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Alteração 51
Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento
Título 1

Texto da Comissão Alteração

Proposta de regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativo ao 
estabelecimento de regras e procedimentos 
para a introdução de restrições de operação 
relacionadas com o ruído nos aeroportos da 
União no âmbito de uma abordagem 
equilibrada e que revoga a 
Diretiva 2002/30/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho

Proposta de diretiva do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa ao 
estabelecimento de regras e procedimentos 
para a introdução de restrições de operação 
relacionadas com o ruído nos aeroportos da 
União no âmbito de uma abordagem 
equilibrada e que revoga a 
Diretiva 2002/30/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho

Or. en

Alteração 52
Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O desenvolvimento sustentável é um 
dos principais objetivos da política comum 
dos transportes. Isto requer uma 
abordagem integrada, cujo objetivo é 
garantir o funcionamento eficaz dos 
sistemas de transportes da União e a 
proteção do ambiente.

(1) O desenvolvimento sustentável é um 
dos principais objetivos da política comum 
dos transportes. Isto requer uma 
abordagem integrada, cujo objetivo é 
garantir o funcionamento eficaz dos 
sistemas de transportes da União, em 
paralelo com a proteção do ambiente e a 
saúde dos cidadãos.

Or. en

Alteração 53
Andrea Zanoni
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Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O desenvolvimento sustentável dos 
transportes aéreos requer a adoção de 
medidas destinadas a reduzir os danos 
causados pelas emissões sonoras de 
aeronaves em aeroportos com problemas 
de ruído específicos. Um grande número de 
cidadãos da UE está exposto a elevados 
níveis de ruído, que podem ter efeitos 
negativos na saúde.

(2) O desenvolvimento sustentável dos 
transportes aéreos requer a adoção de 
medidas destinadas a reduzir os danos 
causados pelas emissões sonoras de 
aeronaves em aeroportos e nas suas 
imediações com problemas de ruído 
específicos, à luz dos potenciais cenários 
de impacto e risco cumulativo, atuais e 
futuros. Um grande número de cidadãos da 
UE está exposto a elevados níveis de ruído, 
que podem ter efeitos negativos na saúde, 
especialmente no caso de voos noturnos.

Or. it

Alteração 54
Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A Resolução A33/7 da Organização da 
Aviação Civil Internacional (ICAO) define 
o conceito de «abordagem equilibrada» da 
gestão do ruído e estabelece um método 
coerente para solucionar a questão das 
emissões sonoras das aeronaves. A 
«abordagem equilibrada» da ICAO deve
continuar a ser a base da regulamentação 
do ruído no setor da aviação, enquanto 
ramo de atividade mundial. A abordagem 
equilibrada reconhece, e não prejudica, o 
valor das obrigações legais relevantes, dos 
acordos existentes, das leis em vigor e das 
políticas postas em prática. A incorporação 
das regras internacionais da abordagem 
equilibrada no presente regulamento 
deverá diminuir substancialmente os riscos 
de litígios internacionais, caso as 

(4) A Resolução A33/7 da Organização da 
Aviação Civil Internacional (ICAO) define 
o conceito de «abordagem equilibrada» da 
gestão do ruído e estabelece um método 
coerente para solucionar a questão das 
emissões sonoras das aeronaves. A 
«abordagem equilibrada» centra-se em 
quatro elementos principais: redução do 
ruído na fonte; medidas de ordenamento e 
gestão do território; procedimentos 
operacionais de redução do ruído; e 
restrições de operação das aeronaves. 
Estes princípios devem continuar a ser a 
base da regulamentação do ruído no setor 
da aviação, enquanto ramo de atividade 
mundial. A abordagem equilibrada 
reconhece, e não prejudica, o valor das 
obrigações legais relevantes, dos acordos 
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transportadoras aéreas de países terceiros 
sejam afetadas pelas restrições de operação 
relacionadas com o ruído.

existentes, das leis em vigor e das políticas 
postas em prática. A incorporação das 
regras internacionais da abordagem 
equilibrada no presente regulamento 
deverá diminuir substancialmente os riscos 
de litígios internacionais, caso as 
transportadoras aéreas de países terceiros 
sejam afetadas pelas restrições de operação 
relacionadas com o ruído.

Or. en

Alteração 55
Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A introdução, caso a caso, de restrições 
de operação pelos Estados-Membros nos 
aeroportos da União, embora limite a 
capacidade, pode contribuir para 
melhorar o ambiente sonoro nas 
imediações dos aeroportos. É, todavia, 
suscetível de introduzir distorções da 
concorrência ou de prejudicar a eficiência 
da rede aérea da União em geral através 
de uma utilização ineficiente da 
capacidade existente. Uma vez que os 
objetivos não podem ser suficientemente 
realizados pelos Estados-Membros e 
podem ser, por conseguinte, atingidos de 
modo mais eficaz pela União, graças à 
adoção de regras harmonizadas para a 
introdução de restrições de operação no 
quadro do processo de gestão do ruído, a 
UE pode adotar medidas em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia. Em conformidade com o 
princípio da proporcionalidade, 
consagrado no mesmo artigo, o presente 
regulamento não excede o necessário 

(6) A introdução de restrições de operação 
pelos Estados-Membros nos aeroportos da 
União deve ser feita caso a caso. Não é 
adequado utilizar uma abordagem única 
uma vez que não existem dois aeroportos 
iguais. É importante definir objetivos 
locais em relação aos quais as partes 
interessadas tenham desempenhado um 
papel crucial na seleção.
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para alcançar esses objetivos. Esse 
método harmonizado não impõe objetivos 
de qualidade do ambiente acústico, que 
continuam a decorrer da Diretiva 
2002/49/CE ou de outras regras 
europeias, nacionais ou locais, nem 
interfere na escolha das medidas em 
concreto.

Or. en

Alteração 56
Andrea Zanoni

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Embora as avaliações do ruído devam 
ser regularmente efetuadas, só devem 
conduzir à adoção de medidas adicionais 
de redução do ruído se a combinação de 
medidas de atenuação do ruído em vigor 
não atingir os objetivos pretendidos.

(7) Embora as avaliações do ruído devam 
ser regularmente efetuadas, só devem 
conduzir à adoção de medidas adicionais 
de redução do ruído se a combinação de 
medidas de atenuação do ruído em vigor 
não atingir os objetivos pretendidos. A 
adoção de medidas adicionais de redução 
de ruído deve ser feita no seguimento de 
um processo sistemático de 
acompanhamento e controlo ambiental e 
basear-se numa abordagem conservadora 
com o objetivo de identificar rapidamente 
as eventuais medidas corretivas de gestão 
e/ou operacionais (MBCA – Monitoring 
Based Corrective Actions).  

Or. it

Alteração 57
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Considerando 7
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Texto da Comissão Alteração

(7) Embora as avaliações do ruído devam 
ser regularmente efetuadas, só devem 
conduzir à adoção de medidas adicionais 
de redução do ruído se a combinação de 
medidas de atenuação do ruído em vigor 
não atingir os objetivos pretendidos.

(7) Embora as avaliações do ruído devam 
ser regularmente efetuadas, só devem 
conduzir à adoção de medidas adicionais 
de redução do ruído se a combinação de 
medidas de atenuação do ruído em vigor 
ou as medidas estabelecidas na Diretiva 
2002/49/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 25 de junho de 2002, 
relativa à avaliação e gestão do ruído 
ambiente1 não atingirem os objetivos 
pretendidos.
__________________
1 JO L 189, 18.7.2002, p. 12.

Or. en

Alteração 58
Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A suspensão das medidas de atenuação 
do ruído é importante para evitar 
consequências indesejadas para a 
segurança da aviação, a capacidade 
aeroportuária e a concorrência. Embora um 
processo de recurso contra restrições de 
operação relacionadas com o ruído possa 
incidir sobre os objetivos de redução do 
ruído, os métodos de avaliação e a seleção 
de medidas eficazes em termos de custos, o 
recurso não pode suspender a sua 
aplicação. Por conseguinte, a Comissão 
deve poder utilizar, muito antes da 
execução dessas medidas, o direito de 
controlo e suspender as medidas 
suscetíveis de terem consequências 
indesejáveis ou irreversíveis. Reconhece-se 
ainda que a suspensão deve ser temporária.

(9) A suspensão das medidas de atenuação 
do ruído é importante para evitar 
consequências indesejadas para a 
segurança da aviação, a capacidade 
aeroportuária e a concorrência. Embora um 
processo de recurso contra restrições de 
operação relacionadas com o ruído possa 
incidir sobre os objetivos de redução do 
ruído, os métodos de avaliação e a seleção 
de medidas eficazes em termos de custos, o 
recurso não pode suspender a sua 
aplicação. No entanto, a autoridade 
competente ou a instância de recurso 
independente do Estado-Membro, visadas 
na presente Diretiva, tem o poder de
suspender as medidas suscetíveis de terem 
consequências indesejáveis ou 
irreversíveis. Reconhece-se ainda que a 
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suspensão deve ser temporária.

Or. en

Alteração 59
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) As avaliações do ruído devem basear-
se nas informações disponíveis e 
assegurar a fiabilidade dessas informações 
e a sua acessibilidade para as autoridades 
competentes e as partes interessadas. As 
autoridades competentes devem dotar-se 
dos instrumentos de monitorização e 
aplicação necessários.

(10) De acordo com a Diretiva 
2002/49/CE, as avaliações do ruído devem 
basear-se em critérios objetivos e 
mensuráveis, comuns a todos os 
Estados-Membros. Essas informações 
devem ser fiáveis, obtidas de forma 
transparente e comparável, e ser 
acessíveis para todas as partes 
interessadas.

As avaliações devem incluir a 
monitorização dos últimos 
desenvolvimentos tecnológicos e 
intercâmbios de conhecimentos sobre as 
descobertas mais recentes no que se refere 
aos procedimentos a aplicar.
As autoridades competentes devem 
dotar-se dos instrumentos de monitorização 
e aplicação necessários.

As medições do ruído devem ser 
realizadas ou supervisionadas por 
entidades externas e independentes da 
entidade gestora do tráfego aéreo.

Or. de

Alteração 60
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Considerando 10
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Texto da Comissão Alteração

(10) As avaliações do ruído devem basear-
se nas informações disponíveis e 
assegurar a fiabilidade dessas 
informações e a sua acessibilidade para 
as autoridades competentes e as partes 
interessadas. As autoridades competentes 
devem dotar-se dos instrumentos de 
monitorização e aplicação necessários.

(10) As avaliações do ruído devem 
basear-se em critérios objetivos e 
mensuráveis, comuns a todos os 
Estados-Membros e ser acessíveis para 
todas as partes interessadas. As autoridades 
competentes devem dotar-se dos 
instrumentos de monitorização e aplicação 
necessários. As medições do ruído devem 
ser realizadas ou supervisionadas por 
entidades externas e independentes da 
entidade gestora do tráfego aéreo, após 
consulta da população local.

Or. de

Alteração 61
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) É reconhecido que os 
Estados-Membros têm decidido as 
restrições de operação relacionadas com o 
ruído em conformidade com a legislação 
nacional e com base em métodos de 
avaliação do ruído aceites a nível nacional, 
os quais poderão não ser (ainda) totalmente 
coerentes com o método descrito no 
Documento 29 da Conferência Europeia da 
Aviação Civil, «Report on Standard 
Method of Computing Noise Contours 
around Civil Airports», nem utilizar as 
informações internacionalmente 
reconhecidas sobre o nível de ruído das 
aeronaves. Contudo, a eficiência e a 
eficácia de uma restrição de operação, 
juntamente com a eficiência e a eficácia do 
plano de ação de que essa restrição faça 
parte, devem ser avaliadas em 
conformidade com os métodos prescritos

(11) É reconhecido que os 
Estados-Membros têm decidido as 
restrições de operação relacionadas com o 
ruído em conformidade com a legislação 
nacional e com base em métodos de 
avaliação do ruído aceites a nível nacional, 
os quais poderão não ser (ainda) totalmente 
coerentes com o método descrito no 
Documento 29 da Conferência Europeia da 
Aviação Civil, «Report on Standard 
Method of Computing Noise Contours 
around Civil Airports», nem utilizar as 
informações internacionalmente 
reconhecidas sobre o nível de ruído das 
aeronaves. Contudo, a eficiência e a 
eficácia de uma restrição de operação, 
juntamente com a eficiência e a eficácia do 
plano de ação de que essa restrição faça 
parte, devem ser avaliadas em 
conformidade com métodos baseados no 
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no Documento 29 da CEAC e na 
abordagem equilibrada da ICAO. Deste 
modo, os Estados-Membros devem 
adaptar as suas avaliações das restrições 
de operação contidas na legislação 
nacional de modo a assegurar a total 
conformidade com o Documento 29 da 
CEAC.

Documento 29 da CEAC e na abordagem 
equilibrada da ICAO. Esta avaliação está 
atualmente a ser realizada no contexto da 
revisão da Diretiva 2002/49/CE.

Or. de

Alteração 62
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) O presente ato legislativo trata 
unicamente do ruído dos aviões. O 
impacto das emissões de poluentes 
resultantes da operação de aeronaves e as 
medidas para as reduzir não são nele
regulamentados. As normas e 
procedimentos aplicáveis às restrições de 
exploração relacionadas com as emissões 
devem ser fixados noutro ato legislativo.

Or. de

Alteração 63
Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Favorecer a realização de objetivos 
específicos de redução do ruído ambiente, 
estabelecidos pela regulamentação da 
União, nacional e local, e avaliar a sua 

(a) Favorecer a realização de objetivos 
específicos de redução do ruído ambiente, 
estabelecidos pela regulamentação da 
União, nacional e local, e avaliar a sua 
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interdependência com outros objetivos 
ambientais, a nível de cada aeroporto;

interdependência com objetivos 
económicos e sociais e com outros 
objetivos ambientais, a nível de cada 
aeroporto;

Or. en

Alteração 64
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Permitir a seleção das medidas de 
atenuação do ruído mais eficazes em 
termos de custos, de acordo com a 
abordagem equilibrada, de modo a realizar 
o desenvolvimento sustentável da 
capacidade da rede aeroportuária e de 
gestão do tráfego aéreo numa perspetiva 
porta a porta.

(b) Permitir a seleção das medidas de 
atenuação do ruído mais eficazes, tendo em 
conta a saúde e os aspetos económicos, de 
acordo com a abordagem equilibrada, de 
modo a realizar o desenvolvimento 
sustentável da capacidade da rede 
aeroportuária e de gestão do tráfego aéreo 
numa perspetiva porta a porta.

Or. de

Alteração 65
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Permitir a seleção das medidas de 
atenuação do ruído mais eficazes em 
termos de custos, de acordo com a 
abordagem equilibrada, de modo a realizar 
o desenvolvimento sustentável da 
capacidade da rede aeroportuária e de 
gestão do tráfego aéreo numa perspetiva 
porta a porta.

(b) Permitir a seleção das medidas de 
atenuação do ruído mais eficazes, a fim de, 
no respeito da abordagem equilibrada,
obter uma melhor proteção das zonas 
residenciais contra o ruído, compatível 
com um desenvolvimento sustentável da 
capacidade da rede aeroportuária e de 
gestão do tráfego aéreo numa perspetiva 
porta a porta

Or. de
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Justificação

Para além do cumprimento dos objetivos de atenuação do ruído, é essencial uma melhor 
proteção das zonas residenciais contra o ruído.

Alteração 66
Andrea Zanoni

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Assegurar a transparência das 
consultas e dos processos em que 
participem as partes interessadas, 
incluindo através da utilização de 
sistemas informáticos inovadores em 
linha que possibilitam a comunicação de 
dados e informações ambientais e que 
permitam ao público efetuar eventuais 
críticas, a fim de atingir a maior 
transparência possível, em conformidade 
com o artigo 6.º da Diretiva 2011/92/UE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
13 de dezembro de 2011, relativa à 
avaliação dos efeitos de determinados 
projetos públicos e privados no ambiente1. 
__________________
1 JO L 26, 28.1.2012, p. 1.

Or. it

Alteração 67
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) "centro de tráfego aéreo": um 
aeroporto e a respetiva área de impacto;
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Or. de

Justificação

A avaliação do ruído das aeronaves não deve restringir-se ao mero aeroporto. A título de 
exemplo, nas grandes aglomerações urbanas os cidadãos protestam contra os segmentos 
mais ruidosos das rotas de descolagem e de aterragem. Restringir o âmbito de aplicação do 
regulamento ao mero aeroporto e, eventualmente, às suas zonas de proteção contra o ruído, é 
uma medida ultrapassada que os cidadãos afetados rejeitariam.

Alteração 68
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2-B) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-B) "Área de impacto», a zona em redor 
do aeroporto no interior da qual os 
valores-limite são excedidos; a área de 
impacto engloba as rotas de descolagem e 
de aterragem;

Or. de

Justificação

A avaliação do ruído das aeronaves não deve restringir-se ao mero aeroporto. A título de 
exemplo, nas grandes aglomerações urbanas os cidadãos protestam contra os segmentos 
mais ruidosos das rotas de descolagem e de aterragem. Restringir o âmbito de aplicação do 
regulamento ao mero aeroporto e, eventualmente, às suas zonas de proteção contra o ruído, é 
uma medida ultrapassada que os cidadãos afetados rejeitariam.

Alteração 69
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) «Abordagem equilibrada»: o método 
segundo o qual é analisado de forma 

(2) «Abordagem equilibrada»: o método 
segundo o qual é analisado de forma 
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homogénea o conjunto de medidas 
aplicáveis, designadamente a redução do 
ruído das aeronaves na fonte, medidas de 
ordenamento e gestão do território, 
procedimentos operacionais de redução do 
ruído e restrições de operação, com vista a 
resolver o problema de ruído da forma 
mais eficaz em termos de custos em cada 
aeroporto.

homogénea o conjunto de medidas 
aplicáveis, designadamente a redução do 
ruído das aeronaves na fonte, medidas de 
ordenamento e gestão do território, 
procedimentos operacionais de redução do 
ruído e restrições de operação, com vista a 
resolver o problema de ruído da forma 
mais eficaz em termos de custos em cada 
aeroporto, a fim de salvaguardar a saúde 
dos cidadãos residentes nas imediações.

Or. en

Alteração 70
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) «Abordagem equilibrada»: o método 
segundo o qual é analisado de forma 
homogénea o conjunto de medidas 
aplicáveis, designadamente a redução do 
ruído das aeronaves na fonte, medidas de 
ordenamento e gestão do território, 
procedimentos operacionais de redução do 
ruído e restrições de operação, com vista a 
resolver o problema de ruído da forma
mais eficaz em termos de custos em cada 
aeroporto.

(3) «Abordagem equilibrada»: o método 
segundo o qual é analisado de forma 
homogénea o conjunto de medidas 
aplicáveis, designadamente a redução do 
ruído das aeronaves na fonte, medidas de 
ordenamento e gestão do território, 
procedimentos operacionais de redução do 
ruído e restrições de operação, com vista a 
resolver o problema de ruído em cada 
aeroporto tomando em consideração tanto 
a saúde como os aspetos económicos.

Or. de

Alteração 71
Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) «Aeronaves marginalmente 
conformes»: aeronaves civis que respeitem 

(4) «Aeronaves marginalmente 
conformes»: aeronaves civis que respeitem 
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os valores-limite de certificação 
estabelecidos no anexo 16, volume 1, parte 
II, capítulo 3, da Convenção sobre a 
Aviação Civil Internacional (Convenção de 
Chicago) numa margem cumulativa 
inferior a 10EPNdB (ruído efetivamente 
percebido em decibéis - Effective 
Perceived Noise in decibels), em que a 
margem cumulativa é o valor expresso em 
EPNdB obtido somando as diferentes 
margens (ou seja, a diferença entre o nível 
de ruído certificado e o nível de ruído 
máximo autorizado) aplicáveis a em cada 
um dos três pontos de referência para a 
medição do ruído definidos no anexo 16, 
volume 1, parte II, capítulo 4 da 
Convenção de Chicago;

os valores-limite de certificação 
estabelecidos no anexo 16, volume 1, parte 
II, capítulo 3, da Convenção sobre a 
Aviação Civil Internacional (Convenção de 
Chicago) numa margem cumulativa 
inferior a 8EPNdB (ruído efetivamente 
percebido em decibéis - Effective 
Perceived Noise in decibels), em que a 
margem cumulativa é o valor expresso em 
EPNdB obtido somando as diferentes 
margens (ou seja, a diferença entre o nível 
de ruído certificado e o nível de ruído 
máximo autorizado) aplicáveis a em cada 
um dos três pontos de referência para a 
medição do ruído definidos no anexo 16, 
volume 1, parte II, capítulo 4 da 
Convenção de Chicago;

Or. en

Alteração 72
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

(6) «Medidas relativas ao ruído»: qualquer 
medida que afete o ambiente sonoro nas 
imediações de aeroportos e a que os 
princípios da abordagem equilibrada da 
ICAO sejam aplicáveis, incluindo outras 
operações não operacionais que possam 
afetar o número de pessoas expostas às 
emissões sonoras das aeronaves;

(6) «Medidas relativas ao ruído»: qualquer 
medida que afete o ambiente sonoro nas 
imediações de aeroportos e a que os 
princípios da abordagem equilibrada 
orientada para a proibição do ruído 
excessivo sejam aplicáveis, incluindo 
outras operações não operacionais que 
possam afetar o número de pessoas 
expostas às emissões sonoras das 
aeronaves;

Or. de

Justificação

O objetivo do presente regulamento é aplicar restrições de operação relacionadas com o 
ruído coerentes com a abordagem equilibrada. É duvidoso que esta abordagem da ICAO, que 
se baseia na relação custo-eficácia, possa ser considerada equilibrada no contexto da 
proteção contra o ruído com base no direito fundamental à integridade física. Por 
conseguinte, propõe-se o princípio da proporcionalidade.
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Alteração 73
Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) «Partes interessadas»: quaisquer
pessoas que sejam afetadas ou 
beneficiárias de qualquer procedimento 
ou iniciativa proposta no que respeita a 
medidas de redução de ruído, incluindo 
restrições de operação, ou que tenham um 
legítimo interesse na adoção das referidas 
medidas.

Or. en

Alteração 74
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 7-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) "Grupos de interesse": pessoas 
singulares ou coletivas afetadas ou 
beneficiadas pela adoção ou não adoção 
de medidas de atenuação do ruído, 
incluindo restrições de operação, ou que 
tenham um interesse legítimo na 
aplicação dessas medidas;

Or. de

Alteração 75
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 3 – título



AM\908997PT.doc 17/41 PE492.695v03-00

PT

Texto da Comissão Alteração

Autoridades competentes Autoridades competentes, consulta e 
direito de recurso legal

Or. de

Alteração 76
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Antes da adoção de restrições de 
operação, as partes interessadas devem 
ser ouvidas no âmbito de um processo de 
consulta.

Or. de

Justificação

Embora a proposta de regulamento retome, da Diretiva 2002/30/CE, a criação da autoridade 
competente responsável pelas restrições de operação e de uma instância independente 
encarregada de apreciar as reclamações, não estabelece um direito de consulta e de recurso 
contra a decisão de impor restrições de operação. Este facto dá a impressão de que o 
procedimento de revisão administrativa está a ser integralmente substituído por um 
procedimento de reclamação.

Alteração 77
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Os Estados-Membros devem garantir 
o direito de recorrer a meios legais contra 
as medidas aplicadas pela autoridade 
competente, em conformidade com as leis 



PE492.695v03-00 18/41 AM\908997PT.doc

PT

e procedimentos nacionais aplicáveis.

Or. de

Justificação

Embora a proposta de regulamento retome, da Diretiva 2002/30/CE, a criação da autoridade 
competente responsável pelas restrições de operação e de uma instância independente 
encarregada de apreciar as reclamações, não estabelece um direito de consulta e de recurso 
contra a decisão de impor restrições de operação. Este facto dá a impressão de que o 
procedimento de revisão administrativa está a ser integralmente substituído por um 
procedimento de reclamação.

Alteração 78
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) identificar as medidas aplicáveis para 
reduzir o impacto do ruído;

(c) identificar as medidas aplicáveis para 
reduzir o impacto do ruído, incluindo uma 
utilização mais eficaz das faixas horárias 
existentes mediante a introdução de 
aeronaves maiores, uma redução do 
número de voos de ligação, que são 
dispendiosos e ocupam faixas horárias, e 
uma maior concentração em rotas "ponto 
a ponto", a fim de reduzir o número de 
voos de ligação operados com aeronaves 
de pequeno porte;

Or. de

Alteração 79
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) avaliar a relação custo-eficácia Suprimido
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provável das medidas aplicáveis;

Or. de

Justificação

O requisito de avaliar a relação custo-eficácia provável das medidas aplicáveis surge antes 
da escolha das medidas, restringindo-a de forma inaceitável, pelo que é suprimido.

Alteração 80
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) avaliar a relação custo-eficácia
provável das medidas aplicáveis;

(d) avaliar a eficácia provável das medidas 
aplicáveis em relação ao objetivo 
ambiental fixado;

Or. de

Alteração 81
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) escolher as medidas; (e) escolher as medidas de proteção contra 
o ruído mais eficazes

Or. de

Alteração 82
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea g)
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Texto da Comissão Alteração

(g) decidir sobre as medidas e prever uma 
notificação suficiente;

(g) decidir sobre as medidas e delas 
informar a Comissão;

Or. de

Justificação

Por razões de subsidiariedade, o requisito de notificação é substituído pela comunicação de 
informações à Comissão. Torna-se assim claro que se trata de um ato de informação 
voluntário, que não são retiradas competências às autoridades nacionais e que as decisões 
tomadas com base em considerações de caráter regional não são postas em causa.

Alteração 83
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem, ao tomar 
medidas relativas ao ruído, analisar a 
seguinte combinação de medidas 
aplicáveis, a fim de determinar a 
combinação de medidas mais eficaz em 
termos de custos:

Os Estados-Membros devem, ao escolher 
as medidas relativas ao ruído, analisar 
nomeadamente: 

Or. de

Alteração 84
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) medidas de ordenamento e gestão do 
território;

(b) medidas de ordenamento regional e 
gestão do território;

Or. de
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Alteração 85
Andrea Zanoni

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) medidas de ordenamento e gestão do 
território;

(b) medidas de ordenamento e gestão do 
território, nomeadamente a necessidade de 
que as medidas desenvolvidas nestas fases 
sejam adotadas com base em resultados e 
dados objetivos de:

Or. it

Alteração 86
Andrea Zanoni

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea b) – travessão 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

- a avaliação de eventuais cenários de 
impacto e de riscos cumulativos tendo em 
conta condições de base e previsões;

Or. it

Alteração 87
Andrea Zanoni

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea b) – travessão 2 (novo)

Texto da Comissão Alteração

- a aplicação de medidas de 
acompanhamento e controlo avançadas, 
como sejam as MBCA, que possibilitem a 
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verificação dos efetivos níveis de impacto 
e a adoção rápida de medidas corretivas 
de gestão e/ou de operação

Or. it

Alteração 88
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) procedimentos operacionais de redução 
do ruído;

(c) procedimentos operacionais de redução 
do ruído, que incluam a orientação das 
rotas de aterragem e descolagem;

Or. de

Alteração 89
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) restrições de capacidade e redução 
da dimensão do aeroporto;

Or. de

Alteração 90
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) restrições de operação, não aplicadas 
como um primeiro recurso.

(d) restrições de operação.
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Or. de

Justificação

A prática tem demonstrado que as restrições de operação têm de ser, muitas vezes, as 
primeiras medidas tomadas para, de forma rápida e eficaz, proteger as zonas residenciais e 
outras áreas afetadas contra o ruído dos aviões.

Alteração 91
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) restrições de operação, não aplicadas 
como um primeiro recurso.

(d) restrições de operação.

Or. en

Alteração 92
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) restrições de operação, não aplicadas 
como um primeiro recurso.

(d) restrições de operação, após análise 
cuidadosa das medidas referidas nas 
alíneas a) a c).

Or. de

Alteração 93
Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

(d) restrições de operação, não aplicadas 
como um primeiro recurso.

(d) restrições de operação, quando não 
existir uma alternativa viável.

Or. en

Alteração 94
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As medidas ou a combinação de 
medidas adotadas nos termos do presente 
regulamento em relação a um determinado 
aeroporto não devem ser mais restritivas do 
que o necessário para atingir os objetivos 
de redução do ruído fixados para esse 
aeroporto. As restrições de operação não 
devem estabelecer discriminações com 
base na nacionalidade, na identidade ou na 
atividade dos operadores de aeronaves.

5. As medidas ou a combinação de 
medidas adotadas nos termos do presente 
regulamento em relação a um determinado 
aeroporto não devem ser mais restritivas do 
que o necessário para atingir os objetivos 
sanitários e ambientais de redução do 
ruído fixados para esse aeroporto. As 
restrições de operação não devem 
estabelecer discriminações com base na 
nacionalidade, na identidade ou na 
atividade dos operadores de aeronaves.

Or. de

Alteração 95
Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As medidas ou a combinação de 
medidas adotadas nos termos do presente 
regulamento em relação a um determinado 
aeroporto não devem ser mais restritivas do 
que o necessário para atingir os objetivos 
de redução do ruído fixados para esse 
aeroporto. As restrições de operação não 

5. As medidas ou a combinação de 
medidas adotadas nos termos do presente 
regulamento em relação a um determinado 
aeroporto não devem ser mais restritivas do 
que o necessário para atingir os objetivos 
de redução do ruído fixados para esse 
aeroporto e o desenvolvimento da região 
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devem estabelecer discriminações com 
base na nacionalidade, na identidade ou na 
atividade dos operadores de aeronaves.

por este servida. As restrições de operação 
não devem estabelecer discriminações com 
base na nacionalidade, na identidade ou na 
atividade dos operadores de aeronaves.

Or. en

Alteração 96
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As medidas ou a combinação de 
medidas adotadas nos termos do presente 
regulamento em relação a um determinado 
aeroporto não devem ser mais restritivas 
do que o necessário para atingir os 
objetivos de redução do ruído fixados para 
esse aeroporto. As restrições de operação 
não devem estabelecer discriminações 
com base na nacionalidade, na identidade 
ou na atividade dos operadores de 
aeronaves.

5. As medidas ou a combinação de 
medidas adotadas nos termos do presente 
regulamento em relação a um determinado 
aeroporto devem ser adequadas para, pelo 
menos, atingir os objetivos ambientais de 
redução do ruído fixados para esse 
aeroporto. 

Or. de

Alteração 97
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As medidas ou a combinação de 
medidas adotadas nos termos do presente 
regulamento em relação a um determinado 
aeroporto não devem ser mais restritivas do 
que o necessário para atingir os objetivos 
de redução do ruído fixados para esse 
aeroporto. As restrições de operação não 
devem estabelecer discriminações com 

5. As medidas ou a combinação de 
medidas adotadas nos termos do presente 
regulamento em relação a um determinado 
aeroporto não devem ser mais restritivas do 
que o necessário para respeitar as 
orientações da OMS sobre ruído noturno 
para a Europa e para atingir os objetivos 
de redução do ruído fixados para esse 
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base na nacionalidade, na identidade ou na 
atividade dos operadores de aeronaves.

aeroporto. As restrições de operação não 
devem estabelecer discriminações com 
base na nacionalidade, na identidade ou na 
atividade dos operadores de aeronaves.

Or. en

Alteração 98
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades competentes devem 
utilizar o método, os indicadores e as 
informações descritos no anexo I na 
avaliação da poluição sonora atual e futura.

2. As autoridades competentes devem 
utilizar o método, os indicadores e as 
informações descritos na Diretiva 
2002/49/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 25 de junho de 2002 relativa 
à avaliação e gestão do ruído ambiente1 na 
avaliação da poluição sonora atual e futura.
__________________
1 JO L 189 de 18.07.02, p. 12.

Or. de

Alteração 99
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades competentes devem 
utilizar o método, os indicadores e as 
informações descritos no anexo I na 
avaliação da poluição sonora atual e futura.

2. O método, os indicadores e as 
informações descritos no anexo I são tidos 
em conta na avaliação da poluição sonora 
atual e futura, na medida em que tal seja 
apropriado para as restrições de operação 
propostas e as características do 
aeroporto.

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

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Quando a avaliação da poluição sonora 
revelar que são necessárias novas medidas 
para atingir ou manter o nível dos objetivos 
de redução do ruído, as autoridades 
competentes devem tomar devidamente em 
conta a contribuição de cada tipo de 
medida no âmbito da abordagem 
equilibrada, em conformidade com o 
anexo I.

3. Quando a avaliação da poluição sonora 
revelar que são necessárias novas medidas 
para atingir ou manter o nível dos objetivos 
de redução do ruído, as autoridades 
competentes devem tomar devidamente em 
conta a contribuição de cada tipo de 
medida no âmbito da abordagem 
equilibrada.

Or. de

Alteração 101
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As autoridades competentes devem 
assegurar a criação, ao nível adequado, de 
uma instância de cooperação técnica entre 
o operador do aeroporto, o operador de 
aeronave e o prestador de serviços de 
navegação aérea, relativamente às ações 
por que estes operadores são responsáveis 
e tendo devidamente em conta a 
interdependência entre as medidas para 
atenuar o ruído e as medidas para reduzir 
as emissões. Os membros dessa instância 
de cooperação técnica devem consultar 
regularmente a população local ou os 
seus representantes, e fornecer 
informações e aconselhamento técnicos 
sobre as medidas de atenuação do ruído 

4. As autoridades competentes devem criar 
um fórum de consulta que englobe o
operador do aeroporto, o operador de 
aeronave, representantes do prestador de 
serviços de navegação aérea e 
representantes da população residente nas 
proximidades do aeroporto. Serão 
debatidas neste fórum as medidas de 
planeamento, de caráter técnico e de 
organização tendentes a atenuar o ruído e 
a reduzir as emissões.
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às autoridades competentes.

Or. de

Justificação

Melhoria e simplificação linguística. Além disso, tem-se em conta a crítica frequente, 
segundo a qual as pessoas afetadas pelo ruído dos aviões só marginalmente são consultados 
e, ainda por cima, unicamente pelos representantes do setor aéreo.

Alteração 102
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As autoridades competentes devem 
assegurar a criação, ao nível adequado, de 
uma instância de cooperação técnica entre 
o operador do aeroporto, o operador de 
aeronave e o prestador de serviços de 
navegação aérea, relativamente às ações 
por que estes operadores são responsáveis 
e tendo devidamente em conta a 
interdependência entre as medidas para 
atenuar o ruído e as medidas para reduzir 
as emissões. Os membros dessa instância 
de cooperação técnica devem consultar 
regularmente a população local ou os seus 
representantes, e fornecer informações e 
aconselhamento técnicos sobre as medidas 
de atenuação do ruído às autoridades 
competentes.

4. As autoridades competentes devem 
assegurar a criação, ao nível adequado, de 
uma instância de cooperação técnica entre 
o operador do aeroporto, o operador de 
aeronave e o prestador de serviços de 
navegação aérea, relativamente às ações 
por que estes operadores são responsáveis 
e tendo devidamente em conta a 
interdependência entre as medidas para 
atenuar o ruído e as medidas para reduzir 
as emissões. Os membros dessa instância 
de cooperação técnica devem consultar 
regularmente os grupos de interesse, e 
fornecer informações e aconselhamento 
técnicos sobre as medidas de atenuação do 
ruído às autoridades competentes. Só serão 
adotadas medidas após consulta aos 
grupos de interesse.

Or. de

Alteração 103
Marina Yannakoudakis
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As autoridades competentes devem 
assegurar a criação, ao nível adequado, de 
uma instância de cooperação técnica entre 
o operador do aeroporto, o operador de 
aeronave e o prestador de serviços de 
navegação aérea, relativamente às ações 
por que estes operadores são responsáveis 
e tendo devidamente em conta a 
interdependência entre as medidas para 
atenuar o ruído e as medidas para reduzir 
as emissões. Os membros dessa instância 
de cooperação técnica devem consultar 
regularmente a população local ou os seus 
representantes, e fornecer informações e 
aconselhamento técnicos sobre as medidas 
de atenuação do ruído às autoridades 
competentes.

4. As autoridades competentes devem 
assegurar a criação, ao nível adequado, de 
uma instância de cooperação técnica entre
o operador do aeroporto, o operador de 
aeronave e o prestador de serviços de 
navegação aérea, relativamente às ações 
por que estes operadores são responsáveis 
e tendo devidamente em conta a 
interdependência entre as medidas para 
atenuar o ruído e as medidas para reduzir 
as emissões. Os membros dessa instância 
de cooperação técnica devem consultar 
regularmente a população local, empresas, 
instituições públicas e outras partes 
interessadas, ou os seus representantes, e 
fornecer informações e aconselhamento 
técnicos sobre as medidas de atenuação do 
ruído às autoridades competentes.

Or. en

Alteração 104
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As autoridades competentes devem 
avaliar a relação custo-eficácia das novas 
medidas, referidas no n.º 3, em 
conformidade com o anexo II. Uma 
alteração mínima de ordem técnica a uma 
medida existente sem implicações 
substanciais na capacidade ou nas 
operações não é considerada como uma 
nova restrição de operação.

5. As autoridades competentes devem 
avaliar a relação custo-eficácia das novas 
medidas no contexto dos planos de ação 
para gerir os problemas e efeitos do ruído 
previstos na Diretiva 2002/49/CE. Uma 
alteração mínima de ordem técnica a uma 
medida existente sem implicações 
substanciais na capacidade ou nas 
operações não é considerada como uma 
nova restrição de operação.

Or. de
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Alteração 105
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As autoridades competentes devem 
avaliar a relação custo-eficácia das novas 
medidas, referidas no n.º 3, em 
conformidade com o anexo II. Uma 
alteração mínima de ordem técnica a uma 
medida existente sem implicações 
substanciais na capacidade ou nas 
operações não é considerada como uma 
nova restrição de operação.

5. As autoridades competentes devem 
avaliar a relação custo-eficácia das novas 
medidas, referidas no n.º 3, tomando em 
consideração as informações contidas no
anexo II. 

Or. de

Justificação

Não é razoável que as autoridades competentes sejam obrigadas a dar prioridade à 
avaliação da relação custo-eficácia. Especificar que a avaliação deve ser conforme com o 
Anexo II excluiria abordagens mais flexíveis.

Alteração 106
Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 6 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) representantes das empresas locais, 
autoridades regionais e locais e partes 
interessadas públicas e privadas;

Or. en

Alteração 107
Theodoros Skylakakis
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 6 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) representantes de empresas 
localizadas nas imediações dos aeroportos 
cujas atividades sejam afetadas pelo 
tráfego aéreo e pelo funcionamento do 
aeroporto;

Or. en

Alteração 108
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 6 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) organizações que tenham por 
objetivo a proteção do ambiente; 

Or. en

Alteração 109
Andrea Zanoni

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. As autoridades competentes devem 
acompanhar e monitorizar a aplicação das 
medidas de atenuação do ruído e tomar 
medidas consoante o necessário. Elas 
devem assegurar o fornecimento regular de 
informações relevantes à população local 
residente nas imediações dos aeroportos.

7. As autoridades competentes devem 
acompanhar e monitorizar a aplicação das 
medidas de atenuação do ruído e tomar 
medidas consoante o necessário. Elas 
devem assegurar o fornecimento regular de 
informações relevantes à população local 
residente nas imediações dos aeroportos 
relativamente aos critérios utilizados na 
avaliação prévia de potenciais cenários de 
impacto e de risco ambiental e de saúde 
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pública, bem como às medidas de 
acompanhamento e controlo ambientais 
adotadas ou a adotar.

Or. it

Alteração 110
Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. As autoridades competentes devem 
acompanhar e monitorizar a aplicação das 
medidas de atenuação do ruído e tomar 
medidas consoante o necessário. Elas 
devem assegurar o fornecimento regular
de informações relevantes à população 
local residente nas imediações dos 
aeroportos.

7. As autoridades competentes devem 
acompanhar e monitorizar a aplicação das 
medidas de atenuação do ruído e tomar 
medidas consoante o necessário. Elas 
devem assegurar a disponibilização em 
linha de informações relevantes, 
permitindo, assim, à população local 
residente nas imediações dos aeroportos e 
a outras partes interessadas em aceder 
livremente às informações.

Or. en

Alteração 111
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os dados devem ser armazenados numa 
base de dados central e colocados à 
disposição das autoridades competentes, 
dos operadores de aeronaves, dos 
prestadores de serviços de navegação aérea 
e dos operadores de aeroportos para fins 
operacionais.

4. Os dados devem ser armazenados numa 
base de dados central e colocados à 
disposição das autoridades competentes, 
dos operadores de aeronaves, dos 
prestadores de serviços de navegação 
aérea, dos operadores de aeroportos para 
fins operacionais e do público num 
formato facilmente acessível.
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Or. en

Alteração 112
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 8

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8 Suprimido
Países em desenvolvimento
1. As autoridades competentes podem 
isentar as aeronaves marginalmente 
conformes registadas em países em 
desenvolvimento das restrições de 
operação relacionadas com o ruído, desde 
que essas aeronaves:
(e) tenham obtido certificação que ateste a 
sua conformidade às normas acústicas 
constantes do anexo 16, volume 1, 
capítulo 3, da Convenção de Chicago;
(f) tenham sido utilizadas na União no 
período de cinco anos anterior à entrada 
em vigor do presente regulamento, 
tenham estado registadas nesse país em 
desenvolvimento e continuem a ser 
exploradas por uma pessoa singular ou 
coletiva estabelecida nesse país.
2. Caso um Estado-Membro conceda uma 
isenção prevista no n.º 1, deve informar 
imediatamente as autoridades 
competentes dos outros Estados-Membros 
e a Comissão das isenções que tenha 
concedido.

Or. sv

Alteração 113
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 2 – alínea b-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(b-A) aeronaves utilizadas em ações 
humanitárias

Or. de

Alteração 114
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10 Suprimido
Direito de controlo
1. A pedido de um Estado-Membro ou por 
sua própria iniciativa, e sem prejuízo de 
um processo de recurso pendente, a 
Comissão pode proceder ao controlo da 
decisão relativa a uma restrição de 
operação, antes da sua aplicação. Caso a 
Comissão considere que a decisão não 
obedece aos requisitos estabelecidos no 
presente regulamento, ou que, de outra 
forma, infringe o direito da União, pode 
suspender a decisão.
2. As autoridades competentes devem 
fornecer à Comissão informações que 
demonstrem a conformidade com o 
disposto no presente Regulamento.
3. A Comissão decidirá nos termos do 
procedimento consultivo a que se refere o 
artigo 13.º, n.º 2, se a autoridade 
competente em causa pode ou não 
prosseguir com a introdução da restrição 
de operação. A Comissão comunicará a 
sua decisão ao Conselho e ao 
Estado-Membro em causa.
4. Caso a Comissão não tenha adotado 
uma decisão no prazo de seis meses a 
contar da receção das informações a que 
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se refere o n.º 2, a autoridade competente 
pode aplicar a decisão prevista sobre uma 
restrição de operação.

Or. de

Justificação

Esta disposição é supérflua e representa uma intrusão injustificada nas competências dos 
Estados-Membros, já que estes devem continuar a tomar as decisões sobre restrições 
operacionais e proteção contra o ruído, em função das circunstâncias e do impacto a nível 
local. Além disso, a proposta é suscetível de causar atrasos processuais (ver a decisão 
tomada pela Câmara dos Assuntos Europeus, do Bundesrat alemão, documento 799/11 de 7 
de Fevereiro de 2012).

Alteração 115
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A pedido de um Estado-Membro ou por 
sua própria iniciativa, e sem prejuízo de 
um processo de recurso pendente, a 
Comissão pode proceder ao controlo da 
decisão relativa a uma restrição de 
operação, antes da sua aplicação. Caso a 
Comissão considere que a decisão não 
obedece aos requisitos estabelecidos no 
presente regulamento, ou que, de outra 
forma, infringe o direito da União, pode 
suspender a decisão.

1. A pedido de um Estado-Membro ou de 
um grupo de interesse ou por sua própria 
iniciativa, e sem prejuízo de um processo 
de recurso pendente, a Comissão pode 
proceder ao controlo da decisão relativa a 
uma restrição de operação, antes da sua 
aplicação. Caso a Comissão considere que 
a decisão não obedece aos requisitos 
estabelecidos no presente regulamento, ou 
que, de outra forma, infringe o direito da 
União, pode suspender a decisão, a menos 
que a autoridade competente tenha 
imposto restrições de operação na 
sequência de um processo de mediação ou 
de outro tipo de procedimento 
extrajudicial de resolução de litígios.

Or. de
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Alteração 116
Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A pedido de um Estado-Membro ou por 
sua própria iniciativa, e sem prejuízo de 
um processo de recurso pendente, a 
Comissão pode proceder ao controlo da 
decisão relativa a uma restrição de 
operação, antes da sua aplicação. Caso a 
Comissão considere que a decisão não 
obedece aos requisitos estabelecidos no 
presente regulamento, ou que, de outra 
forma, infringe o direito da União, pode 
suspender a decisão.

1. A pedido de um Estado-Membro e sem 
prejuízo de um processo de recurso 
pendente, a Comissão pode proceder ao 
controlo da decisão relativa a uma restrição 
de operação, antes da sua aplicação. Caso a 
Comissão considere que a decisão não 
obedece aos requisitos estabelecidos no 
presente regulamento, ou que, de outra 
forma, infringe o direito da União, pode 
suspender a decisão.

Or. en

Alteração 117
Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento
Artigo 11 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) alterações às definições de aeronave, 
constante do artigo 2.º, n.º 3, e de 
aeronaves marginalmente conformes, 
constante do artigo 2.º, n.º 4;

Suprimido

Or. en

Alteração 118
Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento
Artigo 11 – parágrafo 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) alterações e atualizações das normas 
de certificação de ruído previstas nos 
artigos 4.º e 8.º; e do procedimento de 
certificação previsto no artigo 6.º, n.º 1;

Suprimido

Or. en

Alteração 119
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Proposta de regulamento
Artigo 11 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) alterações do método e do relatório 
técnico definidos no anexo I.

(c) alterações do método e do relatório 
técnico definidos no artigo 6.º, n.º 2.

Or. de

Alteração 120
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Proposta de regulamento
Anexo I

Texto da Comissão Alteração

Este anexo é suprimido.

Or. de

Alteração 121
Andrea Zanoni

Proposta de regulamento
Anexo I – secção 3  – ponto 1 – subponto 1.1



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

PT

Texto da Comissão Alteração

1.1 Descrição do aeroporto, incluindo 
informações sobre a sua dimensão, 
localização, imediações, volume e 
composição do tráfego aéreo.

1.1 Descrição do aeroporto, incluindo 
informações sobre a sua dimensão, 
localização, imediações, volume e 
composição do tráfego aéreo e dos 
potenciais fatores de impacto e risco 
específicos e cumulativos, em termos de 
nível de ruído, tendo em conta o contexto 
territorial e ambiental.

Or. it

Alteração 122
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Proposta de regulamento
Anexo II

Texto da Comissão Alteração

Este anexo é suprimido.

Or. de

Alteração 123
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Anexo II – parágrafo 1 – ponto 4-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A) As alterações no valor dos imóveis 
provocadas pelo ruído;

Or. de

Alteração 124
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Anexo II – parágrafo 1 – ponto 4-B) (novo)
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Texto da Comissão Alteração

4-B) Os efeitos nos critérios de 
estabelecimento de empresas na 
proximidade de aeroportos;

Or. de

Alteração 125
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Anexo II – parágrafo 1 – ponto 4-C) (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-C) Os efeitos nas condições de trabalho 
em aeroportos;

Or. de

Alteração 126
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Anexo II – parágrafo 1 – ponto 4-D) (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-D) Os efeitos no transporte rodoviário e 
ferroviário;

Or. de

Alteração 127
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Anexo II – parágrafo 1 – ponto 4-E) (novo)
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Texto da Comissão Alteração

4-E) As repercussões nos custos externos;

Or. de

Alteração 128
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Anexo II – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Além disso, as autoridades competentes 
podem ter devidamente em conta os 
seguintes fatores:

1) A saúde e a segurança da população 
local residente nas imediações do 
aeroporto;

1) A saúde e a segurança da população 
local residente nas imediações do 
aeroporto;

2) A sustentabilidade ambiental, incluindo 
a interdependência entre o ruído e as 
emissões;

2) A sustentabilidade ambiental, incluindo 
a interdependência entre o ruído e as 
emissões;

3) Os efeitos diretos, indiretos e catalíticos
sobre o emprego.

3) Os efeitos diretos, indiretos e catalíticos 
sobre o emprego.

Or. de

Justificação

A frase introdutória deve ser suprimida. Mas as alíneas 1), 2) e 3) tratam de matérias pontos 
importantes, pelo que devem ser mantidas.

Alteração 129
Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Anexo II – parágrafo 2 – ponto 3
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Texto da Comissão Alteração

3) Os efeitos diretos, indiretos e catalíticos 
sobre o emprego.

3) Os efeitos diretos, indiretos e catalíticos 
sobre o emprego, em particular nos 
setores afetados pelo tráfego aéreo.

Or. en

Alteração 130
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Anexo II – parágrafo 2 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3) Os efeitos diretos, indiretos e catalíticos
sobre o emprego.

3) Os efeitos diretos e indiretos sobre o 
emprego.

Or. de

Justificação

A utilização do termo "catalíticos" faz com que a avaliação só possa ter em conta efeitos 
positivos no emprego. No entanto, a avaliação de custo-eficácia também deve ter em conta os 
efeitos negativos de um aumento das capacidades. O termo "efeitos", sendo neutro, implica 
ambas as possibilidades.


