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Amendamentul 51
Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Titlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de 
stabilire a normelor și a procedurilor cu 
privire la introducerea restricțiilor de 
operare referitoare la zgomot pe 
aeroporturile din Uniune în cadrul unei 
abordări echilibrate și de abrogare a 
Directivei 2002/30/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului

Propunere de
DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de 
stabilire a normelor și a procedurilor cu 
privire la introducerea restricțiilor de 
operare referitoare la zgomot pe 
aeroporturile din Uniune în cadrul unei 
abordări echilibrate și de abrogare a 
Directivei 2002/30/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului

Or. en

Amendamentul 52
Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un obiectiv esențial al politicii comune 
în domeniul transporturilor este 
dezvoltarea durabilă. Aceasta presupune o 
abordare integrată, menită să garanteze atât
funcționarea eficientă a sistemelor de 
transport din Uniune, cât și protecția 
mediului.

(1) Un obiectiv esențial al politicii comune 
în domeniul transporturilor este 
dezvoltarea durabilă. Aceasta presupune o 
abordare integrată, menită să garanteze 
funcționarea eficientă a sistemelor de 
transport din Uniune, alături de protecția 
mediului și de sănătatea cetățenilor.

Or. en

Amendamentul 53
Andrea Zanoni
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Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Dezvoltarea durabilă a transportului 
aerian presupune adoptarea unor măsuri 
menite să reducă inconvenientele acustice 
semnificative produse de aeronave pe 
aeroporturile care au probleme deosebite 
de zgomot. Un număr mare de cetățeni UE 
sunt expuși la niveluri sonore ridicate, care 
pot conduce la efecte negative asupra 
sănătății.

(2) Dezvoltarea durabilă a transportului 
aerian presupune adoptarea unor măsuri 
menite să reducă inconvenientele acustice 
semnificative produse de aeronave pe 
aeroporturile care au probleme deosebite 
de zgomot și în jurul acestora, având în 
vedere scenariile privind impactul și 
riscurile cumulate actuale și viitoare. Un 
număr mare de cetățeni UE sunt expuși la 
niveluri sonore ridicate, care pot conduce 
la efecte negative asupra sănătății, în 
special în cazul zborurilor de noapte.

Or. it

Amendamentul 54
Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Rezoluția A33/7 a Organizației Aviației 
Civile Internaționale (OACI) introduce 
conceptul de „abordare echilibrată” a 
gestionării zgomotului și stabilește o 
metodă coerentă de abordare a zgomotului 
produs de aeronave. „Abordarea 
echilibrată” a OACI trebuie să rămână 
fundamentul reglementării zgomotului în 
sectorul aviației, în calitate de industrie 
globală. „Abordarea echilibrată” 
recunoaște valoarea obligațiilor juridice 
relevante, a acordurilor existente, a 
legislației în vigoare și a politicilor stabilite 
și nu aduce atingere acestora. Încorporarea 
normelor internaționale din „abordarea 
echilibrată” în prezentul regulament trebuie 
să diminueze în mod substanțial riscurile 
de diferende internaționale în cazul în care 

(4) Rezoluția A33/7 a Organizației Aviației 
Civile Internaționale (OACI) introduce 
conceptul de „abordare echilibrată” a 
gestionării zgomotului și stabilește o 
metodă coerentă de abordare a zgomotului 
produs de aeronave. „Abordarea 
echilibrată” se concentrează asupra a 
patru elemente principale: reducerea 
zgomotului la sursă; planificarea și 
gestionarea terenului; proceduri 
operaționale de reducere a zgomotului; 
restricții de operare pentru aeronave. 
Aceste principii trebuie să rămână 
fundamentul reglementării zgomotului în 
sectorul aviației, în calitate de industrie 
globală. „Abordarea echilibrată” 
recunoaște valoarea obligațiilor juridice 
relevante, a acordurilor existente, a 



AM\908997RO.doc 5/41 PE492.695v03-00

RO

transportatorii aerieni din țările terțe pot fi 
afectați de restricțiile de operare referitoare 
la zgomot.

legislației în vigoare și a politicilor stabilite 
și nu aduce atingere acestora. Încorporarea 
normelor internaționale din „abordarea 
echilibrată” în prezentul regulament trebuie 
să diminueze în mod substanțial riscurile 
de diferende internaționale în cazul în care 
transportatorii aerieni din țările terțe pot fi 
afectați de restricțiile de operare referitoare 
la zgomot.

Or. en

Amendamentul 55
Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Introducerea de către statele membre a 
unor restricții de operare în aeroporturile 
din Uniune, în funcție de fiecare caz 
individual, în pofida faptului că limitează 
capacitatea, poate contribui la 
îmbunătățirea nivelului de zgomot în 
vecinătatea aeroporturilor. Cu toate 
acestea, există posibilitatea ca aceasta să 
denatureze concurența sau să afecteze 
eficiența generală a rețelei aviatice a 
Uniunii, prin utilizarea ineficientă a 
capacității existente. Deoarece obiectivele 
nu pot fi realizate în mod satisfăcător de 
către statele membre și, prin urmare, pot 
fi mai bine îndeplinite de Uniune prin 
adoptarea unor norme armonizate privind 
introducerea restricțiilor de operare, ca 
parte a procesului de gestionare a 
zgomotului, Uniunea poate adopta măsuri 
în conformitate cu principiul 
subsidiarității, prevăzut la articolul 5 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene. În conformitate cu principiul 
proporționalității, stabilit la articolul 
menționat anterior, prezentul regulament 
nu depășește ceea ce este necesar pentru 

(6) Introducerea de către statele membre a 
unor restricții de operare în aeroporturile 
din Uniune ar trebui realizată în funcție de 
fiecare caz individual. O abordare 
universală nu este adecvată, întrucât 
niciun aeroport nu este identic cu altul. 
Este important să se stabilească obiective
locale, la selectare cărora părțile 
interesate au jucat un rol esențial.
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realizarea acestor obiective. O astfel de 
metodă armonizată nu impune obiective 
de calitate a zgomotului, care continuă să 
derive din Directiva 2002/49/CE sau din 
alte norme europene, naționale sau 
locale, și nu impune alegerea concretă a 
măsurilor.

Or. en

Amendamentul 56
Andrea Zanoni

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În timp ce evaluările de zgomot trebuie 
să aibă loc în mod regulat, acestea trebuie 
să conducă la măsuri de reducere a 
zgomotului suplimentare numai în cazul în 
care combinația actuală de măsuri de 
reducere a zgomotului nu permite atingerea 
obiectivelor de reducere a zgomotului.

(7) În timp ce evaluările de zgomot trebuie 
să aibă loc în mod regulat, acestea trebuie 
să conducă la măsuri de reducere a 
zgomotului suplimentare numai în cazul în 
care combinația actuală de măsuri de 
reducere a zgomotului nu permite atingerea 
obiectivelor de reducere a zgomotului. 
Măsurile suplimentare de reducere a 
zgomotului ar trebui elaborate în urma 
unui proces sistematic de monitorizare și 
control al mediului și ar trebui să se 
bazeze pe o abordare conservatoare care 
să vizeze identificarea promptă a 
măsurilor corective bazate pe 
monitorizare (MBCA) privind gestionarea 
și/sau operarea necesare. 

Or. it

Amendamentul 57
Satu Hassi

Propunere de regulament
Considerentul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În timp ce evaluările de zgomot trebuie 
să aibă loc în mod regulat, acestea trebuie 
să conducă la măsuri de reducere a 
zgomotului suplimentare numai în cazul în 
care combinația actuală de măsuri de 
reducere a zgomotului nu permite atingerea 
obiectivelor de reducere a zgomotului.

(7) În timp ce evaluările de zgomot trebuie 
să aibă loc în mod regulat, acestea trebuie 
să conducă la măsuri de reducere a 
zgomotului suplimentare numai în cazul în 
care combinația actuală de măsuri de 
reducere a zgomotului sau măsurile 
stabilite în conformitate cu Directiva 
2002/49/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 25 iunie 2002 privind 
evaluarea și gestiunea zgomotului 
ambiental1 nu permit atingerea 
obiectivelor de reducere a zgomotului.

__________________
1 JO L 189, 18.7.2002, p. 12

Or. en

Amendamentul 58
Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Suspendarea măsurilor de atenuare a 
zgomotului este importantă pentru evitarea 
consecințelor nedorite asupra siguranței 
aviației, asupra capacității aeroportuare și 
asupra concurenței. În timp ce o procedură 
de recurs împotriva restricțiilor de operare 
referitoare la zgomot se poate referi la 
obiectivele, metodele de evaluare și 
selectarea unor măsuri eficiente din punct 
de vedere al costurilor pentru reducerea 
zgomotului, recursul nu suspendă punerea 
acestora în aplicare. Prin urmare, Comisia 
trebuie să își poată utiliza dreptul de 
control și să suspende măsurile 
susceptibile să aibă consecințe nedorite sau 
ireversebile, cu mult înainte de 
implementarea acestora. Se recunoaște că 

(9) Suspendarea măsurilor de atenuare a 
zgomotului este importantă pentru evitarea 
consecințelor nedorite asupra siguranței 
aviației, asupra capacității aeroportuare și 
asupra concurenței. În timp ce o procedură 
de recurs împotriva restricțiilor de operare 
referitoare la zgomot se poate referi la 
obiectivele, metodele de evaluare și 
selectarea unor măsuri eficiente din punct 
de vedere al costurilor pentru reducerea 
zgomotului, recursul nu suspendă punerea 
acestora în aplicare. Cu toate acestea, 
autoritatea competentă sau instanța 
independentă de recurs din statul 
membru, menționată în prezenta 
directivă, are competența de a suspenda 
măsurile susceptibile să aibă consecințe 
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suspendarea trebuie să fie valabilă o 
perioadă limitată.

nedorite sau ireversibile. Se recunoaște că 
suspendarea trebuie să fie valabilă o 
perioadă limitată.

Or. en

Amendamentul 59
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Evaluările de zgomot trebuie să se 
bazeze pe informații disponibile existente 
și să se asigure că aceste informații sunt
fiabile și accesibile pentru autoritățile 
competente și părțile interesate. 
Autoritățile competente trebuie să 
implementeze instrumentele de 
monitorizare și de aplicare necesare.

(10) În conformitate cu Directiva 
2002/49/CE, evaluările de zgomot trebuie 
să se bazeze pe criterii obiective și 
măsurabile comune tuturor statelor 
membre. Aceste informații trebuie să fie
fiabile, obținute în mod transparent, 
comparabile și accesibile tuturor părților
interesate.

Evaluările ar trebui să includă 
monitorizarea celor mai recente evoluții 
tehnologice și schimburi de noi 
descoperiri privind procedurile care 
urmează a fi aplicate.
Autoritățile competente trebuie să 
implementeze instrumentele de 
monitorizare și de aplicare necesare.

Evaluările de zgomot ar trebui să fie 
realizate sau supravegheate de agenții 
externe independente față de operatorul 
de aeroport.

Or. de

Amendamentul 60
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Considerentul 10



AM\908997RO.doc 9/41 PE492.695v03-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Evaluările de zgomot trebuie să se 
bazeze pe informații disponibile existente 
și să se asigure că aceste informații sunt
fiabile și accesibile pentru autoritățile 
competente și părțile interesate. 
Autoritățile competente trebuie să 
implementeze instrumentele de 
monitorizare și de aplicare necesare.

(10) Evaluările de zgomot trebuie să se 
bazeze pe criterii obiective și măsurabile 
comune tuturor statelor membre. Acestea 
ar trebui să fie accesibile tuturor părților 
interesate. Autoritățile competente trebuie
să implementeze instrumentele de 
monitorizare și de aplicare necesare. 
Evaluările de zgomot ar trebui să implice 
consultarea locuitorilor din zonă și să fie 
realizate sau supravegheate de agenții 
externe independente față de operatorul 
de aeroport.

Or. de

Amendamentul 61
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Se recunoaște faptul că statele 
membre au stabilit anumite restricții de 
operare referitoare la zgomot în 
conformitate cu legislația națională, pe 
baza metodelor privitoare la zgomot 
recunoscute la nivel național, care este 
posibil să nu fie (încă) pe deplin 
compatibile cu metoda descrisă în 
documentul 29 din raportul conferinței 
europene în domeniul aviației civile 
privind Standard Method for Computing 
Noise Contours around Civil Airports 
(metodă standard de calculare a 
contururilor de zgomot în jurul 
aeroporturilor civile) și să nu utilizeze 
informațiile privind performanța acustică a 
aeronavelor recunoscute la nivel 
internațional. Cu toate acestea, eficiența și 
eficacitatea unei restricții de operare, 
împreună cu eficiența și eficacitatea 

(11) Se recunoaște faptul că statele 
membre au stabilit anumite restricții de 
operare referitoare la zgomot în 
conformitate cu legislația națională, pe 
baza metodelor privitoare la zgomot 
recunoscute la nivel național, care este 
posibil să nu fie (încă) pe deplin 
compatibile cu metoda descrisă în 
documentul 29 din raportul conferinței 
europene în domeniul aviației civile 
privind Standard Method for Computing 
Noise Contours around Civil Airports 
(metodă standard de calculare a 
contururilor de zgomot în jurul 
aeroporturilor civile) și să nu utilizeze 
informațiile privind performanța acustică a 
aeronavelor recunoscute la nivel 
internațional. Cu toate acestea, eficiența și 
eficacitatea unei restricții de operare, 
împreună cu eficiența și eficacitatea 
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planului de acțiune relevant din care face 
parte restricția trebuie să fie evaluate în 
conformitate cu metoda prevăzută în
documentul 29 al CEAC și în „abordarea 
echilibrată” a OACI. În consecință, statele 
membre trebuie să își adapteze evaluarea 
restricțiilor de operare în legislațiile 
naționale în vederea respectării integrale 
a documentului 29 al CEAC.

planului de acțiune relevant din care face 
parte restricția trebuie să fie evaluate în 
conformitate cu metode care se bazează pe
documentul 29 al CEAC și pe „abordarea 
echilibrată” a OACI. Această evaluare se 
desfășoară în prezent în contextul 
revizuirii Directivei 2002/49/CE.

Or. de

Amendamentul 62
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Acest act legislativ vizează doar 
zgomotul produs de aeronave. Nu 
încearcă să reglementeze impactul 
emisiilor poluante cauzate de exploatarea 
aeronavelor și măsurile de reducere a 
acestor emisii. Normele și procedurile 
care reglementează restricțiile de operare 
referitoare la emisii ar trebui stabilite 
într-un act legislativ distinct.

Or. de

Amendamentul 63
Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să faciliteze realizarea obiectivelor 
specifice de reducere a zgomotului de 
mediu, astfel cum sunt prevăzute în 
normele Uniunii, în cele naționale și în cele 

(a) să faciliteze realizarea obiectivelor 
specifice de reducere a zgomotului de 
mediu, astfel cum sunt prevăzute în 
normele Uniunii, în cele naționale și în cele 
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locale, precum și să evalueze 
interdependența cu alte obiective de mediu, 
la nivelul fiecărui aeroport;

locale, precum și să evalueze 
interdependența cu obiective economice, 
sociale și cu alte obiective de mediu, la 
nivelul fiecărui aeroport;

Or. en

Amendamentul 64
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să permită alegerea măsurilor de 
reducere a zgomotului cele mai eficiente 
din punct de vedere al costurilor, în 
conformitate cu „abordarea echilibrată”, 
astfel încât să se garanteze dezvoltarea 
durabilă a aeroportului și a capacității 
rețelei de management al traficului aerian, 
într-o perspectivă „gate-to-gate”.

(b) să permită alegerea măsurilor de 
reducere a zgomotului cele mai eficiente,
ținând seama atât de aspectele legate de 
sănătate, cât și de cele economice, în 
conformitate cu „abordarea echilibrată”, 
astfel încât să se garanteze dezvoltarea 
durabilă a aeroportului și a capacității 
rețelei de management al traficului aerian, 
într-o perspectivă „gate-to-gate”.

Or. de

Amendamentul 65
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să permită alegerea măsurilor de 
reducere a zgomotului cele mai eficiente
din punct de vedere al costurilor, în 
conformitate cu „abordarea echilibrată”, 
astfel încât să se garanteze dezvoltarea 
durabilă a aeroportului și a capacității 
rețelei de management al traficului aerian, 
într-o perspectivă „gate-to-gate”.

(b) să permită alegerea măsurilor eficiente 
de reducere a zgomotului, astfel încât să se 
ajungă, ținând cont de „abordarea 
echilibrată”, la o mai bună protecție 
fonică a zonei în cauză, în concordanță 
cu dezvoltarea durabilă a aeroportului și a 
capacității rețelei de management al 
traficului aerian.
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Or. de

Justificare

Pe lângă atingerea obiectivelor privind reducerea zgomotului, o mai bună protecție fonică a 
zonei în cauză este esențială.

Amendamentul 66
Andrea Zanoni

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera b a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) să garanteze transparența 
consultărilor și a proceselor în care sunt 
implicate părțile interesate, inclusiv prin 
utilizarea sistemelor inovatoare de 
informare online, care fac posibilă 
diseminarea datelor și a informațiilor 
legate de mediu și oferă publicului 
posibilitatea de a formula critici, în 
vederea obținerii nivelului maxim de 
transparență posibil, respectând 
prevederile articolului 6 din Directiva 
2011/92/UE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 13 decembrie 2011 
privind evaluarea efectelor anumitor 
proiecte publice și private asupra 
mediului1. 
__________________
1 JO L 26, 28.1.2012, p. 1.

Or. it

Amendamentul 67
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) „centru de trafic aerian” înseamnă 
aeroportul și zona sa de impact;

Or. de

Justificare

Evaluarea zgomotului aeronavelor nu trebuie să se limiteze la aeroportul în sine. De 
exemplu, protestele organizate de grupurile de presiune din aglomerările urbane se axează pe 
secțiunile cele mai zgomotoase ale rutelor de decolare și aterizare. Limitarea domeniului de 
aplicare al regulamentului la aeroport și probabil la zonele sale de protecție fonică 
reprezintă o abordare depășită care ar fi respinsă de locuitorii din zonă afectați.

Amendamentul 68
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) „zonă de impact” înseamnă zona din 
jurul aeroportului în cadrul căreia sunt 
depășite valorile-limită de emisii sonore 
locale; zona de impact include rutele de 
decolare și aterizare;

Or. de

Justificare

Evaluarea zgomotului aeronavelor nu trebuie să se limiteze la aeroportul în sine. De 
exemplu, protestele organizate de grupurile de presiune din aglomerările urbane se axează pe 
secțiunile cele mai zgomotoase ale rutelor de decolare și aterizare. Limitarea domeniului de 
aplicare al regulamentului la aeroport și probabil la zonele sale de protecție fonică 
reprezintă o abordare depășită care ar fi respinsă de locuitorii din zonă afectați.

Amendamentul 69
Satu Hassi

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „abordare echilibrată” înseamnă metoda 
prin care gama de măsuri disponibile, 
constând în reducerea zgomotului 
aeronavei la sursă, amenajarea și 
gestionarea terenului, procedurile 
operaționale de reducere a zgomotului și 
restricțiile de operare sunt evaluate în mod 
coerent în vederea abordării problemei 
zgomotului în modul cel mai eficient din 
punct de vedere al costurilor și individual 
pentru fiecare aeroport.

2. „abordare echilibrată” înseamnă metoda 
prin care gama de măsuri disponibile, 
constând în reducerea zgomotului 
aeronavei la sursă, amenajarea și 
gestionarea terenului, procedurile 
operaționale de reducere a zgomotului și 
restricțiile de operare sunt evaluate în mod 
coerent în vederea abordării problemei 
zgomotului în modul cel mai eficient din 
punct de vedere al costurilor și individual 
pentru fiecare aeroport, pentru a proteja 
sănătatea cetățenilor care locuiesc în 
zonele învecinate.

Or. en

Amendamentul 70
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „abordare echilibrată” înseamnă metoda 
prin care gama de măsuri disponibile, 
constând în reducerea zgomotului 
aeronavei la sursă, amenajarea și 
gestionarea terenului, procedurile 
operaționale de reducere a zgomotului și 
restricțiile de operare sunt evaluate în mod 
coerent în vederea abordării problemei 
zgomotului în modul cel mai eficient din 
punct de vedere al costurilor și individual 
pentru fiecare aeroport.

3. „abordare echilibrată” înseamnă metoda 
prin care gama de măsuri disponibile, 
constând în reducerea zgomotului 
aeronavei la sursă, amenajarea și 
gestionarea terenului, procedurile 
operaționale de reducere a zgomotului și 
restricțiile de operare sunt evaluate în mod 
coerent în vederea abordării problemei 
zgomotului individual pentru fiecare 
aeroport într-un mod care să țină seama 
atât de aspectele legate de sănătate, cât și 
de cele economice.

Or. de

Amendamentul 71
Marina Yannakoudakis
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Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „aeronavă cu o marjă mică de 
conformitate” înseamnă o aeronavă civilă 
care corespunde limitelor de certificare 
stabilite în volumul 1, partea II, capitolul 3 
din anexa 16 la Convenția privind aviația 
civilă internațională (Convenția de la 
Chicago) cu o marjă cumulată de mai puțin 
decât 10EPNdB (zgomotul perceput 
efectiv, în decibeli), obținută prin 
însumarea marjelor individuale (constând 
în diferențele dintre nivelul de zgomot 
certificat și nivelul de zgomot maxim 
admis) la fiecare din cele trei puncte de 
referință pentru măsurarea zgomotului 
definite în volumul 1, partea II, capitolul 4 
din anexa 16 la Convenția de la Chicago;

4. „aeronavă cu o marjă mică de 
conformitate” înseamnă o aeronavă civilă 
care corespunde limitelor de certificare 
stabilite în volumul 1, partea II, capitolul 3 
din anexa 16 la Convenția privind aviația 
civilă internațională (Convenția de la 
Chicago) cu o marjă cumulată de mai puțin 
decât 8EPNdB (zgomotul perceput efectiv, 
în decibeli), obținută prin însumarea 
marjelor individuale (constând în 
diferențele dintre nivelul de zgomot 
certificat și nivelul de zgomot maxim 
admis) la fiecare din cele trei puncte de 
referință pentru măsurarea zgomotului 
definite în volumul 1, partea II, capitolul 4 
din anexa 16 la Convenția de la Chicago;

Or. en

Amendamentul 72
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. „acțiune având legătură cu zgomotul” 
înseamnă orice măsură care are un impact 
asupra zgomotului din vecinătatea 
aeroporturilor, pentru care se aplică 
principiile „abordării echilibrate” a OACI, 
inclusiv alte acțiuni, diferite de cele de 
operare, care pot afecta numărul 
persoanelor expuse la zgomotul produs de 
aeronave;

6. „acțiune având legătură cu zgomotul” 
înseamnă orice măsură care are un impact 
asupra zgomotului din vecinătatea 
aeroporturilor, pentru care se aplică 
principiile „abordării echilibrate” bazate pe 
interzicerea zgomotului excesiv, inclusiv 
alte acțiuni, diferite de cele de operare, care 
pot afecta numărul persoanelor expuse la 
zgomotul produs de aeronave;

Or. de
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Justificare

Scopul regulamentului este acela de a introduce restricții de operare referitoare la zgomot 
într-un mod care să fie conform cu abordarea echilibrată. Există îndoieli privind caracterul 
echilibrat al acestei abordări a OACI, care se bazează pe rentabilitate, în contextul protecției 
fonice bazate pe dreptul fundamental la integritate fizică.  Din acest motiv, se propune 
principiul proporționalității.

Amendamentul 73
Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. „părți interesate” înseamnă orice 
persoane care sunt afectate de orice 
proceduri sau acțiuni propuse privind 
măsurile de reducere a zgomotului, 
inclusiv restricții de operare, sau care au 
beneficii de pe urma acestora sau care au 
un interes legitim în introducerea unor 
astfel de măsuri.

Or. en

Amendamentul 74
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. „grupuri de interes” înseamnă 
persoanele fizice sau juridice care sunt 
afectate de introducerea măsurilor de 
reducere a zgomotului, inclusiv a 
restricțiilor de operare, sau care ar avea 
beneficii de pe urma acestora sau care au 
un interes legitim în introducerea unor 
astfel de măsuri.



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

RO

Or. de

Amendamentul 75
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autorități competente Autorități competente, consultare și 
dreptul la inițierea de proceduri juridice

Or. de

Amendamentul 76
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Anterior adoptării restricțiilor de 
operare, are loc o procedură de 
consultare, pentru a fi audiate părțile 
implicate.

Or. de

Justificare

Cu toate că propunerea de regulament preia din Directiva 2002/30/CE măsurile privind 
autoritatea competentă responsabilă cu impunerea restricțiilor de operare și instanța 
independentă de recurs, nu prevede dreptul de a fi consultat și dreptul la inițierea 
procedurilor juridice împotriva unei decizii de impunere a restricțiilor de operare.  Acest fapt 
dă impresia că procedura de revizuire administrativă este înlocuită în întregime cu o 
procedură de recurs.

Amendamentul 77
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Statele membre garantează dreptul de 
a iniția proceduri juridice împotriva 
măsurilor puse în aplicare de către 
autoritatea competentă, în conformitate 
cu legislația și procedurile naționale 
relevante.

Or. de

Justificare

Cu toate că propunerea de regulament preia din Directiva 2002/30/CE măsurile privind 
autoritatea competentă responsabilă cu impunerea restricțiilor de operare și instanța 
independentă de recurs, nu prevede dreptul de a fi consultat și dreptul la inițierea 
procedurilor juridice împotriva unei decizii de impunere a restricțiilor de operare.  Acest fapt 
dă impresia că procedura de revizuire administrativă este înlocuită în întregime cu o 
procedură de recurs.

Amendamentul 78
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să identifice măsurile disponibile pentru 
reducerea impactului zgomotului;

(c) să identifice măsurile disponibile pentru 
reducerea impactului zgomotului, inclusiv 
utilizarea mai eficientă a sloturilor orare 
existente prin introducerea unor aeronave 
mai mari, reducerea numărului zborurilor 
de tranzit neeconomice care ocupă 
sloturile orare și o axare mai accentuată 
pe rutele directe, pentru a reduce numărul 
zborurilor de tranzit operate cu aeronave 
mici;

Or. de
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Amendamentul 79
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să evalueze raportul probabil 
costuri/beneficii al măsurilor disponibile;

eliminat

Or. de

Justificare

Cerința de a evalua raportul probabil costuri/beneficii al măsurilor disponibile ar reprezenta 
o restricție inacceptabilă a libertății de a selecta măsurile și, prin urmare, ar trebui 
eliminată.

Amendamentul 80
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să evalueze raportul probabil 
costuri/beneficii al măsurilor disponibile;

(d) să evalueze eficacitatea probabilă a 
măsurilor disponibile în lumina 
obiectivelor legate de mediu stabilite;

Or. de

Amendamentul 81
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) să selecționeze măsurile; (e) să selecționeze măsurile cele mai 
eficiente de protecție fonică;
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Or. de

Amendamentul 82
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) să ia decizii cu privire la măsuri și să 
asigure o notificare adecvată;

(g) să ia decizii cu privire la măsuri și să 
informeze Comisia cu privire la acestea;

Or. de

Justificare

Respectând principiul subsidiarității, cerința privind notificarea a fost înlocuită cu o 
procedură care implică transmiterea de informații către Comisie. Acest lucru clarifică faptul 
că este vorba despre o procedură voluntară, autoritățile naționale nu sunt private de toată 
responsabilitatea, iar deciziile luate ținând cont de aspectele regionale nu vor fi puse la 
îndoială.

Amendamentul 83
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când iau măsuri referitoare la 
zgomot, statele membre țin cont de 
următoarea combinație de măsuri 
disponibile, cu scopul de a determina 
combinația de măsuri cu cel mai bun 
raport cost/beneficii:

Atunci când decid cu privire la măsurile
referitoare la zgomot, statele membre țin 
cont, între altele, de:

Or. de

Amendamentul 84
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) planificarea și gestionarea terenului; (b) planificarea și gestionarea terenului la 
nivel regional;

Or. de

Amendamentul 85
Andrea Zanoni

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) planificarea și gestionarea terenului; (b) planificarea și gestionarea terenului, în 
special nevoia ca măsurile luate în 
această etapă să se bazeze pe rezultate 
obiective și pe date provenite din:

Or. it

Amendamentul 86
Andrea Zanoni

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b – liniuța 1 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- evaluarea potențialelor scenarii privind 
impactul și riscurile cumulate ținând cont 
de valori de referință și de previziuni;

Or. it

Amendamentul 87
Andrea Zanoni
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b – liniuța 2 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- punerea în aplicare a unor măsuri 
avansate de monitorizare și control de tip 
MBCA, care permit stabilirea nivelurilor 
reale ale impactului și luarea cu 
promptitudine a unor măsuri corective de 
gestionare și/sau operare.

Or. it

Amendamentul 88
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) proceduri operaționale de reducere a 
zgomotului;

(c) proceduri operaționale de reducere a 
zgomotului, inclusiv modificarea rutelor 
de aterizare și decolare;

Or. de

Amendamentul 89
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) restricții privind capacitatea și 
reducerea dimensiunii aeroportului;

Or. de
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Amendamentul 90
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) restricții de operare – nu ca soluție de 
primă instanță.

(d) restricții de operare.

Or. de

Justificare

Practica a demonstrat că deseori restricțiile de operare trebuie să fie primele măsuri luate 
pentru protejarea rapidă și eficientă a zonelor învecinate și a altor zone afectate împotriva 
zgomotului produs de aeronave.

Amendamentul 91
Satu Hassi

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) restricții de operare – nu ca soluție de 
primă instanță.

(d) restricții de operare.

Or. en

Amendamentul 92
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) restricții de operare – nu ca soluție de 
primă instanță.

(d) în urma luării atente în calcul în 
prealabil a măsurilor menționate la 
literele (a) – (c), restricții de operare.
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Or. de

Amendamentul 93
Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) restricții de operare – nu ca soluție de 
primă instanță.

(d) restricții de operare, atunci când nu 
există o alternativă viabilă.

Or. en

Amendamentul 94
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Măsurile sau combinația de măsuri 
luate în conformitate cu prezentul 
regulament pentru un anumit aeroport nu 
trebuie să fie mai restrictive decât este 
necesar pentru atingerea obiectivelor de 
reducere a zgomotului de mediu stabilite 
pentru respectivul aeroport. Restricțiile de 
operare sunt nediscriminatorii, în special 
pe motive de naționalitate, identitate sau 
activitate a operatorilor de aeronave.

(5) Măsurile sau combinația de măsuri 
luate în conformitate cu prezentul 
regulament pentru un anumit aeroport nu 
trebuie să fie mai restrictive decât este 
necesar pentru atingerea obiectivelor legate 
de sănătate sau de reducere a zgomotului 
de mediu stabilite pentru respectivul 
aeroport. Restricțiile de operare sunt 
nediscriminatorii, în special pe motive de 
naționalitate, identitate sau activitate a 
operatorilor de aeronave.

Or. de

Amendamentul 95
Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Măsurile sau combinația de măsuri 
luate în conformitate cu prezentul 
regulament pentru un anumit aeroport nu 
trebuie să fie mai restrictive decât este 
necesar pentru atingerea obiectivelor de 
reducere a zgomotului de mediu stabilite 
pentru respectivul aeroport. Restricțiile de 
operare sunt nediscriminatorii, în special 
pe motive de naționalitate, identitate sau 
activitate a operatorilor de aeronave.

(5) Măsurile sau combinația de măsuri 
luate în conformitate cu prezentul 
regulament pentru un anumit aeroport nu 
trebuie să fie mai restrictive decât este 
necesar pentru atingerea obiectivelor de 
reducere a zgomotului de mediu stabilite 
pentru respectivul aeroport și pentru 
dezvoltarea regiunii pe care o deservește. 
Restricțiile de operare sunt 
nediscriminatorii, în special pe motive de 
naționalitate, identitate sau activitate a 
operatorilor de aeronave.

Or. en

Amendamentul 96
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Măsurile sau combinația de măsuri 
luate în conformitate cu prezentul 
regulament pentru un anumit aeroport nu 
trebuie să fie mai restrictive decât este 
necesar pentru atingerea obiectivelor de 
reducere a zgomotului de mediu stabilite 
pentru respectivul aeroport. Restricțiile de 
operare sunt nediscriminatorii, în special 
pe motive de naționalitate, identitate sau 
activitate a operatorilor de aeronave.

(5) Măsurile sau combinația de măsuri 
luate în conformitate cu prezentul 
regulament pentru un anumit aeroport 
trebuie să fie potrivite pentru atingerea cel 
puțin a obiectivelor de reducere a 
zgomotului de mediu stabilite pentru 
respectivul aeroport. 

Or. de

Amendamentul 97
Satu Hassi

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Măsurile sau combinația de măsuri 
luate în conformitate cu prezentul 
regulament pentru un anumit aeroport nu 
trebuie să fie mai restrictive decât este 
necesar pentru atingerea obiectivelor de 
reducere a zgomotului de mediu stabilite 
pentru respectivul aeroport. Restricțiile de 
operare sunt nediscriminatorii, în special 
pe motive de naționalitate, identitate sau 
activitate a operatorilor de aeronave.

(5) Măsurile sau combinația de măsuri 
luate în conformitate cu prezentul 
regulament pentru un anumit aeroport nu 
trebuie să fie mai restrictive decât este 
necesar pentru respectarea condițiilor 
stabilite în orientările OMS privind 
zgomotul pe timp de noapte pentru 
Europa și pentru atingerea obiectivelor de 
reducere a zgomotului de mediu stabilite 
pentru respectivul aeroport. Restricțiile de 
operare sunt nediscriminatorii, în special 
pe motive de naționalitate, identitate sau 
activitate a operatorilor de aeronave.

Or. en

Amendamentul 98
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile competente utilizează 
metoda, indicatorii și informațiile descrise 
în anexa I pentru evaluarea situației 
actuale și a celei viitoare a zgomotului.

(2) Autoritățile competente utilizează 
metoda, indicatorii și informațiile descrise 
în Directiva 2002/49/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 25 iunie 
2002 privind evaluarea și gestiunea 
zgomotului ambiental1 pentru evaluarea 
situației actuale și a celei viitoare a 
zgomotului.

__________________

JO L 189, 18.7.2002, p. 12. 

Or. de

Amendamentul 99
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile competente utilizează
metoda, indicatorii și informațiile descrise
în anexa I pentru evaluarea situației 
actuale și a celei viitoare a zgomotului.

(2) Evaluarea situației actuale și a celei 
viitoare a zgomotului ține seama de 
metoda, indicatorii și informațiile stabilite
în anexa I, cu condiția ca aceasta să fie 
proporțională cu restricțiile de operare 
propuse și cu caracteristicile aeroportului.

Or. de

Amendamentul 100
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când evaluarea situației 
zgomotului arată că sunt necesare noi 
măsuri pentru a atinge sau a menține 
nivelul obiectivelor de reducere a 
zgomotului, autoritățile competente trebuie 
să țină seama de contribuția fiecărui tip de 
măsură din cadrul „abordării echilibrate”, 
în conformitate cu anexa I.

(3) Atunci când evaluarea situației 
zgomotului arată că sunt necesare noi 
măsuri pentru a atinge sau a menține 
nivelul obiectivelor de reducere a 
zgomotului, autoritățile competente trebuie 
să țină seama de contribuția fiecărui tip de 
măsură din cadrul „abordării echilibrate”.

Or. de

Amendamentul 101
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritățile competente se asigură că, 
la nivelul corespunzător, se stabilește un 
forum pentru cooperarea tehnică între

(4) Autoritățile competente stabilesc un 
forum consultativ care reunește operatorul 
de aeroport, operatorul de aeronave,
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operatorul de aeroport, operatorul de 
aeronave și furnizorul de servicii de 
navigație aeriană, pentru acțiuni de care 
sunt responsabili aceștia și ținând seama 
în mod corespunzător de interdependența 
dintre măsurile de atenuare a zgomotului 
și de reducere a emisiilor. Membrii 
acestui forum pentru cooperare tehnică se 
consultă periodic cu persoanele care 
locuiesc în zonă sau cu reprezentanții 
acestora și furnizează autorităților 
competente informații tehnice și 
consiliere cu privire la măsurile de 
reducere a zgomotului.

reprezentanți ai furnizorului de servicii de 
navigație aeriană și reprezentanți ai 
locuitorilor din zonă. În cadrul acestui 
forum se discută măsurile de planificare, 
tehnice și de organizare în vederea 
atenuării zgomotului și a reducerii 
emisiilor.

Or. de

Justificare

Îmbunătățire și simplificare de ordin lingvistic. În plus, amendamentul ține seama de criticile 
frecvente conform cărora persoanele afectate de zgomotul aeronavelor sunt consultate numai 
marginal și atunci de către reprezentanții industriei aeriene.

Amendamentul 102
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritățile competente se asigură că, la 
nivelul corespunzător, se stabilește un 
forum pentru cooperarea tehnică între 
operatorul de aeroport, operatorul de 
aeronave și furnizorul de servicii de 
navigație aeriană, pentru acțiuni de care 
sunt responsabili aceștia și ținând seama în 
mod corespunzător de interdependența 
dintre măsurile de atenuare a zgomotului și 
de reducere a emisiilor. Membrii acestui 
forum pentru cooperare tehnică se consultă 
periodic cu persoanele care locuiesc în 
zonă sau cu reprezentanții acestora și 
furnizează autorităților competente 
informații tehnice și consiliere cu privire la 

(4) Autoritățile competente se asigură că, la 
nivelul corespunzător, se stabilește un 
forum pentru cooperarea tehnică între 
operatorul de aeroport, operatorul de 
aeronave și furnizorul de servicii de 
navigație aeriană, pentru acțiuni de care 
sunt responsabili aceștia și ținând seama în 
mod corespunzător de interdependența 
dintre măsurile de atenuare a zgomotului și 
de reducere a emisiilor. Membrii acestui 
forum pentru cooperare tehnică se consultă 
periodic cu grupurile de interese și 
furnizează autorităților competente 
informații tehnice și consiliere cu privire la 
măsurile de reducere a zgomotului. Nu se 
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măsurile de reducere a zgomotului. ia nicio decizie de punere în aplicare a 
vreunei măsuri până când nu sunt 
consultate grupurile de interese.

Or. de

Amendamentul 103
Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritățile competente se asigură că, la 
nivelul corespunzător, se stabilește un 
forum pentru cooperarea tehnică între 
operatorul de aeroport, operatorul de 
aeronave și furnizorul de servicii de 
navigație aeriană, pentru acțiuni de care 
sunt responsabili aceștia și ținând seama în 
mod corespunzător de interdependența 
dintre măsurile de atenuare a zgomotului și 
de reducere a emisiilor. Membrii acestui 
forum pentru cooperare tehnică se consultă 
periodic cu persoanele care locuiesc în 
zonă sau cu reprezentanții acestora și 
furnizează autorităților competente 
informații tehnice și consiliere cu privire la 
măsurile de reducere a zgomotului.

(4) Autoritățile competente se asigură că, la 
nivelul corespunzător, se stabilește un 
forum pentru cooperarea tehnică între 
operatorul de aeroport, operatorul de 
aeronave și furnizorul de servicii de 
navigație aeriană, pentru acțiuni de care 
sunt responsabili aceștia și ținând seama în 
mod corespunzător de interdependența 
dintre măsurile de atenuare a zgomotului și 
de reducere a emisiilor. Membrii acestui 
forum pentru cooperare tehnică se consultă 
periodic cu persoanele care locuiesc în 
zonă, cu întreprinderile, instituțiile 
publice și cu alte părți interesate sau cu 
reprezentanții acestora și furnizează 
autorităților competente informații tehnice 
și consiliere cu privire la măsurile de 
reducere a zgomotului.

Or. en

Amendamentul 104
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Autoritățile competente evaluează (5) Autoritățile competente evaluează 
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raportul costuri/beneficii al noilor măsuri, 
conform alineatului (3), în conformitate 
cu anexa II. O modificare tehnică minoră 
a unei măsuri existente, fără implicații de 
substanță asupra capacității sau a 
exploatării nu este considerată o restricție 
de operare nouă.

raportul costuri/beneficii al noilor măsuri, 
în contextul planurilor de acțiune privind 
zgomotul prevăzute în Directiva 
2002/49/CE. O modificare tehnică minoră 
a unei măsuri existente, fără implicații de 
substanță asupra capacității sau a 
exploatării nu este considerată o restricție 
de operare nouă.

Or. de

Amendamentul 105
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Autoritățile competente evaluează 
raportul costuri/beneficii al noilor măsuri, 
conform alineatului (3), în conformitate cu 
anexa II. O modificare tehnică minoră a 
unei măsuri existente, fără implicații de 
substanță asupra capacității sau a 
exploatării nu este considerată o restricție 
de operare nouă.

(5) Autoritățile competente evaluează noile
măsuri, conform alineatului (3), în lumina 
informațiilor din anexa II. 

Or. de

Justificare

Nu este oportun să li se solicite autorităților competente să evalueze în mod prioritar raportul 
costuri/beneficii. Specificarea faptului că evaluarea trebuie să se bazeze pe anexa II ar 
exclude abordări mai flexibile.

Amendamentul 106
Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 6 – litera a a (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) reprezentați ai întreprinderilor locale, 
ai autorităților regionale și locale și ai 
părților interesate din sectorul public și 
privat;

Or. en

Amendamentul 107
Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 6 – litera a a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) reprezentanți ai întreprinderilor cu 
sediul în împrejurimile aeroporturilor, ale 
căror activități sunt afectate de traficul 
aerian și de exploatarea aeroportului;

Or. en

Amendamentul 108
Satu Hassi

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 6 – litera a a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) organizații al căror obiectiv este 
protecția mediului; 

Or. en

Amendamentul 109
Andrea Zanoni
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Autoritățile competente trebuie să 
urmărească și să monitorizeze 
implementarea măsurilor de atenuare a 
zgomotului și să adopte măsurile 
corespunzătoare. Acestea se asigură că 
informațiile relevante sunt furnizate în mod 
regulat persoanelor care locuiesc în 
apropierea aeroporturilor.

(7) Autoritățile competente trebuie să 
urmărească și să monitorizeze 
implementarea măsurilor de atenuare a 
zgomotului și să adopte măsurile 
corespunzătoare. Acestea se asigură că 
informațiile relevante privind criteriile 
utilizate la elaborarea scenariilor privind 
riscurile și impactul asupra mediului și a 
sănătății umane și a măsurilor de 
gestionare și control al mediului care au 
fost și/sau urmează a fi luate sunt 
furnizate în mod regulat persoanelor care 
locuiesc în apropierea aeroporturilor.

Or. it

Amendamentul 110
Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Autoritățile competente trebuie să 
urmărească și să monitorizeze 
implementarea măsurilor de atenuare a 
zgomotului și să adopte măsurile 
corespunzătoare. Acestea se asigură că 
informațiile relevante sunt furnizate în 
mod regulat persoanelor care locuiesc în 
apropierea aeroporturilor.

(7) Autoritățile competente trebuie să 
urmărească și să monitorizeze 
implementarea măsurilor de atenuare a 
zgomotului și să adopte măsurile 
corespunzătoare. Acestea se asigură că 
informațiile relevante sunt disponibile on-
line, permițând astfel persoanelor care 
locuiesc în apropierea aeroporturilor și 
altor părți interesate să acceseze liber 
informațiile.

Or. en

Amendamentul 111
Satu Hassi
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Datele se stochează într-o bază de date 
centralizată și se pun la dispoziția 
autorităților competente, a operatorilor de 
aeronave, a prestatorilor de servicii de 
navigație aeriană și a operatorilor de 
aeroporturi, în scopuri operaționale.

(4) Datele se stochează într-o bază de date 
centralizată și se pun la dispoziția 
autorităților competente, a operatorilor de 
aeronave, a prestatorilor de servicii de 
navigație aeriană, a operatorilor de 
aeroporturi, în scopuri operaționale, și a 
publicului, într-un format ușor accesibil.

Or. en

Amendamentul 112
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8 eliminat
Țări în curs de dezvoltare
(1) Autoritățile competente pot excepta 
aeronavele cu o marjă mică de 
conformitate înmatriculate în țările în 
curs de dezvoltare de la restricțiile de 
operare, cu condiția ca aceste aeronave:
(a) să dețină un certificat de zgomot 
conform standardelor specificate în 
capitolul 3, volumul 1 din anexa 16 la 
Convenția de la Chicago;
(b) să fi fost exploatate în Uniune în 
perioada de cinci ani anterioară datei 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament, să fi fost înmatriculate în 
registrul țării în curs de dezvoltare în 
cauză și să continue să fie exploatate de 
către persoane fizice sau juridice stabilite 
în țara respectivă.
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(2) În cazul în care un stat membru 
acordă o derogare în conformitate cu 
alineatul (1), acesta informează imediat 
autoritățile competente din celelalte state 
membre și Comisia cu privire la 
derogările pe care le-a acordat.

Or. sv

Amendamentul 113
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 2 – litera b a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) aeronave utilizate în scopuri 
umanitare.

Or. de

Amendamentul 114
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10 eliminat
Drept de control
(1) La cererea unui stat membru sau din
proprie inițiativă și fără a aduce atingere 
procedurilor de recurs aflate în curs de 
desfășurare, Comisia poate controla 
decizia privind restricțiile de operare, 
înainte de implementarea acesteia. În 
cazul în care Comisia consideră că decizia 
nu respectă cerințele stabilite în prezentul 
regulament sau că este în orice fel 
contrară dreptului Uniunii, aceasta poate 
suspenda decizia.
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(2) Autoritățile competente furnizează 
Comisiei informații care să demonstreze 
respectarea prezentului regulament.
(3) Comisia decide, în conformitate cu 
procedura consultativă prevăzută la 
articolul 13 alineatul (2), în particular 
ținând cont de criteriile din anexa II, dacă 
autoritatea competentă în cauză poate 
proceda la introducerea unor restricții de 
operare. Comisia comunică decizia sa 
Consiliului și statelor membre în cauză.
(4) În cazul în care Comisia nu a adoptat 
o decizie în termen de șase luni de la data 
la care a primit informațiile menționate la 
alineatul (2), autoritatea competentă 
poate să aplice decizia privitoare la 
restricțiile de operare preconizată.

Or. de

Justificare

Această prevedere este inutilă și ar aduce în mod nejustificat atingere competențelor statelor 
membre, întrucât numai statele membre ar trebui să poată lua în continuare decizii privind 
restricțiile de operare și protecția fonică, ca și până acum, în funcție de circumstanțele locale 
și de impactul pe plan local. În plus, este probabil ca propunerea să dea naștere la întârzieri 
procedurale (a se vedea decizia Camerei pentru afaceri europene a Bundesratului german, 
documentul nr. 799/11 din 7 februarie 2012).

Amendamentul 115
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La cererea unui stat membru sau din 
proprie inițiativă și fără a aduce atingere 
procedurilor de recurs aflate în curs de 
desfășurare, Comisia poate controla decizia 
privind restricțiile de operare, înainte de 
implementarea acesteia. În cazul în care 
Comisia consideră că decizia nu respectă 
cerințele stabilite în prezentul regulament 

(1) La cererea unui stat membru, a unui 
grup de interese sau din proprie inițiativă 
și fără a aduce atingere procedurilor de 
recurs aflate în curs de desfășurare, 
Comisia poate controla decizia privind 
restricțiile de operare, înainte de 
implementarea acesteia. În cazul în care 
Comisia consideră că decizia nu respectă 
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sau că este în orice fel contrară dreptului 
Uniunii, aceasta poate suspenda decizia.

cerințele stabilite în prezentul regulament 
sau că este în orice fel contrară dreptului 
Uniunii, aceasta poate suspenda decizia, cu 
excepția cazului în care autoritatea 
competentă a impus restricțiile de operare 
pe baza rezultatelor unei proceduri de 
mediere sau ale altui tip de procedură 
extrajudiciară de soluționare a litigiilor.

Or. de

Amendamentul 116
Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La cererea unui stat membru sau din 
proprie inițiativă și fără a aduce atingere 
procedurilor de recurs aflate în curs de 
desfășurare, Comisia poate controla decizia 
privind restricțiile de operare, înainte de 
implementarea acesteia. În cazul în care 
Comisia consideră că decizia nu respectă 
cerințele stabilite în prezentul regulament 
sau că este în orice fel contrară dreptului 
Uniunii, aceasta poate suspenda decizia.

(1) La cererea unui stat membru și fără a 
aduce atingere procedurilor de recurs aflate 
în curs de desfășurare, Comisia poate 
controla decizia privind restricțiile de 
operare, înainte de implementarea acesteia. 
În cazul în care Comisia consideră că 
decizia nu respectă cerințele stabilite în 
prezentul regulament sau că este în orice 
fel contrară dreptului Uniunii, aceasta 
poate suspenda decizia.

Or. en

Amendamentul 117
Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) modificările definițiilor aeronavelor de 
la articolul 2 punctul (3) și ale 
aeronavelor cu o marjă mică de 
conformitate de la articolul 2 punctul (4);

eliminat



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

RO

Or. en

Amendamentul 118
Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) modificările și actualizările 
standardelor de certificare de zgomot 
prevăzute la articolele 4 și 8 și a 
procedurii de certificare prevăzute la 
articolul 6 alineatul (1)..

eliminat

Or. en

Amendamentul 119
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) modificări ale metodei și ale raportului 
tehnic prevăzute în anexa I.

(c) modificări ale metodei și ale raportului 
tehnic prevăzute la articolul 6 alineatul 
(2).

Or. de

Amendamentul 120
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Propunere de regulament
Anexa I

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat
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Or. de

Amendamentul 121
Andrea Zanoni

Propunere de regulament
Anexa I – secțiunea 3 – punctul 1 – subpunctul 1.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.1 Descrierea aeroportului conținând 
informații despre dimensiunea, localizarea, 
împrejurimile, volumul și componența 
traficului aerian.

1.1 Descrierea aeroportului conținând 
informații despre dimensiunea, localizarea, 
împrejurimile, volumul și componența 
traficului aerian și potențialii factori de 
impact și de risc specific și cumulat, în 
ceea ce privește nivelurile de zgomot, în 
lumina circumstanțelor locale și de 
mediu.

Or. it

Amendamentul 122
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Propunere de regulament
Anexa II

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. de

Amendamentul 123
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 1 – punctul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. modificări ale valorii proprietăților 
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cauzate de zgomot;

Or. de

Amendamentul 124
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 1 – punctul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4b. impactul asupra criteriilor de 
amplasare a întreprinderilor în 
vecinătatea aeroportului;

Or. de

Amendamentul 125
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 1 – punctul 4 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4c. impactul asupra condițiilor de lucru 
pe aeroporturi;

Or. de

Amendamentul 126
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 1 – punctul 4 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4d. impactul asupra transportului rutier și 
feroviar;
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Or. de

Amendamentul 127
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 1 – punctul 4 e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4e. impactul asupra costurilor externe.

Or. de

Amendamentul 128
Sabine Wils

Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, autoritățile competente pot ține 
seama de următorii factori:

1. sănătatea și siguranța persoanelor care 
locuiesc în apropierea aeroportului;

1. sănătatea și siguranța persoanelor care 
locuiesc în apropierea aeroportului;

2. sustenabilitatea ecologică, inclusiv 
relațiile de interdependență între zgomot și 
emisii;

2. sustenabilitatea ecologică, inclusiv 
relațiile de interdependență între zgomot și 
emisii;

3. efectele directe, indirecte și cu efect 
catalizator asupra situației locurilor de 
muncă.

3. efectele directe, indirecte și cu efect 
catalizator asupra situației locurilor de 
muncă.

Or. de

Justificare

Partea introductivă ar trebui eliminată. Cu toate acestea, punctele 1, 2 și 3 sunt la fel de 
importante ca punctele menționate mai sus și trebuie luate în calcul.
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Amendamentul 129
Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. efectele directe, indirecte și cu efect 
catalizator asupra situației locurilor de 
muncă.

3. efectele directe, indirecte și cu efect 
catalizator asupra situației locurilor de 
muncă, în special în sectoarele afectate de 
traficul aerian.

Or. en

Amendamentul 130
Sabine Wils

Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. efectele directe, indirecte și cu efect 
catalizator asupra situației locurilor de
muncă.

3. efectele directe și indirecte asupra 
situației locurilor de muncă.

Or. de

Justificare

Utilizarea cuvintelor „cu efect catalizator” limitează evaluarea la efecte pozitive asupra 
situației locurilor de muncă. Cu toate acestea, evaluarea raportului costuri/beneficii ar trebui 
să țină seama și de efectele negative ale creșterii capacității și prin urmare se propune 
eliminarea cuvintelor „cu efect catalizator”.


