
AM\908997FI.doc PE492.695v03-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009–2014

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

2011/0398(COD)

10.7.2012

TARKISTUKSET
51 - 130

Lausuntoluonnos
Andres Perello Rodriguez
(PE489.710v02-00)

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tasapainoisen 
lähestymistavan mukaista meluun liittyvien toimintarajoitusten asettamista 
unionin lentoasemilla koskevista säännöistä ja menettelyistä ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/30/EY kumoamisesta

Ehdotus direktiiviksi
(COM(2011)0828 – C7-0456/2011 – 2011/0398(COD))



PE492.695v03-00 2/41 AM\908997FI.doc

FI

AM_Com_LegOpinion



AM\908997FI.doc 3/41 PE492.695v03-00

FI

Tarkistus 51
Marina Yannakoudakis

Ehdotus asetukseksi
Otsikko 1

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN 
JA NEUVOSTON ASETUS tasapainoisen 
lähestymistavan mukaista meluun liittyvien 
toimintarajoitusten asettamista unionin 
lentoasemilla koskevista säännöistä ja 
menettelyistä ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2002/30/EY 
kumoamisesta

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN 
JA NEUVOSTON DIREKTIIVI
tasapainoisen lähestymistavan mukaista 
meluun liittyvien toimintarajoitusten 
asettamista unionin lentoasemilla 
koskevista säännöistä ja menettelyistä ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2002/30/EY kumoamisesta

Or. en

Tarkistus 52
Marina Yannakoudakis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Yksi yhteisen liikennepolitiikan 
päätavoitteista on kestävä kehitys. Se 
edellyttää yhdennettyä lähestymistapaa, 
jolla pyritään varmistamaan sekä unionin 
liikennejärjestelmien tehokas toiminta että
ympäristön suojelu.

(1) Yksi yhteisen liikennepolitiikan 
päätavoitteista on kestävä kehitys. Se 
edellyttää yhdennettyä lähestymistapaa, 
jolla pyritään varmistamaan unionin 
liikennejärjestelmien tehokas toiminta sekä 
ympäristön ja kansalaisten terveyden 
suojelu.

Or. en

Tarkistus 53
Andrea Zanoni

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(2) Lentoliikenteen kestävä kehitys 
edellyttää sellaisten toimenpiteiden 
toteuttamista, joilla pyritään vähentämään 
ilma-alusten aiheuttamia meluhaittoja 
lentoasemilla, joilla on erityisiä 
meluongelmia. Monet EU:n kansalaiset 
ovat alttiina korkealle melutasolle, jolla voi 
olla haitallisia terveysvaikutuksia.

(2) Lentoliikenteen kestävä kehitys 
edellyttää sellaisten toimenpiteiden 
toteuttamista, joilla pyritään vähentämään 
ilma-alusten aiheuttamia meluhaittoja 
lentoasemilla ja niiden ympäristössä, 
missä on erityisiä meluongelmia nykyisten 
ja ennustettavien potentiaalisten 
vaikutusten ja kumulatiivisten riskien 
vuoksi. Monet EU:n kansalaiset ovat 
alttiina korkealle melutasolle, jolla voi olla 
haitallisia terveysvaikutuksia, erityisesti 
yölentojen tapauksessa.

Or. it

Tarkistus 54
Marina Yannakoudakis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön 
ICAOn päätöslauselmassa A33/7 esitetään 
melunhallintaa koskeva tasapainoisen 
lähestymistavan konsepti ja vahvistetaan 
johdonmukainen menetelmä ilma-
alusmelun vähentämiseksi. ICAOn
tasapainoisen lähestymistavan olisi oltava 
maailmanlaajuisen ilmailualan 
melunhallintaa koskevan sääntelyn perusta. 
Lähestymistavassa tunnustetaan asiaa 
koskevat lakisääteiset velvoitteet, voimassa 
olevat sopimukset, nykyinen lainsäädäntö 
ja vakiintuneet käytännöt eikä rajoiteta 
niiden soveltamista. Sisällyttämällä 
tasapainoisen lähestymistavan 
kansainväliset säännöt tähän asetukseen 
voitaneen huomattavasti vähentää 
kansainvälisten kiistojen riskiä tapauksissa, 
joissa meluun liittyvät toimintarajoitukset 
vaikuttavat kolmansien maiden 

(4) Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön 
ICAOn päätöslauselmassa A33/7 esitetään 
melunhallintaa koskeva tasapainoisen 
lähestymistavan konsepti ja vahvistetaan
johdonmukainen menetelmä ilma-
alusmelun vähentämiseksi. Tässä 
"tasapainoisessa lähestymistavassa" 
keskitytään neljään tärkeimpään 
osatekijään: melun vähentämiseen sen 
lähteellä; maankäytön suunnitteluun ja 
hallintaan; melua vähentäviin 
lentomenetelmiin; ja ilma-alusten 
toimintarajoituksiin. Näiden periaatteiden
olisi oltava maailmanlaajuisen ilmailualan 
melunhallintaa koskevan sääntelyn perusta. 
Lähestymistavassa tunnustetaan asiaa 
koskevat lakisääteiset velvoitteet, voimassa 
olevat sopimukset, nykyinen lainsäädäntö 
ja vakiintuneet käytännöt eikä rajoiteta 
niiden soveltamista. Sisällyttämällä 
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lentoliikenteen harjoittajiin. tasapainoisen lähestymistavan 
kansainväliset säännöt tähän asetukseen 
voitaneen huomattavasti vähentää 
kansainvälisten kiistojen riskiä tapauksissa, 
joissa meluun liittyvät toimintarajoitukset 
vaikuttavat kolmansien maiden 
lentoliikenteen harjoittajiin.

Or. en

Tarkistus 55
Marina Yannakoudakis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Vaikka jäsenvaltioiden unionin 
lentoasemilla tapauskohtaisesti asettamat 
toimintarajoitukset rajoittavat 
kapasiteettia, niillä voidaan osaltaan 
parantaa lentoasemia ympäröivien 
alueiden meluolosuhteita. On kuitenkin 
mahdollista, että ne vääristävät kilpailua 
tai haittaavat unionin ilmailuverkoston 
yleistä tehokkuutta, koska olemassa 
olevaa kapasiteettia ei käytetä tehokkaasti. 
Koska jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tavoitteita, jotka 
saavutetaan tehokkaammin unionin 
toimilla, joilla toimintarajoitusten 
asettamista koskevia sääntöjä 
yhdenmukaistetaan osana 
melunhallintaprosessia, unioni voi 
hyväksyä toimenpiteitä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
5 artiklassa määrätyn 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Tällaisessa menetelmässä ei aseteta 
pakollisia melua koskevia laatutavoitteita, 
joista säädetään jatkossakin 

(6) Jäsenvaltioiden unionin lentoasemilla 
on asetettava toimintarajoituksia 
tapauskohtaisesti. Yhteen ainoaan kaikille 
sopivaan ratkaisuun perustuva 
lähestymistapa ei ole asianmukainen, 
koska kaikki lentoasemat ovat erilaisia. 
On tärkeää asettaa paikallisia tavoitteita,
joiden valinnassa sidosryhmät ovat olleet 
keskeisessä asemassa.
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direktiivissä 2002/49/EY, eikä muita 
unionin, kansallisia tai paikallisia 
sääntöjä, eikä sillä rajoiteta konkreettisten 
toimenpiteiden valintaa.

Or. en

Tarkistus 56
Andrea Zanoni

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Meluarviointeja olisi tehtävä 
säännöllisesti, mutta tällaisten arviointien 
tulisi johtaa uusiin 
meluntorjuntatoimenpiteisiin ainoastaan 
silloin, kun meluntorjuntatavoitteita ei 
saavuteta voimassa olevilla meluhaittojen 
lieventämistoimilla.

(7) Meluarviointeja olisi tehtävä 
säännöllisesti, mutta tällaisten arviointien 
tulisi johtaa uusiin 
meluntorjuntatoimenpiteisiin ainoastaan 
silloin, kun meluntorjuntatavoitteita ei 
saavuteta voimassa olevilla meluhaittojen 
lieventämistoimilla. Uudet 
meluntorjuntatoimenpiteet on toteutettava 
sellaisen konservatiiviseen arviointiin 
perustuvan järjestelmällisen ympäristön 
seuranta- ja valvontaprosessin avulla, 
jonka tavoitteena on löytää ajoissa 
mahdolliset hallinnolliset tai 
toiminnalliset korjaustoimenpiteet 
("MBCA" – Monitoring Based Corrective 
Actions).

Or. it

Tarkistus 57
Satu Hassi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Meluarviointeja olisi tehtävä 
säännöllisesti, mutta tällaisten arviointien 

(7) Meluarviointeja olisi tehtävä 
säännöllisesti, mutta tällaisten arviointien 
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tulisi johtaa uusiin 
meluntorjuntatoimenpiteisiin ainoastaan 
silloin, kun meluntorjuntatavoitteita ei 
saavuteta voimassa olevilla meluhaittojen 
lieventämistoimilla.

tulisi johtaa uusiin 
meluntorjuntatoimenpiteisiin ainoastaan 
silloin, kun meluntorjuntatavoitteita ei 
saavuteta voimassa olevilla meluhaittojen 
lieventämistoimilla tai toimenpiteillä, 
joista säädetään ympäristömelun 
arvioinnista ja hallinnasta 
25. kesäkuuta 2002 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivillä 2002/49/EY1.

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

Or. en

Tarkistus 58
Marina Yannakoudakis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Meluhaittojen lieventämistoimenpiteet 
on tärkeää keskeyttää, jos niin voidaan 
välttää epätoivottuja vaikutuksia ilmailun 
turvallisuuteen, lentoasemakapasiteettiin ja 
kilpailuun. Vaikka meluun liittyviä 
toimintarajoituksia koskeva 
muutoksenhakumenettely voi liittyä 
meluntorjuntatavoitteisiin, 
arviointimenetelmiin ja 
kustannustehokkaiden toimenpiteiden 
valintaan, menettelyllä ei voida keskeyttää 
niiden täytäntöönpanoa. Komission olisi 
näin ollen voitava hyvissä ajoin ennen 
toimenpiteiden täytäntöönpanoa käyttää 
tarkastusoikeutta ja keskeyttää 
toimenpiteet, joilla katsotaan olevan ei-
toivottuja tai peruuttamattomia seurauksia. 
Keskeytysten tulisi olla kestoltaan 
rajallisia.

(9) Meluhaittojen lieventämistoimenpiteet 
on tärkeää keskeyttää, jos niin voidaan 
välttää epätoivottuja vaikutuksia ilmailun 
turvallisuuteen, lentoasemakapasiteettiin ja 
kilpailuun. Vaikka meluun liittyviä 
toimintarajoituksia koskeva 
muutoksenhakumenettely voi liittyä 
meluntorjuntatavoitteisiin, 
arviointimenetelmiin ja 
kustannustehokkaiden toimenpiteiden 
valintaan, menettelyllä ei voida keskeyttää 
niiden täytäntöönpanoa. Tässä direktiivissä 
tarkoitetulla jäsenvaltion toimivaltaisella 
viranomaisella tai 
muutoksenhakuelimellä on kuitenkin 
oikeus keskeyttää toimenpiteet, joilla 
katsotaan olevan ei-toivottuja tai 
peruuttamattomia seurauksia. Keskeytysten 
tulisi olla kestoltaan rajallisia.

Or. en



PE492.695v03-00 8/41 AM\908997FI.doc

FI

Tarkistus 59
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Meluarvioinneissa olisi käytettävä 
pohjana jo olemassa olevaa tietoa ja 
varmistettava, että tällainen tieto on 
luotettavaa ja toimivaltaisten 
viranomaisten ja sidosryhmien saatavilla. 
Toimivaltaisten viranomaisten olisi luotava 
seurantaan ja noudattamisen valvontaan 
tarvittavat välineet.

(10) Meluarvioinneissa olisi käytettävä 
pohjana direktiivin 2002/49/EY mukaisesti 
objektiivisia ja mitattavissa olevia 
perusteita, jotka ovat yhdenmukaisia 
kaikissa jäsenvaltioissa. Tällaisen tiedon
olisi oltava luotettavaa, se olisi hankittava 
avoimella tavalla, sen olisi oltava 
vertailukelpoista ja kaikkien sidosryhmien 
saatavilla.

Siihen kuuluu myös uusimpien 
tekniikoiden seuranta ja käytettäviä 
menetelmiä koskevien uusimpien tietojen 
vaihto.
Toimivaltaisten viranomaisten olisi luotava 
seurantaan ja noudattamisen valvontaan 
tarvittavat välineet.

Meluarvioinnit olisi teetettävä ulkoisilla ja 
lentoliikenteen harjoittajasta 
riippumattomilla elimillä tai näiden olisi 
valvottava niiden tekemistä.

Or. de

Tarkistus 60
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Meluarvioinneissa olisi käytettävä 
pohjana jo olemassa olevaa tietoa ja 
varmistettava, että tällainen tieto on 
luotettavaa ja toimivaltaisten 

(10) Meluarvioinneissa olisi käytettävä 
pohjana objektiivisia, mitattavissa olevia ja 
avoimia perusteita, jotka ovat 
yhdenmukaisia kaikissa jäsenvaltioissa 
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viranomaisten ja sidosryhmien saatavilla. 
Toimivaltaisten viranomaisten olisi luotava 
seurantaan ja noudattamisen valvontaan 
tarvittavat välineet.

Niiden olisi oltava kaikkien sidosryhmien 
saatavilla. Toimivaltaisten viranomaisten 
olisi luotava seurantaan ja noudattamisen 
valvontaan tarvittavat välineet. 
Meluarvioinnit olisi teetettävä ulkoisilla ja 
lentoliikenteen harjoittajasta 
riippumattomilla elimillä ja niiden 
yhteydessä olisi kuultava paikallisia 
asukkaita.

Or. de

Tarkistus 61
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Joissakin jäsenvaltioissa on päätetty 
meluun liittyvistä toimintarajoituksista 
kansallisesti tunnustettuihin 
melumenetelmiin perustuvan kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti, joka ei 
välttämättä (vielä) ole täysin linjassa 
Euroopan siviili-ilmailukonferenssin 
(ECAC) siviili-ilmailun lentoasemia 
ympäröivien melualueiden laskentaan 
liittyviä standardimenetelmiä käsittelevän 
yleisesti hyväksytyn asiakirjan nro 29 
mukaisia ja jossa ei käytetä 
kansainvälisesti tunnustettuja ilma-alusten 
melutasotietoja. Toimintarajoituksen 
tehokkuus ja toimivuus sekä sen 
toimintasuunnitelman tehokkuus ja 
toimivuus, jonka mukaisesti 
toimintarajoitus on asetettu, olisi kuitenkin 
arvioitava mainitussa ECAC-asiakirjassa
nro 29 ja ICAOn tasapainoisessa 
lähestymistavassa vahvistettujen 
menetelmien mukaisesti. Jäsenvaltioiden 
olisikin muutettava kansallisessa 
lainsäädännössä säädettyjä 
toimintarajoituksista tehtäviä arviointeja 
siten, että ne ovat kokonaisuudessaan 

(11) Joissakin jäsenvaltioissa on päätetty 
meluun liittyvistä toimintarajoituksista 
kansallisesti tunnustettuihin 
melumenetelmiin perustuvan kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti, joka ei 
välttämättä (vielä) ole täysin linjassa 
Euroopan siviili-ilmailukonferenssin 
(ECAC) siviili-ilmailun lentoasemia 
ympäröivien melualueiden laskentaan 
liittyviä standardimenetelmiä käsittelevän 
yleisesti hyväksytyn asiakirjan nro 29 
mukaisia ja jossa ei käytetä 
kansainvälisesti tunnustettuja ilma-alusten 
melutasotietoja. Toimintarajoituksen 
tehokkuus ja toimivuus sekä sen 
toimintasuunnitelman tehokkuus ja 
toimivuus, jonka mukaisesti 
toimintarajoitus on asetettu, olisi kuitenkin 
arvioitava menetelmillä, joissa 
noudatetaan mainittua ECAC-asiakirjaa
nro 29 ja ICAOn tasapainoista
lähestymistapaa. Tämä toteutetaan 
direktiivin 2002/49/EY tarkistuksen 
yhteydessä.
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ECAC-asiakirjan nro 29 mukaiset.

Or. de

Tarkistus 62
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Tässä säädöksessä käsitellään vain 
lentomelua. Säädöksellä ei säännellä 
lentokoneiden käytön aiheuttamia 
saastepäästöjä ja niiden vähentämistä. 
Saastepäästöihin liittyviä 
käyttörajoituksia koskevat säännökset 
olisi annettava toisessa säädöksessä.

Or. de

Tarkistus 63
Marina Yannakoudakis

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) helpottaa unionin, kansallisissa ja 
paikallisissa säännöissä vahvistettujen 
tiettyjen meluntorjuntaa koskevien 
ympäristötavoitteiden saavuttamista ja 
arvioida niiden ja muiden 
ympäristötavoitteiden välistä riippuvuutta 
yksittäisten lentoasemien tasolla;

(a) helpottaa unionin, kansallisissa ja 
paikallisissa säännöissä vahvistettujen 
tiettyjen meluntorjuntaa koskevien 
ympäristötavoitteiden saavuttamista ja 
arvioida niiden ja taloudellisten ja 
yhteiskunnallisten tavoitteiden ja muiden 
ympäristötavoitteiden välistä riippuvuutta 
yksittäisten lentoasemien tasolla;

Or. en
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Tarkistus 64
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) mahdollistaa meluhaittojen 
kustannustehokkaimpien
lieventämistoimenpiteiden valinta 
tasapainoisen lähestymistavan mukaisesti, 
jotta lentoasemien ja ilmaliikenteen 
hallintaverkoston kapasiteetin kestävä 
kehitys portilta portille -näkökulmasta 
toteutuisi.

(b) mahdollistaa meluhaittojen 
tehokkaimpien lieventämistoimenpiteiden 
valinta tasapainoisella lähestymistavalla, 
jossa otetaan huomioon terveyttä ja 
taloutta koskevat näkökohdat, jotta 
lentoasemien ja ilmaliikenteen 
hallintaverkoston kapasiteetin kestävä 
kehitys portilta portille -näkökulmasta 
toteutuisi.

Or. de

Tarkistus 65
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) mahdollistaa meluhaittojen 
kustannustehokkaimpien
lieventämistoimenpiteiden valinta 
tasapainoisen lähestymistavan mukaisesti, 
jotta lentoasemien ja ilmaliikenteen 
hallintaverkoston kapasiteetin kestävä 
kehitys portilta portille -näkökulmasta
toteutuisi.

(b) mahdollistaa meluhaittojen 
tehokkaiden lieventämistoimenpiteiden 
valinta, jotta suojelu naapureilta paranisi 
tasapainoinen lähestymistapa huomioon 
ottaen lentoasemien ja ilmaliikenteen 
hallintaverkoston kapasiteetin kestävän
kehityksen mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Melun vähentämistä koskevien tavoitteiden ohella on olennaisen tärkeää parantaa 
naapuruston suojelua melulta.
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Tarkistus 66
Andrea Zanoni

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) varmistaa kuulemisten ja 
asianosaisten osallistumisprosessien 
avoimuus myös käyttämällä sellaisia 
innovatiivisia online-tietojärjestelmiä, 
jotka mahdollistavat ympäristötietojen 
välityksen ja takaavat kansalaisille 
mahdollisuuden ilmoittaa mahdollisista 
kriittisistä seikoista mahdollisimman 
suuren avoimuuden varmistamiseksi 
tiettyjen julkisten ja yksityisten 
hankkeiden ympäristövaikutusten 
arvioinnista 13 päivänä joulukuuta 2011 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2011/92/EU1 6 
artiklan mukaisesti.
__________________
1 EUVL L 26, 28.1.2012, s. 1.

Or. it

Tarkistus 67
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) 'lentoliikenneinfrastruktuurilla' 
infrastruktuuria, joka käsittää 
lentoaseman ja sen vaikutusalueen;

Or. de

Perustelu

Lentomelun arviointi ei saa rajoittua vain lentoasemaan. Kansalaisten vastustus esimerkiksi 
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kaupunkitaajamissa kohdistuu nousu- ja lähestymisreittien meluisiin osiin. Asetuksen 
soveltamisalan rajoittaminen pelkästään lentoasemaan ja mahdollisesti sen 
meluvyöhykkeisiin ei ole enää ajanmukaista eikä sitä voida perustella alueen asukkaille.

Tarkistus 68
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 b) 'vaikutusalueella' lentoasemaa 
ympäröivää aluetta, jonka sisällä 
alueelliset melun raja-arvot ylitetään; 
vaikutusalueeseen on luettava nousu- ja 
lähestymisreitit;

Or. de

Perustelu

Lentomelun arviointi ei saa rajoittua vain lentoasemaan. Kansalaisten vastustus esimerkiksi 
kaupunkitaajamissa kohdistuu nousu- ja lähestymisreittien meluisiin osiin. Asetuksen 
soveltamisalan rajoittaminen pelkästään lentoasemaan ja mahdollisesti sen 
meluvyöhykkeisiin ei ole enää ajanmukaista eikä sitä voida perustella alueen asukkaille.

Tarkistus 69
Satu Hassi

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2) 'tasapainoisella lähestymistavalla' 
menetelmää, jossa käytettävissä olevia eri 
toimenpiteitä, jotka ovat ilma-alusten 
melun vähentäminen sen lähteellä, 
maankäytön suunnittelu ja hallinta, melua 
vähentävät lentomenetelmät ja 
toimintarajoitukset, tarkastellaan 
johdonmukaisella tavalla ja pyritään 
käsittelemään meluongelmaa 
kustannustehokkaimmalla tavalla 

(2) 'tasapainoisella lähestymistavalla' 
menetelmää, jossa käytettävissä olevia eri 
toimenpiteitä, jotka ovat ilma-alusten 
melun vähentäminen sen lähteellä, 
maankäytön suunnittelu ja hallinta, melua 
vähentävät lentomenetelmät ja 
toimintarajoitukset, tarkastellaan 
johdonmukaisella tavalla ja pyritään 
käsittelemään meluongelmaa 
kustannustehokkaimmalla tavalla 
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lentoasemakohtaisesti; lentoasemakohtaisesti läheisillä alueilla 
asuvien kansalaisten terveyden 
suojelemiseksi;

Or. en

Tarkistus 70
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) ’tasapainoisella lähestymistavalla’ 
menetelmää, jossa käytettävissä olevia eri 
toimenpiteitä, jotka ovat ilma-alusten 
melun vähentäminen sen lähteellä, 
maankäytön suunnittelu ja hallinta, melua 
vähentävät lentomenetelmät ja 
toimintarajoitukset, tarkastellaan 
johdonmukaisella tavalla ja pyritään 
käsittelemään meluongelmaa 
kustannustehokkaimmalla tavalla 
lentoasemakohtaisesti;

(3) ’tasapainoisella lähestymistavalla’ 
menetelmää, jossa käytettävissä olevia eri 
toimenpiteitä, jotka ovat ilma-alusten 
melun vähentäminen sen lähteellä, 
maankäytön suunnittelu ja hallinta, melua 
vähentävät lentomenetelmät ja 
toimintarajoitukset, tarkastellaan 
johdonmukaisella tavalla ja pyritään 
käsittelemään meluongelmaa 
lentoasemakohtaisesti tavalla, jossa 
otetaan huomioon terveyttä ja taloutta 
koskevat näkökohdat;

Or. de

Tarkistus 71
Marina Yannakoudakis

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(4) 'vaatimukset niukasti täyttävällä ilma-
aluksella' ilma-alusta, joka on 
kansainvälisen siviili-ilmailun 
yleissopimuksen (Chicagon yleissopimus) 
liitteessä 16 olevan I niteen II osan 
3 luvussa määriteltyjen melurajojen 
mukainen siten, että yhteenlaskettu 

(4) 'vaatimukset niukasti täyttävällä ilma-
aluksella' ilma-alusta, joka on 
kansainvälisen siviili-ilmailun 
yleissopimuksen (Chicagon yleissopimus) 
liitteessä 16 olevan I niteen II osan 
3 luvussa määriteltyjen melurajojen 
mukainen siten, että yhteenlaskettu 
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marginaali on enintään kymmenen
desibeliä tehollista meluisuutta 
(10 EPNdB); yhteenlaskettu marginaali on 
EPNdB:nä ilmaistu luku, joka saadaan 
laskemalla yhteen yksittäiset marginaalit 
(toisin sanoen tyyppihyväksynnän 
mukaisen melutason ja suurimman sallitun 
melutason väliset erot) kussakin 
kansainvälisen siviili-ilmailun 
yleissopimuksen liitteessä 16 olevan 
1 niteen II osan 4 luvussa määritellyssä 
kolmessa vertailumittauspisteessä;

marginaali on enintään kahdeksan
desibeliä tehollista meluisuutta 
(8 EPNdB); yhteenlaskettu marginaali on 
EPNdB:nä ilmaistu luku, joka saadaan 
laskemalla yhteen yksittäiset marginaalit 
(toisin sanoen tyyppihyväksynnän 
mukaisen melutason ja suurimman sallitun 
melutason väliset erot) kussakin 
kansainvälisen siviili-ilmailun 
yleissopimuksen liitteessä 16 olevan 
1 niteen II osan 4 luvussa määritellyssä 
kolmessa vertailumittauspisteessä;

Or. en

Tarkistus 72
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(6) 'meluun liittyvällä toimella' kaikkia 
toimenpiteitä, jotka vaikuttavat 
lentoasemia ympäröiviin meluolosuhteisiin 
ja joihin sovelletaan ICAOn tasapainoista 
lähestymistapaa, mukaan luettuina muut 
toimet, jotka eivät liity toimintaan mutta 
voivat vaikuttaa lentomelulle altistuvien 
ihmisten määrään;

(6) 'meluun liittyvällä toimella' kaikkia 
toimenpiteitä, jotka vaikuttavat 
lentoasemia ympäröiviin meluolosuhteisiin 
ja joihin sovelletaan kohtuullisuuteen 
perustuvaa tasapainoista lähestymistapaa, 
mukaan luettuina muut toimet, jotka eivät 
liity toimintaan mutta voivat vaikuttaa 
lentomelulle altistuvien ihmisten määrään;

Or. de

Perustelu

Asetuksen tavoitteena on ottaa käyttöön melusta johtuvia käyttörajoituksia tasapainoisen 
lähestymistavan mukaisesti. On epävarmaa, voidaanko kustannustehokkuuteen perustuvaa 
ICAOn lähestymistapaa ylipäätään pitää tasapainoisena fyysisen koskemattomuuden 
perusoikeuteen perustuvan meluntorjunnan tarkoituksessa. Sen takia ehdotetaan 
suhteellisuusperiaatteen soveltamista.

Tarkistus 73
Marina Yannakoudakis
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) 'sidosryhmillä' kaikkia henkilöitä, 
joihin ehdotetut, melun vähentämistä 
koskeviin toimenpiteisiin liittyvät 
menettelyt tai ehdotetut toimet, myös 
toimintarajoitukset, vaikuttavat tai jotka 
saavat niistä hyötyä tai joilla on oikeutettu 
intressi tällaisten toimenpiteiden 
käyttöönottoon.

Or. en

Tarkistus 74
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 7 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) 'sidosryhmillä' luonnollisia 
henkilöitä tai oikeushenkilöitä, joihin 
meluntorjuntatoimenpiteiden käyttö, 
toimintarajoitukset mukaan luettuna, tai 
niiden käyttämättä jättäminen vaikuttavat 
ja jotka voivat hyötyä niistä tai joita 
kyseisten toimien soveltaminen 
perustellusti kiinnostaa;

Or. de

Tarkistus 75
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaiset viranomaiset Toimivaltaiset viranomaiset, kuuleminen 
ja oikeus kanteen nostamiseen

Or. de

Tarkistus 76
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Ennen toimintarajoituksen 
määräämistä sidosryhmiä kuullaan 
kuulemismenettelyssä.

Or. de

Perustelu

Vaikka asetusehdotukseen on otettu direktiivistä 2002/30/EY kohta, joka koskee 
toimintarajoitusten määräämisestä vastaavaa viranomaista ja riippumatonta 
muutoksenhakuelintä, siitä puuttuu kuulemisvelvollisuus ja säännös, että toimintarajoituksen 
määräämistä vastaan voidaan nostaa kanne. Siten syntyy vaikutelma, että hallinto-
oikeudellisen tarkastuksen sijasta voidaan käyttää vain muutoksenhakumenettelyä.

Tarkistus 77
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Jäsenvaltiot takaavat oikeuden nostaa 
kanne toimivaltaisen viranomaisen 
toimenpiteitä vastaan kansallisten 
säännösten ja menettelyjen mukaisesti.

Or. de
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Perustelu

Vaikka asetusehdotukseen on otettu direktiivistä 2002/30/EY kohta, joka koskee 
toimintarajoitusten määräämisestä vastaavaa viranomaista ja riippumatonta 
muutoksenhakuelintä, siitä puuttuu kuulemisvelvollisuus ja säännös, että toimintarajoituksen 
määräämistä vastaan voidaan nostaa kanne. Siten syntyy vaikutelma, että hallinto-
oikeudellisen tarkastuksen sijasta voidaan käyttää vain muutoksenhakumenettelyä.

Tarkistus 78
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) yksilöitävä käytettävissä olevat 
toimenpiteet meluvaikutusten 
vähentämiseksi;

(c) yksilöitävä käytettävissä olevat 
toimenpiteet meluvaikutusten 
vähentämiseksi, mihin kuuluvat myös 
käytettävissä olevien lähtö- ja 
saapumisaikojen entistä parempi käyttö 
nykyistä suuremmilla ilma-aluksilla, 
lähtö- ja saapumisajat täyttävän 
taloudellisesti kannattamattoman 
syöttöliikenteen vähentäminen ja suorien 
lentojen lisääminen pienillä ilma-aluksilla 
tapahtuvien syöttölentojen 
vähentämiseksi;

Or. de

Tarkistus 79
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) arvioitava käytettävissä olevien 
toimenpiteiden todennäköinen 
kustannustehokkuus;

Poistetaan.

Or. de
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Perustelu

Poistetaan käytettävissä olevien toimenpiteiden kustannustehokkuuden arviointi, sillä se 
tehdään ennen toimenpiteiden valintaa ja se rajoittaa siten valintaa liikaa.

Tarkistus 80
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) arvioitava käytettävissä olevien 
toimenpiteiden todennäköinen 
kustannustehokkuus;

d) arvioitava käytettävissä olevien 
toimenpiteiden todennäköinen tehokkuus 
määrättyyn ympäristötavoitteeseen 
nähden;

Or. de

Tarkistus 81
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) valittava toimenpiteet; e) valittava meluntorjunnan kannalta 
tehokkaimmat toimenpiteet;

Or. de

Tarkistus 82
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) päätettävä toimenpiteistä ja tehtävä g) päätettävä toimenpiteistä ja ilmoitettava
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niistä riittävät ilmoitukset; niistä komissiolle;

Or. de

Perustelu

Ilmoituksia koskeva vaatimus poistettiin toissijaisuusperiaatetta koskevista syistä ja korvattiin 
ilmoittamisella. Näin tehdään selväksi se, että kyse on ainoastaan vapaaehtoisesta 
ilmoitusvelvollisuudesta eikä kansallisia viranomaisia aseteta holhouksenalaiseksi eikä 
alueellisia perusteltuja päätöksiä aseteta kyseenalaiseksi.

Tarkistus 83
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on meluun liittyviin 
toimiin ryhtyessään tarkasteltava
seuraavaa joukkoa käytettävissä olevia 
toimenpiteitä päättääkseen, mikä 
toimenpideyhdistelmä on 
kustannustehokkain:

Jäsenvaltioiden on meluun liittyviä toimia
valitessaan tarkasteltava muun muassa
seuraavia toimenpiteitä:

Or. de

Tarkistus 84
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) maankäytön suunnittelu ja hallinta; (b) kaavoituksen ja maankäytön 
suunnittelu ja hallinta;

Or. de
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Tarkistus 85
Andrea Zanoni

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) maankäytön suunnittelu ja hallinta; b) maankäytön suunnittelu ja hallinta, 
erityisesti se, että näissä vaiheissa 
toteutettavien toimenpiteiden on 
perustuttava objektiivisiin tuloksiin ja 
tietoihin, jotka pohjautuvat:

Or. it

Tarkistus 86
Andrea Zanoni

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta – 1 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– arvioon potentiaalisista vaikutuksista ja 
kumulatiivisista riskeistä suhteessa 
asemaviivan edellytyksiin ja ennusteisiin;

Or. it

Tarkistus 87
Andrea Zanoni

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta – 2 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– pitkälle kehitettyihin MBCA-tyyppisiin 
seuranta- ja valvontatoimenpiteisiin, 
joiden avulla voidaan tarkistaa 
vaikutusten todellinen tila sekä toteuttaa 
ajoissa sen mukaiset hallinnolliset tai 
toiminnalliset korjaustoimenpiteet.
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Or. it

Tarkistus 88
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) melua vähentävät lentomenetelmät; c) melua vähentävät lentomenetelmät, 
nousu- ja saapumisreittien johtaminen 
mukaan luettuna;

Or. de

Tarkistus 89
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) kapasiteetin rajoittaminen ja 
lentoaseman purkaminen;

Or. de

Tarkistus 90
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) toimintarajoitukset, mutta ei 
ensimmäisenä keinona.

d) toimintarajoitukset.

Or. de
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Perustelu

Käytäntö on osoittanut, että toimintarajoitukset on usein otettava käyttöön jopa ensimmäisenä 
välineenä naapuruston ja kyseisten alueiden suojelemiseksi nopeasti ja tehokkaasti 
lentomelulta.

Tarkistus 91
Satu Hassi

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – ensimmäinen alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) toimintarajoitukset, mutta ei 
ensimmäisenä keinona.

d) toimintarajoitukset.

Or. en

Tarkistus 92
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) toimintarajoitukset, mutta ei 
ensimmäisenä keinona.

d) toimintarajoitukset, a–c alakohdan 
mukaisesti toteutettavien toimenpiteiden 
huolellisen ennakkoarvioinnin jälkeen.

Or. de

Tarkistus 93
Marina Yannakoudakis

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – ensimmäinen alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) toimintarajoitukset, mutta ei d) toimintarajoitukset, jos muut 
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ensimmäisenä keinona. vaihtoehdot eivät ole toteutettavissa.

Or. en

Tarkistus 94
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tämän asetuksen mukaiset toimenpiteet 
tai toimenpiteiden yhdistelmät tietyllä 
lentoasemalla eivät saa olla rajoittavampia 
kuin on tarpeen kyseisen lentoaseman 
meluntorjuntaa koskevien 
ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. 
Toimintarajoitusten on oltava 
syrjimättömiä, erityisesti ilma-
alusoperaattoreiden kansallisuuden, 
henkilöllisyyden tai toimintojen suhteen.

5. Tämän asetuksen mukaiset toimenpiteet 
tai toimenpiteiden yhdistelmät tietyllä 
lentoasemalla eivät saa olla rajoittavampia 
kuin on tarpeen kyseisen lentoaseman 
meluntorjuntaa koskevien terveys- ja 
ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. 
Toimintarajoitusten on oltava 
syrjimättömiä, erityisesti ilma-
alusoperaattoreiden kansallisuuden, 
henkilöllisyyden tai toimintojen suhteen.

Or. de

Tarkistus 95
Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tämän asetuksen mukaiset toimenpiteet 
tai toimenpiteiden yhdistelmät tietyllä 
lentoasemalla eivät saa olla rajoittavampia 
kuin on tarpeen kyseisen lentoaseman 
meluntorjuntaa koskevien 
ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. 
Toimintarajoitusten on oltava 
syrjimättömiä, erityisesti ilma-
alusoperaattoreiden kansallisuuden, 
henkilöllisyyden tai toimintojen suhteen.

5. Tämän asetuksen mukaiset toimenpiteet 
tai toimenpiteiden yhdistelmät tietyllä 
lentoasemalla eivät saa olla rajoittavampia 
kuin on tarpeen kyseisen lentoaseman 
meluntorjuntaa koskevien 
ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi ja 
sen alueen kehittämiseksi, jota 
lentoasema palvelee. Toimintarajoitusten 
on oltava syrjimättömiä, erityisesti ilma-
alusoperaattoreiden kansallisuuden, 
henkilöllisyyden tai toimintojen suhteen.
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Or. en

Tarkistus 96
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tämän asetuksen mukaiset toimenpiteet 
tai toimenpiteiden yhdistelmät tietyllä 
lentoasemalla eivät saa olla rajoittavampia 
kuin on tarpeen kyseisen lentoaseman
meluntorjuntaa koskevien 
ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. 
Toimintarajoitusten on oltava 
syrjimättömiä, erityisesti ilma-
alusoperaattoreiden kansallisuuden, 
henkilöllisyyden tai toimintojen suhteen.

5. Tämän asetuksen mukaiset toimenpiteet 
tai toimenpiteiden yhdistelmät tietyllä 
lentoasemalla on suunniteltava siten, että 
saavutetaan vähintään lentoaseman
meluntorjuntaa koskevat 
ympäristötavoitteet.

Or. de

Tarkistus 97
Satu Hassi

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tämän asetuksen mukaiset toimenpiteet 
tai toimenpiteiden yhdistelmät tietyllä 
lentoasemalla eivät saa olla rajoittavampia 
kuin on tarpeen kyseisen lentoaseman 
meluntorjuntaa koskevien 
ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. 
Toimintarajoitusten on oltava 
syrjimättömiä, erityisesti ilma-
alusoperaattoreiden kansallisuuden, 
henkilöllisyyden tai toimintojen suhteen.

5. Tämän asetuksen mukaiset toimenpiteet 
tai toimenpiteiden yhdistelmät tietyllä 
lentoasemalla eivät saa olla rajoittavampia 
kuin on tarpeen yömelua Euroopassa 
koskevissa WHO:n ohjeissa asetettujen 
ehtojen täyttämiseksi ja kyseisen 
lentoaseman meluntorjuntaa koskevien 
ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. 
Toimintarajoitusten on oltava 
syrjimättömiä, erityisesti ilma-
alusoperaattoreiden kansallisuuden, 
henkilöllisyyden tai toimintojen suhteen.



PE492.695v03-00 26/41 AM\908997FI.doc

FI

Or. en

Tarkistus 98
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimivaltaisten viranomaisten on 
käytettävä nykyisten ja tulevien 
meluolosuhteiden arvioinnissa liitteessä I
kuvattuja menetelmää, indikaattoreita ja
tietoja.

2. Toimivaltaisten viranomaisten on 
käytettävä nykyisten ja tulevien 
meluolosuhteiden arvioinnissa 
ympäristömelun arvioinnista ja 
hallinnasta 25 päivänä kesäkuuta 2002 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2002/49/EY 
kuvattuja menetelmää, indikaattoreita ja 
tietoja.

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

Or. de

Tarkistus 99
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimivaltaisten viranomaisten on 
käytettävä nykyisten ja tulevien 
meluolosuhteiden arvioinnissa liitteessä I
kuvattuja menetelmää, indikaattoreita ja 
tietoja.

2. Nykyisten ja tulevien meluolosuhteiden 
arvioinnissa on otettava huomioon 
liitteessä I kuvatut menetelmät,
indikaattorit ja tiedot, mikäli ne soveltuvat 
kyseisiin toimintarajoituksiin ja 
lentoaseman ominaisuuksiin.

Or. de
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Tarkistus 100
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun meluolosuhteiden arvioinnissa käy 
ilmi, että on ryhdyttävä uusiin 
toimenpiteisiin meluntorjuntatavoitteiden 
saavuttamiseksi tai ylläpitämiseksi, 
toimivaltaisten viranomaisten on otettava 
asianmukaisesti huomioon kunkin 
toimenpidetyypin osuus tasapainoisen 
lähestymistavan ja liitteen I mukaisesti.

3. Kun meluolosuhteiden arvioinnissa käy 
ilmi, että on ryhdyttävä uusiin 
toimenpiteisiin meluntorjuntatavoitteiden 
saavuttamiseksi tai ylläpitämiseksi, 
toimivaltaisten viranomaisten on otettava 
asianmukaisesti huomioon kunkin 
toimenpidetyypin osuus tasapainoisen 
lähestymistavan mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 101
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Toimivaltaisten viranomaisten on 
varmistettava, että lentoaseman pitäjän, 
ilma-alusten käyttäjien ja 
lennonvarmistuspalvelujen tarjoajan 
välille perustetaan 
tarkoituksenmukaisella tasolla tekninen 
foorumi, jossa käsitellään näiden 
toimijoiden vastuualueisiin kuuluvia 
toimia, ottaen asianmukaisesti huomioon 
meluhaittojen lieventämiseen ja päästöjen 
vähentämiseen liittyvien toimien välinen 
riippuvuus. Tällaisen teknisen yhteistyön 
foorumin jäsenten on säännöllisesti 
kuultava paikallisia asukkaita tai heidän 
edustajiaan sekä annettava toimivaltaisille 
viranomaisille meluhaittojen 
lieventämistä koskevia teknisiä tietoja ja 
neuvoja.

4. Toimivaltaisten viranomaisten on 
perustettava neuvottelufoorumi, johon 
osallistuvat lentoaseman pitäjä, ilma-
alusten käyttäjät,
lennonvarmistuspalvelujen edustajat ja 
lentoaseman naapurien edustajien. 
Kyseisessä foorumissa neuvotellaan 
suunnitelmallisista, teknisistä ja 
organisatorisista toimenpiteistä melun ja 
päästöjen vähentämiseksi.
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Or. de

Perustelu

Muutoksella tekstiä parannetaan kielellisesti ja yksinkertaistetaan. Lisäksi vastataan usein 
esitettyyn arvosteluun, että melusta kärsiviä osapuolia kuullaan vain ohimennen ja silloinkin 
ilmailutalouden eturyhmien toimesta.

Tarkistus 102
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Toimivaltaisten viranomaisten on 
varmistettava, että lentoaseman pitäjän, 
ilma-alusten käyttäjien ja 
lennonvarmistuspalvelujen tarjoajan välille 
perustetaan tarkoituksenmukaisella tasolla 
tekninen foorumi, jossa käsitellään näiden 
toimijoiden vastuualueisiin kuuluvia 
toimia, ottaen asianmukaisesti huomioon 
meluhaittojen lieventämiseen ja päästöjen 
vähentämiseen liittyvien toimien välinen 
riippuvuus. Tällaisen teknisen yhteistyön 
foorumin jäsenten on säännöllisesti 
kuultava paikallisia asukkaita tai heidän 
edustajiaan sekä annettava toimivaltaisille 
viranomaisille meluhaittojen lieventämistä 
koskevia teknisiä tietoja ja neuvoja.

4. Toimivaltaisten viranomaisten on 
varmistettava, että lentoaseman pitäjän, 
ilma-alusten käyttäjien ja 
lennonvarmistuspalvelujen tarjoajan välille 
perustetaan tarkoituksenmukaisella tasolla 
tekninen foorumi, jossa käsitellään näiden 
toimijoiden vastuualueisiin kuuluvia 
toimia, ottaen asianmukaisesti huomioon 
meluhaittojen lieventämiseen ja päästöjen 
vähentämiseen liittyvien toimien välinen 
riippuvuus. Tällaisen teknisen yhteistyön 
foorumin jäsenten on säännöllisesti 
kuultava sidosryhmiä sekä annettava 
toimivaltaisille viranomaisille 
meluhaittojen lieventämistä koskevia 
teknisiä tietoja ja neuvoja. Toimenpide 
valitaan vasta sen jälkeen, kun 
sidosryhmiä on kuultu.

Or. de

Tarkistus 103
Marina Yannakoudakis

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Toimivaltaisten viranomaisten on 
varmistettava, että lentoaseman pitäjän, 
ilma-alusten käyttäjien ja 
lennonvarmistuspalvelujen tarjoajan välille 
perustetaan tarkoituksenmukaisella tasolla 
tekninen foorumi, jossa käsitellään näiden 
toimijoiden vastuualueisiin kuuluvia 
toimia, ottaen asianmukaisesti huomioon 
meluhaittojen lieventämiseen ja päästöjen 
vähentämiseen liittyvien toimien välinen 
riippuvuus. Tällaisen teknisen yhteistyön 
foorumin jäsenten on säännöllisesti 
kuultava paikallisia asukkaita tai heidän 
edustajiaan sekä annettava toimivaltaisille 
viranomaisille meluhaittojen lieventämistä 
koskevia teknisiä tietoja ja neuvoja.

4. Toimivaltaisten viranomaisten on 
varmistettava, että lentoaseman pitäjän, 
ilma-alusten käyttäjien ja 
lennonvarmistuspalvelujen tarjoajan välille 
perustetaan tarkoituksenmukaisella tasolla 
tekninen foorumi, jossa käsitellään näiden 
toimijoiden vastuualueisiin kuuluvia 
toimia, ottaen asianmukaisesti huomioon 
meluhaittojen lieventämiseen ja päästöjen 
vähentämiseen liittyvien toimien välinen 
riippuvuus. Tällaisen teknisen yhteistyön 
foorumin jäsenten on säännöllisesti 
kuultava paikallisia asukkaita, yrityksiä, 
julkisia laitoksia ja muita sidosryhmiä tai 
heidän edustajiaan sekä annettava 
toimivaltaisille viranomaisille 
meluhaittojen lieventämistä koskevia 
teknisiä tietoja ja neuvoja.

Or. en

Tarkistus 104
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Toimivaltaisten viranomaisten on 
arvioitava 3 kohdassa tarkoitettujen 
uusien toimenpiteiden kustannustehokkuus 
liitteen II mukaisesti. Vähäistä teknistä 
muutosta voimassa olevaan 
toimenpiteeseen ei pidetä uutena 
toimintarajoituksena, jos sillä ei ole 
huomattavaa vaikutusta kapasiteettiin tai 
toimintaan.

5. Melua koskeviin toimintasuunnitelmiin 
liittyvien uusien toimenpiteiden 
kustannustehokkuus on arvioitava 
direktiivin 2002/49/EY mukaisesti. 
Vähäistä teknistä muutosta voimassa 
olevaan toimenpiteeseen ei pidetä uutena 
toimintarajoituksena, jos sillä ei ole 
huomattavaa vaikutusta kapasiteettiin tai 
toimintaan.

Or. de
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Tarkistus 105
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Toimivaltaisten viranomaisten on 
arvioitava 3 kohdassa tarkoitettujen 
uusien toimenpiteiden 
kustannustehokkuus liitteen II mukaisesti. 
Vähäistä teknistä muutosta voimassa 
olevaan toimenpiteeseen ei pidetä uutena 
toimintarajoituksena, jos sillä ei ole 
huomattavaa vaikutusta kapasiteettiin tai 
toimintaan.

5. Toimivaltaisten viranomaisten on 
arvioitava 3 kohdassa tarkoitetut uudet 
toimenpiteet ottaen huomioon liitteen II 
tiedot.

Or. de

Perustelu

Toimivaltaisen viranomaisen arvioinnin sitominen ennen muuta kustannustehokkuuteen ei ole 
sopivaa. Arvioinnin pakollinen toteuttaminen liitteen II ohjeiden mukaisesti haittaa 
joustavampia arviointimahdollisuuksia.

Tarkistus 106
Marina Yannakoudakis

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) paikallisten yritysten, alueellisten ja 
paikallisten viranomaisten sekä julkisten 
ja yksityisten sidosryhmien edustajat;

Or. en

Tarkistus 107
Theodoros Skylakakis
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) sellaisten lentoasemien läheisyyteen 
sijoittautuneiden yritysten edustajat, 
joiden toimintaan lentoliikenne ja 
lentoaseman toiminta vaikuttavat;

Or. en

Tarkistus 108
Satu Hassi

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) järjestöt, joiden tavoitteena on 
ympäristön suojeleminen; 

Or. en

Tarkistus 109
Andrea Zanoni

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Toimivaltaisten viranomaisten on 
seurattava ja valvottava meluhaittojen 
lieventämistoimenpiteiden toteuttamista ja 
ryhdyttävä toimiin tarvittaessa. Niiden on 
varmistettava, että lentoasemien ympärillä 
asuvilla paikallisille asukkaille annetaan 
säännöllisesti asiaankuuluvia tietoja.

7. Toimivaltaisten viranomaisten on 
seurattava ja valvottava meluhaittojen 
lieventämistoimenpiteiden toteuttamista ja 
ryhdyttävä toimiin tarvittaessa. Niiden on 
varmistettava, että lentoasemien ympärillä 
asuvilla paikallisille asukkaille annetaan 
säännöllisesti asiaankuuluvia tietoja 
kriteereistä, joita käytetään arvioitaessa 
ennakolta potentiaalisia ympäristö- ja 
terveysvaikutuksia sekä -riskejä, sekä 
toteutetuista tai toteutettavista ympäristön 
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seuranta- ja valvontatoimenpiteistä.

Or. it

Tarkistus 110
Marina Yannakoudakis

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Toimivaltaisten viranomaisten on 
seurattava ja valvottava meluhaittojen 
lieventämistoimenpiteiden toteuttamista ja 
ryhdyttävä toimiin tarvittaessa. Niiden on 
varmistettava, että lentoasemien ympärillä
asuvilla paikallisille asukkaille annetaan 
säännöllisesti asiaankuuluvia tietoja.

7. Toimivaltaisten viranomaisten on 
seurattava ja valvottava meluhaittojen 
lieventämistoimenpiteiden toteuttamista ja 
ryhdyttävä toimiin tarvittaessa. Niiden on 
varmistettava, että asiaankuuluvia tietoja
annetaan saataville verkossa, jotta 
lentoasemien ympärillä asuvat paikalliset 
asukkaat ja muut sidosryhmät voivat 
tutustua tietoihin vapaasti.

Or. en

Tarkistus 111
Satu Hassi

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tiedot on säilytettävä 
keskustietokannassa ja ne on annettava 
toimivaltaisten viranomaisten, ilma-alusten 
käyttäjien, lennonvarmistuspalvelujen 
tarjoajien ja lentoaseman pitäjien saataville 
toimintatarkoituksiin.

4. Tiedot on säilytettävä 
keskustietokannassa ja ne on annettava 
toimivaltaisten viranomaisten, ilma-alusten 
käyttäjien, lennonvarmistuspalvelujen 
tarjoajien ja lentoaseman pitäjien saataville 
toimintatarkoituksiin ja kansalaisten 
saataville helposti käytettävissä olevassa 
muodossa.

Or. en
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Tarkistus 112
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

8 artikla Poistetaan.
Kehittyvät maat
1. Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
myöntää kehittyvissä maissa 
rekisteröidyille ilma-aluksille vaatimukset 
niukasti täyttäville ilma-aluksille 
asetettuja toimintarajoituksia koskevan 
poikkeuksen edellyttäen, että
(a) tällaisille ilma-aluksille on myönnetty 
Chicagon yleissopimuksen liitteessä 16 
olevan I niteen 3 luvussa määritetyn 
standardin mukainen meluhyväksyntä;
(b) tällaisilla ilma-aluksilla on liikennöity 
unionissa tämän asetuksen voimaantuloa 
edeltävien viiden vuoden aikana, ne on 
rekisteröity kyseisessä kehittyvässä 
maassa ja niitä liikennöi edelleen 
kyseiseen maahan sijoittautunut 
luonnollinen tai oikeushenkilö.
2. Kun jäsenvaltio myöntää 1 kohdassa 
säädetyn poikkeuksen, sen on välittömästi 
ilmoitettava myöntämistään poikkeuksista 
muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille ja komissiolle.

Or. sv

Tarkistus 113
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) ilma-aluksia, joita käytetään 
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humanitaarisissa tehtävissä.

Or. de

Tarkistus 114
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

10 artikla Poistetaan.
Tarkistamisoikeus
1. Komissio voi jäsenvaltion pyynnöstä tai 
omasta aloitteestaan ja käynnissä olevia 
muutoksenhakumenettelyjä rajoittamatta 
tarkistaa toimintarajoitusta koskevan 
päätöksen ennen sen täytäntöönpanoa. 
Jos komissio katsoo, että päätös ei ole 
tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten 
mukainen tai että se on muutoin unionin 
lainsäädännön vastainen, se voi 
keskeyttää päätöksen täytäntöönpanon.
2. Toimivaltaisten viranomaisten on 
annettava komissiolle tiedot, joista käy 
ilmi, että päätös on tämän asetuksen 
mukainen.
3. Komissio päättää 13 artiklan 2 
kohdassa säädettyä neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen ja erityisesti 
liitteessä II vahvistetut perusteet 
huomioon ottaen, voiko kyseinen 
toimivaltainen viranomainen edetä 
toimintarajoituksen käyttöönotossa. 
Komissio antaa päätöksensä tiedoksi 
neuvostolle ja kyseiselle jäsenvaltiolle.
4. Jos komissio ei ole tehnyt päätöstä 
kuuden kuukauden kuluessa 2 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen vastaanottamisesta, 
toimivaltainen viranomainen voi panna 
suunnittelemansa toimintarajoitusta 
koskevan päätöksen täytäntöön.
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Or. de

Perustelu

Säännös on tarpeeton ja merkitsee perusteetonta puuttumista jäsenvaltioiden valtuuksiin. 
Jäsenvaltioiden on päätettävä toimintarajoituksista ja meluntorjunnasta vallitsevien 
paikallisten olosuhteiden ja paikallisten vaikutusten perusteella. Lisäksi ehdotuksen myötä on 
odotettavissa pikemminkin menettelyjen viivästymisiä (katso Saksan liittoneuvoston 
EU-asioita käsittelevän kamarin päätös Drs. 799/11, annettu 7.2.2012).

Tarkistus 115
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi jäsenvaltion pyynnöstä tai 
omasta aloitteestaan ja käynnissä olevia 
muutoksenhakumenettelyjä rajoittamatta 
tarkistaa toimintarajoitusta koskevan 
päätöksen ennen sen täytäntöönpanoa. Jos 
komissio katsoo, että päätös ei ole tässä 
asetuksessa säädettyjen vaatimusten 
mukainen tai että se on muutoin unionin 
lainsäädännön vastainen, se voi keskeyttää 
päätöksen täytäntöönpanon.

1. Komissio voi jäsenvaltion tai 
sidosryhmän pyynnöstä tai omasta 
aloitteestaan ja käynnissä olevia 
muutoksenhakumenettelyjä rajoittamatta 
tarkistaa toimintarajoitusta koskevan 
päätöksen ennen sen täytäntöönpanoa. Jos 
komissio katsoo, että päätös ei ole tässä 
asetuksessa säädettyjen vaatimusten 
mukainen tai että se on muutoin unionin 
lainsäädännön vastainen, se voi keskeyttää 
päätöksen täytäntöönpanon, paitsi jos 
toimivaltainen viranomainen on 
määrännyt toimintarajoitukset 
sovittelumenetelmän tai muun oikeuden 
ulkopuolisen riidanratkaisun 
seurauksena.

Or. de

Tarkistus 116
Marina Yannakoudakis

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta



PE492.695v03-00 36/41 AM\908997FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi jäsenvaltion pyynnöstä tai 
omasta aloitteestaan ja käynnissä olevia 
muutoksenhakumenettelyjä rajoittamatta 
tarkistaa toimintarajoitusta koskevan 
päätöksen ennen sen täytäntöönpanoa. Jos 
komissio katsoo, että päätös ei ole tässä 
asetuksessa säädettyjen vaatimusten 
mukainen tai että se on muutoin unionin 
lainsäädännön vastainen, se voi keskeyttää 
päätöksen täytäntöönpanon.

1. Komissio voi jäsenvaltion pyynnöstä ja 
käynnissä olevia 
muutoksenhakumenettelyjä rajoittamatta 
tarkistaa toimintarajoitusta koskevan 
päätöksen ennen sen täytäntöönpanoa. Jos 
komissio katsoo, että päätös ei ole tässä 
asetuksessa säädettyjen vaatimusten 
mukainen tai että se on muutoin unionin 
lainsäädännön vastainen, se voi keskeyttää 
päätöksen täytäntöönpanon.

Or. en

Tarkistus 117
Marina Yannakoudakis

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – a kohta

Komission teksti Tarkistus

(a) edellä 2 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun ilma-aluksen määritelmän ja 
2 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun 
vaatimukset niukasti täyttävän ilma-
aluksen määritelmän muuttamisesta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 118
Marina Yannakoudakis

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – b kohta

Komission teksti Tarkistus

(b) edellä 4 ja 8 artiklassa säädettyjen 
melusertifiointistandardien ja 6 artiklan 
1 kohdassa säädetyn 
hyväksymismenettelyn muuttamisesta ja 

Poistetaan.



AM\908997FI.doc 37/41 PE492.695v03-00

FI

ajan tasalle saattamisesta;

Or. en

Tarkistus 119
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) liitteessä I vahvistetun menetelmän ja 
teknisten kertomusten muuttamisesta.

(c) 6 artiklan 2 kohdassa vahvistetun 
menetelmän ja teknisten kertomusten 
muuttamisesta.

Or. de

Tarkistus 120
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Ehdotus asetukseksi
Liite I

Komission teksti Tarkistus

Liite poistetaan.

Or. de

Tarkistus 121
Andrea Zanoni

Ehdotus asetukseksi
Liite I – jakso 3 – 1 kohta – 1.1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1.1 Lentoaseman kuvaus, johon sisältyvät 
tiedot sen koosta, sijainnista, ympäristöstä 
sekä lentoliikenteen määrästä ja 
lentokonetyyppien jakaumasta.

1.1 Lentoaseman kuvaus, johon sisältyvät 
tiedot sen koosta, sijainnista, ympäristöstä 
sekä lentoliikenteen määrästä ja 
lentokonetyyppien jakaumasta sekä 



PE492.695v03-00 38/41 AM\908997FI.doc

FI

potentiaalisista vaikutuksista sekä 
erityisistä ja kumulatiivisista riskeistä, 
jotka koskevat melutasoja alue- ja 
ympäristötasolla.

Or. it

Tarkistus 122
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Ehdotus asetukseksi
Liite II

Komission teksti Tarkistus

Liite poistetaan.

Or. de

Tarkistus 123
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a) kiinteistöjen meluun liittyvät 
arvonmuutokset;

Or. de

Tarkistus 124
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – 4 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b) vaikutukset toimipaikan 
valintakriteereihin lentoasemien 
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ympäristössä;

Or. de

Tarkistus 125
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – 4 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 c) vaikutukset työolosuhteisiin 
lentoasemilla;

Or. de

Tarkistus 126
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – 4 d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 d) vaikutukset maantie- ja 
raideliikenteeseen;

Or. de

Tarkistus 127
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – 4 e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 e) vaikutukset ulkoisiin kustannuksiin;

Or. de
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Tarkistus 128
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi toimivaltaiset viranomaiset voivat 
ottaa asianmukaisesti huomioon 
seuraavat tekijät:

Poistetaan.

1) lentoasemaa ympäröivillä alueilla 
asuvien paikallisten asukkaiden terveys ja 
turvallisuus;
2) ympäristökestävyys, mukaan luettuina 
melun ja päästöjen välinen riippuvuus;
3) suorat, välilliset ja katalyyttiset 
työllisyysvaikutukset.

Or. de

Perustelu

Poista "Lisäksi toimivaltaiset viranomaiset voivat ottaa asianmukaisesti huomioon seuraavat 
tekijät:". Säilytä kohdat 1, 2 ja 3 ennallaan. Kohdat ovat yhtä tärkeitä kuin kohdat, jotka on 
mainittu edellä, ja ne pitää sen vuoksi ottaa huomioon.

Tarkistus 129
Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
Liite II – toinen kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3) suorat, välilliset ja katalyyttiset 
työllisyysvaikutukset.

3) suorat, välilliset ja katalyyttiset 
työllisyysvaikutukset etenkin aloilla, 
joihin lentoliikenne vaikuttaa.

Or. en
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Tarkistus 130
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3) suorat, välilliset ja katalyyttiset
työllisyysvaikutukset.

3) suorat, välilliset ja työllisyysvaikutukset.

Or. de

Perustelu

Käyttämällä sanaa "katalyyttiset" voidaan arviossa ottaa huomioon vain myönteiset 
työllisyysvaikutukset. Kustannustehokkuuden arvioinnissa pitäisi kuitenkin ottaa huomioon 
myös kapasiteetin laajentamisen kielteiset vaikutukset. Käyttämällä neutraalia käsitettä 
"vaikutukset" voidaan molemmat ottaa huomioon.


