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Poprawka 51
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie 
ustanowienia zasad i procedur w 
odniesieniu do wprowadzenia ograniczeń 
działalności odnoszących się do poziomu 
hałasu w portach lotniczych Unii w ramach 
zrównoważonego podejścia oraz 
uchylające dyrektywę 2002/30/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady

Wniosek

DYREKTYWA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie 
ustanowienia zasad i procedur w 
odniesieniu do wprowadzenia ograniczeń 
działalności odnoszących się do poziomu 
hałasu w portach lotniczych Unii w ramach 
zrównoważonego podejścia oraz 
uchylająca dyrektywę 2002/30/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady

Or. en

Poprawka 52
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Podstawowym celem wspólnej polityki 
transportowej jest zrównoważony rozwój.
Wymaga on zintegrowanego podejścia 
ukierunkowanego na zapewnienie zarówno
efektywnego funkcjonowania systemu 
transportowego Unii, jak i ochrony
środowiska naturalnego.

(1) Podstawowym celem wspólnej polityki 
transportowej jest zrównoważony rozwój.
Wymaga on zintegrowanego podejścia 
ukierunkowanego na zapewnienie 
efektywnego funkcjonowania systemu 
transportowego Unii przy jednoczesnej 
ochronie środowiska naturalnego i zdrowia 
obywateli.

Or. en

Poprawka 53
Andrea Zanoni
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Zrównoważony rozwój transportu 
lotniczego wymaga wprowadzenia 
środków ukierunkowanych na 
zmniejszenie dokuczliwości hałasu 
samolotów w portach lotniczych, w 
których szczególnie występuje problem 
hałasu. Liczna rzesza obywateli UE jest 
narażona na wysoki poziom hałasu mogący 
ujemnie oddziaływać na zdrowie.

(2) Zrównoważony rozwój transportu 
lotniczego wymaga wprowadzenia 
środków ukierunkowanych na 
zmniejszenie dokuczliwości hałasu 
samolotów w portach lotniczych oraz w 
ich pobliżu, gdzie występuje szczególny
problem hałasu, w świetle obecnego i 
przewidywanego łącznego wpływu i 
zagrożenia. Liczna rzesza obywateli UE 
jest narażona na wysoki poziom hałasu 
mogący ujemnie oddziaływać na zdrowie, 
zwłaszcza w związku z lotami nocnymi.

Or. it

Poprawka 54
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Rezolucja A33/7 Organizacji 
Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego
(ICAO) wprowadza pojęcie
„zrównoważonego podejścia” do 
zarządzania hałasem oraz ustanawia spójną 
metodę rozwiązywania problemu, jakim 
jest hałas emitowany przez samoloty.
„Zrównoważone podejście” ICAO 
powinno stanowić podstawę dla 
rozporządzenia w sprawie hałasu w 
odniesieniu do lotnictwa jako sektora o 
wymiarze ogólnoświatowym. W ramach 
zrównoważonego podejścia uznaje się 
wartość odpowiednich zobowiązań 
prawnych, istniejących porozumień, 
obowiązujących przepisów i ustalonych 
polityk, ale się o nich nie przesądza.
Uwzględnienie w niniejszym 

(4) Rezolucja A33/7 Organizacji 
Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego
(ICAO) wprowadza pojęcie
„zrównoważonego podejścia” do 
zarządzania hałasem oraz ustanawia spójną 
metodę rozwiązywania problemu, jakim 
jest hałas emitowany przez samoloty.
„Zrównoważone podejście” koncentruje 
się na czterech zasadniczych elementach: 
ograniczenie hałasu u źródła; planowanie
i zagospodarowanie przestrzenne; 
operacyjne procedury ochrony przed 
hałasem; oraz ograniczenia operacyjne w 
odniesieniu do statków powietrznych. 
Założenia te powinny stanowić podstawę 
dla rozporządzenia w sprawie hałasu w 
odniesieniu do lotnictwa jako sektora o 
wymiarze ogólnoświatowym. W ramach 
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rozporządzeniu międzynarodowych zasad 
zrównoważonego podejścia powinno w 
znacznym stopniu ograniczyć ryzyko 
międzynarodowych sporów wynikających 
z oddziaływania ograniczeń działalności 
odnoszących się do hałasu na 
przewoźników państw trzecich.

zrównoważonego podejścia uznaje się 
wartość odpowiednich zobowiązań 
prawnych, istniejących porozumień, 
obowiązujących przepisów i ustalonych 
polityk, ale się o nich nie przesądza.
Uwzględnienie w niniejszym 
rozporządzeniu międzynarodowych zasad 
zrównoważonego podejścia powinno w 
znacznym stopniu ograniczyć ryzyko 
międzynarodowych sporów wynikających 
z oddziaływania ograniczeń działalności 
odnoszących się do hałasu na 
przewoźników państw trzecich.

Or. en

Poprawka 55
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Wprowadzenie przez państwa 
członkowskie ograniczeń działalności w 
portach lotniczych w Unii w
poszczególnych przypadkach może, mimo 
ograniczenia przepustowości tych portów, 
przyczynić się do zmniejszenia poziomu 
hałasu wokół portów lotniczych. 
Nieefektywne wykorzystanie 
przepustowości może jednak spowodować 
zakłócenia konkurencji czy zmniejszenie 
ogólnej efektywności unijnej sieci 
lotniczej. Z uwagi na fakt, że państwa 
członkowskie nie mogą w wystarczającym 
stopniu zrealizować tych celów, które 
może można skuteczniej zrealizować na 
poziomie Unii za sprawą 
zharmonizowanych przepisów w sprawie 
wprowadzenia ograniczeń działalności w 
ramach procesu zarządzania hałasem, 
Unia może przyjąć środki, stosując się do 
zasad pomocniczości określonych w art. 5 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

(6) Wprowadzenie przez państwa 
członkowskie ograniczeń działalności w 
portach lotniczych w Unii powinno się 
odbywać w odniesieniu do każdego 
przypadku z osobna. Jednakowe podejście 
do wszystkich przypadków łącznie nie jest 
właściwe, ponieważ każdy port lotniczy 
jest inny. Należy określić lokalne cele z 
udziałem zainteresowanych podmiotów,
które odgrywają zasadniczą rolę przy ich 
wyborze.
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Europejskiej. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności określoną we 
wspomnianym artykule, niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza to, co 
jest konieczne do osiągnięcia tych celów. 
Taka zharmonizowana metoda nie 
wymusza celów w odniesieniu do jakości 
klimatu akustycznego, które nadal 
wynikają z dyrektywy 2002/49/WE lub 
przepisów europejskich, krajowych czy 
lokalnych, jak również nie przesądza o 
konkretnym doborze środków.

Or. en

Poprawka 56
Andrea Zanoni

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Chociaż oceny hałasu powinny 
odbywać się regularnie, powinny one 
skutkować dodatkowymi środkami 
ochrony przed hałasem wyłącznie, jeżeli 
aktualny zestaw środków mających na celu 
zmniejszenie hałasu nie prowadzi do 
realizacji celów w zakresie ochrony przed 
hałasem.

(7) Chociaż oceny hałasu powinny 
odbywać się regularnie, powinny one 
skutkować dodatkowymi środkami 
ochrony przed hałasem wyłącznie, jeżeli 
aktualny zestaw środków mających na celu 
zmniejszenie hałasu nie prowadzi do 
realizacji celów w zakresie ochrony przed 
hałasem. Dodatkowe środki ograniczające 
hałas należy przyjmować po 
przeprowadzeniu procesu 
systematycznego monitoringu 
środowiskowego opierającego się na 
zabezpieczającym podejściu w celu 
szybkiego określenia ewentualnych 
wymaganych środków naprawczych w 
dziedzinie zarządzania lub 
funkcjonowania („MBCA” – Monitoring 
Based Corrective Actions).

Or. it
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Poprawka 57
Satu Hassi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Chociaż oceny hałasu powinny 
odbywać się regularnie, powinny one
skutkować dodatkowymi środkami 
ochrony przed hałasem wyłącznie, jeżeli 
aktualny zestaw środków mających na celu 
zmniejszenie hałasu nie prowadzi do 
realizacji celów w zakresie ochrony przed 
hałasem.

(7) Oceny hałasu powinny odbywać się 
regularnie i skutkować dodatkowymi 
środkami ochrony przed hałasem, jeżeli 
aktualny zestaw środków mających na celu 
zmniejszenie hałasu lub środki 
ustanowione zgodnie z dyrektywą 
2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 25 czerwca 2002 odnoszącą 
się do oceny i zarządzania poziomem 
hałasu w środowisku1 nie prowadzą do 
realizacji celów w zakresie ochrony przed 
hałasem.

__________________
1 Dz.U. L 189 z 18.7.2002, s. 12.

Or. en

Poprawka 58
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Zawieszenie środków zmierzających do 
obniżenia poziomu hałasu jest ważne dla 
uniknięcia niepożądanych konsekwencji 
dla bezpieczeństwa lotniczego, 
przepustowości portów lotniczych i 
konkurencji. Chociaż procedura wnoszenia 
odwołań od ograniczeń działalności 
odnoszących się do hałasu może dotyczyć 
celów ukierunkowanych na ochronę przed 
hałasem, metod oceny i doboru 
opłacalnych środków, to odwołanie nie 
może skutkować zawieszeniem wdrożenia 

(9) Zawieszenie środków zmierzających do 
obniżenia poziomu hałasu jest ważne dla 
uniknięcia niepożądanych konsekwencji 
dla bezpieczeństwa lotniczego, 
przepustowości portów lotniczych i 
konkurencji. Chociaż procedura wnoszenia 
odwołań od ograniczeń działalności 
odnoszących się do hałasu może dotyczyć 
celów ukierunkowanych na ochronę przed 
hałasem, metod oceny i doboru 
opłacalnych środków, to odwołanie nie 
może skutkować zawieszeniem wdrożenia 
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tych ograniczeń. Dlatego też –
odpowiednio wcześnie przed wdrożeniem 
przedmiotowych środków – Komisja 
powinna mieć możliwość skorzystania z 
prawa do przeprowadzenia kontroli i do
zawieszenia tych środków, w przypadku 
których uznano, że mogłyby one wywołać 
niepożądane lub niezamierzone skutki.
Przyjęto, że zawieszenie powinno 
obowiązywać na czas określony.

tych ograniczeń. Właściwe władze lub 
niezależny organ odwoławczy państwa 
członkowskiego, o których mowa w tej 
dyrektywie, mają jednak prawo do 
zawieszenia tych środków, w przypadku 
których uznano, że mogłyby one wywołać 
niepożądane lub niezamierzone skutki.
Przyjęto, że zawieszenie powinno 
obowiązywać na czas określony.

Or. en

Poprawka 59
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Oceny hałasu powinny opierać się na
dostępnych informacjach, zapewniając 
wiarygodność takich informacji i ich 
dostępność dla właściwych organów i
zainteresowanych stron. Właściwe organy 
powinny wprowadzić konieczne narzędzia 
służące monitorowaniu i egzekwowaniu.

(10) Zgodnie z dyrektywą 2002/49/WE 
oceny hałasu powinny opierać się na
obiektywnych i mierzalnych kryteriach 
wspólnych dla wszystkich państw 
członkowskich. Takie informacje powinny 
być wiarygodne, uzyskiwane w sposób 
przejrzysty, porównywalne oraz powinny 
być dostępne dla wszystkich
zainteresowanych stron.

Dotyczy to również monitorowania 
najnowocześniejszych technik oraz 
wymiana naukowa w zakresie 
najnowszych osiągnięć wiedzy na temat 
stosowanych metod.
Właściwe organy powinny wprowadzić 
konieczne narzędzia służące 
monitorowaniu i egzekwowaniu.

Oceny hałasu powinny być 
przeprowadzane lub nadzorowane przez 
organy zewnętrzne i niezależne od 
podmiotu zarządzającego portem 
lotniczym.
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Or. de

Poprawka 60
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Oceny hałasu powinny opierać się na
dostępnych informacjach, zapewniając 
wiarygodność takich informacji i ich 
dostępność dla właściwych organów i
zainteresowanych stron. Właściwe organy 
powinny wprowadzić konieczne narzędzia 
służące monitorowaniu i egzekwowaniu.

(10) Oceny hałasu powinny opierać się na
obiektywnych, mierzalnych i przejrzystych 
kryteriach wspólnych dla wszystkich 
państw członkowskich. Powinny być 
dostępne dla wszystkich zainteresowanych 
stron. Właściwe organy powinny 
wprowadzić konieczne narzędzia służące 
monitorowaniu i egzekwowaniu. Oceny 
hałasu powinny być przeprowadzane i 
nadzorowane z udziałem mieszkańców 
przez organy zewnętrzne niezależne od 
podmiotu zarządzającego portem 
lotniczym.

Or. de

Poprawka 61
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Uznaje się fakt, że państwa 
członkowskie podejmowały decyzję o 
ograniczeniach działalności odnoszących 
się do hałasu zgodnie z krajowym 
ustawodawstwem w oparciu o metody 
oceny hałasu uznane na poziomie 
krajowym, które nie mogą (jeszcze) być w 
pełni spójne z metodą opisaną w 
autorytatywnym sprawozdaniu 
Europejskiej Konferencji Lotnictwa 

(11) Uznaje się fakt, że państwa 
członkowskie podejmowały decyzję o 
ograniczeniach działalności odnoszących 
się do hałasu zgodnie z krajowym 
ustawodawstwem w oparciu o metody 
oceny hałasu uznane na poziomie 
krajowym, które nie mogą (jeszcze) być w 
pełni spójne z metodą opisaną w 
autorytatywnym sprawozdaniu 
Europejskiej Konferencji Lotnictwa 
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Cywilnego Doc 29 na temat „Standardowej 
metody obliczania poziomic hałasu wokół 
cywilnych portów lotniczych”, nie 
korzystając przy tym z uznanych na 
poziomie międzynarodowym informacji na 
temat emisji hałasu przez samoloty.
Efektywność i skuteczność ograniczenia 
działalności wraz z efektywnością i 
skutecznością stosownego planu działania, 
którego elementem jest dane ograniczenie, 
należy jednak oceniać według metod
zalecanych we wspomnianym 
sprawozdaniu ECAC Doc 29 oraz metod 
wskazanych w ramach zrównoważonego 
podejścia ICAO. W związku z tym państwa 
członkowskie powinny w pełni dostosować 
swoje oceny ograniczeń działalności 
przewidziane w ustawodawstwie krajowym 
do metod opisanych w sprawozdaniu 
ECAC Doc 29.

Cywilnego Doc 29 na temat „Standardowej 
metody obliczania poziomic hałasu wokół 
cywilnych portów lotniczych”, nie 
korzystając przy tym z uznanych na 
poziomie międzynarodowym informacji na 
temat emisji hałasu przez samoloty.
Efektywność i skuteczność ograniczenia 
działalności wraz z efektywnością i 
skutecznością stosownego planu działania, 
którego elementem jest dane ograniczenie, 
należy jednak oceniać według metod, 
których podstawą jest sprawozdanie
ECAC Doc 29 oraz zrównoważone 
podejście ICAO. Odpowiednie procedury 
wdraża się obecnie w ramach nowelizacji 
dyrektywy 2002/49/WE.

Or. de

Poprawka 62
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Niniejszy akt prawny dotyczy 
wyłącznie hałasu emitowanego przez ruch 
lotniczy. Skutki emisji substancji 
szkodliwych w wyniku eksploatacji 
samolotów, jak i obniżenie tych emisji nie 
są przedmiotem niniejszego aktu. Zasady i 
procedury wprowadzania ograniczeń 
działalności ze względu na emisję 
substancji szkodliwych należy uregulować 
w odrębnym akcie prawnym.

Or. de
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Poprawka 63
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ułatwienie realizacji szczególnych celów 
ukierunkowanych na ochronę przed 
hałasem w środowisku, ustanowionych w 
przepisach unijnych, krajowych i 
lokalnych, jak również ocena ich 
współzależności z innymi celami w 
dziedzinie ochrony środowiska, na 
poziomie poszczególnych portów 
lotniczych;

a) ułatwienie realizacji szczególnych celów 
ukierunkowanych na ochronę przed 
hałasem w środowisku, ustanowionych w 
przepisach unijnych, krajowych i 
lokalnych, jak również ocena ich 
współzależności z celami gospodarczymi, 
społecznymi i innymi celami w dziedzinie 
ochrony środowiska, na poziomie 
poszczególnych portów lotniczych;

Or. en

Poprawka 64
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) umożliwienie wyboru najbardziej 
opłacalnych środków zmierzających do 
zmniejszenia poziomu hałasu zgodnie ze 
zrównoważonym podejściem w celu 
zapewnienia zrównoważonego rozwoju 
portów lotniczych i przepustowości sieci 
zarządzania ruchem lotniczym z 
perspektywy „od wyjścia do wejścia”.

b) umożliwienie wyboru
najskuteczniejszych środków 
zmierzających do zmniejszenia poziomu 
hałasu, uwzględniających aspekty 
zdrowotne oraz gospodarcze, zgodnie ze 
zrównoważonym podejściem w celu 
zapewnienia zrównoważonego rozwoju 
portów lotniczych i przepustowości sieci 
zarządzania ruchem lotniczym z 
perspektywy „od wyjścia do wejścia”.

Or. de

Poprawka 65
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard



PE492.695v01-00 12/42 AM\908997PL.doc

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) umożliwienie wyboru najbardziej 
opłacalnych środków zmierzających do 
zmniejszenia poziomu hałasu zgodnie ze
zrównoważonym podejściem w celu 
zapewnienia zrównoważonego rozwoju
portów lotniczych i przepustowości sieci 
zarządzania ruchem lotniczym z 
perspektywy „od wyjścia do wejścia”.

b) umożliwienie wyboru skutecznych
środków zmierzających do zmniejszenia 
poziomu hałasu, aby w ramach 
zrównoważonego podejścia poprawić 
ochronę terenów przyległych w zgodzie z 
długofalowym zrównoważonym rozwojem
portów lotniczych i przepustowości sieci 
zarządzania ruchem lotniczym.

Or. de

Uzasadnienie

Po osiągnięciu celów w zakresie ograniczenia poziomu hałasu ważna jest poprawa ochrony 
terenów przyległych przed hałasem.

Poprawka 66
Andrea Zanoni

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) zapewnienie przejrzystości w ramach 
konsultacji w procesie uczestnictwa 
zainteresowanych stron, także poprzez 
zastosowanie innowacyjnych systemów 
informatycznych on-line, które 
umożliwiają przekazywanie danych i 
informacji dotyczących środowiska i 
zapewniają społeczeństwu możliwość 
zgłaszania ewentualnych uwag 
krytycznych, z myślą o możliwie jak 
największej przejrzystości, zgodnie z art. 6 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 
r. w sprawie oceny skutków wywieranych 
przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i 
prywatne na środowisko1.
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__________________
1 Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 1.

Or. it

Poprawka 67
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) „infrastruktura portu lotniczego” 
oznacza infrastrukturę obejmującą port 
lotniczy i strefę jego oddziaływania;

Or. de

Uzasadnienie

Ocena poziomu hałasu nie może się ograniczać wyłącznie do portu lotniczego. Protesty 
obywateli, np. w aglomeracjach miejskich, dotyczą strefy podejścia do lądowania i strefy 
startu, które są strefami obciążenia hałasem. Ograniczenie zakresu stosowania 
rozporządzenia jedynie do terenu portu lotniczego i ewentualnie jego stref ochrony przed 
hałasem nie odpowiada wymogom czasu i jest trudne to wytłumaczenia obywatelom, których 
problem ten dotyczy.

Poprawka 68
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2 b) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b) „strefa oddziaływania” oznacza strefę 
wokół portu lotniczego, w której 
granicach przekraczane są wartości 
graniczne poziomu emisji hałasu na 
danym obszarze; strefa oddziaływania 
obejmuje strefę podejścia do lądowania i 
strefę startu;
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Or. de

Uzasadnienie

Ocena poziomu hałasu nie może się ograniczać wyłącznie do portu lotniczego. Protesty 
obywateli, np. w aglomeracjach miejskich, dotyczą strefy podejścia do lądowania i strefy 
startu, które są strefami obciążenia hałasem. Ograniczenie zakresu stosowania 
rozporządzenia jedynie do terenu portu lotniczego i ewentualnie jego stref ochrony przed 
hałasem nie odpowiada wymogom czasu i jest trudne to wytłumaczenia obywatelom, których 
problem ten dotyczy.

Poprawka 69
Satu Hassi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) „zrównoważone podejście” oznacza 
metodę spójnego stosowania całego 
zakresu dostępnych środków, takich jak 
zmniejszenie hałasu emitowanego przez 
samoloty u źródła, planowanie i 
zagospodarowanie przestrzenne, 
operacyjne procedury ochrony przed 
hałasem oraz ograniczenia działalności, w 
celu najbardziej opłacalnego rozwiązania 
problemu hałasu w poszczególnych 
portach lotniczych;

2) „zrównoważone podejście” oznacza 
metodę spójnego stosowania całego 
zakresu dostępnych środków, takich jak 
zmniejszenie hałasu emitowanego przez 
samoloty u źródła, planowanie i 
zagospodarowanie przestrzenne, 
operacyjne procedury ochrony przed 
hałasem oraz ograniczenia działalności, w 
celu najbardziej opłacalnego rozwiązania 
problemu hałasu w poszczególnych 
portach lotniczych z myślą o ochronie 
zdrowia obywateli zamieszkałych na 
okolicznych terenach;

Or. en

Poprawka 70
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) „zrównoważone podejście” oznacza 
metodę spójnego stosowania całego 

3) „zrównoważone podejście” oznacza 
metodę spójnego stosowania całego 
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zakresu dostępnych środków, takich jak 
zmniejszenie hałasu emitowanego przez 
samoloty u źródła, planowanie i 
zagospodarowanie przestrzenne, 
operacyjne procedury ochrony przed 
hałasem oraz ograniczenia działalności, w 
celu najbardziej opłacalnego rozwiązania 
problemu hałasu w poszczególnych 
portach lotniczych;

zakresu dostępnych środków, takich jak 
zmniejszenie hałasu emitowanego przez 
samoloty u źródła, planowanie i
zagospodarowanie przestrzenne, 
operacyjne procedury ochrony przed 
hałasem oraz ograniczenia działalności, w 
celu rozwiązania problemu hałasu w 
poszczególnych portach lotniczych w 
sposób uwzględniający zarówno aspekty 
zdrowotne, jak i gospodarcze;

Or. de

Poprawka 71
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) „samolot marginalnie zgodny” to 
cywilny samolot, który spełnia limity 
certyfikacyjne ustanowione w tomie 1 
część II rozdział 3 załącznika 16 do 
Konwencji o międzynarodowym lotnictwie 
cywilnym (Konwencja chicagowska), 
mieszcząc się w granicach skumulowanego 
marginesu wynoszącego mniej niż
10EPNdB (efektywnie odczuwalny hałas 
w decybelach), gdzie skumulowany 
margines jest liczbą wyrażoną w 
jednostkach EPNdB, otrzymaną przez 
dodanie indywidualnych marginesów (tj. 
różnic pomiędzy certyfikowanym 
poziomem hałasu i maksymalnym 
dopuszczalnym poziomem hałasu) z 
każdego z trzech referencyjnych punktów 
pomiaru hałasu określonych w tomie 1 
część II rozdział 4 załącznika 16 do 
Konwencji chicagowskiej;

4) „samolot marginalnie zgodny” to 
cywilny samolot, który spełnia limity 
certyfikacyjne ustanowione w tomie 1 
część II rozdział 3 załącznika 16 do 
Konwencji o międzynarodowym lotnictwie 
cywilnym (Konwencja chicagowska), 
mieszcząc się w granicach skumulowanego 
marginesu wynoszącego mniej niż
8EPNdB (efektywnie odczuwalny hałas w 
decybelach), gdzie skumulowany margines 
jest liczbą wyrażoną w jednostkach 
EPNdB, otrzymaną przez dodanie 
indywidualnych marginesów (tj. różnic 
pomiędzy certyfikowanym poziomem 
hałasu i maksymalnym dopuszczalnym 
poziomem hałasu) z każdego z trzech 
referencyjnych punktów pomiaru hałasu 
określonych w tomie 1 część II rozdział 4 
załącznika 16 do Konwencji 
chicagowskiej;

Or. en
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Poprawka 72
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) „działania związane z hałasem” to 
wszelkie środki wpływające na klimat 
akustyczny wokół portów lotniczych, 
podlegające zasadom zrównoważonego 
podejścia ICAO, obejmujące również inne 
działania pozaoperacyjne, które mogą 
oddziaływać na liczbę osób narażonych na 
hałas emitowany przez samoloty;

6) „działania związane z hałasem” to 
wszelkie środki wpływające na klimat 
akustyczny wokół portów lotniczych, 
podlegające zasadom zrównoważonego 
podejścia opierającego się na zakazie 
nakładania niewspółmiernych 
zobowiązań, obejmujące również inne 
działania pozaoperacyjne, które mogą 
oddziaływać na liczbę osób narażonych na 
hałas emitowany przez samoloty;

Or. de

Uzasadnienie

Celem rozporządzenia jest wprowadzenie ograniczeń działalności uwarunkowanych 
poziomem hałasu, w zgodzie ze zrównoważonym podejściem. Należy wątpić, czy podejście 
ICAO, oparte na opłacalności, w ogóle może uchodzić za zrównoważone z punktu widzenia 
ochrony przed hałasem, której celem jest egzekwowanie podstawowego prawa do 
nienaruszalności cielesnej. Z tego powodu proponuje się zasadę proporcjonalności.

Poprawka 73
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a) „zainteresowane strony” to osoby, 
których dotyczy postępowanie lub 
działanie proponowane w odniesieniu do 
środków ograniczania hałasu, 
obejmujących ograniczenia działalności, 
lub które mają uzasadniony interes we 
wprowadzeniu takich środków, lub 
korzystają na takim postępowaniu lub 
działaniu.
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Or. en

Poprawka 74
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a) „zainteresowane strony” to osoby 
fizyczne lub prawne odczuwające skutki 
wprowadzenia lub niewprowadzenia 
środków ograniczania hałasu, w tym 
również ograniczeń działalności, lub które 
mogą odnosić korzyści z tego powodu, 
albo które mają uzasadniony interes we 
wdrażaniu tego rodzaju środków;

Or. de

Poprawka 75
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy Właściwe organy, wysłuchanie i prawo do 
wniesienia środka zaskarżenia

Or. de

Poprawka 76
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Przed wprowadzeniem ograniczenia 
działalności zainteresowane strony 
wysłuchuje się w ramach procedury 
konsultacji.

Or. de

Uzasadnienie

Wniosek dotyczący rozporządzenia, zawarty w dyrektywie 2002/30/WE, przewiduje 
ustanowienie organu odpowiedzialnego za wprowadzanie ograniczeń działalności oraz 
niezależnego organu odwoławczego, ale brak jest obowiązku wysłuchania stron oraz 
przepisów umożliwiających wniesienie środków zaskarżenia przeciwko wprowadzeniu 
ograniczenia działalności. Sprawia to wrażenie, jakoby w miejsce kontroli 
administracyjnosądowej miała być wprowadzona jedynie procedura odwoławcza.

Poprawka 77
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Państwa członkowskie gwarantują 
prawo wniesienia środków zaskarżenia, 
zgodnie z krajowymi przepisami prawnymi 
i procedurami, przeciwko działaniom 
podjętym przez właściwy organ.

Or. de

Uzasadnienie

Wniosek dotyczący rozporządzenia, zawarty w dyrektywie 2002/30/WE, przewiduje 
ustanowienie organu odpowiedzialnego za wprowadzanie ograniczeń działalności oraz 
niezależnego organu odwoławczego, ale brak jest obowiązku wysłuchania stron oraz 
przepisów umożliwiających wniesienie środków zaskarżenia przeciwko wprowadzeniu 
ograniczenia działalności. Sprawia to wrażenie, jakoby w miejsce kontroli 
administracyjnosądowej miała być wprowadzona jedynie procedura odwoławcza.
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Poprawka 78
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) określają dostępne środki zmierzające do 
ograniczenia skutków hałasu;

c) określają dostępne środki zmierzające do 
ograniczenia skutków hałasu, które 
obejmują również lepsze wykorzystanie 
dostępnych nisz czasowych przez duże 
samoloty, ograniczenie nieekonomicznych 
lotów w celu dowiezienie pasażerów do 
dużych lotnisk, które służą wypełnieniu 
nisz czasowych, więcej ruchu docelowego, 
aby ograniczyć loty dowożące 
wykonywane małymi samolotami;

Or. de

Poprawka 79
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) oceniają możliwą opłacalność 
dostępnych środków;

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Skreśla się ocenę opłacalności ewentualnych środków, gdyż sprowadza się ona do wyboru
środków, a więc do ich niedozwolonego ograniczenia.

Poprawka 80
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) oceniają możliwą opłacalność
dostępnych środków;

d) oceniają możliwą skuteczność
dostępnych środków z perspektywy 
ustalonego celu środowiskowego;

Or. de

Poprawka 81
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wybierają środki; e) wybierają środki najskuteczniejsze z 
punktu widzenia ochrony przed hałasem;

Or. de

Poprawka 82
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) podejmują decyzję w kwestii środków i
przekazują odpowiednie powiadomienie o 
tej decyzji;

g) podejmują decyzję w kwestii środków i
informują o nich Komisję;

Or. de

Uzasadnienie

Obowiązek przekazania powiadomienia skreśla się ze względu na zasadę pomocniczości, 
zastępując go przekazaniem informacji. Dzięki temu nie ulega wątpliwości, że chodzi tu 
wyłącznie o dobrowolną czynność poinformowania, a organów krajowych nie pozbawia się 
ich kompetencji i nie kwestionuje decyzji uzasadnionych na szczeblu regionalnym.
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Poprawka 83
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podejmując działania związane z hałasem, 
państwa członkowskie rozważają poniższy 
zestaw dostępnych środków w celu 
określenia najbardziej opłacalnego 
zestawu środków:

Podejmując decyzje o wyborze działań 
ograniczających poziom hałasu, państwa 
członkowskie rozważają m.in.:

Or. de

Poprawka 84
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) planowanie i zagospodarowanie 
przestrzenne;

b) zarządzanie w ramach planowania i 
zagospodarowania przestrzennego;

Or. de

Poprawka 85
Andrea Zanoni

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) planowanie i zagospodarowanie 
przestrzenne;

b) planowanie i zagospodarowanie 
przestrzenne, zwłaszcza konieczność, by 
podejmowane na tym etapie działania 
opierały się na obiektywnych wynikach i 
odnośnych danych:

Or. it
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Poprawka 86
Andrea Zanoni

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b) – tiret pierwsze (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- ocena potencjalnych scenariuszy 
dotyczących łącznego wpływu i ryzyka w 
świetle podstawowych warunków i 
prognoz;

Or. it

Poprawka 87
Andrea Zanoni

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b) – tiret drugie (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- stosownie zaawansowanych środków 
monitorowania i kontroli typu „MBCA”, 
które umożliwiają określanie 
rzeczywistego poziomu wpływu i następnie 
szybkie przyjęcie środków naprawczych w 
dziedzinie zarządzania lub 
funkcjonowania.

Or. it

Poprawka 88
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) operacyjne procedury ochrony przed c) operacyjne procedury ochrony przed 
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hałasem; hałasem, w tym wyznaczenie strefy 
podejścia do lądowania i strefy startu;

Or. de

Poprawka 89
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) ograniczenie przepustowości i 
zmniejszenie portu lotniczego;

Or. de

Poprawka 90
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ograniczenia działalności, ale nie w 
pierwszej kolejności.

d) ograniczenia działalności.

Or. de

Uzasadnienie

Z doświadczenia wynika, że ograniczenia działalności często muszą nawet być brane pod 
uwagę jako rozwiązanie preferowane, aby szybko i skutecznie chronić tereny bezpośrednio 
przyległe i sąsiadujące regiony przed hałasem emitowanym przez samoloty.

Poprawka 91
Satu Hassi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera d)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ograniczenia działalności, ale nie w 
pierwszej kolejności.

d) ograniczenia działalności.

Or. en

Poprawka 92
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ograniczenia działalności, ale nie w 
pierwszej kolejności.

d) ograniczenia działalności po uprzednim 
starannym rozpatrzeniu środków zgodnie 
z lit. a)–c).

Or. de

Poprawka 93
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ograniczenia działalności, ale nie w 
pierwszej kolejności.

d) ograniczenia działalności, w przypadku 
braku innej realnej możliwości.

Or. en

Poprawka 94
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Środki lub zestawy środków przyjęte na 
podstawie niniejszego rozporządzenia w 
stosunku do określonego portu lotniczego 
nie mogą być bardziej restrykcyjne niż jest 
to konieczne dla osiągnięcia celów 
ukierunkowanych na ochronę przed 
hałasem w środowisku, określonych dla 
danego portu lotniczego. Ograniczenia 
działalności nie mogą wprowadzać żadnej 
dyskryminacji, zwłaszcza ze względu na 
narodowość, tożsamość czy działalność 
operatorów statków powietrznych.

5. Środki lub zestawy środków przyjęte na 
podstawie niniejszego rozporządzenia w 
stosunku do określonego portu lotniczego 
nie mogą być bardziej restrykcyjne niż jest 
to konieczne dla osiągnięcia celów 
ukierunkowanych na ochronę przed 
hałasem w odniesieniu do zdrowia i 
środowiska, określonych dla danego portu 
lotniczego. Ograniczenia działalności nie 
mogą wprowadzać żadnej dyskryminacji, 
zwłaszcza ze względu na narodowość, 
tożsamość czy działalność operatorów 
statków powietrznych.

Or. de

Poprawka 95
Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Środki lub zestawy środków przyjęte na 
podstawie niniejszego rozporządzenia w 
stosunku do określonego portu lotniczego 
nie mogą być bardziej restrykcyjne niż jest 
to konieczne dla osiągnięcia celów 
ukierunkowanych na ochronę przed 
hałasem w środowisku, określonych dla 
danego portu lotniczego. Ograniczenia 
działalności nie mogą wprowadzać żadnej 
dyskryminacji, zwłaszcza ze względu na 
narodowość, tożsamość czy działalność 
operatorów statków powietrznych.

5. Środki lub zestawy środków przyjęte na 
podstawie niniejszego rozporządzenia w 
stosunku do określonego portu lotniczego 
nie mogą być bardziej restrykcyjne niż jest 
to konieczne dla osiągnięcia celów 
ukierunkowanych na ochronę przed 
hałasem w środowisku, określonych dla 
danego portu lotniczego, z uwzględnieniem 
rozwoju obsługiwanego regionu.
Ograniczenia działalności nie mogą 
wprowadzać żadnej dyskryminacji, 
zwłaszcza ze względu na narodowość, 
tożsamość czy działalność operatorów 
statków powietrznych.

Or. en
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Poprawka 96
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Środki lub zestawy środków przyjęte na 
podstawie niniejszego rozporządzenia w 
stosunku do określonego portu lotniczego
nie mogą być bardziej restrykcyjne niż jest 
to konieczne dla osiągnięcia celów
ukierunkowanych na ochronę przed 
hałasem w środowisku, określonych dla 
danego portu lotniczego. Ograniczenia 
działalności nie mogą wprowadzać żadnej 
dyskryminacji, zwłaszcza ze względu na 
narodowość, tożsamość czy działalność 
operatorów statków powietrznych.

5. Środki lub zestawy środków przyjęte na 
podstawie niniejszego rozporządzenia w 
stosunku do określonego portu lotniczego
muszą co najmniej umożliwiać 
osiągnięcie celów środowiskowych
określonych dla danego portu lotniczego.

Or. de

Poprawka 97
Satu Hassi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Środki lub zestawy środków przyjęte na 
podstawie niniejszego rozporządzenia w 
stosunku do określonego portu lotniczego 
nie mogą być bardziej restrykcyjne niż jest 
to konieczne dla osiągnięcia celów 
ukierunkowanych na ochronę przed 
hałasem w środowisku, określonych dla 
danego portu lotniczego. Ograniczenia 
działalności nie mogą wprowadzać żadnej 
dyskryminacji, zwłaszcza ze względu na 
narodowość, tożsamość czy działalność 
operatorów statków powietrznych.

5. Środki lub zestawy środków przyjęte na 
podstawie niniejszego rozporządzenia w 
stosunku do określonego portu lotniczego 
nie mogą być bardziej restrykcyjne niż jest 
to konieczne dla spełnienia warunków 
określonych w wytycznych WHO 
dotyczących hałasu w porze nocnej w 
Europie oraz dla osiągnięcia celów 
ukierunkowanych na ochronę przed 
hałasem w środowisku, określonych dla 
danego portu lotniczego. Ograniczenia 
działalności nie mogą wprowadzać żadnej 
dyskryminacji, zwłaszcza ze względu na 
narodowość, tożsamość czy działalność 
operatorów statków powietrznych.
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Poprawka 98
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na potrzeby oceny bieżącej i przyszłej 
sytuacji pod względem hałasu właściwe 
organy stosują metodę, wskaźniki oraz 
informacje wyszczególnione w załączniku 
I.

2. Na potrzeby oceny bieżącej i przyszłej 
sytuacji pod względem hałasu właściwe 
organy stosują metodę, wskaźniki oraz 
informacje wyszczególnione w dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2002/49/WE z dnia 25 czerwca 2002 r. w 
sprawie oceny poziomu hałasu w 
środowisku i zarządzania nim1.
__________________
1 Dz.U. L 189 z 18.7.2002, s. 12. 

Or. de

Poprawka 99
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na potrzeby oceny bieżącej i przyszłej 
sytuacji pod względem hałasu właściwe 
organy stosują metodę, wskaźniki oraz 
informacje wyszczególnione w załączniku 
I.

2. Na potrzeby oceny bieżącej i przyszłej 
sytuacji pod względem hałasu uwzględnia 
się metodę, wskaźniki oraz informacje 
wyszczególnione w załączniku I, jeżeli jest 
to odpowiednie w przypadku danych 
ograniczeń działalności i cech portu 
lotniczego.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli ocena sytuacji pod względem 
hałasu ujawnia konieczność podjęcia 
nowych środków w celu osiągnięcia lub 
utrzymania poziomu realizacji celów 
ukierunkowanych na ochronę przed 
hałasem, właściwe organy należycie 
uwzględniają udział każdego rodzaju 
środka w ramach zrównoważonego 
podejścia, zgodnie z załącznikiem I.

3. Jeżeli ocena sytuacji pod względem 
hałasu ujawnia konieczność podjęcia 
nowych środków w celu osiągnięcia lub 
utrzymania poziomu realizacji celów 
ukierunkowanych na ochronę przed 
hałasem, właściwe organy należycie 
uwzględniają udział każdego rodzaju 
środka w ramach zrównoważonego 
podejścia.

Or. de

Poprawka 101
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Właściwe organy zapewniają 
utworzenie na właściwym poziomie forum
współpracy technicznej między organem 
zarządzającym portem lotniczym,
operatorem statku powietrznego i 
instytucją zapewniającą służby żeglugi 
powietrznej w obszarze działań, za które te 
podmioty odpowiadają, z należytym
uwzględnieniem współzależności środków 
mających na celu zmniejszenie hałasu i
ograniczenie emisji. Członkowie takiego 
forum współpracy technicznej 
przeprowadzają regularnie konsultacje z 
lokalnymi mieszkańcami lub ich 
przedstawicielami oraz udzielają 
technicznych informacji i służą 
właściwym organom doradztwem w 
kwestii środków ukierunkowanych na 

4. Właściwe organy organizują forum
konsultacyjne, w którym biorą udział: 
organ zarządzający portem lotniczym,
operatorzy statków powietrznych, 
przedstawiciele instytucji zapewniającej
służby żeglugi powietrznej oraz 
przedstawiciele mieszkańców terenów 
przylegających do portu lotniczego. W 
ramach tego forum dyskutuje się na temat
środków związanych z planowaniem oraz 
środków technicznych i organizacyjnych
mających na celu ograniczenie poziomu
hałasu i obniżenie emisji.
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zmniejszenie hałasu.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawkę wprowadza się ze względów redakcyjnych i w celu uproszczenia. Ponadto jest ona 
odpowiedzią na krytykę, że z tymi, których dotyczy hałas wywołany ruchem lotniczym, 
konsultacje prowadzi się jedynie na marginesie i jeżeli już, to angażują się w nie 
przedstawiciele interesów sektora lotniczego.

Poprawka 102
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Właściwe organy zapewniają utworzenie 
na właściwym poziomie forum współpracy 
technicznej między organem 
zarządzającym portem lotniczym, 
operatorem statku powietrznego i 
instytucją zapewniającą służby żeglugi 
powietrznej w obszarze działań, za które te 
podmioty odpowiadają, z należytym 
uwzględnieniem współzależności środków 
mających na celu zmniejszenie hałasu i 
ograniczenie emisji. Członkowie takiego 
forum współpracy technicznej 
przeprowadzają regularnie konsultacje z
lokalnymi mieszkańcami lub ich 
przedstawicielami oraz udzielają 
technicznych informacji i służą właściwym 
organom doradztwem w kwestii środków 
ukierunkowanych na zmniejszenie hałasu.

4. Właściwe organy zapewniają utworzenie 
na właściwym poziomie forum współpracy 
technicznej między organem 
zarządzającym portem lotniczym, 
operatorem statku powietrznego i 
instytucją zapewniającą służby żeglugi 
powietrznej w obszarze działań, za które te 
podmioty odpowiadają, z należytym 
uwzględnieniem współzależności środków 
mających na celu zmniejszenie hałasu i 
ograniczenie emisji. Członkowie takiego 
forum współpracy technicznej 
przeprowadzają regularnie konsultacje z
zainteresowanymi stronami oraz udzielają 
technicznych informacji i służą właściwym 
organom doradztwem w kwestii środków 
ukierunkowanych na zmniejszenie hałasu.
Wybór środków następuje dopiero z 
udziałem zainteresowanych stron.

Or. de

Poprawka 103
Marina Yannakoudakis
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Właściwe organy zapewniają utworzenie 
na właściwym poziomie forum współpracy 
technicznej między organem 
zarządzającym portem lotniczym, 
operatorem statku powietrznego i 
instytucją zapewniającą służby żeglugi 
powietrznej w obszarze działań, za które te 
podmioty odpowiadają, z należytym 
uwzględnieniem współzależności środków 
mających na celu zmniejszenie hałasu i 
ograniczenie emisji. Członkowie takiego 
forum współpracy technicznej 
przeprowadzają regularnie konsultacje z 
lokalnymi mieszkańcami lub ich 
przedstawicielami oraz udzielają 
technicznych informacji i służą właściwym 
organom doradztwem w kwestii środków 
ukierunkowanych na zmniejszenie hałasu.

4. Właściwe organy zapewniają utworzenie 
na właściwym poziomie forum współpracy 
technicznej między organem 
zarządzającym portem lotniczym, 
operatorem statku powietrznego i 
instytucją zapewniającą służby żeglugi 
powietrznej w obszarze działań, za które te 
podmioty odpowiadają, z należytym 
uwzględnieniem współzależności środków 
mających na celu zmniejszenie hałasu i 
ograniczenie emisji. Członkowie takiego 
forum współpracy technicznej 
przeprowadzają regularnie konsultacje z 
lokalnymi mieszkańcami, 
przedsiębiorstwami, instytucjami 
publicznymi i innymi zainteresowanymi 
podmiotami lub z ich przedstawicielami,
oraz udzielają technicznych informacji i 
służą właściwym organom doradztwem w 
kwestii środków ukierunkowanych na 
zmniejszenie hałasu.

Or. en

Poprawka 104
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Właściwe organy oceniają opłacalność
nowych środków określonych w ust. 3, 
dokonując tego zgodnie z załącznikiem II. 
Drobnej zmiany technicznej istniejącego 
środka, która nie wpływa znacznie na 
przepustowość czy działalność, nie uważa 
się za nowe ograniczenie działalności.

5. Opłacalność nowych środków w 
ramach planowania działań mających na 
celu obniżenie poziomu hałasu ocenia się 
na podstawie dyrektywy 2002/49/WE.
Drobnej zmiany technicznej istniejącego 
środka, która nie wpływa znacznie na 
przepustowość czy działalność, nie uważa 
się za nowe ograniczenie działalności.
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Poprawka 105
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Właściwe organy oceniają opłacalność 
nowych środków określonych w ust. 3, 
dokonując tego zgodnie z załącznikiem II.
Drobnej zmiany technicznej istniejącego 
środka, która nie wpływa znacznie na 
przepustowość czy działalność, nie uważa 
się za nowe ograniczenie działalności.

5. Nowe środki w rozumieniu ust. 3 są 
oceniane przez właściwe organy przy 
uwzględnieniu informacji zawartych w 
załączniku II.

Or. de

Uzasadnienie

Powiązanie uznania właściwych organów w pierwszej kolejności z kryterium opłacalności jest 
nieodpowiednie. Bezwzględne uzależnienie oceny od wytycznych zawartych w załączniku II 
uniemożliwia elastyczniejszą ocenę.

Poprawka 106
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 6 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) przedstawiciele lokalnych 
przedsiębiorstw, władz lokalnych i 
regionalnych oraz zainteresowanych 
podmiotów publicznych i prywatnych;

Or. en

Poprawka 107
Theodoros Skylakakis
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 6 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) przedstawiciele przedsiębiorstw, które 
mają siedzibę w okolicach portów 
lotniczych i doświadczają negatywnych 
skutków hałasu emitowanego przez ruch 
lotniczy i działalności portu lotniczego;

Or. en

Poprawka 108
Satu Hassi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 6 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) organizacje działające na rzecz 
ochrony środowiska; 

Or. en

Poprawka 109
Andrea Zanoni

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Właściwe organy monitorują i 
kontrolują wdrażanie środków mających na 
celu zmniejszenie poziomu hałasu oraz 
podejmują działania, kiedy zachodzi taka 
potrzeba. Zobowiązane są dopilnować, aby 
lokalnym mieszkańcom okolic portów 
lotniczych regularnie udzielano 
stosownych informacji.

7. Właściwe organy monitorują i 
kontrolują wdrażanie środków mających na 
celu zmniejszenie poziomu hałasu oraz 
podejmują działania, kiedy zachodzi taka 
potrzeba. Zobowiązane są dopilnować, aby 
lokalnym mieszkańcom okolic portów 
lotniczych regularnie udzielano 
stosownych informacji na temat kryteriów 
stosowanych w sporządzaniu 
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prognozowanej oceny potencjalnych 
scenariuszy dotyczących wpływu na 
środowisko i zdrowie publiczne oraz 
zagrożeń w tym zakresie, a także środków 
monitorowania i kontroli środowiska, już 
przyjętych lub planowanych.

Or. it

Poprawka 110
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Właściwe organy monitorują i 
kontrolują wdrażanie środków mających na 
celu zmniejszenie poziomu hałasu oraz 
podejmują działania, kiedy zachodzi taka 
potrzeba. Zobowiązane są dopilnować, aby 
lokalnym mieszkańcom okolic portów 
lotniczych regularnie udzielano 
stosownych informacji.

7. Właściwe organy monitorują i 
kontrolują wdrażanie środków mających na 
celu zmniejszenie poziomu hałasu oraz 
podejmują działania, kiedy zachodzi taka 
potrzeba. Zobowiązane są dopilnować, aby
stosowne informacje były dostępne online, 
umożliwiając tym samym lokalnym 
mieszkańcom okolic portów lotniczych i 
innym zainteresowanym stronom 
swobodny dostęp do tych danych.

Or. en

Poprawka 111
Satu Hassi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dane przechowuje się w centralnej bazie 
danych i udostępnia się właściwym 
organom, operatorom statków 
powietrznych, instytucjom zapewniającym 
służby żeglugi powietrznej oraz organom 
zarządzającym portami lotniczymi na 

4. Dane przechowuje się w centralnej bazie 
danych i udostępnia się właściwym 
organom, operatorom statków 
powietrznych, instytucjom zapewniającym 
służby żeglugi powietrznej, organom 
zarządzającym portami lotniczymi na 
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potrzeby działalności prowadzonej przez te 
podmioty.

potrzeby działalności prowadzonej przez te 
podmioty oraz społeczeństwu w łatwo 
dostępnym formacie.

Or. en

Poprawka 112
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8 skreślony
Kraje rozwijające się
1. Właściwe organy mogą zwolnić 
samoloty marginalnie zgodne 
zarejestrowane w krajach rozwijających 
się z ograniczeń działalności odnoszących 
się do hałasu pod warunkiem, że samoloty 
takie:
a) otrzymały certyfikat hałasu według 
norm określonych w rozdziale 3, tom 1 
załącznika 16 do Konwencji 
chicagowskiej;
b) były używane w Unii przez okres pięciu 
lat poprzedzających wejście w życie 
niniejszego rozporządzenia, były 
zarejestrowane w danym kraju 
rozwijającym się i nadal są eksploatowane 
przez osobę fizyczną lub prawną 
zamieszkałą lub mającą siedzibę w tym 
kraju.
2. W przypadku, gdy państwo 
członkowskie przyznaje zwolnienie 
przewidziane w ust. 1, niezwłocznie 
informuje o tym właściwe organy 
pozostałych państw członkowskich oraz 
Komisję.

Or. sv
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Poprawka 113
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) samolotów wykonujących loty w 
ramach misji humanitarnych.

Or. de

Poprawka 114
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10 skreślony
Uprawnienia kontrolne
1. Na wniosek państwa członkowskiego 
lub z inicjatywy własnej oraz bez 
uszczerbku dla toczącej się procedury 
odwoławczej Komisja może szczegółowo 
zbadać decyzję o ograniczeniu 
działalności przed wdrożeniem takiego 
ograniczenia. Komisja może zawiesić 
decyzję, jeżeli w jej opinii nie spełnia ona 
wymogów określonych w niniejszym 
rozporządzeniu lub jest niezgodna z 
prawem unijnym.
2. Właściwe organy przedstawiają Komisji 
informacje dowodzące zgodności decyzji z 
niniejszym rozporządzeniem.
3. Komisja podejmuje decyzję, czy 
właściwy organ może wprowadzić 
ograniczenie działalności, zgodnie z 
procedurą doradczą ustanowioną w art. 
13 ust. 2, uwzględniając w szczególności 
kryteria z załącznika II. Komisja 
przekazuje swoją decyzję do wiadomości 



PE492.695v01-00 36/42 AM\908997PL.doc

PL

Rady i zainteresowanego państwa 
członkowskiego.
4. W przypadku niepodjęcia przez Komisję 
decyzji w terminie sześciu miesięcy od 
otrzymania informacji, o której mowa w 
ust. 2, właściwy organ może wykonać 
planowaną decyzję o ograniczeniu 
działalności.

Or. de

Uzasadnienie

Przepis ten jest niepotrzebny i stanowi nieuzasadnioną ingerencję w uprawnienia państw 
członkowskich. O ograniczeniach działalności i ochronie przed hałasem muszą decydować 
państwa członkowskie w oparciu o warunki na miejscu i skutki lokalne. Ponadto w wyniku 
tego wniosku należy się raczej spodziewać opóźnień (por. decyzję Izby ds. Europejskich 
niemieckiego Bundesratu, druk nr 799/11 z dnia 7 lutego 2012 r.).

Poprawka 115
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na wniosek państwa członkowskiego 
lub z inicjatywy własnej oraz bez 
uszczerbku dla toczącej się procedury 
odwoławczej Komisja może szczegółowo 
zbadać decyzję o ograniczeniu działalności 
przed wdrożeniem takiego ograniczenia. 
Komisja może zawiesić decyzję, jeżeli w 
jej opinii nie spełnia ona wymogów 
określonych w niniejszym rozporządzeniu 
lub jest niezgodna z prawem unijnym.

1. Na wniosek państwa członkowskiego, 
zainteresowanej strony lub z inicjatywy 
własnej oraz bez uszczerbku dla toczącej 
się procedury odwoławczej Komisja może 
szczegółowo zbadać decyzję o 
ograniczeniu działalności przed 
wdrożeniem takiego ograniczenia. Komisja 
może zawiesić decyzję, jeżeli w jej opinii 
nie spełnia ona wymogów określonych w 
niniejszym rozporządzeniu lub jest 
niezgodna z prawem unijnym, chyba że 
właściwy organ wprowadził ograniczenie 
działalności w wyniku procedury 
mediacyjnej lub innego postępowania 
prowadzącego do pozasądowego 
rozstrzygnięcia sporu.

Or. de
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Poprawka 116
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na wniosek państwa członkowskiego
lub z inicjatywy własnej oraz bez 
uszczerbku dla toczącej się procedury 
odwoławczej Komisja może szczegółowo 
zbadać decyzję o ograniczeniu działalności 
przed wdrożeniem takiego ograniczenia.
Komisja może zawiesić decyzję, jeżeli w 
jej opinii nie spełnia ona wymogów 
określonych w niniejszym rozporządzeniu 
lub jest niezgodna z prawem unijnym.

1. Na wniosek państwa członkowskiego 
oraz bez uszczerbku dla toczącej się 
procedury odwoławczej Komisja może 
szczegółowo zbadać decyzję o 
ograniczeniu działalności przed 
wdrożeniem takiego ograniczenia. Komisja 
może zawiesić decyzję, jeżeli w jej opinii 
nie spełnia ona wymogów określonych w 
niniejszym rozporządzeniu lub jest 
niezgodna z prawem unijnym.

Or. en

Poprawka 117
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zmian definicji samolotu zawartej w 
art. 2 pkt 3 oraz definicji samolotu 
marginalnie zgodnego zawartej w art. 2 
pkt 4;

skreślona

Or. en

Poprawka 118
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zmian i uaktualnień norm certyfikacji 
hałasu przewidzianych w art. 4 i 8; oraz 
procedury certyfikacyjnej przewidzianej w 
art. 6 ust. 1;

skreślona

Or. en

Poprawka 119
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zmian metody i sprawozdania 
technicznego, o których mowa w 
załączniku I.

c) zmian metody i sprawozdania 
technicznego, o których mowa w art. 6 ust. 
2.

Or. de

Poprawka 120
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. de

Poprawka 121
Andrea Zanoni

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja 3 – punkt 1 – podpunkt 1.1



AM\908997PL.doc 39/42 PE492.695v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.1 Opis portu lotniczego zawierający 
informacje o jego wielkości, 
umiejscowieniu, otoczeniu, 
charakterystyce i natężeniu ruchu 
lotniczego.

1.1 Opis portu lotniczego zawierający 
informacje o jego wielkości, 
umiejscowieniu, otoczeniu, 
charakterystyce i natężeniu ruchu 
lotniczego oraz potencjalnych elementach 
szczególnego i łącznego wpływu i 
zagrożenia pod względem poziomu hałasu, 
w świetle warunków terytorialnych i 
środowiskowych.

Or. it

Poprawka 122
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. de

Poprawka 123
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – ustęp 1 – punkt 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a) zmiana wartości nieruchomości z 
powodu poziomu emisji hałasu;

Or. de

Poprawka 124
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – ustęp 1 – punkt 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b) wpływ na kryteria lokalizacji w 
okolicach portów lotniczych;

Or. de

Poprawka 125
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – ustęp 1 – punkt 4 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4c) wpływ na warunki pracy w portach 
lotniczych;

Or. de

Poprawka 126
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – ustęp 1 – punkt 4 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4d) wpływ na transport drogowy i 
kolejowy;

Or. de

Poprawka 127
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – ustęp 1 – punkt 4 e (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4e) wpływ na koszty zewnętrzne;

Or. de

Poprawka 128
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto właściwe organy mogą należycie 
uwzględnić następujące czynniki:

skreślony

1) zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców 
okolic portu lotniczego;
2) zrównoważenie środowiskowe, w tym 
współzależność hałasu i emisji;
3) bezpośredni, pośredni i katalityczny 
wpływ na zatrudnienie.

Or. de

Uzasadnienie

Wykreślić zdanie: „Ponadto właściwe organy mogą należycie uwzględnić następujące 
czynniki:” i pozostawić punkty 1), 2) i 3). Punkty te są równie ważne co punkty wymienione 
wyżej i dlatego należy je uwzględnić.

Poprawka 129
Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – ustęp 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) bezpośredni, pośredni i katalityczny 
wpływ na zatrudnienie.

3) bezpośredni, pośredni i katalityczny 
wpływ na zatrudnienie, w szczególności w 
sektorach dotkniętych przez ruch lotniczy.
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Or. en

Poprawka 130
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – ustęp 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) bezpośredni, pośredni i katalityczny
wpływ na zatrudnienie.

3) bezpośredni i pośredni wpływ na 
zatrudnienie.

Or. de

Uzasadnienie

Słowo „katalityczny” sugeruje, że ocena może dotyczyć jedynie pozytywnego wpływu na 
zatrudnienie. Ocena opłacalności powinna jednak uwzględniać również ewentualny 
negatywny wpływ zwiększenia przepustowości.


