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Pakeitimas 51
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
1 antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo 
pagal darnųjį metodą nustatomos su 
triukšmu susijusių naudojimo apribojimų 
taikymo Sąjungos oro uostuose taisyklės ir 
procedūros ir panaikinama Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2002/30/EB

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS DIREKTYVA kuriuo pagal 
darnųjį metodą nustatomos su triukšmu 
susijusių naudojimo apribojimų taikymo 
Sąjungos oro uostuose taisyklės ir 
procedūros ir panaikinama Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2002/30/EB

Or. en

Pakeitimas 52
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) bendros transporto politikos pagrindinis 
tikslas yra darni plėtra. Todėl reikia 
integruoto metodo, kuriuo būtų 
užtikrinamas ir efektyvus Sąjungos 
transporto sistemos funkcionavimas, ir
aplinkos apsauga;

(1) bendros transporto politikos pagrindinis 
tikslas yra darni plėtra. Todėl reikia 
integruoto metodo, kuriuo būtų 
užtikrinamas efektyvus Sąjungos 
transporto sistemos funkcionavimas kartu 
su aplinkos apsauga ir piliečių sveikatos 
apsauga;

Or. en

Pakeitimas 53
Andrea Zanoni

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) norint, kad oro transporto plėtra būtų 
darni, būtina nustatyti priemones, kuriomis 
siekiama oro uostuose, kuriuose dėl 
triukšmo kyla ypatingų problemų, 
sumažinti orlaivių keliamą triukšmą. Daug 
ES piliečių patiria stiprų triukšmą, kuris 
gali neigiamai paveikti jų sveikatą;

(2) norint, kad oro transporto plėtra būtų 
darni, būtina nustatyti priemones, kuriomis 
siekiama oro uostuose, kuriuose dėl 
triukšmo kyla ypatingų problemų (ir aplink 
juos) sumažinti orlaivių keliamą triukšmą, 
atsižvelgiant į dabartinį ir būsimą suminį 
poveikį bei rizikos scenarijus. Daug ES 
piliečių patiria stiprų triukšmą, kuris gali 
neigiamai paveikti jų sveikatą, ypač kai tai 
susiję su naktiniais skrydžiais;

Or. it

Pakeitimas 54
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Tarptautinės civilinės aviacijos 
organizacijos (ICAO) rezoliucija A33/7 
įvesta darniojo triukšmo valdymo metodo 
sąvoka ir nustatytas nuoseklus orlaivių 
keliamo triukšmo problemos sprendimo 
metodas. ICAO darnusis metodas turėtų 
likti kaip aviacijos triukšmo reguliavimo 
pagrindas visame pasaulyje. Pagal šį 
darnųjį metodą pripažįstama atitinkamų 
teisinių įpareigojimų, egzistuojančių 
susitarimų, galiojančių įstatymų ir 
vykdomos politikos vertė, tačiau konkrečių 
priemonių nenustatoma. Tai, kad į šį 
reglamentą įtraukiamos darniojo metodo 
tarptautinės taisyklės, labai sumažina 
tarptautinių ginčų riziką tuo atveju, jei su 
triukšmu susijusių naudojimo apribojimų 
poveikį patirtų trečiųjų šalių oro vežėjai;

(4) Tarptautinės civilinės aviacijos 
organizacijos (ICAO) rezoliucija A33/7 
įvesta darniojo triukšmo valdymo metodo 
sąvoka ir nustatytas nuoseklus orlaivių 
keliamo triukšmo problemos sprendimo 
metodas. Darnusis metodas susitelkia ties 
keturiais pagrindiniais elementais: 
triukšmo mažinimu jo susidarymo vietose; 
žemėtvarkos planavimu ir valdymu, su 
skrydžio valdymu susijusiomis triukšmo 
mažinimo priemonėmis ir triukšmingų 
orlaivių naudojimo ribojimais. Šie 
principai turėtų likti kaip aviacijos 
triukšmo reguliavimo pagrindas visame 
pasaulyje. Pagal šį darnųjį metodą 
pripažįstama atitinkamų teisinių 
įpareigojimų, egzistuojančių susitarimų, 
galiojančių įstatymų ir vykdomos politikos 
vertė, tačiau konkrečių priemonių 
nenustatoma. Tai, kad į šį reglamentą 
įtraukiamos darniojo metodo tarptautinės 
taisyklės, labai sumažina tarptautinių ginčų 
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riziką tuo atveju, jei su triukšmu susijusių 
naudojimo apribojimų poveikį patirtų 
trečiųjų šalių oro vežėjai;

Or. en

Pakeitimas 55
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Valstybėms narėms nustačius
naudojimo apribojimus pavieniuose 
Sąjungos oro uostuose būtų ribojami 
pajėgumai, tačiau būtų prisidedama prie 
triukšmo aplink oro uostus mažinimo. 
Tačiau, jei turimi pajėgumai būtų 
naudojami nenašiai, gali būti iškreipta 
konkurencija arba pablogintas bendras 
Sąjungos aviacijos tinklo našumas. 
Kadangi valstybės narės šių tikslų negali 
deramai pasiekti ir todėl jų būtų geriau 
siekti Sąjungos lygiu, nustatant suderintas 
naudojimo apribojimų taikymo kaip 
vienos iš triukšmo valdymo proceso 
sudedamųjų dalių taisykles, Sąjunga gali 
patvirtinti priemones, laikydamasi 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo 
principo. Pagal tame straipsnyje nustatytą 
proporcingumo principą šiuo reglamentu 
neviršijama to, kas būtina nurodytiems 
tikslams pasiekti. Nustatant tokį darnų 
metodą nenustatoma triukšmo kokybės 
tikslų – jie ir toliau taikomi pagal 
Direktyvą 2002/49/EB arba kitas 
europines, nacionalines ar vietines 
taisykles; nenustatoma ir konkretaus 
taikytinų priemonių derinio;

(6) Valstybės narės turėtų nustatyti
naudojimo apribojimus pavieniuose 
Sąjungos oro uostuose. Negalima taikyti 
bendro metodo, nes nėra dviejų panašių 
oro uostų. Svarbu patvirtinti tikslus 
vietose, kuriuos atrenkant dalyvavo 
suinteresuotosios šalys;

Or. en
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Pakeitimas 56
Andrea Zanoni

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) nors triukšmas turėtų būti vertinamas 
reguliariai, papildomų triukšmo mažinimo 
priemonių turi būti imamasi tik jei taikomu 
triukšmo mažinimo priemonių deriniu 
nepavyksta pasiekti triukšmo mažinimo 
tikslų;

(7) nors triukšmas turėtų būti vertinamas 
reguliariai, papildomų triukšmo mažinimo 
priemonių turi būti imamasi tik jei taikomu 
triukšmo mažinimo priemonių deriniu 
nepavyksta pasiekti triukšmo mažinimo 
tikslų. Papildomos triukšmo mažinimo 
priemonės turėtų būti rengiamos 
vadovaujantis sistemingu aplinkos 
stebėjimo procesu bei kontrole ir būti 
paremtos konservatyviu požiūriu, siekiant
nustatyti administravimo ir (arba) veiklos 
stebėjimu pagrįstas korekcines priemones;

Or. it

Pakeitimas 57
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) nors triukšmas turėtų būti vertinamas 
reguliariai, papildomų triukšmo mažinimo 
priemonių turi būti imamasi tik jei taikomu 
triukšmo mažinimo priemonių deriniu 
nepavyksta pasiekti triukšmo mažinimo 
tikslų;

(7) nors triukšmas turėtų būti vertinamas 
reguliariai, papildomų triukšmo mažinimo 
priemonių turi būti imamasi tik jei taikomu 
triukšmo mažinimo priemonių deriniu arba 
priemonėmis, patvirtintomis pagal 
2002 m. birželio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo 
įvertinimo ir valdymo1 nepavyksta pasiekti 
triukšmo mažinimo tikslų;

__________________
1 OL L 189, 2002 7 18, p. 12

Or. en
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Pakeitimas 58
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) galimybė sustabdyti triukšmo 
mažinimo priemonių įgyvendinimą yra 
svarbi siekiant išvengti nepageidaujamų 
pasekmių aviacijos saugai, oro uostų 
pajėgumams ir konkurencijai. Nors 
apeliacija dėl naudojimo apribojimų, 
susijusių su triukšmu, gali būti susijusi su 
triukšmo mažinimo tikslais, vertinimo 
metodais ir ekonomiškų priemonių 
pasirinkimu, apeliacijos pateikimu jų 
įgyvendinimas nesustabdomas. Todėl 
Komisija turėtų galėti gerokai prieš 
priemonių įgyvendinimą pasinaudoti 
tikrinimo teise ir sustabdyti priemonių, 
galinčių sukelti nepageidaujamų arba 
negrįžtamų pasekmių, įgyvendinimą. 
Pripažįstama, kad sustabdymas turėtų 
galioti tam tikrą ribotą laikotarpį;

(9) galimybė sustabdyti triukšmo 
mažinimo priemonių įgyvendinimą yra 
svarbi siekiant išvengti nepageidaujamų 
pasekmių aviacijos saugai, oro uostų 
pajėgumams ir konkurencijai. Nors 
apeliacija dėl naudojimo apribojimų, 
susijusių su triukšmu, gali būti susijusi su 
triukšmo mažinimo tikslais, vertinimo 
metodais ir ekonomiškų priemonių 
pasirinkimu, apeliacijos pateikimu jų 
įgyvendinimas nesustabdomas. Tačiau, 
kompetentinga institucija arba 
nepriklausoma valstybės narės apeliacinė 
įstaiga, paminėtos šioje direktyvoje, turi 
įgaliojimus sustabdyti priemonių, galinčių 
sukelti nepageidaujamų arba negrįžtamų 
pasekmių, įgyvendinimą. Pripažįstama, kad 
sustabdymas turėtų galioti tam tikrą ribotą 
laikotarpį;

Or. en

Pakeitimas 59
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) triukšmo vertinimas turėtų būti 
atliekamas remiantis esama informacija, 
užtikrinant, kad tokia informacija būtų 
patikima ir prieinama kompetentingoms 
institucijoms ir suinteresuotosioms šalims. 
Kompetentingos institucijos turėtų įdiegti 

(10) Vadovaujantis direktyva 2002/49/EB, 
triukšmo vertinimas turėtų būti paremtas 
objektyviais ir išmatuojamais kriterijais, 
bendrais visose valstybėse narėse. Tokia 
informacija turėtų būti patikima, gauta 
skaidriai, palyginama ir prieinama visoms 
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reikiamas stebėsenos ir vykdymo 
užtikrinimo priemones;

suinteresuotosioms šalims.

Vertinimai turėtų apimti naujausių 
technologinių tendencijų stebėjimą ir 
apsikeitimą naujausiomis išvadomis apie 
naudotinas procedūras.
Kompetentingos institucijos turėtų įdiegti 
reikiamas stebėsenos ir vykdymo 
užtikrinimo priemones.
Triukšmo vertinimas turėtų būti 
vykdomas arba prižiūrimas išorės 
agentūrų, nepriklausomų nuo oro uosto 
operatoriaus;

Or. de

Pakeitimas 60
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) triukšmo vertinimas turėtų būti 
atliekamas remiantis esama informacija, 
užtikrinant, kad tokia informacija būtų 
patikima ir prieinama kompetentingoms 
institucijoms ir suinteresuotosioms šalims. 
Kompetentingos institucijos turėtų įdiegti 
reikiamas stebėsenos ir vykdymo 
užtikrinimo priemones;

(10) triukšmo vertinimas turėtų būti 
paremtas objektyviais ir išmatuojamais 
kriterijais, bendrais visose valstybėse 
narėse. Jie turėtų būti prieinami visoms 
suinteresuotosioms šalims. 
Kompetentingos institucijos turėtų įdiegti 
reikiamas stebėsenos ir vykdymo 
užtikrinimo priemones. Triukšmo 
vertinimas turėtų apimti konsultacijas su 
vietos gyventojais ir būti atliekamas arba 
prižiūrimas išorės agentūrų, 
nepriklausomų nuo oro uosto 
operatoriaus;

Or. de

Pakeitimas 61
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz
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Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) pripažįstama, kad valstybės narės yra 
nustačiusios su triukšmu susijusius 
naudojimo apribojimus pagal nacionalinės 
teisės aktus ir toje šalyje pripažintus 
triukšmo mažinimo metodus, kurie (kol 
kas) gali ne visiškai atitikti Europos 
civilinės aviacijos konferencijos ataskaitoje 
(dokumentas Nr. 29) „Standartinis 
triukšmo kontūrų apie civilinius oro uostus 
matavimo metodas“ (angl. Standard 
Method of Computing Noise Contours 
around Civil Airports) aprašytus metodus 
ir nebūtinai jos jau naudojasi tarptautiniu 
mastu pripažinta informacija apie orlaivių 
keliamą triukšmą. Tačiau naudojimo 
apribojimo veiksmingumas ir našumas, 
lygiai kaip ir atitinkamo veiksmų plano, 
kurio dalį sudaro tas naudojimo 
apribojimas, veiksmingumas ir našumas 
turėtų būti vertinami pagal ECAC 
dokumente Nr. 29 aprašytus metodus ir 
pagal ICAO darnųjį metodą. Atitinkamai 
valstybės narės turėtų savo nacionalinėje 
teisėje naudojimo apribojimų vertinimą 
visiškai suderinti su ECAC dokumentu 
Nr. 29;

(11) pripažįstama, kad valstybės narės yra 
nustačiusios su triukšmu susijusius 
naudojimo apribojimus pagal nacionalinės 
teisės aktus ir toje šalyje pripažintus 
triukšmo mažinimo metodus, kurie (kol 
kas) gali ne visiškai atitikti Europos 
civilinės aviacijos konferencijos ataskaitoje 
(dokumentas Nr. 29) „Standartinis 
triukšmo kontūrų apie civilinius oro uostus 
matavimo metodas“ (angl. Standard 
Method of Computing Noise Contours 
around Civil Airports) aprašytus metodus 
ir nebūtinai jos jau naudojasi tarptautiniu 
mastu pripažinta informacija apie orlaivių 
keliamą triukšmą. Tačiau naudojimo 
apribojimo veiksmingumas ir našumas, 
lygiai kaip ir atitinkamo veiksmų plano, 
kurio dalį sudaro tas naudojimo 
apribojimas, veiksmingumas ir našumas 
turėtų būti vertinami pagal metodus, 
paremtus ECAC dokumentu Nr. 29 ir 
pagal ICAO darnųjį metodą. Šis vertinimas 
šiuo metu atliekamas direktyvos 
2002/49/EB persvarstymo kontekste;

Or. de

Pakeitimas 62
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Šis teisės aktas nagrinėja tik su 
lėktuvų keliamu triukšmu susijusias 
problemas. Juo nėra siekiama nei 
reguliuoti lėktuvų išmetamų teršalų 
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poveikį, nei priemones, skirtas tokių 
teršalų kiekiui sumažinti. Su teršalais 
susijusios veiklą ribojančios taisyklės ir 
procedūros turėtų būti tvirtinamos 
atskirame teisės akte,

Or. de

Pakeitimas 63
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) padėti oro uosto lygmeniu pasiekti 
konkrečius aplinkos triukšmingumo 
mažinimo tikslus, nustatytus Sąjungos, 
nacionalinėse ir vietos taisyklėse, taip pat 
įvertinti jų sąsajas su kitais aplinkosaugos 
tikslais;

(a) padėti oro uosto lygmeniu pasiekti 
konkrečius aplinkos triukšmingumo 
mažinimo tikslus, nustatytus Sąjungos, 
nacionalinėse ir vietos taisyklėse, taip pat 
įvertinti jų sąsajas su ekonominiais, 
socialiniais ir kitais aplinkosaugos tikslais;

Or. en

Pakeitimas 64
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) sudaryti sąlygas pasirinkti 
ekonomiškiausias triukšmo mažinimo 
priemones pagal darnųjį metodą, kad oro 
uostų ir oro eismo valdymo tinklas būtų 
vystomas darniai visais etapais (nuo vartų 
iki vartų).

(b) sudaryti sąlygas pasirinkti 
veiksmingiausias triukšmo mažinimo 
priemones atsižvelgiant tiek į sveikatos, 
tiek ir į ekonominius aspektus pagal 
darnųjį metodą, kad oro uostų ir oro eismo 
valdymo tinklas būtų vystomas darniai 
visais etapais (nuo vartų iki vartų).

Or. de
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Pakeitimas 65
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) sudaryti sąlygas pasirinkti 
ekonomiškiausias triukšmo mažinimo 
priemones pagal darnųjį metodą, kad oro 
uostų ir oro eismo valdymo tinklas būtų 
vystomas darniai visais etapais (nuo vartų 
iki vartų).

(b) sudaryti sąlygas pasirinkti 
veiksmingiausias triukšmo mažinimo 
priemones siekiant geresnės apsaugos nuo 
triukšmo kaimynystėje pagal darnųjį 
metodą, suderinamos su darniu oro uostų 
ir oro eismo valdymo tinklo vystymu 
darniai visais etapais.

Or. de

Pagrindimas

Šalia triukšmo mažinimo tikslų, geresnė apsauga nuo kaimyninio triukšmo yra būtina.

Pakeitimas 66
Andrea Zanoni

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) užtikrinti konsultacijų ir 
suinteresuotąsias šalis įtraukiančių 
procesų skaidrumą, įskaitant naujoviškų 
interneto pagrindu veikiančių 
informacinių sistemų panaudojimą, 
kurios leistų skleisti duomenis ir 
informaciją apie aplinką, o visuomenei 
leistų išreikšti kritiką, siekiant kaip 
galima didesnio skaidrumo ir laikantis 
2011 m. gruodžio 13 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir 
privačių projektų poveikio aplinkai 
vertinimo1 6 straipsnio.
__________________
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1 OL L 26, 2012 1 28, p. 1.

Or. it

Pakeitimas 67
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) oro eismo centras – tai oro uostas ir 
jo poveikio zona;

Or. de

Pagrindimas

Lėktuvų keliamo triukšmo vertinimo negalima apriboti tik pačiu oro uostu. Konglomeracijose 
organizuojamų grupių protestais daugiausiai dėmesio teikiama pvz. garsiausioms pakilimo ir 
nusileidimo maršrutų atkarpoms. Apribojant reglamento apimtį tik ties oro uostu ir galbūt jo 
apsaugos nuo triukšmo zonomis, būtų vadovaujamasi pasenusiu požiūriu ir vietos gyventojai 
tam nepritartų.

Pakeitimas 68
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 2 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2b) poveikio zona –zona apie oro uostą, 
kurioje vietos triukšmo dydis viršija ribas. 
Poveikio zona apima pakilimo ir 
nusileidimo maršrutus;

Or. de

Pagrindimas

Lėktuvų keliamo triukšmo vertinimo negalima apriboti tik pačiu oro uostu. Konglomeracijose 
organizuojamų grupių protestais daugiausiai dėmesio teikiama pvz. garsiausioms pakilimo ir 
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nusileidimo maršrutų atkarpoms. Apribojant reglamento apimtį tik ties oro uostu ir galbūt jo 
apsaugos nuo triukšmo zonomis, būtų vadovaujamasi pasenusiu požiūriu ir vietos gyventojai 
tam nepritartų. 

Pakeitimas 69
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) darnusis metodas – metodas, kurį 
naudojant įvairios galimos priemonės, kaip 
antai: orlaivio triukšmo mažinimas 
šaltinyje, žemėtvarkos planavimas ir 
valdymas, su skrydžiu susijusios triukšmo 
mažinimo priemonės ir naudojimo 
apribojimai, nuosekliai apsvarstomos 
siekiant triukšmo problemą spręsti 
konkrečiam oro uostui ekonomiškiausiu 
būdu;

(2) darnusis metodas – metodas, kurį 
naudojant įvairios galimos priemonės, kaip 
antai: orlaivio triukšmo mažinimas 
šaltinyje, žemėtvarkos planavimas ir 
valdymas, su skrydžiu susijusios triukšmo 
mažinimo priemonės ir naudojimo 
apribojimai, nuosekliai apsvarstomos 
siekiant triukšmo problemą spręsti 
konkrečiam oro uostui ekonomiškiausiu 
būdu, siekiant apsaugoti artimose zonose 
gyvenančių piliečių sveikatą;

Or. en

Pakeitimas 70
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) darnusis metodas – metodas, kurį 
naudojant įvairios galimos priemonės, kaip 
antai: orlaivio triukšmo mažinimas 
šaltinyje, žemėtvarkos planavimas ir 
valdymas, su skrydžiu susijusios triukšmo 
mažinimo priemonės ir naudojimo 
apribojimai, nuosekliai apsvarstomos 
siekiant triukšmo problemą spręsti 
konkrečiam oro uostui ekonomiškiausiu 
būdu;

(3) darnusis metodas – metodas, kurį 
naudojant įvairios galimos priemonės, kaip 
antai: orlaivio triukšmo mažinimas 
šaltinyje, žemėtvarkos planavimas ir 
valdymas, su skrydžiu susijusios triukšmo 
mažinimo priemonės ir naudojimo 
apribojimai, nuosekliai apsvarstomos 
siekiant triukšmo problemą spręsti 
konkrečiam oro uostui tokiu būdu, kuriuo 
būtų atsižvelgiama tiek į sveikatą, tiek į 
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ekonominius aspektus;

Or. de

Pakeitimas 71
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) ribinio triukšmingumo orlaivis –
civilinis orlaivis, atitinkantis Tarptautinės 
civilinės aviacijos konvencijos (Čikagos 
konvencija) 16 priedo I tomo II dalies 3 
skyriuje nustatytas sertifikavimo ribas, kai 
suvestinis skirtumas yra ne didesnis kaip 
10 EPNdB (efektinis juntamas triukšmas 
decibelais); suvestinis skirtumas yra 
EPNdB išreikštas skaičius, gautas sudedant 
atskirus skirtumus (t. y. sertifikuoto 
triukšmo lygio ir didžiausio leidžiamo 
triukšmo lygio skirtumus) kiekviename iš 
trijų triukšmo matavimo atskaitos taškų, 
apibrėžtų Čikagos konvencijos 16 priedo I 
tomo II dalies 4 skyriuje;

(4) ribinio triukšmingumo orlaivis –
civilinis orlaivis, atitinkantis Tarptautinės 
civilinės aviacijos konvencijos (Čikagos 
konvencija) 16 priedo I tomo II dalies 3 
skyriuje nustatytas sertifikavimo ribas, kai 
suvestinis skirtumas yra ne didesnis kaip 8
EPNdB (efektinis juntamas triukšmas 
decibelais); suvestinis skirtumas yra 
EPNdB išreikštas skaičius, gautas sudedant 
atskirus skirtumus (t. y. sertifikuoto 
triukšmo lygio ir didžiausio leidžiamo 
triukšmo lygio skirtumus) kiekviename iš 
trijų triukšmo matavimo atskaitos taškų, 
apibrėžtų Čikagos konvencijos 16 priedo I 
tomo II dalies 4 skyriuje;

Or. en

Pakeitimas 72
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) su triukšmu susijęs veiksmas – bet kuri 
poveikį oro uostų, kuriems taikomi ICAO
darniojo metodo principai, aplinkos 
triukšmingumui daranti priemonė, įskaitant 
kitus su skrydžiais nesusijusius veiksmus, 
kurie taip pat gali lemti orlaivių triukšmą 

(6) su triukšmu susijęs veiksmas – bet kuri 
poveikį oro uostų, kuriems taikomi 
darniojo metodo principai, paremti per 
didelio triukšmo draudimu, aplinkos 
triukšmingumui daranti priemonė, įskaitant 
kitus su skrydžiais nesusijusius veiksmus, 
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patiriančių žmonių skaičių; kurie taip pat gali lemti orlaivių triukšmą 
patiriančių žmonių skaičių;

Or. de

Pagrindimas

Reglamento tikslas yra įvesti su garsu susijusios veiklos apribojimus būdu, suderinamu su 
darniuoju metodu. Abejotina ar šis ICAO metodas, paremtas ekonomiškumu gali būti 
laikomas darniu, kai tai susiję su apsauga nuo triukšmo, kuri remiasi pagrindine teise į fizinį 
žmogaus vientisumą. Šiuo tikslu yra siūlomas proporcingumo principas.

Pakeitimas 73
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) suinteresuotosios šalys – tai bet kokie 
asmenys, kuriems bet kokie siūlomi 
veiksmai, susiję su triukšmo mažinimo 
priemonėmis turi poveikio arba jie turi 
naudos iš tokių veiksmų, įskaitant veiklos 
draudimą arba turintys teisėtą interesą 
taikyti tokias priemones;

Or. en

Pakeitimas 74
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 7 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) suinteresuotosios šalys – tai bet kokie 
asmenys, kuriems bet kokie siūlomi 
veiksmai, susiję su triukšmo mažinimo 
priemonių įvedimu arba neįvedimu turi 
poveikio arba jie turi naudos iš tokių 
veiksmų, įskaitant veiklos draudimą arba 
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turintys teisėtą interesą taikyti tokias 
priemones;

Or. de

Pakeitimas 75
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingos institucijos Kompetentingos institucijos, konsultacijos 
ir teisė pareikšti ieškinį

Or. de

Pakeitimas 76
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Prieš patvirtinant veiklos apribojimus, 
būtina atlikti konsultavimosi procedūrą ir 
išklausyti susijusias puses.

Or. de

Pagrindimas

Nors pasiūlyme dėl reglamento iš Direktyvos 2002/30/EB yra perimta nuostata, pagal kurią 
įtraukiama atsakinga kompetentinga institucija, atsakinga už veiklos apribojimus ir 
nepriklausoma skundų nagrinėjimo institucija, juo nebuvo įtvirtinta konsultavimosi teisė bei 
teisė pareikšti ieškinį dėl sprendimo, pagal kurį taikomi veiklos apribojimai. Tuo sukuriamas 
įspūdis, kad administracinė persvarstymo procedūra yra pakeičiama skundų teikimo 
procedūra.
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Pakeitimas 77
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Valstybės narės užtikrina teisę 
pareikšti ieškinį dėl kompetentingos 
institucijos taikomų priemonių, 
vadovaujantis atitinkamais nacionaliniais 
teisės aktais ir procedūromis.

Or. de

Pagrindimas

Nors pasiūlyme dėl reglamento iš Direktyvos 2002/30/EB yra perimta nuostata, pagal kurią 
įtraukiama atsakinga kompetentinga institucija, atsakinga už veiklos apribojimus ir 
nepriklausoma skundų nagrinėjimo institucija, juo nebuvo įtvirtinta konsultavimosi teisė bei 
teisė pareikšti ieškinį dėl sprendimo, pagal kurį taikomi veiklos apribojimai. Tuo sukuriamas 
įspūdis, kad administracinė persvarstymo procedūra yra pakeičiama skundų teikimo 
procedūra.

Pakeitimas 78
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nustato, kuriomis priemonėmis galima 
sumažinti triukšmo poveikį;

c) nustato, kuriomis priemonėmis galima 
sumažinti triukšmo poveikį, įskaitant 
veiksmingesnį turimų laikų panaudojimą 
įtraukiant didesnius lėktuvus, sumažinant 
neekonomiškus jungiamuosius skrydžius, 
kurie sunaudoja laikus bei didesnį dėmesį 
sutelkti į baigtinius skrydžius, siekiant 
sumažinti jungiamųjų skrydžių, vykdomų 
mažais lėktuvais, skaičių;

Or. de
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Pakeitimas 79
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) įvertina galimų priemonių ekonominį 
veiksmingumą;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Reikalavimas įvertinti tikėtiną turimų priemonių ekonominį veiksmingumą būtų nepriimtinas 
laisvės pasirinkti priemones apribojimas, todėl jį reikia išbraukti.

Pakeitimas 80
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) įvertina galimų priemonių ekonominį 
veiksmingumą;

d) įvertina galimų priemonių 
veiksmingumą atsižvelgiant į nustatytus 
aplinkos apsaugos tikslus;

Or. de

Pakeitimas 81
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) pasirenka priemones; e) pasirenka veiksmingiausias apsaugos 
nuo triukšmo priemones;

Or. de
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Pakeitimas 82
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) priima sprendimą dėl priemonių ir apie 
jį pakankamai informuoja;

g) priima sprendimą dėl priemonių ir apie 
jas informuoja Komisiją;

Or. de

Pagrindimas

Laikantis subsidiarumo principo, informavimo reikalavimas buvo pakeistas procedūra, 
įraukiančia informacijos perdavimą Komisijai. Tuo aiškiai nurodoma, kad tai yra 
savanoriškas susitarimas, iš nacionalinių valdžios institucijų nėra atimama visa atsakomybė, 
o sprendimais priimtais atsižvelgiant į sąlygas regionuose, nebus abejojama.

Pakeitimas 83
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Imdamosi su triukšmu susijusio veiksmo 
valstybės narės apsvarsto toliau išvardytas 
įvairias galimas priemones siekdamos 
nustatyti, kurių priemonių derinys būtų 
ekonomiškiausias:

Spręsdamos dėl su triukšmu susijusio 
veiksmo valstybės narės, inter alia, 
apsvarsto:

Or. de

Pakeitimas 84
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) žemėtvarkos planavimas ir valdymas; b) regioninis žemės naudojimo planavimas 
ir valdymas;

Or. de

Pakeitimas 85
Andrea Zanoni

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) žemėtvarkos planavimas ir valdymas; b) žemėtvarkos planavimas ir valdymas, 
ypač poreikis šioje stadijoje vykdomoms 
priemonėms remtis objektyviais rezultatais 
ir duomenimis, gautais iš:

Or. it

Pakeitimas 86
Andrea Zanoni

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punkto pirma įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– galimo suminio poveikio ir rizikos 
scenarijų vertinimo, atsižvelgiant į 
lyginamuosius standartus ir prognozes;

Or. it

Pakeitimas 87
Andrea Zanoni

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punkto antra įtrauka (naujas)



AM\908997LT.doc 21/40 PE492.695v03-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– tobulesnio stebėjimo paremto 
korekcinių veiksmų tipo priežiūros ir 
kontrolės priemonėmis, kuriomis galima 
nustatyti realų poveikio mastą ir greitai 
imtis valdymo ir (arba) veiklos korekcinių 
priemonių.

Or. it

Pakeitimas 88
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) su skrydžio valdymu susijusios triukšmo 
mažinimo priemonės;

c) su skrydžio valdymu susijusios triukšmo 
mažinimo priemonės, įskaitant leidimosi ir 
pakilimo maršrutų pokyčius;

Or. de

Pakeitimas 89
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) pajėgumų apribojimai ir oro uosto 
dydžio sumažinimas;

Or. de

Pakeitimas 90
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) naudojimo apribojimai, tačiau ne kaip 
pirmiausiai pasirenkama priemonė.

d) naudojimo apribojimai.

Or. de

Pagrindimas

Praktika pademonstravo, kad naudojimo apribojimai dažnai turi būti pirmoji priemonė, 
kurios reikia imtis siekiant greitai ir veiksmingai apsaugoti kaimynines ir kitas zonas nuo 
lėktuvų keliamo triukšmo.

Pakeitimas 91
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) naudojimo apribojimai, tačiau ne kaip 
pirmiausiai pasirenkama priemonė.

d) naudojimo apribojimai.

Or. en

Pakeitimas 92
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) naudojimo apribojimai, tačiau ne kaip 
pirmiausiai pasirenkama priemonė.

d) prieš tai nuodugniai apsvarsčius 
punktuose a–c nurodytas priemones –
naudojimo apribojimai.

Or. de
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Pakeitimas 93
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) naudojimo apribojimai, tačiau ne kaip 
pirmiausiai pasirenkama priemonė.

d) naudojimai apribojimai, kai nėra 
tinkamos alternatyvos.

Or. en

Pakeitimas 94
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal šį reglamentą konkrečiame oro 
uoste taikomos priemonės arba priemonių 
rinkinys negali būti griežtesni negu būtina 
tam oro uostui nustatytam aplinkos 
triukšmingumo mažinimo tikslui pasiekti. 
Naudojimo apribojimais orlaivių 
naudotojai neturi būti diskriminuojami, 
ypač pilietybės, tapatybės ar vykdomos 
veiklos atžvilgiu.

5. Pagal šį reglamentą konkrečiame oro 
uoste taikomos priemonės arba priemonių
rinkinys negali būti griežtesni negu būtina 
tam oro uostui nustatytam su sveikata 
susijusiam ir aplinkos triukšmingumo 
mažinimo tikslui pasiekti. Naudojimo 
apribojimais orlaivių naudotojai neturi būti 
diskriminuojami, ypač pilietybės, tapatybės 
ar vykdomos veiklos atžvilgiu.

Or. de

Pakeitimas 95
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal šį reglamentą konkrečiame oro 
uoste taikomos priemonės arba priemonių 
rinkinys negali būti griežtesni negu būtina 

5. Pagal šį reglamentą konkrečiame oro 
uoste taikomos priemonės arba priemonių 
rinkinys negali būti griežtesni negu būtina 
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tam oro uostui nustatytam aplinkos 
triukšmingumo mažinimo tikslui pasiekti. 
Naudojimo apribojimais orlaivių 
naudotojai neturi būti diskriminuojami, 
ypač pilietybės, tapatybės ar vykdomos 
veiklos atžvilgiu.

tam oro uostui nustatytam aplinkos 
triukšmingumo mažinimo tikslui pasiekti ir 
jo aptarnaujamam regionui vystyti. 
Naudojimo apribojimais orlaivių 
naudotojai neturi būti diskriminuojami, 
ypač pilietybės, tapatybės ar vykdomos 
veiklos atžvilgiu.

Or. en

Pakeitimas 96
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal šį reglamentą konkrečiame oro 
uoste taikomos priemonės arba priemonių 
rinkinys negali būti griežtesni negu būtina
tam oro uostui nustatytam aplinkos 
triukšmingumo mažinimo tikslui pasiekti. 
Naudojimo apribojimais orlaivių 
naudotojai neturi būti diskriminuojami, 
ypač pilietybės, tapatybės ar vykdomos 
veiklos atžvilgiu.

5. Pagal šį reglamentą konkrečiame oro 
uoste taikomos priemonės arba priemonių 
rinkinys turi būti tinkamos bent jau tam 
oro uostui nustatytam aplinkos 
triukšmingumo mažinimo tikslui pasiekti.

Or. de

Pakeitimas 97
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal šį reglamentą konkrečiame oro 
uoste taikomos priemonės arba priemonių 
rinkinys negali būti griežtesni negu būtina 
tam oro uostui nustatytam aplinkos 
triukšmingumo mažinimo tikslui pasiekti. 
Naudojimo apribojimais orlaivių 

5. Pagal šį reglamentą konkrečiame oro 
uoste taikomos priemonės arba priemonių 
rinkinys negali būti griežtesni negu būtina 
atitikti PSO naktinio triukšmo normas 
Europai tenkinti ir tam oro uostui 
nustatytam aplinkos triukšmingumo 
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naudotojai neturi būti diskriminuojami, 
ypač pilietybės, tapatybės ar vykdomos 
veiklos atžvilgiu.

mažinimo tikslui pasiekti. Naudojimo 
apribojimais orlaivių naudotojai neturi būti 
diskriminuojami, ypač pilietybės, tapatybės 
ar vykdomos veiklos atžvilgiu.

Or. en

Pakeitimas 98
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Triukšmingumą dabar ir ateityje 
kompetentingos institucijos vertina pagal I 
priede pateiktą metodą, rodiklius ir tame 
priede pateiktą informaciją.

2. Triukšmingumą dabar ir ateityje 
kompetentingos institucijos vertina pagal 
2002 m. birželio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo 
įvertinimo ir valdymo1 pateiktą metodą, 
rodiklius ir tame priede pateiktą 
informaciją.
__________________

OL L 189, 2002 7 18, p. 12.

Or. de

Pakeitimas 99
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Triukšmingumą dabar ir ateityje
kompetentingos institucijos vertina pagal 
I priede pateiktą metodą, rodiklius ir tame 
priede pateiktą informaciją.

2. Vertinant triukšmingumą dabar ir 
ateityje atsižvelgiama į I priede nustatytą 
metodą, rodiklius ir pateiktą informaciją, 
su sąlyga, kad tai yra proporcinga 
siūlomiems veiklos ribojimams ir oro 
uosto charakteristikoms.
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Or. de

Pakeitimas 100
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai, įvertinus triukšmigumą, paaiškėja, 
kad triukšmo mažinimo tikslams pasiekti 
arba pasiektam lygiui išlaikyti reikia imtis 
naujų priemonių, kompetentingos 
institucijos, vadovaudamosi I priedu,
įvertina pagal darnųjį metodą, kiek 
triukšmą galima sumažinti kiekvienos 
rūšies priemonėmis.

3. Kai, įvertinus triukšmigumą, paaiškėja, 
kad triukšmo mažinimo tikslams pasiekti 
arba pasiektam lygiui išlaikyti reikia imtis 
naujų priemonių, kompetentingos 
institucijos, įvertina pagal darnųjį metodą, 
kiek triukšmą galima sumažinti kiekvienos 
rūšies priemonėmis.

Or. de

Pakeitimas 101
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kompetentingos institucijos užtikrina, 
kad tinkamu lygmeniu būtų sukurtas oro 
uosto veiklos vykdytojo, orlaivio naudotojo 
ir oro navigacijos paslaugų teikėjo
techninio bendradarbiavimo forumas, 
skirtas veiksmams, už kuriuos atsakingi 
minėti subjektai, ir jame būtų deramai 
atsižvelgiama į triukšmo mažinimo ir 
išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo 
priemonių sąsajas. Šio techninio 
bendradarbiavimo forumo nariai 
reguliariai konsultuojasi su vietos 
gyventojais arba jų atstovais ir 
kompetentingoms institucijoms teikia 
techninę informaciją ir patarimus dėl 

4. Kompetentingos institucijos 
konsultacinį forumą, kuris suburia oro 
uosto veiklos vykdytojo, orlaivio naudotojo 
ir oro navigacijos paslaugų teikėjo atstovus 
bei vietos gyventojų atstovus. Planavimas, 
techninės ir organizacinės priemonės, 
skirtos triukšmui ir išmetamoms dujoms 
mažinti aptariami šiame forume.
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triukšmo mažinimo priemonių.

Or. de

Pagrindimas

Lingvistinis patobulinimas ir supaprastinimas. Be to, pakeitimu atsižvelgiama į dažną kritiką, 
kad su nuo lėktuvų keliamo triukšmo kenčiančiais gyventojais yra tariamasi tik po visko ir tą 
atlieka tik oro linijų pramonės atstovai.

Pakeitimas 102
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kompetentingos institucijos užtikrina, 
kad tinkamu lygmeniu būtų sukurtas oro 
uosto veiklos vykdytojo, orlaivio naudotojo 
ir oro navigacijos paslaugų teikėjo 
techninio bendradarbiavimo forumas, 
skirtas veiksmams, už kuriuos atsakingi 
minėti subjektai, ir jame būtų deramai 
atsižvelgiama į triukšmo mažinimo ir 
išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo 
priemonių sąsajas. Šio techninio 
bendradarbiavimo forumo nariai reguliariai 
konsultuojasi su vietos gyventojais arba jų 
atstovais ir kompetentingoms institucijoms 
teikia techninę informaciją ir patarimus dėl 
triukšmo mažinimo priemonių.

4. Kompetentingos institucijos užtikrina, 
kad tinkamu lygmeniu būtų sukurtas oro 
uosto veiklos vykdytojo, orlaivio naudotojo 
ir oro navigacijos paslaugų teikėjo 
techninio bendradarbiavimo forumas, 
skirtas veiksmams, už kuriuos atsakingi 
minėti subjektai, ir jame būtų deramai 
atsižvelgiama į triukšmo mažinimo ir 
išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo 
priemonių sąsajas. Šio techninio 
bendradarbiavimo forumo nariai reguliariai 
konsultuojasi su suinteresuotosiomis 
šalimis ir kompetentingoms institucijoms 
teikia techninę informaciją ir patarimus dėl 
triukšmo mažinimo priemonių. Sprendimo 
dėl priemonių vykdymo negalima priimti 
nepasitarus su suinteresuotomis šalimis.

Or. de

Pakeitimas 103
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kompetentingos institucijos užtikrina, 
kad tinkamu lygmeniu būtų sukurtas oro 
uosto veiklos vykdytojo, orlaivio naudotojo 
ir oro navigacijos paslaugų teikėjo 
techninio bendradarbiavimo forumas, 
skirtas veiksmams, už kuriuos atsakingi 
minėti subjektai, ir jame būtų deramai 
atsižvelgiama į triukšmo mažinimo ir 
išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo 
priemonių sąsajas. Šio techninio 
bendradarbiavimo forumo nariai reguliariai 
konsultuojasi su vietos gyventojais arba jų 
atstovais ir kompetentingoms institucijoms 
teikia techninę informaciją ir patarimus dėl 
triukšmo mažinimo priemonių.

4. Kompetentingos institucijos užtikrina, 
kad tinkamu lygmeniu būtų sukurtas oro 
uosto veiklos vykdytojo, orlaivio naudotojo 
ir oro navigacijos paslaugų teikėjo 
techninio bendradarbiavimo forumas, 
skirtas veiksmams, už kuriuos atsakingi 
minėti subjektai, ir jame būtų deramai 
atsižvelgiama į triukšmo mažinimo ir 
išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo 
priemonių sąsajas. Šio techninio 
bendradarbiavimo forumo nariai reguliariai 
konsultuojasi su vietos gyventojais, verslu, 
valstybinėmis institucijomis ir kitomis 
suinteresuotomis šalimis arba jų atstovais 
ir kompetentingoms institucijoms teikia 
techninę informaciją ir patarimus dėl 
triukšmo mažinimo priemonių.

Or. en

Pakeitimas 104
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kompetentingos institucijos pagal II 
priedą įvertina 3 dalyje nurodytų naujų 
priemonių ekonomiškumą. Nedidelis 
esamos priemonės techninis pakeitimas, 
neturintis didelio poveikio pajėgumui ar 
skrydžių vykdymui, nelaikomas nauju 
naudojimo apribojimu.

5. Kompetentingos institucijos įvertina 
naujų priemonių ekonomiškumą, 
atsižvelgiant į triukšmo mažinimo planus, 
paminėtus direktyvoje 2002/49/EB.
Nedidelis esamos priemonės techninis 
pakeitimas, neturintis didelio poveikio 
pajėgumui ar skrydžių vykdymui, 
nelaikomas nauju naudojimo apribojimu.

Or. de

Pakeitimas 105
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kompetentingos institucijos pagal II 
priedą įvertina 3 dalyje nurodytų naujų 
priemonių ekonomiškumą. Nedidelis 
esamos priemonės techninis pakeitimas, 
neturintis didelio poveikio pajėgumui ar 
skrydžių vykdymui, nelaikomas nauju 
naudojimo apribojimu.

5. Kompetentingos institucijos, 
atsižvelgiant į II priede pateiktą 
informaciją, įvertina 3 dalyje nurodytas 
naujas priemones.

Or. de

Pagrindimas

Nėra tinkama iš kompetentingų institucijų kaip prioritetinį klausimą reikalauti vertinti 
ekonomiškumą. Nurodant, kad vertinimas turi būti paremtas II priedu, būtų neleidžiama 
taikyti lankstesnį požiūrį.

Pakeitimas 106
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) vietos verslo atstovus, regiono bei 
vietos valdžios institucijų ir viešųjų bei 
privačių suinteresuotųjų šalių atstovus;

Or. en

Pakeitimas 107
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 dalies a a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) oro uosto kaimyninėse teritorijose 
esančius verslo atstovus, kurių veiklai turi 
įtakos oro eismas bei oro uosto veikla;

Or. en

Pakeitimas 108
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) organizacijas, kurių tikslas yra 
saugoti aplinką;

Or. en

Pakeitimas 109
Andrea Zanoni

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Kompetentingos institucijos stebi 
triukšmo mažinimo priemonių 
įgyvendinimą bei jo pažangą ir prireikus 
imasi atitinkamų veiksmų. Jos užtikrina, 
kad reguliariai būtų pateikiama reikiama 
informacija aplink oro uostus 
gyvenantiems gyventojams.

7. Kompetentingos institucijos stebi 
triukšmo mažinimo priemonių 
įgyvendinimą bei jo pažangą ir prireikus 
imasi atitinkamų veiksmų. Jos užtikrina, 
kad reguliariai būtų pateikiama reikiama 
informacija apie kriterijus, kuriais 
remiantis nustatomi poveikio aplinkai ir 
sveikatai bei rizikos scenarijai ir 
rengiamos aplinkos apsaugos stebėjimo ir 
kontrolės priemonės, kurių buvo (bus) 
imtasi aplink oro uostus gyvenantiems 
gyventojams.

Or. it
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Pakeitimas 110
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Kompetentingos institucijos stebi 
triukšmo mažinimo priemonių 
įgyvendinimą bei jo pažangą ir prireikus 
imasi atitinkamų veiksmų. Jos užtikrina, 
kad reguliariai būtų pateikiama reikiama 
informacija aplink oro uostus 
gyvenantiems gyventojams.

7. Kompetentingos institucijos stebi 
triukšmo mažinimo priemonių 
įgyvendinimą bei jo pažangą ir prireikus 
imasi atitinkamų veiksmų. Jos užtikrina, 
kad reikiama informacija būtų prieinama 
internete, tuo aplink oro uostus 
gyvenantiems gyventojams ir kitoms 
suinteresuotosioms šalims sudarant 
sąlygas nevaržomai susipažinti su 
informacija.

Or. en

Pakeitimas 111
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Duomenys saugomi centrinėje duomenų 
bazėje ir pateikiami kompetentingoms 
institucijoms, orlaivių naudotojams, oro 
navigacijos paslaugų teikėjams ir oro uostų 
veiklos vykdytojams veiklos vykdymo 
tikslais.

4. Duomenys saugomi centrinėje duomenų 
bazėje ir pateikiami kompetentingoms 
institucijoms, orlaivių naudotojams, oro 
navigacijos paslaugų teikėjams ir oro uostų 
veiklos vykdytojams veiklos vykdymo 
tikslais bei visuomenei lengvai prieinamu 
formatu.

Or. en

Pakeitimas 112
Christofer Fjellner
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8 straipsnis Išbraukta.
Besivystančios šalys
1. Kompetentingos institucijos gali 
netaikyti su triukšmu susijusių naudojimo 
apribojimų besivystančiose šalyse 
registruotiems ribinio triukšmingumo 
orlaiviams, jei:
(a) tokiems orlaiviams išduotas triukšmo 
sertifikatas pagal Čikagos konvencijos 16 
priedo I tomo 3 skyriuje nustatytus 
standartus;
(b) tokie orlaiviai naudoti Sąjungoje per 
penkerių metų laikotarpį iki šio 
reglamento įsigaliojimo, buvo įrašyti 
atitinkamos besivystančios šalies registre 
ir juos toliau naudoja toje šalyje įsisteigę 
fiziniai arba juridiniai asmenys.
2. Jei valstybė narė taiko 1 dalyje 
numatytą išimtį, ji apie tai nedelsdama 
informuoja kitų valstybių narių 
kompetentingas institucijas ir Komisiją.

Or. sv

Pakeitimas 113
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) orlaiviams naudojamiems 
humanitarinėse operacijose.

Or. de



AM\908997LT.doc 33/40 PE492.695v03-00

LT

Pakeitimas 114
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10 straipsnis Išbraukta.
Teisė tikrinti
1. Valstybei narei paprašius arba savo 
iniciatyva ir nepažeisdama apeliacijos, dėl 
kurios dar nepriimtas sprendimas, teikimo 
tvarkos, Komisija gali patikrinti 
sprendimą dėl naudojimo apribojimo 
prieš jį įgyvendinant. Jei Komisija 
nustato, kad sprendimas neatitinka šio 
reglamento reikalavimų arba prieštarauja 
kitiems Sąjungos teisės aktams, ji gali 
sustabdyti sprendimo įgyvendinimą.
2. Kompetentingos institucijos pateikia 
Komisijai informaciją, kuria įrodoma 
atitiktis šiam reglamentui.
3. Taikydama 13 straipsnio 2 dalyje 
nustatytą patariamąją procedūrą ir ypač 
atsižvelgdama į II priede nustatytus 
kriterijus, Komisija nusprendžia, ar 
atitinkama kompetentinga institucija gali 
nustatyti naudojimo apribojimą. Komisija 
apie savo sprendimą praneša Tarybai ir 
suinteresuotai valstybei narei.
4. Jei per šešis mėnesius nuo 2 dalyje 
nurodytos informacijos gavimo Komisija 
nepriima sprendimo, kompetentinga 
institucija gali taikyti numatytą sprendimą 
dėl naudojimo apribojimo.

Or. de

Pagrindimas

Ši nuostata yra nereikalinga ir ja būtų kėsinamasi į valstybių narių galias, nes sprendimai dėl 
veiklos apribojimų ir apsaugos nuo triukšmo privalo būti ir toliau priimami valstybių narių 
kaip tai ir buvo iki šiol, vadovaujantis vietos aplinkybėmis ir poveikiu vietoje. Be to, 
pasiūlymu gali būti užvilkinama procedūra (žr. sprendimą, kurį 2012 m. vasario 7 d. priėmė 
Vokietijos bundesrato Europos reikalų komitetas, dokumento Nr. 799/11).
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Pakeitimas 115
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybei narei paprašius arba savo 
iniciatyva ir nepažeisdama apeliacijos, dėl 
kurios dar nepriimtas sprendimas, teikimo 
tvarkos, Komisija gali patikrinti sprendimą 
dėl naudojimo apribojimo prieš jį 
įgyvendinant. Jei Komisija nustato, kad 
sprendimas neatitinka šio reglamento 
reikalavimų arba prieštarauja kitiems 
Sąjungos teisės aktams, ji gali sustabdyti 
sprendimo įgyvendinimą.

1. Valstybei narei arba interesų grupei 
paprašius arba savo iniciatyva ir 
nepažeisdama apeliacijos, dėl kurios dar 
nepriimtas sprendimas, teikimo tvarkos, 
Komisija gali patikrinti sprendimą dėl 
naudojimo apribojimo prieš jį 
įgyvendinant. Jei Komisija nustato, kad 
sprendimas neatitinka šio reglamento 
reikalavimų arba prieštarauja kitiems 
Sąjungos teisės aktams, ji gali sustabdyti 
sprendimo įgyvendinimą, nebent 
kompetentinga institucija pritaikė veiklos 
apribojimus pasiremiant tarpininkavimo 
procedūros rezultatais arba kitokia 
neteisminio ginčų sprendimo procedūros 
rūšimi.

Or. de

Pakeitimas 116
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybei narei paprašius arba savo 
iniciatyva ir nepažeisdama apeliacijos, dėl 
kurios dar nepriimtas sprendimas, teikimo 
tvarkos, Komisija gali patikrinti sprendimą 
dėl naudojimo apribojimo prieš jį 
įgyvendinant. Jei Komisija nustato, kad 
sprendimas neatitinka šio reglamento 
reikalavimų arba prieštarauja kitiems 
Sąjungos teisės aktams, ji gali sustabdyti 

1. Valstybei narei paprašius ir 
nepažeisdama apeliacijos, dėl kurios dar 
nepriimtas sprendimas, teikimo tvarkos, 
Komisija gali patikrinti sprendimą dėl 
naudojimo apribojimo prieš jį 
įgyvendinant. Jei Komisija nustato, kad 
sprendimas neatitinka šio reglamento 
reikalavimų arba prieštarauja kitiems 
Sąjungos teisės aktams, ji gali sustabdyti 
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sprendimo įgyvendinimą. sprendimo įgyvendinimą.

Or. en

Pakeitimas 117
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) 2 straipsnio 3 dalyje pateiktos orlaivio 
apibrėžties ir 2 straipsnio 4 dalyje 
pateiktos ribinio triukšmingumo orlaivio 
apibrėžties pakeitimais;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 118
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) 4 ir 8 straipsniuose numatytų triukšmo 
sertifikavimo standartų pakeitimais ir 
atnaujinimu; taip pat 6 straipsnio 1 dalyje 
numatytos sertifikavimo procedūros 
pakeitimais ir atnaujinimu;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 119
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) I priede pateikto metodo ir techninės 
ataskaitos pakeitimais.

(c) 6 straipsnio 2 dalyje pateikto metodo ir 
techninės ataskaitos pakeitimais.

Or. de

Pakeitimas 120
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 121
Andrea Zanoni

Pasiūlymas dėl reglamento
I Priedo 3 skirsnio 1 punkto 1.1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.1. Oro uosto aprašymas, įskaitant 
informaciją apie jo dydį, vietą, apylinkes, 
oro eismo mastą ir rūšinę sudėtį.

1.1. Oro uosto aprašymas, įskaitant 
informaciją apie jo dydį, vietą, apylinkes, 
oro eismo mastą ir rūšinę sudėtį bei galimą 
konkretų ir suminį poveikį bei rizikos 
faktorius kiek tai susiję su triukšmu, 
atsižvelgiant į vietos aplinkybes bei 
aplinkos apsaugos sąlygas.

Or. it

Pakeitimas 122
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz
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Pasiūlymas dėl reglamento
II priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 123
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 dalies 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a) su triukšmu susiję nekilnojamojo 
turto vertės pokyčiai;

Or. de

Pakeitimas 124
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 dalies 4 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b) poveikis verslo netoli oro uosto vietos 
pasirinkimo kriterijams;

Or. de

Pakeitimas 125
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 dalies 4 c punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4c) poveikis darbo oro uostuose sąlygoms;

Or. de

Pakeitimas 126
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 dalies 4 d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4d) poveikis kelių ir geležinkelio 
transportui;

Or. de

Pakeitimas 127
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 dalies 4 e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4e) poveikis išorės sąnaudoms;

Or. de

Pakeitimas 128
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, kompetentingos institucijos gali 
deramai atsižvelgti į šiuos veiksnius:

1) netoli oro uosto gyvenančių gyventojų 
sveikatą ir saugą;
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1) netoli oro uosto gyvenančių gyventojų 
sveikatą ir saugą;

2) tvarumą aplinkos atžvilgiu, įskaitant 
triukšmo ir išmetamųjų teršalų sąsajas;

2) tvarumą aplinkos atžvilgiu, įskaitant 
triukšmo ir išmetamųjų teršalų sąsajas;

3) tiesioginį, netiesioginį ir skatinamąjį 
poveikį užimtumui.

3) tiesioginį, netiesioginį ir skatinamąjį 
poveikį užimtumui.

Or. de

Pagrindimas

Įžanginį sakinį reikia išbraukti. 1, 2 ir 3 punktai yra tokie pat ž svarbūs kaip anksčiau 
paminėti punktai ir į juos reikia atsižvelgti.

Pakeitimas 129
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) tiesioginį, netiesioginį ir skatinamąjį 
poveikį užimtumui.

3) tiesioginį, netiesioginį ir skatinamąjį 
poveikį užimtumui, ypač oro eismo 
paveiktuose sektoriuose.

Or. en

Pakeitimas 130
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) tiesioginį, netiesioginį ir skatinamąjį
poveikį užimtumui.

3) tiesioginį ir netiesioginį poveikį 
užimtumui.

Or. de

Pagrindimas

Žodis „skatinamasis“ apsiriboja teigiamo poveikio užimtumui vertinimu. Tačiau, 
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ekonomiškumo vertinimas taip pat turėtų apimti ir neigiamo poveikio pajėgumams vertinimą, 
taigi žodį „skatinamasis“ reikėtų išbraukti.


