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Módosítás 51
Marina Yannakoudakis

Rendeletre irányuló javaslat
1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE az Unió 
repülőterein a zajvédelemmel összefüggő 
üzemeltetési korlátozások bevezetésére 
vonatkozó szabályok és eljárások 
megállapításáról a kiegyensúlyozott 
megközelítés jegyében és a 2002/30/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
hatályon kívül helyezéséről

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS IRÁNYELVE az Unió 
repülőterein a zajvédelemmel összefüggő 
üzemeltetési korlátozások bevezetésére 
vonatkozó szabályok és eljárások 
megállapításáról a kiegyensúlyozott 
megközelítés jegyében és a 2002/30/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
hatályon kívül helyezéséről

Or. en

Módosítás 52
Marina Yannakoudakis

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közös közlekedéspolitika egyik 
alapvető célja a fenntartható fejlődés. Ez 
összehangolt megközelítésmódot tesz 
szükségessé annak érdekében, az uniós 
közlekedési rendszerek hatékony 
működése és a környezet védelme 
egyaránt megoldható legyen.

(1) A közös közlekedéspolitika egyik 
alapvető célja a fenntartható fejlődés. Ez 
összehangolt megközelítésmódot tesz 
szükségessé annak érdekében, hogy a 
környezet védelme és a polgárok egészsége 
mellett az uniós közlekedési rendszerek 
hatékony működése is biztosított legyen.

Or. en

Módosítás 53
Andrea Zanoni
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Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A légi közlekedés fenntartható 
fejlődése érdekében olyan intézkedéseket 
kell bevezetni, amelyekkel csökkenthető a 
légi járművek által okozott zajártalom a 
különösen súlyos zajproblémákkal küzdő 
repülőtereken. Számos uniós polgár van 
kitéve magas zajszintnek, ami káros 
egészségügyi hatással is járhat.

(2) A jelenlegi és jövőbeli kumulatív 
hatásokat és kockázatokat elemző 
forgatókönyvek fényében a légi 
közlekedés fenntartható fejlődése 
érdekében olyan intézkedéseket kell 
bevezetni, amelyekkel csökkenthető a légi 
járművek által okozott zajártalom a 
különösen súlyos zajproblémákkal küzdő 
repülőtereken és környékükön. Számos 
uniós polgár van kitéve magas zajszintnek, 
ami káros egészségügyi hatással is járhat, 
különösen az éjszakai járatok esetében.

Or. it

Módosítás 54
Marina Yannakoudakis

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Nemzetközi Polgári Repülési 
Szervezet (ICAO) A33/7 sz. határozata a 
zaj kezelésére vonatkozóan bevezeti a
„kiegyensúlyozott megközelítés” fogalmát
, és létrehozza a légi járművek által keltett 
zaj kezelésének egységes módszerét. Az 
ICAO-féle „kiegyensúlyozott 
megközelítés” fogja képezni a légi 
közlekedésre, mint globális üzletágra 
vonatkozó zajvédelmi előírások alapját. A
„kiegyensúlyozott megközelítés” elismeri a 
vonatkozó törvényi kötelezettségek, a 
fennálló megállapodások, az érvényben 
lévő jogszabályok és az alkalmazott 
irányelvek fontosságát, és nem ír elő 
kötelezettségeket ezekkel kapcsolatban. A
„kiegyensúlyozott megközelítés” 
nemzetközi szabályainak ezen rendeletbe 

(4) A Nemzetközi Polgári Repülési 
Szervezet (ICAO) A33/7 sz. határozata a 
zaj kezelésére vonatkozóan bevezeti a
„kiegyensúlyozott megközelítés” fogalmát, 
és létrehozza a légi járművek által keltett 
zaj kezelésének egységes módszerét. A 
„kiegyensúlyozott megközelítés” négy fő 
elvre összpontosít: a forrásnál történő 
zajcsökkentés; területhasználat-tervezés és 
-irányítás; zajcsökkentő üzemeltetési 
eljárások; valamint üzemeltetési 
korlátozások a légi járműveken. Ezek az 
elvek fogják képezni a légi közlekedésre 
mint globális üzletágra vonatkozó 
zajvédelmi előírások alapját. A
„kiegyensúlyozott megközelítés” elismeri a 
vonatkozó törvényi kötelezettségek, a 
fennálló megállapodások, az érvényben 
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való belefoglalásával nagymértékben 
csökken a nemzetközi jogviták kockázata 
abban az esetben, ha a zajvédelemmel 
összefüggő üzemeltetési korlátozások 
harmadik országból származó fuvarozókat 
is érintenek.

lévő jogszabályok és az alkalmazott 
irányelvek fontosságát, és nem ír elő 
kötelezettségeket ezekkel kapcsolatban. A
„kiegyensúlyozott megközelítés” 
nemzetközi szabályainak ezen rendeletbe 
való belefoglalásával nagymértékben 
csökken a nemzetközi jogviták kockázata 
abban az esetben, ha a zajvédelemmel 
összefüggő üzemeltetési korlátozások 
harmadik országból származó fuvarozókat 
is érintenek.

Or. en

Módosítás 55
Marina Yannakoudakis

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok által az uniós 
repülőtereken egyedi elbírálás alapján
bevezetett üzemeltetési korlátozások ugyan 
csökkentik a kapacitást, ám 
hozzájárulhatnak a repülőterek körüli 
zajos környezet jobbá tételéhez.
Ugyanakkor fennáll a lehetősége annak, 
hogy a meglévő kapacitások rossz 
kihasználtsága torzítja a versenyt, és 
akadályozza az uniós légiközlekedési 
hálózat hatékony működését. Mivel a 
célkitűzéseket a tagállamok önállóan nem 
tudják kielégítően megvalósítani, és ezért 
azok vélhetőleg eredményesebben 
elérhetők az Unió eszközeivel az 
üzemeltetési korlátozások bevezetéséről 
szóló harmonizált szabályok segítségével a 
zajkezelési folyamat keretében, az Unió a 
szubszidiaritás elvével összhangban 
intézkedéseket hozhat az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 5. cikke 
szerint. Az említett cikkben foglalt 
arányossági elvnek megfelelően a rendelet 
nem lépi túl a célok eléréséhez szükséges 

(6) A tagállamok által az uniós 
repülőtereken bevezetett üzemeltetési 
korlátozásokat egyedi elbírálás alapján kell 
végrehajtani. A valamennyi szereplőre 
egységesen alkalmazandó megközelítés 
nem megfelelő, mivel nincs két egyforma 
repülőtér. Helyi célokat kell kitűzni, 
melyek kiválasztásában az érintett felek is 
kulcsszerepet vállalnak.
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mértéket. A harmonizált módszer nem 
állapít meg a zajjal kapcsolatban minőségi 
célkitűzéseket, ezeket továbbra is a 
2002/49/EK irányelv vagy más európai, 
nemzeti és helyi szabályok alapján kell 
meghatározni; és nem ír elő 
kötelezettségeket konkrét intézkedésekkel 
kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 56
Andrea Zanoni

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A zajértékeléseket rendszeresen el kell 
végezni, ám azok csak akkor vezethetnek 
további zajcsökkentő intézkedésekhez, ha a 
korábban foganatosított zajvédelmi 
intézkedésekkel nem sikerült elérni a 
zajcsökkentési célokat.

(7) A zajértékeléseket rendszeresen el kell 
végezni, ám azok csak akkor vezethetnek 
további zajcsökkentő intézkedésekhez, ha a 
korábban foganatosított zajvédelmi 
intézkedésekkel nem sikerült elérni a 
zajcsökkentési célokat. Kiegészítő 
zajcsökkentési intézkedéseket rendszeres 
környezetvédelmi megfigyelési és 
ellenőrzési folyamatot követően lehet 
kidolgozni olyan konzervatív megközelítés 
alapján, melynek célja a szükséges 
megfigyelésalapú igazgatási és/vagy 
működési korrekciós intézkedések 
(MCBA) mihamarabbi megállapítása. 

Or. it

Módosítás 57
Satu Hassi

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A zajértékeléseket rendszeresen el kell 
végezni, ám azok csak akkor vezethetnek 
további zajcsökkentő intézkedésekhez, ha a 
korábban foganatosított zajvédelmi 
intézkedésekkel nem sikerült elérni a 
zajcsökkentési célokat.

(7) A zajértékeléseket rendszeresen el kell 
végezni, ám azok csak akkor vezethetnek 
további zajcsökkentő intézkedésekhez, ha a 
korábban foganatosított zajvédelmi 
intézkedésekkel vagy a környezeti zaj 
értékeléséről és kezeléséről szóló 2002. 
június 25-i 2002/49/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben 
meghatározott intézkedésekkel1  nem 
sikerült elérni a zajcsökkentési célokat.

__________________
1 HL L 189., 2002.7.18., 12. o.

Or. en

Módosítás 58
Marina Yannakoudakis

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A zajcsökkentő intézkedések 
felfüggesztése fontos lehet a 
repülésbiztonságra, a repülőterek 
kapacitására és a versenyre gyakorolt nem 
kívánatos hatások elkerülése érdekében.
Bár a zajvédelemmel összefüggő 
üzemeltetési korlátozások elleni 
fellebbezési eljárások kapcsolódhatnak 
bizonyos zajcsökkentési célkitűzésekhez, 
értékelési módszerekhez és a 
költséghatékony intézkedések 
kiválasztásához, a fellebbezés esetleg nem 
vezet el a végrehajtás felfüggesztéséig.
Ezért a Bizottságnak jóval az intézkedések 
végrehajtása előtt élnie kell ellenőrzési 
jogával, és fel kell függesztenie azokat az 
intézkedéseket, amelyekkel kapcsolatban 
feltételezhető, hogy nemkívánatos vagy 
visszafordíthatatlan következményekkel 

(9) A zajcsökkentő intézkedések 
felfüggesztése fontos lehet a 
repülésbiztonságra, a repülőterek 
kapacitására és a versenyre gyakorolt nem 
kívánatos hatások elkerülése érdekében.
Bár a zajvédelemmel összefüggő 
üzemeltetési korlátozások elleni 
fellebbezési eljárások kapcsolódhatnak 
bizonyos zajcsökkentési célkitűzésekhez, 
értékelési módszerekhez és a 
költséghatékony intézkedések 
kiválasztásához, a fellebbezés esetleg nem 
vezet el a végrehajtás felfüggesztéséig.
Ugyanakkor az irányelvben említetteknek 
megfelelően a tagállam illetékes 
hatóságának vagy független jogorvoslati 
szervének jogában áll felfüggesztenie
azokat az intézkedéseket, amelyekkel 
kapcsolatban feltételezhető, hogy 
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járnak. A felfüggesztés elismerten csak 
korlátozott időszakra szólhat.

nemkívánatos vagy visszafordíthatatlan 
következményekkel járnak. A 
felfüggesztés elismerten csak korlátozott 
időszakra szólhat.

Or. en

Módosítás 59
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A zajértékeléseknek a rendelkezésre 
álló adatokon kell alapulnia, és 
szavatolnia kell az adatok 
megbízhatóságát, és azok 
hozzáférhetőségét az illetékes hatóságok 
és érdekelt felek számára. Az illetékes 
hatóságoknak ki kell dolgozniuk a 
szükséges ellenőrzési és végrehajtási 
eszközöket.

(10) A 2002/49/EK irányelvvel 
összhangban a zajértékeléseknek objektív 
és mérhető, a tagállamokban egyöntetűen 
alkalmazott kritériumokon kell 
alapulniuk. Az adatoknak megbízhatónak, 
összehasonlíthatónak és az összes érdekelt
fél számára hozzáférhetőnek kell lenniük, 
és azokat átlátható módon kell beszerezni.

Az értékeléseknek ki kell térniük a 
legfrissebb technológia nyomon 
követésére és az alkalmazandó eljárással 
kapcsolatos legújabb kutatási eredmények 
megosztására.
Az illetékes hatóságoknak ki kell 
dolgozniuk a szükséges ellenőrzési és 
végrehajtási eszközöket.

A zajértékeléseket a repülőtér-
üzemeltetőtől független külső 
szervezeteknek kell elvégezniük vagy 
felügyelniük.

Or. de

Módosítás 60
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard
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Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A zajértékeléseknek a rendelkezésre 
álló adatokon kell alapulnia, és
szavatolnia kell az adatok 
megbízhatóságát, és azok 
hozzáférhetőségét az illetékes hatóságok 
és érdekelt felek számára. Az illetékes 
hatóságoknak ki kell dolgozniuk a 
szükséges ellenőrzési és végrehajtási 
eszközöket.

(10) A zajértékeléseknek objektív és 
mérhető, a tagállamokban egyöntetűen 
alkalmazott kritériumokon kell
alapulniuk, és az összes érdekelt fél 
számára hozzáférhetőnek kell lenniük. Az 
illetékes hatóságoknak ki kell dolgozniuk a 
szükséges ellenőrzési és végrehajtási 
eszközöket. A zajértékelések során, 
melyeket a repülőtér-üzemeltetőtől 
független külső szervezeteknek kell 
elvégezniük vagy felügyelniük, 
konzultálni kell a helyi lakosokkal.

Or. de

Módosítás 61
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Tény, hogy a tagállamok saját 
jogszabályaiknak és zajvédelmi 
módszereiknek megfelelően döntöttek a 
zajvédelemmel összefüggő repülési 
korlátozásokról, amelyek így esetenként
(még) nem teljesen összeegyeztethetők az 
Európai Polgári Repülési Konferencia 
irányadó 29. sz. „Jelentés a zaj-izovonalak 
polgári repülőterek környezetében végzett 
számítására szolgáló szabványos 
módszerről” (European Civil Aviation 
Conference Report Doc 29 on 'Standard 
Method of Computing Noise Contours 
around Civil Airports') című 
dokumentumával, és a légi járművekre 
vonatkozóan nem a nemzetközileg 
elfogadott zajjellemzőket használják. Az 
üzemeltetési korlátozások hatékonyságát és 

(11) Tény, hogy a tagállamok saját 
jogszabályaiknak és zajvédelmi 
módszereiknek megfelelően döntöttek a 
zajvédelemmel összefüggő repülési 
korlátozásokról, amelyek így esetenként
(még) nem teljesen összeegyeztethetők az 
Európai Polgári Repülési Konferencia 
irányadó 29. sz. „Jelentés a zaj-izovonalak 
polgári repülőterek környezetében végzett 
számítására szolgáló szabványos 
módszerről” (European Civil Aviation 
Conference Report Doc 29 on 'Standard 
Method of Computing Noise Contours 
around Civil Airports') című 
dokumentumával, és a légi járművekre 
vonatkozóan nem a nemzetközileg 
elfogadott zajjellemzőket használják. Az 
üzemeltetési korlátozások hatékonyságát és 
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eredményességét azonban, akárcsak az 
azokat tartalmazó cselekvési tervek 
hatékonyságát és eredményességét, a 29. 
sz. ECAC-dokumentum és az ICAO
„kiegyensúlyozott megközelítés” alapján 
kell megítélni. Ennek megfelelően a 
tagállamoknak úgy kell módosítaniuk a 
nemzeti jogszabályaikban szereplő 
üzemeltetési korlátozásokhoz kapcsolódó 
értékeléseiket, hogy azok teljes mértékben 
megfeleljenek az ECAC 29. sz. 
dokumentumában leírtaknak.

eredményességét azonban, akárcsak az 
azokat tartalmazó cselekvési tervek 
hatékonyságát és eredményességét, a 29. 
sz. ECAC-dokumentum és az ICAO
„kiegyensúlyozott megközelítése” alapján
megállapított módszereknek megfelelően
kell megítélni. Ez az értékelés a 
2002/49/EK irányelv felülvizsgálatának 
keretében jelenleg zajlik.

Or. de

Módosítás 62
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Ez a jogalkotási aktus kizárólag a 
légi járművek által keltett zajjal 
foglalkozik. Nem célja a légi járművek 
működése során kibocsátott 
szennyezőanyagok hatásának és az ilyen 
kibocsátások csökkentésére irányuló 
intézkedések szabályozása. A 
kibocsátással kapcsolatos üzemeltetési 
korlátozásokra vonatkozó szabályokat és 
eljárásokat külön jogalkotási aktusban 
kell lefektetni.

Or. de

Módosítás 63
Marina Yannakoudakis

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a konkrét környezeti zajcsökkentési 
célok megvalósításának elősegítése az 
uniós, nemzeti és helyi jogszabályokban 
leírtaknak megfelelően, valamint ezek más 
környezeti céloktól való kölcsönös 
függésének értékelése az egyes repülőterek 
szintjén;

a) a konkrét környezeti zajcsökkentési 
célok megvalósításának elősegítése az 
uniós, nemzeti és helyi jogszabályokban 
leírtaknak megfelelően, valamint ezek
gazdasági, társadalmi és más környezeti 
céloktól való kölcsönös függésének 
értékelése az egyes repülőterek szintjén;

Or. en

Módosítás 64
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a lehető legköltséghatékonyabb
zajcsökkentő intézkedések kiválasztásának 
lehetővé tétele a „kiegyensúlyozott 
megközelítés” jegyében a repülőterek és a 
légiforgalmi felügyeleti hálózat 
kapacitásának fenntartható fejlődése 
érdekében, a „kaputól kapuig” elv szerint.

b) az egészségügyi és a gazdasági 
szempontok figyelembevételével a lehető
leghatékonyabb zajcsökkentő intézkedések 
kiválasztásának lehetővé tétele a
„kiegyensúlyozott megközelítés” jegyében 
a repülőterek és a légiforgalmi felügyeleti 
hálózat kapacitásának fenntartható 
fejlődése érdekében, a „kaputól kapuig” 
elv szerint.

Or. de

Módosítás 65
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a lehető legköltséghatékonyabb
zajcsökkentő intézkedések kiválasztásának 
lehetővé tétele a „kiegyensúlyozott 

b) hatékony zajcsökkentő intézkedések 
kiválasztásának lehetővé tétele annak 
érdekében, hogy – a „kiegyensúlyozott 
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megközelítés” jegyében a repülőterek és a 
légiforgalmi felügyeleti hálózat 
kapacitásának fenntartható fejlődése 
érdekében, a „kaputól kapuig” elv szerint.

megközelítés” figyelembevételével – a 
repülőterek és a légiforgalmi felügyeleti 
hálózat kapacitásának fenntartható
fejlődésével összeegyeztethető módon meg 
lehessen valósítani a környék zajvédelmét.

Or. de

Indokolás

A zajcsökkentési célkitűzések elérése mellett alapvető fontosságú a környék zajvédelme is.

Módosítás 66
Andrea Zanoni

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az egyes köz- és magánprojektek 
környezetre gyakorolt hatásainak 
vizsgálatáról szóló 2011. december 13-i 
európai parlamenti és tanácsi irányelv1 6. 
cikkének megfelelően a lehető 
legmagasabb szintű átláthatóság 
megvalósítása érdekében az érdekelt 
felekkel történő konzultációk és az őket 
érintő folyamatok átláthatóságának 
garantálása, többek között olyan innovatív 
online információs rendszerek 
segítségével, amelyek lehetővé teszik a 
környezetvédelmi adatok és információk 
terjesztését, valamint hogy a nyilvánosság 
tagjai kritikát fogalmazzanak meg. 
__________________
1 HL L 26., 2012.1.28., 1. o.

Or. it

Módosítás 67
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. „légi közlekedési létesítmény”: a 
repülőtér és annak hatókörzete;

Or. de

Indokolás

A légi járművek által keltett zaj értékelését nem szabad a repülőtérre korlátozni. A 
környékbeli települések érdekcsoportjai által szervezett tiltakozások például a felszállási és 
leszállási útvonalak legzajosabb részeire összpontosítanak. Elavult megközelítés a rendelet 
hatáskörének a reptérre és talán annak zajvédelmi körzeteire történő korlátozása, melyet az 
érintett helyi lakosok elvetnének.

Módosítás 68
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. „hatókörzet”: a repülőtér körüli azon 
terület, amelyen belül a zaj mértéke 
meghaladja a helyi zajkibocsátási 
határértékeket; a hatókörzetbe 
beletartoznak a felszállási és leszállási 
útvonalak;

Or. de

Indokolás

A légi járművek által keltett zaj értékelését nem szabad a repülőtérre korlátozni. A 
környékbeli települések érdekcsoportjai által szervezett tiltakozások például a felszállási és 
leszállási útvonalak legzajosabb részeire összpontosítanak. Elavult megközelítés a rendelet 
hatáskörének a reptérre és talán annak zajvédelmi körzeteire történő korlátozása, melyet az 
érintett helyi lakosok elvetnének.

Módosítás 69
Satu Hassi
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „Kiegyensúlyozott megközelítés”: az a 
módszer, amellyel elérhető a rendelkezésre 
álló intézkedések – nevezetesen a 
légijárművek okozta zajoknak a zaj 
forrásánál történő csökkentése, a 
földhasználatot érintő szabályozási 
tervezés és a földhasználat kezelése, a 
zajcsökkentő repülési eljárások és a 
repülési korlátozások – következetes 
értelmezése annak érdekében, hogy a 
zajproblémát a lehető 
legköltséghatékonyabban kezeljék az egyes 
repülőterek egyedi sajátosságainak 
megfelelően.

2. „Kiegyensúlyozott megközelítés”: az a 
módszer, amellyel elérhető a rendelkezésre 
álló intézkedések – nevezetesen a légi 
járművek okozta zajoknak a zaj forrásánál 
történő csökkentése, a földhasználatot 
érintő szabályozási tervezés és a 
földhasználat kezelése, a zajcsökkentő 
repülési eljárások és a repülési 
korlátozások – következetes értelmezése 
annak érdekében, hogy a környékbeli 
területeken élő állampolgárok 
egészségének megőrzése céljából a
zajproblémát a lehető 
legköltséghatékonyabban kezeljék az egyes 
repülőterek egyedi sajátosságainak 
megfelelően.

Or. en

Módosítás 70
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. „Kiegyensúlyozott megközelítés”: az a 
módszer, amellyel elérhető a rendelkezésre 
álló intézkedések – nevezetesen a 
légijárművek okozta zajoknak a zaj 
forrásánál történő csökkentése, a 
földhasználatot érintő szabályozási 
tervezés és a földhasználat kezelése, a 
zajcsökkentő repülési eljárások és a 
repülési korlátozások – következetes 
értelmezése annak érdekében, hogy a 
zajproblémát a lehető 
legköltséghatékonyabban kezeljék az 
egyes repülőterek egyedi sajátosságainak 

3. „Kiegyensúlyozott megközelítés”: az a 
módszer, amellyel elérhető a rendelkezésre 
álló intézkedések – nevezetesen a légi 
járművek okozta zajoknak a zaj forrásánál 
történő csökkentése, a földhasználatot 
érintő szabályozási tervezés és a 
földhasználat kezelése, a zajcsökkentő 
repülési eljárások és a repülési 
korlátozások – következetes értelmezése 
annak érdekében, hogy a zajproblémát
olyan módon kezeljék az egyes repülőterek 
egyedi sajátosságainak megfelelően, amely 
az egészségügyi és a gazdasági 
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megfelelően. szempontokat egyaránt figyelembe veszi.

Or. de

Módosítás 71
Marina Yannakoudakis

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. „A követelményeknek éppen csak eleget 
tevő légi jármű”: olyan polgári légi jármű, 
amely a nemzetközi polgári repülésről 
szóló egyezmény (Chicagói Egyezmény)
(1988) 16. függelékének 1. kötete II. 
részének 3. fejezetében meghatározott 
engedélyezési határértékeket egy legfeljebb
10 EPNdB értékű (EPNdB: decibelben 
kifejezett ténylegesen érzékelt zaj) 
összesített eltéréssel haladja meg, ahol az 
összesített eltérés egy EPNdB-ben 
kifejezett érték, amely a Chicagói 
Egyezmény 16. melléklete 1. kötete II. 
részének 4. fejezetében meghatározott 
három referencia-zajmérési pontnál külön-
külön mért eltérés (azaz az engedélyezési 
zajszint és a maximálisan megengedett 
zajszint közötti különbség) összege;

4. „A követelményeknek éppen csak eleget 
tevő légi jármű”: olyan polgári légi jármű, 
amely a nemzetközi polgári repülésről 
szóló egyezmény (Chicagói Egyezmény)
(1988) 16. függelékének 1. kötete II. 
részének 3. fejezetében meghatározott 
engedélyezési határértékeket egy legfeljebb
8 EPNdB értékű (EPNdB: decibelben 
kifejezett ténylegesen érzékelt zaj) 
összesített eltéréssel haladja meg, ahol az 
összesített eltérés egy EPNdB-ben 
kifejezett érték, amely a Chicagói 
Egyezmény 16. melléklete 1. kötete II. 
részének 4. fejezetében meghatározott 
három referencia-zajmérési pontnál külön-
külön mért eltérés (azaz az engedélyezési 
zajszint és a maximálisan megengedett 
zajszint közötti különbség) összege;

Or. en

Módosítás 72
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. „Zajvédelemi intézkedés”: a repülőterek 
körüli zajkörnyezetre hatást gyakorló 
bármely olyan intézkedés, amely az ICAO 

6. „Zajvédelemi intézkedés”: a repülőterek 
körüli zajkörnyezetre hatást gyakorló 
bármely olyan intézkedés, amely a túlzott 
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„kiegyensúlyozott megközelítés” hatálya 
alá tartozik, ideértve más olyan, nem 
repülési jellegű intézkedést is, amely 
befolyásolhatja a légi járművek okozta 
zajnak kitett személyek számát;

zaj betiltásán alapuló „kiegyensúlyozott 
megközelítés” hatálya alá tartozik, ideértve 
más olyan, nem repülési jellegű intézkedést 
is, amely befolyásolhatja a légi járművek 
okozta zajnak kitett személyek számát;

Or. de

Indokolás

A rendelet célja, hogy a „kiegyensúlyozott megközelítéssel” összhangban a zajra vonatkozó 
üzemeltetési korlátozásokat vezessen be. Kétséges, hogy az ICAO költséghatékonyságon 
alapuló megközelítését kiegyensúlyozottnak tekinthetjük-e a fizikai integritáshoz való alapvető 
jogon alapuló zajvédelem tekintetében. Ennek érdekében az arányosság elvének alkalmazását 
javasoljuk.

Módosítás 73
Marina Yannakoudakis

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. „Érdekelt felek”: azon személyek, akik 
a zajcsökkentő intézkedések – köztük az 
üzemeltetési korlátozások – tekintetében 
javasolt eljárás vagy fellépés által 
érintettek, vagy azok révén előnyben 
részesülhetnek, vagy akiknek az ilyen 
intézkedések bevezetéséhez jogos érdekük
fűződik.

Or. en

Módosítás 74
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. „Érdekcsoportok”: azon természetes 
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vagy jogi személyek, akik/amelyek a 
zajcsökkentő intézkedések – köztük az 
üzemeltetési korlátozások – bevezetése 
vagy nem bevezetése által érintettek, vagy 
azok révén előnyben részesülhetnek, vagy 
akiknek/amelyeknek az ilyen intézkedés 
bevezetéséhez jogos érdekük fűződik;

Or. de

Módosítás 75
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok Az illetékes hatóságok, a konzultáció és a 
jogi eljárás indításához való jog

Or. de

Módosítás 76
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 a bekezdés – a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Az üzemeltetési korlátozások 
elfogadását megelőzően az érintett felek 
meghallgatása érdekében konzultációs 
eljárást kell folytatni.

Or. de

Indokolás

A rendeletre irányuló javaslat átveszi ugyan a 2002/30/EK irányelvből az üzemeltetési 
korlátozások kiszabásáért felelős illetékes hatóságot és a független panaszkivizsgálási 
hatóságot magában foglaló rendszert, de nem rendelkezik a konzultációhoz való jogról és az 
üzemeltetési korlátozások kiszabására vonatkozó határozat elleni jogi eljárás indítására való 
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jogról. Ez azt a benyomást kelti, mintha a közigazgatási felülvizsgálati eljárást teljes 
egészében panasztételi eljárással váltanák fel.

Módosítás 77
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b. A tagállamok garantálják az illetékes 
hatóság által végrehajtott intézkedések 
elleni jogi eljárás kezdeményezésének 
jogát, a vonatkozó nemzeti 
jogszabályoknak és eljárásoknak 
megfelelően.

Or. de

Indokolás

A rendeletre irányuló javaslat átveszi ugyan a 2002/30/EK irányelvből az üzemeltetési 
korlátozások kiszabásáért felelős illetékes hatóságot és a független panaszkivizsgálási 
hatóságot magában foglaló rendszert, de nem rendelkezik a konzultációhoz való jogról és az 
üzemeltetési korlátozások kiszabására vonatkozó határozat elleni jogi eljárás indítására való 
jogról. Ez azt a benyomást kelti, mintha a közigazgatási felülvizsgálati eljárást teljes 
egészében panasztételi eljárással váltanák fel.

Módosítás 78
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) azonosítani a zaj hatásának 
csökkentéséhez rendelkezésre álló 
intézkedéseket;

c) azonosítani a zaj hatásának 
csökkentéséhez rendelkezésre álló 
intézkedéseket, többek között például a 
jelenlegi résidők hatékonyabb 
kihasználását nagyobb repülőgépek 
bevezetése révén, a résidőket lefoglaló 
gazdaságtalan ráhordó („feeder”) járatok 
számának csökkentését, valamint a kisebb 
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repülőgépekkel üzemeltetett ráhordó 
járatok számának csökkentése érdekében 
a közvetlen összeköttetést biztosító 
útvonalakra való összpontosítás növelését;

Or. de

Módosítás 79
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) értékelni a rendelkezésre álló 
intézkedések költséghatékonyságát;

törölve

Or. de

Indokolás

A rendelkezésre álló intézkedések költséghatékonyságának értékelésére irányuló előírás 
elfogadhatatlan módon korlátozná az intézkedések kiválasztásának szabadságát, ezért törölni 
kell.

Módosítás 80
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) értékelni a rendelkezésre álló 
intézkedések költséghatékonyságát;

d) a kitűzött környezetvédelmi cél 
fényében értékelni a rendelkezésre álló 
intézkedések várható hatékonyságát;

Or. de

Módosítás 81
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) kiválasztani az intézkedéseket; e) kiválasztani a leghatékonyabb 
zajvédelmi intézkedéseket;

Or. de

Módosítás 82
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) dönteni az intézkedésekről és a
megfelelő tájékoztatást nyújtani ezekről;

g) dönteni az intézkedésekről, és
tájékoztatni ezekről a Bizottságot;

Or. de

Indokolás

A szubszidiaritás elvének betartása érdekében a tájékoztatási kötelezettség helyére olyan 
eljárás kerül, melyben a Bizottság számára kell információt nyújtani. Így egyértelművé válik, 
hogy ez egy önkéntes megoldás, hogy a nemzeti hatóságokat nem fosztják meg valamennyi 
felelősségüktől, valamint hogy a regionális megfontolások fényében hozott határozatokat nem 
vonják kétségbe.

Módosítás 83
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A zajvédelmi intézkedések meghozatala
során a tagállamoknak a következő
rendelkezésre álló lépések közül kell
kiválasztaniuk az intézkedések 

A zajvédelmi intézkedésekkel kapcsolatos 
döntéshozatal során a tagállamoknak
többek között az alábbiakat kell
megfontolniuk:
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legköltséghatékonyabb kombinációját:

Or. de

Módosítás 84
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a földhasználatot érintő szabályozási 
terv készítése és a földhasználat kezelése;

b) regionális területhasználat-tervezés és 
-irányítás;

Or. de

Módosítás 85
Andrea Zanoni

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a földhasználatot érintő szabályozási 
terv készítése és a földhasználat kezelése;

b) a földhasználatot érintő szabályozási 
terv készítése és a földhasználat kezelése, 
különös tekintettel arra, hogy az ebben a 
szakaszban meghozott intézkedéseknek a 
következőkből származó objektív 
eredményeken és adatokon kell 
alapulniuk:

Or. it

Módosítás 86
Andrea Zanoni

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont – 1 francia bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- a potenciális kumulatív hatásokat és 
kockázatokat elemző forgatókönyvek 
értékelése a referenciaértékek és az 
előrejelzések fényében;

Or. it

Módosítás 87
Andrea Zanoni

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont – 2 francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- a hatások valódi szintjének 
meghatározását és az igazgatási és/vagy 
működési korrekciós intézkedések 
azonnali meghozatalát lehetővé tevő, a 
megfigyelésalapú korrekciós intézkedések 
(MCBA) körébe tartozó, fejlett 
megfigyelési és ellenőrzési intézkedések 
végrehajtása.

Or. it

Módosítás 88
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) zajcsökkentő repülési eljárások; c) zajcsökkentő repülési eljárások, például 
a leszállási és a felszállási útvonalak 
módosítása;

Or. de
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Módosítás 89
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a kapacitás korlátozása és a 
repülőterek méretének csökkentése;

Or. de

Módosítás 90
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) nem első számú eszközként, repülési
korlátozások.

d) üzemeltetési korlátozások.

Or. de

Indokolás

A gyakorlat azt mutatja, hogy gyakran az üzemeltetési korlátozásokat kell első intézkedésként 
bevezetni annak érdekében, hogy a szomszédos és egyéb érintett területeket gyorsan és 
hatékonyan meg lehessen védeni a légi járművek által keltett zajtól. 

Módosítás 91
Satu Hassi

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) nem első számú eszközként, repülési
korlátozások.

d) üzemeltetési korlátozások.

Or. en
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Módosítás 92
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) nem első számú eszközként, repülési
korlátozások.

d) az a)–c) pontokban vázolt intézkedések 
alapos előzetes megfontolását követően
üzemeltetési korlátozások.

Or. de

Módosítás 93
Marina Yannakoudakis

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) nem első számú eszközként, repülési
korlátozások.

d) üzemeltetési korlátozások olyan 
esetekben, amikor nincsen megvalósítható 
alternatíva.

Or. en

Módosítás 94
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) E rendelet értelmében egy adott 
repülőtérrel kapcsolatban hozott 
intézkedések vagy intézkedéssorozatok 
nem lehetnek szigorúbbak annál, mint ami 
az adott repülőtérhez meghatározott 
zajcsökkentési célkitűzések 

(5) E rendelet értelmében egy adott 
repülőtérrel kapcsolatban hozott 
intézkedések vagy intézkedéssorozatok 
nem lehetnek szigorúbbak annál, mint ami 
az adott repülőtérhez meghatározott
egészségügyi és környezetvédelmi célú
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megvalósításához feltétlenül szükséges. Az 
üzemeltetési korlátozások nem lehetnek 
megkülönböztető jellegűek, különösen a 
légijármű-üzemeltető nemzetiségét, 
személyazonosságát vagy tevékenységét 
illetően.

zajcsökkentési célkitűzések 
megvalósításához feltétlenül szükséges. Az 
üzemeltetési korlátozások nem lehetnek 
megkülönböztető jellegűek, különösen a 
légijármű-üzemeltető nemzetiségét, 
személyazonosságát vagy tevékenységét 
illetően.

Or. de

Módosítás 95
Theodoros Skylakakis

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) E rendelet értelmében egy adott 
repülőtérrel kapcsolatban hozott 
intézkedések vagy intézkedéssorozatok 
nem lehetnek szigorúbbak annál, mint ami 
az adott repülőtérhez meghatározott 
zajcsökkentési célkitűzések 
megvalósításához feltétlenül szükséges. Az 
üzemeltetési korlátozások nem lehetnek 
megkülönböztető jellegűek, különösen a 
légijármű-üzemeltető nemzetiségét, 
személyazonosságát vagy tevékenységét 
illetően.

(5) E rendelet értelmében egy adott 
repülőtérrel kapcsolatban hozott 
intézkedések vagy intézkedéssorozatok 
nem lehetnek szigorúbbak annál, mint ami 
az adott repülőtérhez meghatározott 
környezetvédelmi célú zajcsökkentési 
célkitűzések megvalósításához és a 
kiszolgált régió fejlődéséhez feltétlenül 
szükséges. Az üzemeltetési korlátozások 
nem lehetnek megkülönböztető jellegűek, 
különösen a légijármű-üzemeltető 
nemzetiségét, személyazonosságát vagy 
tevékenységét illetően.

Or. en

Módosítás 96
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) E rendelet értelmében egy adott 
repülőtérrel kapcsolatban hozott

(5) E rendelet értelmében egy adott 
repülőtérrel kapcsolatban hozott
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intézkedések vagy intézkedéssorozatok 
nem lehetnek szigorúbbak annál, mint 
ami az adott repülőtérhez meghatározott 
zajcsökkentési célkitűzések
megvalósításához feltétlenül szükséges. Az 
üzemeltetési korlátozások nem lehetnek 
megkülönböztető jellegűek, különösen a 
légijármű-üzemeltető nemzetiségét, 
személyazonosságát vagy tevékenységét 
illetően.

intézkedéseknek vagy
intézkedéssorozatoknak alkalmasaknak 
kell lenniük legalább az adott repülőtérhez 
meghatározott környezetvédelmi célú
zajcsökkentési célkitűzések
megvalósítására.

Or. de

Módosítás 97
Satu Hassi

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) E rendelet értelmében egy adott 
repülőtérrel kapcsolatban hozott 
intézkedések vagy intézkedéssorozatok 
nem lehetnek szigorúbbak annál, mint ami 
az adott repülőtérhez meghatározott 
zajcsökkentési célkitűzések 
megvalósításához feltétlenül szükséges. Az 
üzemeltetési korlátozások nem lehetnek 
megkülönböztető jellegűek, különösen a 
légijármű-üzemeltető nemzetiségét, 
személyazonosságát vagy tevékenységét 
illetően.

(5) E rendelet értelmében egy adott 
repülőtérrel kapcsolatban hozott 
intézkedések vagy intézkedéssorozatok 
nem lehetnek szigorúbbak annál, mint ami 
az éjszakai zajszintekre vonatkozó, 
Európára kidolgozott WHO-
iránymutatások előírásainak 
teljesítéséhez, valamint az adott 
repülőtérhez meghatározott
környezetvédelmi célú zajcsökkentési
célkitűzések megvalósításához feltétlenül 
szükséges. Az üzemeltetési korlátozások 
nem lehetnek megkülönböztető jellegűek, 
különösen a légijármű-üzemeltető 
nemzetiségét, személyazonosságát vagy 
tevékenységét illetően.

Or. en

Módosítás 98
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A illetékes hatóságok kötelesek az I. 
mellékletben leírt módszert, mutatókat és 
adatokat felhasználni a jelenlegi és a 
jövőbeli zajhelyzet értékeléséhez.

(2) A illetékes hatóságok kötelesek a 
környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről 
szóló 2002. június 25-i 2002/49/EK 
európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben1 leírt módszert, mutatókat és 
adatokat felhasználni a jelenlegi és a 
jövőbeli zajhelyzet értékeléséhez.

__________________
HL L 189., 2002.7.18., 12. o. 

Or. de

Módosítás 99
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A illetékes hatóságok kötelesek az I. 
mellékletben leírt módszert, mutatókat és 
adatokat felhasználni a jelenlegi és a
jövőbeli zajhelyzet értékeléséhez.

(2) A jelenlegi és a jövőbeli zajhelyzet 
értékelése során figyelembe kell venni az
I. mellékletben leírt módszert, mutatókat és 
adatokat, feltéve, ha ez arányban áll a 
javasolt üzemeltetési korlátozásokkal és a
repülőtér sajátosságaival.

Or. de

Módosítás 100
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha a zajhelyzet értékelése alapján az (3) Ha a zajhelyzet értékelése alapján az 
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derül ki, hogy új intézkedések szükségesek 
a zajcsökkentési célkitűzések eléréséhez 
vagy az adott szint fenntartásához, az 
illetékes hatóságoknak megfelelően 
figyelembe kell venniük az egyes 
intézkedésfajták lehetséges hatását a 
„kiegyensúlyozott megközelítés” jegyében, 
az I. melléklet alapján.

derül ki, hogy új intézkedések szükségesek 
a zajcsökkentési célkitűzések eléréséhez 
vagy az adott szint fenntartásához, az 
illetékes hatóságoknak megfelelően 
figyelembe kell venniük az egyes 
intézkedésfajták lehetséges hatását a 
„kiegyensúlyozott megközelítés” jegyében.

Or. de

Módosítás 101
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az illetékes hatóságok kötelesek 
gondoskodni arról, hogy megfelelő szintű 
műszaki együttműködési fórum jöjjön 
létre a repülőtér-üzemeltetők, a légijármű-
üzemeltetők és a léginavigációs 
szolgáltatók között az ezen üzemeltetők 
feladatkörébe tartozó intézkedések 
kapcsán, és megfelelő mértékben 
figyelembe kell venniük a zajszint és a
kibocsátások csökkentését célzó 
intézkedések közötti kölcsönös függőséget. 
Ennek a műszaki együttműködési 
fórumnak a tagjai kötelesek rendszeresen 
konzultálni a helyi lakosokkal vagy azok 
képviselőivel, és műszaki adatokat és 
tanácsokat nyújtani az illetékes hatóságok 
számára a zajcsökkentő intézkedésekkel 
kapcsolatban.

(4) Az illetékes hatóságok a repülőtér-
üzemeltetők, a légijármű-üzemeltetők,
valamint a léginavigációs szolgáltatók és a 
helyi lakosok képviselőinek részvételével 
konzultációs fórumot hoznak létre. E
fórum keretein belül meg kell vitatni a zaj 
enyhítésére és a kibocsátások
csökkentésére irányuló tervezési, műszaki
és szervezési intézkedéseket.

Or. de

Indokolás

Nyelvi javítás és egyszerűsítés. A módosítás ezenkívül figyelembe veszi azt a gyakori bírálatot, 
mely szerint a légi járművekből származó zaj által érintett emberekkel csak megkésve 
konzultálnak, és akkor is csak a légiközlekedési ágazat képviselői.
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Módosítás 102
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az illetékes hatóságok kötelesek 
gondoskodni arról, hogy megfelelő szintű 
műszaki együttműködési fórum jöjjön létre 
a repülőtér-üzemeltetők, a légijármű-
üzemeltetők és a léginavigációs 
szolgáltatók között az ezen üzemeltetők 
feladatkörébe tartozó intézkedések 
kapcsán, és megfelelő mértékben 
figyelembe kell venniük a zajszint és a 
kibocsátások csökkentését célzó 
intézkedések közötti kölcsönös függőséget.
Ennek a műszaki együttműködési 
fórumnak a tagjai kötelesek rendszeresen 
konzultálni a helyi lakosokkal vagy azok 
képviselőivel, és műszaki adatokat és 
tanácsokat nyújtani az illetékes hatóságok 
számára a zajcsökkentő intézkedésekkel 
kapcsolatban.

(4) Az illetékes hatóságok kötelesek 
gondoskodni arról, hogy megfelelő szintű 
műszaki együttműködési fórum jöjjön létre 
a repülőtér-üzemeltetők, a légijármű-
üzemeltetők és a léginavigációs 
szolgáltatók között az ezen üzemeltetők 
feladatkörébe tartozó intézkedések 
kapcsán, és megfelelő mértékben 
figyelembe kell venniük a zajszint és a 
kibocsátások csökkentését célzó 
intézkedések közötti kölcsönös függőséget.
Ennek a műszaki együttműködési 
fórumnak a tagjai kötelesek rendszeresen 
konzultálni az érdekcsoportokkal, és 
műszaki adatokat és tanácsokat nyújtani az 
illetékes hatóságok számára a zajcsökkentő 
intézkedésekkel kapcsolatban. Az 
érdekcsoportokkal történő konzultáció 
nélkül nem lehet intézkedés 
meghozataláról határozni.

Or. de

Módosítás 103
Marina Yannakoudakis

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az illetékes hatóságok kötelesek 
gondoskodni arról, hogy megfelelő szintű 
műszaki együttműködési fórum jöjjön létre 
a repülőtér-üzemeltetők, a légijármű-
üzemeltetők és a léginavigációs 

(4) Az illetékes hatóságok kötelesek 
gondoskodni arról, hogy megfelelő szintű 
műszaki együttműködési fórum jöjjön létre 
a repülőtér-üzemeltetők, a légijármű-
üzemeltetők és a léginavigációs 
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szolgáltatók között az ezen üzemeltetők 
feladatkörébe tartozó intézkedések 
kapcsán, és megfelelő mértékben 
figyelembe kell venniük a zajszint és a 
kibocsátások csökkentését célzó 
intézkedések közötti kölcsönös függőséget.
Ennek a műszaki együttműködési 
fórumnak a tagjai kötelesek rendszeresen 
konzultálni a helyi lakosokkal vagy azok 
képviselőivel, és műszaki adatokat és 
tanácsokat nyújtani az illetékes hatóságok 
számára a zajcsökkentő intézkedésekkel 
kapcsolatban.

szolgáltatók között az ezen üzemeltetők 
feladatkörébe tartozó intézkedések 
kapcsán, és megfelelő mértékben 
figyelembe kell venniük a zajszint és a 
kibocsátások csökkentését célzó 
intézkedések közötti kölcsönös függőséget.
Ennek a műszaki együttműködési 
fórumnak a tagjai kötelesek rendszeresen 
konzultálni a helyi lakosokkal, a 
vállalkozásokkal, a közintézményekkel és 
az egyéb érintettekkel vagy azok 
képviselőivel, és műszaki adatokat és 
tanácsokat nyújtani az illetékes hatóságok 
számára a zajcsökkentő intézkedésekkel 
kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 104
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az illetékes hatóságok kötelesek 
értékelni az új intézkedések 
költséghatékonyságát a (3) bekezdésben 
leírt módon, a II. melléklet szerint. Egy 
érvényben lévő intézkedés kisebb, a 
repülőtéri kapacitást és a repüléseket 
lényegesen nem befolyásoló, technikai 
jellegű módosítása nem tekintendő új 
repülési korlátozásnak.

(5) Az illetékes hatóságok kötelesek 
értékelni az új intézkedések 
költséghatékonyságát a 2002/49/EK 
irányelvben meghatározott zajvédelmi 
cselekvési tervek tekintetében. Egy 
érvényben lévő intézkedés kisebb, a 
repülőtéri kapacitást és a repüléseket 
lényegesen nem befolyásoló, technikai 
jellegű módosítása nem tekintendő új 
repülési korlátozásnak.

Or. de

Módosítás 105
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az illetékes hatóságok kötelesek 
értékelni az új intézkedések 
költséghatékonyságát a (3) bekezdésben 
leírt módon, a II. melléklet szerint. Egy 
érvényben lévő intézkedés kisebb, a 
repülőtéri kapacitást és a repüléseket 
lényegesen nem befolyásoló, technikai 
jellegű módosítása nem tekintendő új 
repülési korlátozásnak.

(5) Az illetékes hatóságok kötelesek 
értékelni az új intézkedéseket a (3) 
bekezdésben leírt módon, a II.
mellékletben található információk 
fényében.

Or. de

Indokolás

Nem helyénvaló az illetékes hatóságok számára előírni, hogy prioritásként a 
költséghatékonyságot értékeljék. Annak előírása, hogy az értékelést a II. melléklet alapján kell 
elvégezni, kizárja a rugalmasabb megközelítéseket.

Módosítás 106
Marina Yannakoudakis

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a helyi vállalkozások képviselői, a 
regionális és helyi hatóságok, valamint a 
köz- és magánszférabeli érdekelt felek;

Or. en

Módosítás 107
Theodoros Skylakakis

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a repülőterek környékén működő 
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olyan vállalkozások képviselői, melyek 
működését befolyásolja a légi forgalom és 
a repülőtér működése;

Or. en

Módosítás 108
Satu Hassi

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a környezetvédelmi szervezetek; 

Or. en

Módosítás 109
Andrea Zanoni

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az illetékes hatóságok kötelesek 
nyomon követni és ellenőrizni a 
zajcsökkentő intézkedések végrehajtását, 
és adott esetben megtenni a szükséges 
lépéseket. Kötelesek gondoskodni arról, 
hogy a repülőterek környékén élő helyi 
lakosok rendszeresen kapjanak érdemi 
tájékoztatást.

(7) Az illetékes hatóságok kötelesek 
nyomon követni és ellenőrizni a 
zajcsökkentő intézkedések végrehajtását, 
és adott esetben megtenni a szükséges 
lépéseket. Kötelesek gondoskodni arról, 
hogy a repülőterek környékén élő helyi 
lakosok rendszeresen érdemi tájékoztatást
kapjanak a környezetvédelmi és 
közegészségügyi hatásokat és 
kockázatokat elemző forgatókönyvek, 
valamint a már meghozott vagy a jövőben 
meghozandó környezetvédelmi 
megfigyelési és ellenőrzési intézkedések 
kidolgozásakor használt kritériumokról.

Or. it



AM\908997HU.doc 33/42 PE492.695v03-00

HU

Módosítás 110
Marina Yannakoudakis

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az illetékes hatóságok kötelesek 
nyomon követni és ellenőrizni a 
zajcsökkentő intézkedések végrehajtását, 
és adott esetben megtenni a szükséges 
lépéseket. Kötelesek gondoskodni arról, 
hogy a repülőterek környékén élő helyi 
lakosok rendszeresen kapjanak érdemi 
tájékoztatást.

(7) Az illetékes hatóságok kötelesek 
nyomon követni és ellenőrizni a 
zajcsökkentő intézkedések végrehajtását, 
és adott esetben megtenni a szükséges 
lépéseket. Kötelesek gondoskodni arról, 
hogy a vonatkozó információkat online 
közzétegyék, ezzel lehetővé téve a
repülőterek környékén élő helyi lakosok és 
az egyéb érdekelt felek számára, hogy 
szabadon hozzáférhessenek a 
tájékoztatáshoz.

Or. en

Módosítás 111
Satu Hassi

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az adatokat egy központi adatbázisban 
kell tárolni, és operatív célokra az illetékes 
hatóságok, a légijármű-üzemeltetők és a 
léginavigációs szolgáltatók rendelkezésére 
kell bocsátani.

(4) Az adatokat egy központi adatbázisban 
kell tárolni, és operatív célokra az illetékes 
hatóságok, a légijármű-üzemeltetők és a 
léginavigációs szolgáltatók rendelkezésére 
kell bocsátani, valamint könnyen 
hozzáférhető formában nyilvánosságra 
kell hozni.

Or. en

Módosítás 112
Christofer Fjellner
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Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. cikk törölve
Fejlődő országok
1. Az illetékes hatóságok mentesíthetik a 
fejlődő országokban lajstromozott, a 
követelményeknek éppen csak eleget tevő 
légi járműveket a zajvédelemmel 
összefüggő repülési korlátozások alól, 
amennyiben az érintett légi jármű:
e) rendelkezik a Chicagói Egyezmény 16. 
melléklete 1. kötete 3. fejezete szerinti 
előírásoknak megfelelő zajvédelmi 
engedéllyel;
f) az e rendelet hatálybalépést megelőző öt 
évben repült az Unióban, az adott fejlődő 
országban volt lajtsromba véve, és 
továbbra is az adott országban letelepedett 
természetes személy vagy ott működő jogi 
személy üzemelteti.
2. Amennyiben egy tagállam az (1) 
bekezdés szerint mentességet ad, köteles 
haladéktalanul tájékoztatni a többi 
tagállam illetékes hatóságait és a 
Bizottságot az általa adott mentességekről.

Or. sv

Módosítás 113
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a humanitárius műveletek során 
használt légi járművekre.

Or. de



AM\908997HU.doc 35/42 PE492.695v03-00

HU

Módosítás 114
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. cikk törölve
Ellenőrzési jog
1. Valamely tagállam kérésére vagy saját 
kezdeményezésére, a folyamatban levő 
jogorvoslati eljárások sérelme nélkül, a 
Bizottság felülvizsgálhatja a repülési 
korlátozásokkal kapcsolatos döntéseket 
azok végrehajtása előtt. Ha a Bizottság 
úgy találja, hogy a döntés nem tartja be az 
e rendeletben leírt követelményeket, vagy 
más tekintetben sérti az uniós jogot, 
felfüggesztheti a döntést.
2. Az illetékes hatóságok kötelesek átadni 
a Bizottságnak az e rendelet betartását 
igazoló adatokat.
3. A Bizottság köteles a 13. cikk (2) 
bekezdésében leírt tanácsadó eljárás 
szerint, különösen a II. mellékletben 
meghatározott kritériumok figyelembe 
vételével döntést hozni arról, hogy a 
szóban forgó illetékes hatóság 
folytathatja-e a repülési korlátozás 
bevezetését. A Bizottság köteles közölni 
döntését a Tanáccsal és az érintett 
tagállammal.
4. Amennyiben a Bizottság a (2) 
bekezdésben említett adatok 
kézhezvételétől számított 6 hónapon belül 
nem hoz döntést, az illetékes hatóság 
jogosult végrehajtani a repülési 
korlátozásról szóló tervezett döntést.

Or. de
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Indokolás

Ez a rendelkezés felesleges, és indokolatlanul avatkozik bele a tagállamok hatásköreibe, mivel 
az üzemeltetési korlátozásokra és a zajvédelemre vonatkozó határozatokat – ahogyan eddig is 
– továbbra is a tagállamoknak kell meghozniuk, figyelembe véve a helyi körülményeket és a 
helyi környezetre gyakorolt hatást. A javaslat ezenkívül nagy valószínűséggel eljárási 
késedelmet okozna (lásd a német Bundesrat európai ügyekkel foglalkozó kamarája által 
hozott határozatot (2012. február 7-i, 799/11. sz. dokumentum)).

Módosítás 115
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Valamely tagállam kérésére vagy saját 
kezdeményezésére, a folyamatban levő 
jogorvoslati eljárások sérelme nélkül, a 
Bizottság felülvizsgálhatja a repülési
korlátozásokkal kapcsolatos döntéseket 
azok végrehajtása előtt. Ha a Bizottság úgy 
találja, hogy a döntés nem tartja be az e 
rendeletben leírt követelményeket, vagy 
más tekintetben sérti az uniós jogot, 
felfüggesztheti a döntést.

(1) Valamely tagállam vagy érdekcsoport
kérésére vagy saját kezdeményezésére, a 
folyamatban levő jogorvoslati eljárások 
sérelme nélkül, a Bizottság 
felülvizsgálhatja az üzemeltetési
korlátozásokkal kapcsolatos döntéseket 
azok végrehajtása előtt. Ha a Bizottság úgy 
találja, hogy a döntés nem tartja be az e 
rendeletben leírt követelményeket, vagy 
más tekintetben sérti az uniós jogot, 
felfüggesztheti a döntést, kivéve, ha az 
illetékes hatóság közvetítési eljárás vagy 
egyéb típusú, bíróságon kívüli 
vitarendezési eljárás eredménye alapján 
írta elő az üzemeltetési korlátozásokat.

Or. de

Módosítás 116
Marina Yannakoudakis

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Valamely tagállam kérésére vagy saját (1) Valamely tagállam kérésére, illetve a 
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kezdeményezésére, a folyamatban levő 
jogorvoslati eljárások sérelme nélkül, a 
Bizottság felülvizsgálhatja a repülési
korlátozásokkal kapcsolatos döntéseket 
azok végrehajtása előtt. Ha a Bizottság úgy 
találja, hogy a döntés nem tartja be az e 
rendeletben leírt követelményeket, vagy 
más tekintetben sérti az uniós jogot, 
felfüggesztheti a döntést.

folyamatban levő jogorvoslati eljárások 
sérelme nélkül, a Bizottság 
felülvizsgálhatja az üzemeltetési
korlátozásokkal kapcsolatos döntéseket 
azok végrehajtása előtt. Ha a Bizottság úgy 
találja, hogy a döntés nem tartja be az e 
rendeletben leírt követelményeket, vagy 
más tekintetben sérti az uniós jogot, 
felfüggesztheti a döntést.

Or. en

Módosítás 117
Marina Yannakoudakis

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 2. cikk (3) pontjában meghatározott 
légi járművek és a 2. cikk (4) pontjában 
meghatározott, a követelményeknek éppen 
csak eleget tevő légi járművek 
definíciójának módosítása;

törölve

Or. en

Módosítás 118
Marina Yannakoudakis

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 4. és 8. cikkben említett zajkibocsátási 
engedélyezési előírások, valamint a 6. cikk 
(1) bekezdésében leírt légialkalmassági 
tanúsítási eljárás módosítása..

törölve

Or. en
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Módosítás 119
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az I. mellékletben leírt módszer és 
műszaki jelentés módosítása.

c) a 6. cikk (2) bekezdésében leírt módszer 
és műszaki jelentés módosítása.

Or. de

Módosítás 120
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. de

Módosítás 121
Andrea Zanoni

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.1 A repülőtér leírása a méretére, területi 
elhelyezkedésére, a környező térségre, 
valamint a légi forgalom nagyságára és 
összetételére vonatkozó adatokkal.

A repülőtér leírása a méretére, területi 
elhelyezkedésére, a környező térségre, 
valamint a légi forgalom nagyságára és 
összetételére vonatkozó adatokkal, továbbá 
a helyi viszonyok és a környezetvédelmi 
körülmények figyelembevételével a 
zajszintekre vonatkozó potenciális 
specifikus és kumulatív hatás- és 
kockázati tényezőkkel.

Or. it
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Módosítás 122
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. de

Módosítás 123
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
II mellékelt  – 1 bekezdés – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a) az ingatlanok értékének zaj miatti 
változásai;

Or. de

Módosítás 124
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
II mellékelt  – 1 bekezdés – 4 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4b) a vállalkozások elhelyezésére 
vonatkozó kritériumokra gyakorolt hatás 
a repülőtér közelében;

Or. de
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Módosítás 125
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
II mellékelt  – 1 bekezdés – 4 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4c) a repülőtéri munkakörülményekre 
gyakorolt hatás;

Or. de

Módosítás 126
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
II mellékelt  – 1 bekezdés – 4 d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4d) a közúti és a vasúti közlekedésre 
gyakorolt hatás;

Or. de

Módosítás 127
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
II mellékelt  – 1 bekezdés – 4 e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4e) a külső költségekre gyakorolt hatás;

Or. de

Módosítás 128
Sabine Wils
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Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1) Ezen túlmenően az illetékes hatóságok 
megfelelő mértékben figyelembe vehetik a 
következő tényezőket:

1) a repülőtér környékén élő helyi lakosok 
egészsége és biztonsága;

1) a repülőtér környékén élő helyi lakosok 
egészsége és biztonsága;

2) a környezeti fenntarthatóság, beleértve a 
zaj és a kibocsátás közötti kölcsönös 
függőségeket;

2) a környezeti fenntarthatóság, beleértve a 
zaj és a kibocsátás közötti kölcsönös 
függőségeket;

3) a foglalkoztatásra gyakorolt közvetlen, 
közvetett és katalizátor-hatások.

3) a foglalkoztatásra gyakorolt közvetlen, 
közvetett és katalizátor-hatások.

Or. de

Indokolás

A bevezető mondatot törölni kell. Az 1), 2) és 3) pont azonban éppolyan fontos, mint a 
korábban felsoroltak, ezért figyelembe kell őket venni.

Módosítás 129
Theodoros Skylakakis

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. a foglalkoztatásra gyakorolt közvetlen, 
közvetett és katalizátor-hatások.

3. a foglalkoztatásra gyakorolt közvetlen, 
közvetett és katalizátor-hatások, különösen 
a légi forgalom által érintett ágazatokban.

Or. en

Módosítás 130
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 bekezdés – 3 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. a foglalkoztatásra gyakorolt közvetlen,
közvetett és katalizátor-hatások.

3. a foglalkoztatásra gyakorolt közvetlen és
közvetett és hatások.

Or. de

Indokolás

A „katalizátor-hatás” szó használata az értékelést a foglalkoztatásra gyakorolt pozitív 
hatásokra szűkíti. A költséghatékonysági értékelésnek azonban figyelembe kell vennie a 
kapacitásnövelés negatív hatásait is, ezért javasoljuk a „katalizátor-„ szó törlését.


