιες αρχές αξιολογούν τα νέα 
μέτρα, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 
3, λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες 
που παρατίθενται στο παράρτημα II.
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II. Μια μικρή τεχνική τροποποίηση 
υφισταμένου μέτρου χωρίς ουσιαστικές 
επιπτώσεις στο δυναμικό ή τη λειτουργία 
δεν θεωρείται νέος λειτουργικός 
περιορισμός.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν κρίνεται σκόπιμη η αξιολόγηση της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας από τις αρμόδιες 
αρχές ως ζήτημα προτεραιότητας. Η υποχρεωτική σύνδεση της αξιολόγησης με το περιεχόμενο 
του παραρτήματος ΙΙ παρεμποδίζει την ευελιξία στις δυνατότητες αξιολόγησης.

Τροπολογία 106
Marina Yannakoudakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 6 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a a) εκπρόσωπους των τοπικών 
επιχειρήσεων, των περιφερειακών και 
τοπικών αρχών και των δημόσιων και 
ιδιωτικών ενδιαφερομένων 

Or. en

Τροπολογία 107
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 6 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a a) εκπρόσωπους επιχειρήσεων που 
εδρεύουν στην περιοχή γύρω από τον 
αερολιμένα και των οποίων οι 
δραστηριότητες επηρεάζονται από την 
εναέρια κυκλοφορία και τη λειτουργία του 
αερολιμένα·
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Or. en

Τροπολογία 108
Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 6 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a a) οργανώσεις με στόχο την προστασία 
του περιβάλλοντος· 

Or. en

Τροπολογία 109
Andrea Zanoni

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν και 
εποπτεύουν την εφαρμογή των μέτρων 
μετριασμού του θορύβου και 
αναλαμβάνουν δράση κατά περίπτωση.
Διασφαλίζουν ότι οι σχετικές πληροφορίες 
παρέχονται ανά τακτά διαστήματα στους 
κατοίκους των περιοχών γύρω από τους 
αερολιμένες.

7. Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν και 
εποπτεύουν την εφαρμογή των μέτρων 
μετριασμού του θορύβου και 
αναλαμβάνουν δράση κατά περίπτωση.
Διασφαλίζουν ότι οι σχετικές πληροφορίες
που αφορούν τα κριτήρια που 
εφαρμόζονται για την ανάπτυξη σεναρίων 
των επιπτώσεων στο περιβάλλον και τη 
δημόσια υγεία και σεναρίων κινδύνου, 
καθώς και τα μέτρα παρακολούθησης και 
περιβαλλοντικού ελέγχου που έχουν 
ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν,
παρέχονται ανά τακτά διαστήματα στους 
κατοίκους των περιοχών γύρω από τους 
αερολιμένες.

Or. it
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Τροπολογία 110
Marina Yannakoudakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν και 
εποπτεύουν την εφαρμογή των μέτρων 
μετριασμού του θορύβου και 
αναλαμβάνουν δράση κατά περίπτωση.
Διασφαλίζουν ότι οι σχετικές πληροφορίες
παρέχονται ανά τακτά διαστήματα στους 
κατοίκους των περιοχών γύρω από τους 
αερολιμένες.

7. Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν και 
εποπτεύουν την εφαρμογή των μέτρων 
μετριασμού του θορύβου και 
αναλαμβάνουν δράση κατά περίπτωση.
Διασφαλίζουν ότι οι σχετικές πληροφορίες
διατίθενται στο διαδίκτυο, ώστε να 
επιτρέπεται στους κατοίκους των 
περιοχών γύρω από τους αερολιμένες και 
σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να έχουν 
ελεύθερη πρόσβαση στις πληροφορίες.

Or. en

Τροπολογία 111
Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε μια 
κεντρική βάση δεδομένων και τίθενται στη 
διάθεση των αρμοδίων αρχών, των φορέων 
εκμετάλλευσης αεροσκαφών, των παρόχων 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας και των φορέων 
εκμετάλλευσης αερολιμένων για 
επιχειρησιακούς σκοπούς.

4. Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε μια 
κεντρική βάση δεδομένων και τίθενται στη 
διάθεση των αρμοδίων αρχών, των φορέων 
εκμετάλλευσης αεροσκαφών, των παρόχων 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας, των φορέων 
εκμετάλλευσης αερολιμένων για 
επιχειρησιακούς σκοπούς και στο κοινό σε 
εύκολα προσβάσιμη μορφή.

Or. en

Τροπολογία 112
Christofer Fjellner
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8 διαγράφεται
Αναπτυσσόμενες χώρες
1. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να 
απαλλάσσουν τα οριακά συμμορφούμενα 
αεροσκάφη που είναι νηολογημένα σε 
αναπτυσσόμενες χώρες από τους 
λειτουργικούς περιορισμούς λόγω 
θορύβου υπό τον όρο ότι:
(ε) στα αεροσκάφη αυτά έχει χορηγηθεί 
πιστοποιητικό θορύβου σύμφωνα με τα 
πρότυπα που καθορίζονται στο κεφάλαιο 
3, τόμος 1 του παραρτήματος 16 της 
σύμβασης του Σικάγου.
(στ) τα αεροσκάφη αυτά 
χρησιμοποιούνταν στην Ένωση κατά την 
πενταετή περίοδο που προηγείται της 
έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, ήταν εγγεγραμμένα στα 
νηολόγια της οικείας αναπτυσσόμενης 
χώρας και εξακολουθούν να
χρησιμοποιούνται από φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα που έχουν την έδρα τους στη 
χώρα αυτή.
2. Σε περίπτωση που κράτος μέλος 
χορηγεί απαλλαγή η οποία προβλέπεται 
στην παράγραφο 1, ενημερώνει αμέσως 
τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών 
μελών και την Επιτροπή για τις 
εξαιρέσεις που έχει χορηγήσει.

Or. sv

Τροπολογία 113
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται 
για ανθρωπιστικούς σκοπούς

Or. de

Τροπολογία 114
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10 διαγράφεται
Δικαίωμα ελέγχου
1. Η Επιτροπή, ύστερα από αίτηση 
κράτους μέλους ή με δική της 
πρωτοβουλία, και με την επιφύλαξη 
εκκρεμούς διαδικασίας προσφυγής, 
δύναται να ασκήσει έλεγχο επί απόφασης 
σχετικά με έναν λειτουργικό περιορισμό, 
πριν από την εφαρμογή του. Εφόσον η 
Επιτροπή διαπιστώσει ότι η απόφαση δεν
πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό, ή αντιβαίνει με 
άλλον τρόπο στο δίκαιο της Ένωσης, 
μπορεί να αναστείλει την απόφαση.
2. Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν στην 
Επιτροπή τις πληροφορίες που 
αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τον 
παρόντα κανονισμό.
3. Η Επιτροπή αποφασίζει σύμφωνα με 
τη συμβουλευτική διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2, 
λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τα κριτήρια 
του παραρτήματος II, κατά πόσον η 
οικεία αρμόδια αρχή μπορεί να προβεί 
στη θέσπιση του λειτουργικού 
περιορισμού. Η Επιτροπή ανακοινώνει 
την απόφασή της στο Συμβούλιο και στο 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.
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4. Σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν έχει 
εκδώσει απόφαση εντός περιόδου έξι 
μηνών μετά την παραλαβή των 
πληροφοριών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2, η αρμόδια αρχή μπορεί να 
εφαρμόσει την προβλεπόμενη απόφαση 
για τον λειτουργικό περιορισμό.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ρύθμιση αυτή είναι περιττή και συνιστά μία αδικαιολόγητη επέμβαση στις αρμοδιότητες των 
κρατών μελών. Τα κράτη μέλη πρέπει να αποφασίζουν για τους λειτουργικούς περιορισμούς και 
την προστασία από το θόρυβο σύμφωνα με τις εκάστοτε τοπικές συνθήκες και τις τοπικές 
επιπτώσεις. Η πρόταση αναμένεται να προκαλέσει καθυστερήσεις στη διαδικασία (βλ. απόφαση 
του Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου της Γερμανίας αριθ. 
799/11 της 7.2.2012).

Τροπολογία 115
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή, ύστερα από αίτηση 
κράτους μέλους ή με δική της 
πρωτοβουλία, και με την επιφύλαξη 
εκκρεμούς διαδικασίας προσφυγής, 
δύναται να ασκήσει έλεγχο επί απόφασης 
σχετικά με έναν λειτουργικό περιορισμό, 
πριν από την εφαρμογή του. Εφόσον η 
Επιτροπή διαπιστώσει ότι η απόφαση δεν 
πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό, ή αντιβαίνει με άλλον 
τρόπο στο δίκαιο της Ένωσης, μπορεί να 
αναστείλει την απόφαση.

1. Η Επιτροπή, ύστερα από αίτηση 
κράτους μέλους ή ενδιαφερόμενου μέρους 
ή με δική της πρωτοβουλία, και με την 
επιφύλαξη εκκρεμούς διαδικασίας 
προσφυγής, δύναται να ασκήσει έλεγχο επί 
απόφασης σχετικά με έναν λειτουργικό 
περιορισμό, πριν από την εφαρμογή του.
Εφόσον η Επιτροπή διαπιστώσει ότι η 
απόφαση δεν πληροί τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, ή 
αντιβαίνει με άλλον τρόπο στο δίκαιο της 
Ένωσης, μπορεί να αναστείλει την 
απόφαση, εκτός εάν η αρμόδια αρχή έχει 
επιβάλει τους λειτουργικούς περιορισμούς 
ως αποτέλεσμα διαδικασία 
διαμεσολάβησης ή άλλης εξωδικαστικής 
διαδικασίας επίλυσης διαφορών.

Or. de
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Τροπολογία 116
Marina Yannakoudakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή, ύστερα από αίτηση 
κράτους μέλους ή με δική της 
πρωτοβουλία, και με την επιφύλαξη 
εκκρεμούς διαδικασίας προσφυγής, 
δύναται να ασκήσει έλεγχο επί απόφασης 
σχετικά με έναν λειτουργικό περιορισμό, 
πριν από την εφαρμογή του. Εφόσον η 
Επιτροπή διαπιστώσει ότι η απόφαση δεν 
πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό, ή αντιβαίνει με άλλον 
τρόπο στο δίκαιο της Ένωσης, μπορεί να 
αναστείλει την απόφαση.

1. Η Επιτροπή, ύστερα από αίτηση 
κράτους μέλους, και με την επιφύλαξη 
εκκρεμούς διαδικασίας προσφυγής, 
δύναται να ασκήσει έλεγχο επί απόφασης 
σχετικά με έναν λειτουργικό περιορισμό, 
πριν από την εφαρμογή του. Εφόσον η 
Επιτροπή διαπιστώσει ότι η απόφαση δεν 
πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό, ή αντιβαίνει με άλλον 
τρόπο στο δίκαιο της Ένωσης, μπορεί να 
αναστείλει την απόφαση.

Or. en

Τροπολογία 117
Marina Yannakoudakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τροποποιήσεις των ορισμών του 
αεροσκάφους του άρθρου 2, σημείο 3 και 
των οριακά συμμορφούμενων 
αεροσκαφών του άρθρου 2, σημείο 4·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 118
Marina Yannakoudakis



AM\908997EL.doc 39/43 PE492.695v03-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τροποποιήσεις και ενημερώσεις των 
προτύπων πιστοποίησης του θορύβου που 
προβλέπονται στα άρθρα 4 και 8· και της 
διαδικασίας πιστοποίησης που 
προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 119
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – σημείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) τροποποιήσεις της μεθόδου και της 
τεχνικής έκθεσης που προβλέπονται στο
παράρτημα Ι.

(γ) τροποποιήσεις της μεθόδου και της 
τεχνικής έκθεσης που προβλέπονται στο
άρθρο 6 παράγραφος 2.

Or. de

Τροπολογία 120
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 121
Andrea Zanoni
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – τμήμα 3 – σημείο 1 – περίπτωση 1.1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.1 Περιγραφή του αερολιμένα, στην οποία 
περιλαμβάνονται πληροφορίες για το 
μέγεθός του, την τοποθεσία του, τα 
περίχωρα, τον όγκο της εναέριας 
κυκλοφορίας και το συνδυασμό των 
δρομολογίων.

1.1 Περιγραφή του αερολιμένα, στην οποία 
περιλαμβάνονται πληροφορίες για το 
μέγεθός του, την τοποθεσία του, τα 
περίχωρα, τον όγκο της εναέριας 
κυκλοφορίας και το συνδυασμό των 
δρομολογίων και πιθανοί παράγοντες 
ειδικών και σωρευτικών επιπτώσεων και 
κινδύνου, όσον αφορά τα επίπεδα 
θορύβου, σε σχέση με τις τοπικές και 
περιβαλλοντικές συνθήκες.

Or. it

Τροπολογία 122
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 123
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 a) αλλαγές στην αξία ακινήτων λόγω 
θορύβου·

Or. de
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Τροπολογία 124
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 4 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 β) επιπτώσεις στα κριτήρια επιλογής 
θέσης εγκατάστασης στην περιοχή των 
αεροδρομίων·

Or. de

Τροπολογία 125
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 4 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 γ) επιπτώσεις στις συνθήκες εργασίας 
στα αεροδρόμια·

Or. de

Τροπολογία 126
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 4 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 δ) επιπτώσεις στις οδικές και 
σιδηροδρομικές μεταφορές·

Or. de

Τροπολογία 127
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 4 ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 ε) επιπτώσεις στο εξωτερικό κόστος·

Or. de

Τροπολογία 128
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να 
λαμβάνουν δεόντως υπόψη τους 
ακόλουθους παράγοντες:

διαγράφεται

1) Υγεία και ασφάλεια των κατοίκων που 
ζουν στην περιοχή γύρω από τον 
αερολιμένα·
2) Περιβαλλοντική αειφορία, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αλληλεξαρτήσεων μεταξύ θορύβου και 
εκπομπών·
3) Άμεσες, έμμεσες και καταλυτικές 
επιπτώσεις στην απασχόληση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διαγραφεί το εισαγωγικό μέρος. Τα στοιχεία 1), 2) και 3) είναι εξίσου σημαντικά με 
τα προαναφερθέντα στοιχεία και πρέπει να εξεταστούν. 

Τροπολογία 129
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – παράγραφος 2– σημείο 3 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3) Άμεσες, έμμεσες και καταλυτικές 
επιπτώσεις στην απασχόληση.

3) Άμεσες, έμμεσες και καταλυτικές 
επιπτώσεις στην απασχόληση, ιδίως στους 
τομείς που επηρεάζονται από την εναέρια 
κυκλοφορία.

Or. en

Τροπολογία 130
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – παράγραφος 2– σημείο 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3) Άμεσες, έμμεσες και καταλυτικές
επιπτώσεις στην απασχόληση.

3) Άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στην 
απασχόληση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η λέξη «καταλυτικές» συνεπάγεται θετικές επιπτώσεις στην απασχόληση. Ωστόσο, η 
αξιολόγηση κόστους-αποτελεσματικότητας πρέπει να περιλαμβάνει και τα αρνητικά 
αποτελέσματα της διεύρυνσης του δυναμικού και για αυτό η λέξη «καταλυτικές» διαγράφεται.


