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KORT BEGRUNDELSE

Den Europæiske Union, som er førende i verden inden for miljølovgivning og bekæmpelse af 
klimaforandringer, har stadig ting, der mangler at blive gjort inden for bekæmpelse af 
støjforurening. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed har et særligt ansvar 
for at sikre, at denne forordning bliver realiseret, da antallet af mennesker, der er ramt af støj 
fra lufthavne, især om natten, fortsat er stigende med de deraf følgende negative konsekvenser 
for helbredet, som er dokumenteret i utallige videnskabelige rapporter.

Som udgangspunkt beklagede de fleste af de adspurgte sektorer ophævelsen af et direktiv, 
som de anså for at være fornuftigt. Denne udtalelse forsøger derfor at få, hvad udvalget anser 
for at være væsentlige aspekter af direktivet, tilbage, f.eks. genindførelse af definitionen af 
interesserede parter, henvisninger til direktivet om vurdering af miljøvirkninger og offentlig 
deltagelse. Imidlertid finder ordføreren, at direktivet – selv hvis de ændringer, der forslås i 
denne betænkning med henblik på at rette op på ubalancerne, skulle blive vedtaget – stadig er 
det mest hensigtsmæssige instrument, da den gennemførelsesproces, der er uløseligt forbundet 
med et direktiv, gør det muligt at skræddersy lovgivningen til den enkelte sag, og tvinger 
medlemsstaterne til at nå mål og resultater inden for en fastsat tidsfrist, hvorimod en 
forordning kun opstiller fælles minimumskrav.

Hvad angår spørgsmål i forbindelse med ”lønsomheden” ved at indføre driftsrestriktioner 
synes Kommissionens forslag at have for meget vægt på spørgsmål vedrørende økonomisk 
rentabilitet. Ordføreren finder det derfor nødvendigt at korrigere den terminologi, 
Kommissionen anvender, når den henviser til ”lønsomheden” ved de driftsmæssige 
foranstaltninger. Hvis vi ønsker at ligestille økonomisk og miljømæssig lønsomhed og 
beskyttelse af sundheden, er det afgørende at udskifte henvisninger til ”lønsomhed” med 
”effektivitet” og et passende cost-benefit-forhold, lige som ICAO gør det i sine beslutninger.

Det er også vigtigt at præcisere begrebet “interesserede parter” og udvide den ”rådgivende” 
rolle, som de interesserede parter tildeles, til, at de skal deltage i participatoriske processer.  
Det foreslås endvidere at oprette ”prækonflikt-mæglingsorganer” samt i artikel 10 at indføre 
de berørte parters ret til at appellere til Kommissionen, ikke kun i tilfælde, hvor en 
driftsrestriktion bliver vedtaget på en måde, der er i modstrid med forordningen, men også i 
tilfælde, hvor de kompetente myndigheder nægter at indføre en driftsrestriktion, som har vist 
sig nødvendig af hensyn til folkesundheden. I betragtning af, at det tidligere direktiv blev til 
som et redskab til at løse eventuelle konflikter af international karakter, er formålet her faktisk 
at sætte en stopper for de klager, der indbringes for Kommissionen eller de mange retssager 
vedrørende overdreven støjforurening, som i øjeblikket verserer ved europæiske domstole, 
hvoriblandt den nylige dom angående natflyvninger til og fra lufthavnen i Frankfurt er det 
mest bemærkelsesværdige eksempel.

Ligeledes angående artikel 10 er ordføreren uenig i Kommissionens selvbestaltede ret til 
direkte kontrol af enhver driftsrestriktion, og foreslår, at Kommissionens rolle i stedet bør 
være baseret på en overvejelsesproces og henstilling til medlemsstaterne.

Ordføreren ser meget velvilligt på definitionen af driftsrestriktioner, men mener også, at det, 
hvis lufttrafikken og lufthavsfaciliteterne skal forvaltes mere bæredygtigt, er at foretrække at 
træffe forebyggende foranstaltninger, snarere end at indføre lindrende foranstaltninger i form 
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af driftsrestriktioner. For at opnå dette og samtidig respektere nærhedsprincippet, og i 
betragtning af at natflyvninger stadig er det største uløste problem, foreslår vi, at der indføres 
”natterminaler”, som det allerede er gjort i nogle lufthavne. Natterminaler kan være 
minilufthavne, som er bygget specielt til formålet, eller særligt tilpassede landingsbaner langt 
fra befolkningskoncentrationer og de mest støjende ruter.

Afslutningsvis vil ordføreren gerne – i lyset af den enorme stigning i lufttrafikken og det store 
antal lufthavne, som er blevet udvidet i løbet af de senere år – som en supplerende 
foranstaltning anbefale en revision af direktiv 2002/49/EF i forbindelse med vurderingen og 
håndteringen af miljøstøj, således at der medtages et særligt kapitel om lufthavnsfaciliteter, og 
det således supplerer de alt for generelle bestemmelser i direktivet om vurdering af 
miljøvirkninger. Indtil videre har ordføreren i denne betænkning medtaget mekanismer for 
samordning mellem ovennævnte direktiv og den nye forordning, således at de kan supplere 
hinanden i deres modtræk over for den nye situation med stærkt øget lufthavnsaktivitet i EU.

Mennesker, der bor tæt på lufthavne, og deres omgivende miljø lider under en tredobbelt 
plage af støj-, luft- og kemisk forurening. Derfor må der gøres alle bestræbelser på at sikre, at 
lufthavnene er fuldstændigt bæredygtige.  Som en næstformand for UECNA engang sagde til 
mig: ”fremskridt, der påvirker menneskers sundhed og velbefindende, er overhovedet ikke 
fremskridt”.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Transport- og 
Turismeudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i 
sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS DIREKTIV

om fastsættelse af bestemmelser og 
procedurer for indførelse af støjrelaterede 
driftsrestriktioner i Unionens lufthavne 
inden for en afbalanceret strategi og om 
ophævelse af Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2002/30/EF

om fastsættelse af bestemmelser og 
procedurer for indførelse af støjrelaterede 
driftsrestriktioner i Unionens lufthavne 
inden for en afbalanceret strategi og om 
ophævelse af Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2002/30/EF

(Dette ændringsforslag gælder for hele 
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teksten. Hvis det vedtages, skal ændringen 
foretages alle relevante steder).

Or. es

Begrundelse

Parlamentet anser det ikke for tilrådeligt at ændre den retlige ramme, som et direktiv 
tilvejebringer, til en de minimis-forordning som foreslået af Kommissionen. I dette konkrete 
tilfælde tvinger direktivet medlemsstaterne til at nå mål og resultater inden for en fastsat 
tidsfrist, hvilket giver en højere grad af beskyttelse af de borgere, der berøres af indførelse 
eller ikke-indførelse af driftsrestriktioner. Desuden gør gennemførelsesprocessen det muligt 
at tilpasse lovgivningen til det enkelte tilfælde.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) En bæredygtig udvikling af 
lufttransport kræver, at der indføres 
foranstaltninger med henblik på at 
begrænse støjgener fra luftfartøjer i 
lufthavne med særlige støjproblemer. Et 
stort antal EU-borgere er udsat for høje 
støjniveauer, som kan føre til skadelige 
sundhedsvirkninger.

(2) En bæredygtig udvikling af 
lufttransport kræver, at der indføres 
foranstaltninger med henblik på at 
begrænse støjgener fra luftfartøjer i og 
omkring lufthavne med særlige 
støjproblemer. Et stort antal EU-borgere er 
udsat for høje støjniveauer, som kan føre til 
skadelige sundhedsvirkninger, navnlig når 
det drejer sig om natflyvninger.

Or. es

Begrundelse

Stigningen i natlig lufttrafik i de senere år er til fare for folks sundhed og stiller 
spørgsmålstegn ved lufthavnenes bæredygtighed. Det er nødvendigt specifikt at tackle dette 
spørgsmål inden for rammerne af denne forordning (direktiv). 

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Ved Resolution A33/7, der er vedtaget (4) Ved Resolution A33/7, der er vedtaget 
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af Organisationen for International Civil 
Luftfart (ICAO), indføres begrebet 
"afbalanceret strategi" for støjstyring, og 
der fastsættes en sammenhængende metode 
for at tage fat på støj fra luftfartøjer. 
ICAO's "afbalancerede strategi" bør fortsat 
danne grundlag for lovgivning om støj fra 
luftfarten som en verdensomspændende 
industri. Den afbalancerede strategi 
anerkender værdien af, og foregriber ikke 
relevante retlige forpligtelser, eksisterende 
aftaler, gældende love og etableret praksis. 
Ved at indarbejde den afbalancerede 
strategis internationale bestemmelser i 
denne forordning bør risikoen for 
internationale tvister mindskes i væsentlig 
grad, hvis tredjelandes luftfartsselskaber 
måtte blive berørt af støjrelaterede 
driftsrestriktioner.

af Organisationen for International Civil 
Luftfart (ICAO), indføres begrebet 
"afbalanceret strategi" for støjstyring, og 
der fastsættes en sammenhængende metode 
for at tage fat på støj fra luftfartøjer. Denne 
forordning fuldstændiggør denne tilgang 
med sigte på at reducere de fleste af de 
miljøskadelige virkninger af civil luftfart 
gennem indførelse af integrerede 
foranstaltninger, herunder:  teknologiske 
fremskridt, hensigtsmæssige 
driftsprocedurer, hensigtsmæssig 
organisering af lufttransit og passende 
brug af 
lufthavnsplanlægningsmekanismer, 
planlægningsforanstaltninger og 
arealforvaltning. ICAO's "afbalancerede 
strategi" bør fortsat danne grundlag for 
lovgivning om støj fra luftfarten som en 
verdensomspændende industri. Den 
afbalancerede strategi anerkender værdien 
af, og foregriber ikke relevante retlige 
forpligtelser, eksisterende aftaler, gældende 
love og etableret praksis. Ved at indarbejde 
den afbalancerede strategis internationale 
bestemmelser i denne forordning bør 
risikoen for nationale og internationale 
tvister mindskes i væsentlig grad, hvis 
tredjelandes luftfartsselskaber måtte blive 
berørt af støjrelaterede driftsrestriktioner.

Or. es

Begrundelse

Denne ændring tilvejebringer en bedre ramme for artikel 4 i den nuværende forordning. Selv 
om det tidligere direktiv var en følge af en international konflikt, bør det bemærkes, at 
konflikter vedrørende støjstyring nu hovedsagelig afgøres ved nationale domstole.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) I rapporten fra Kommissionen til Rådet (5) I rapporten fra Kommissionen til Rådet 
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og Europa-Parlamentet om støjdæmpende 
driftsrestriktioner i lufthavne i EU blev det 
påpeget, at det er nødvendigt i direktivets 
tekst at præcisere fordelingen af 
ansvarsområder og de interesserede parters 
præcise forpligtelser og rettigheder i 
forbindelse med støjvurderingen for at 
sikre, at der træffes omkostningseffektive
foranstaltninger for at opfylde 
støjbekæmpelsesmålene.

og Europa-Parlamentet om støjdæmpende 
driftsrestriktioner i lufthavne i EU blev det 
påpeget, at det er nødvendigt i direktivets 
tekst at præcisere fordelingen af 
ansvarsområder og de interesserede parters 
præcise forpligtelser og rettigheder i 
forbindelse med støjvurderingen for at 
sikre, at der træffes effektive
foranstaltninger baseret på økonomisk og 
miljømæssig lønsomhed for at opfylde 
støjbekæmpelsesmålene.

Or. es

Begrundelse

I sin nuværende form er Kommissionens forslag for stærkt baseret på udtryk for økonomisk 
rentabilitet. I dette tilfælde er enhver cost-benefit-analyse nødt til at ligestille økonomiske og 
miljømæssige overvejelser, herunder folkesundheden.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Medlemsstaternes indførelse af 
driftsrestriktioner i Unionens lufthavne for 
den enkelte lufthavn begrænser 
kapaciteten, men kan bidrage til at forbedre 
støjklimaet omkring lufthavne. Der er dog 
en risiko for at skabe 
konkurrenceforvridning eller hindre den 
samlede effektivitet i Unionens 
lufttrafiknet på grund af en ineffektiv 
udnyttelse af den eksisterende kapacitet. 
Da disse mål ikke i tilstrækkelig grad kan 
opfyldes af medlemsstaterne og derfor 
bedre kan gennemføres af Unionen ved 
hjælp af harmoniserede bestemmelser for 
indførelse af driftsrestriktioner som led i 
styringsprocessen, kan Unionen vedtage 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, jf. artikel 5 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde. I overensstemmelse med 

(6) Medlemsstaternes indførelse af 
driftsrestriktioner i Unionens lufthavne for 
den enkelte lufthavn begrænser 
kapaciteten, men kan og bør bidrage til at 
forbedre støjklimaet omkring lufthavne. 
Der er dog en risiko for at skabe 
konkurrenceforvridning eller hindre den 
samlede effektivitet i Unionens 
lufttrafiknet på grund af en ineffektiv 
udnyttelse, ud fra et cost-benefit-
perspektiv, af den eksisterende kapacitet. 
Da disse mål ikke i tilstrækkelig grad kan 
opfyldes af medlemsstaterne og derfor 
bedre kan gennemføres af Unionen ved 
hjælp af harmoniserede bestemmelser for 
indførelse af driftsrestriktioner som led i 
styringsprocessen, kan Unionen vedtage 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, jf. artikel 5 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
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proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå disse mål. 
En sådan harmoniseret metode pålægger 
ikke støjkvalitetsmål, der fortsat udledes af 
direktiv 2002/49/EF eller andre 
europæiske, nationale eller lokale 
bestemmelser, og den foregriber ikke den 
konkrete udvælgelse af foranstaltninger.

funktionsmåde. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå disse mål. 
En sådan harmoniseret metode pålægger 
ikke støjkvalitetsmål, der fortsat udledes af 
direktiv 2002/49/EF eller andre 
europæiske, nationale eller lokale 
bestemmelser, og den foregriber ikke den 
konkrete udvælgelse af foranstaltninger.

Or. es

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) I sin seneste gennemførelsesrapport 
om direktiv 2002/49/EF erkendte 
Kommissionen, at medlemsstaterne har 
demonstreret vidt forskellige tilgange og 
ambitionsniveauer for så vidt angår 
tærskelværdier og mål for støjemission; 
Unionen er nødt til – ud over at 
harmonisere bestemmelserne om 
driftsrestriktioner som foreslået i 
nærværende forordning – at overveje, om 
det er nødvendigt at vedtage EU-
dækkende standarder for harmonisering 
af lufthavnsstøjemissioner og 
grænseværdier for interferens.

Or. es

Begrundelse

 .
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Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6b) I ovennævnte gennemførelsesrapport 
om direktiv 2002/49/EF erkendte 
Kommissionen endvidere, at der findes for 
mange forskellige grænse-, tærskel- og 
vejledende værdier, og at det vil være 
tilrådeligt, at disse værdier fastlægges i 
overensstemmelse med Verdenssundheds-
organisationens vurderinger.

Or. es

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 6 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6c) For at mindske behovet for 
driftsrestriktioner bør de nationale 
handlingsplaner, der beskrives i direktiv 
2002/49/EF, i nær fremtid omfatte 
indførelsen af supplerende 
foranstaltninger til styring af ekstern 
lufthavnsstøj, som f.eks. lydisolering af 
boliger og planer for generelle 
støjbarrierer.

Or. es

Begrundelse

2002-direktivet om styring af ekstern støj er desværre på vej til at blive forældet på grund af 
den enorme stigning i lufttrafikken i de senere år. Indtil dette direktiv revideres, bør 
nærværende forordning så vidt muligt supplere det. 
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Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Støjvurderinger bør foretages med 
jævne mellemrum, men sådanne 
vurderinger bør kun føre til yderligere 
støjbekæmpelsesforanstaltninger, hvis den 
aktuelle kombination af støjdæmpende 
foranstaltninger ikke opfylder 
støjbekæmpelsesmålene.

(7) Støjvurderinger skal foretages med 
jævne mellemrum, men sådanne 
vurderinger skal kun føre til yderligere 
støjbekæmpelsesforanstaltninger, hvis den 
aktuelle kombination af støjdæmpende 
foranstaltninger eller de foranstaltninger, 
der er fastsat i direktiv 2002/49/EF, ikke 
opfylder støjbekæmpelsesmålene.

Or. es

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) En cost benefit-analyse giver en 
indikation af virkningerne for den
samlede økonomiske velfærd ved at 
sammenligne alle omkostninger og 
fordele, men en 
omkostningseffektivitetsanalyse fokuserer 
på at opfylde et givet mål på den mest 
omkostningseffektive måde, hvilket alene 
kræver en sammenligning af 
omkostninger.

udgår

Or. es

Begrundelse

Den tekst, Kommissionen har forelagt, synes hovedsagelig at fokusere på at nå målene på den 
mest økonomiske måde. I nogle tilfælde er det imidlertid ikke muligt at sætte en pris på 
foranstaltninger til beskyttelse af folkesundheden og lufthavnes bæredygtighed. Der må også 
huskes på, at de negative følger af sundhedsproblemer også har direkte eller indirekte 
økonomiske omkostninger.
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Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Suspension af støjdæmpende 
foranstaltninger er væsentlig for at undgå 
uønskede konsekvenser for 
luftfartssikkerhed, lufthavnskapacitet og 
konkurrence. En ankesag mod 
støjrelaterede driftsrestriktioner kan 
vedrøre støjbekæmpelsesmål, 
vurderingsmetoder og valg af 
omkostningseffektive foranstaltninger, 
men gennemførelsen af restriktionerne 
suspenderes ikke nødvendigvis som følge 
af anken. Derfor bør Kommissionen i god 
tid før gennemførelsen kunne gøre brug 
af retten til indsigt og til at suspendere 
foranstaltninger, som anses for at 
medføre uønskede eller uoprettelige 
konsekvenser. Det erkendes, at 
suspensionen bør gælde for en begrænset 
periode.

udgår

Or. es

Begrundelse

På nuværende tidspunkt er støjdæmpende foranstaltninger allerede beregnet til at være 
forenelige med luftfartssikkerhed, da luftfartssikkerheden selvfølgelig er den vigtigste faktor.  
Hvad der ikke synes at være hensigtsmæssigt, er prioriteringen af lufthavnskapacitet over 
konkurrenceevne, idet vi ved at sætte økonomiske aspekter over folkesundhed og 
velbefindende ikke overholder princippet om en afbalanceret tilgang.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Støjvurderinger bør bygge på de 
foreliggende oplysninger og sikre, at disse 
oplysninger er pålidelige og tilgængelige 

(10) Støjvurderinger bør være baseret på 
objektive og målbare kriterier, som er 
fælles for alle medlemsstaterne. Disse 
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for de kompetente myndigheder og
interessenter. De kompetente myndigheder 
bør iværksætte de nødvendige 
overvågnings- og håndhævelsesværktøjer.

oplysninger skal være pålidelige, 
indsamlet på en gennemsigtig og 
verificerbar måde og tilgængelige for alle
interessenter. De kompetente myndigheder 
bør iværksætte de nødvendige 
overvågnings- og håndhævelsesværktøjer. 
Støjvurderinger skal gennemføres eller 
superviseres af eksterne organer, som er 
uafhængige af lufttrafikkontrolorganet.

Or. es

Begrundelse

På nuværende tidspunkt er støjvurderinger i mange tilfælde selvvurderinger foretaget af 
lufthavnsmyndighederne. Det er nødvendigt at sikre en interesseafvejning mellem 
lufthavnenes bæredygtighed og forvaltningen af deres kapacitet eller vækst.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) En centralisering af oplysninger om 
støj vil i høj grad mindske den 
administrative byrde for luftfartsselskaber 
og lufthavnsoperatører. Disse oplysninger 
tilvejebringes og styres i øjeblikket af den 
enkelte lufthavn. Der er behov for at stille 
disse oplysninger til rådighed til operative 
formål. Det er vigtigt at udnytte databasen i 
Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur 
(agenturet) vedrørende støjcertificering 
som et valideringsredskab sammen med 
data fra Den Europæiske Organisation for 
Luftfartens Sikkerhed (Eurocontrol) om 
individuelle flyvninger. I øjeblikket 
anmodes der allerede systematisk om 
sådanne data til den centrale 
lufttrafikstyring, men de vil skulle 
specificeres med henblik på denne 
forordning og præstationsreguleringen af 
lufttrafikstyringen. God adgang til valideret 
modeldata forventes at forbedre kvaliteten 
af kortlægning af støjkurver omkring de 

(12) En centralisering af oplysninger om 
støj vil i høj grad mindske den 
administrative byrde for luftfartsselskaber 
og lufthavnsoperatører. Disse oplysninger 
tilvejebringes og styres i øjeblikket af den 
enkelte lufthavn. Der er behov for at stille 
disse oplysninger til rådighed for dem til 
operative formål og for andre 
interesserede parter efter anmodning. Det 
er vigtigt at udnytte databasen i Det 
Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur 
(agenturet) vedrørende støjcertificering 
som et valideringsredskab sammen med 
data fra Den Europæiske Organisation for 
Luftfartens Sikkerhed (Eurocontrol) om 
individuelle flyvninger. I øjeblikket 
anmodes der allerede systematisk om 
sådanne data til den centrale 
lufttrafikstyring, men de vil skulle 
specificeres med henblik på denne 
forordning og præstationsreguleringen af 
lufttrafikstyringen. God adgang til valideret 
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enkelte lufthavne og strategisk kortlægning 
til støtte for den politiske 
beslutningstagning.

modeldata forventes at forbedre kvaliteten 
af kortlægning af støjkurver omkring de 
enkelte lufthavne og strategisk kortlægning 
til støtte for den politiske 
beslutningstagning.

Or. es

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Direktiv 2011/92/EØF om vurdering 
af visse offentlige og private projekters 
indvirkning på miljøet foreskriver allerede 
en omfattende vurdering af 
lufthavnsprojekter, inklusive 
støjdæmpende foranstaltninger. Dette kan 
anses for delvis at opfylde 
vurderingskravene i direktiv 2002/49/EF 
og i nærværende forordning, navnlig i 
tilfælde af udvidelsesprojekter for 
lufthavnsinfrastruktur. Udvidelse af 
lufthavnsinfrastruktur bør fremmes med 
henblik på at sikre bæredygtig udvikling 
af lufttransportaktiviteter.

Or. es

Begrundelse

Betragtning 13 og 17 i det tidligere, nu ophævede, direktiv genindføres, da det, hvis der skal 
indføres driftsrestriktioner, er afgørende, at der tages højde for betingelserne i 
miljøvirkningsdirektivet, især i forbindelse med lufthavnsudvidelser.



PE489.710v02-00 14/33 PA\906939DA.doc

DA

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at lette opfyldelsen af specifikke 
miljømæssige støjbekæmpelsesmål, der er 
fastsat i Unionens, nationale og lokale 
bestemmelser, og at bedømme deres 
indbyrdes afhængighed af andre miljømål i 
de enkelte lufthavne

a) at lette opfyldelsen af specifikke 
miljømæssige støjbekæmpelsesmål for 
hver enkelt lufthavn, der er fastsat i 
Unionens, nationale og lokale 
bestemmelser, og at bedømme deres 
indbyrdes afhængighed af andre miljømål i 
de enkelte lufthavne

Or. es

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) at sikre gennemsigtighed, når der 
gennemføres høringer og i 
participatoriske processer med 
interessenter.

Or. es

Begrundelse

Det store antal sager, der er opstået som følge af støjforureningsspørgsmål, og som i 
øjeblikket føres ved domstole overalt i medlemsstaterne, og antallet af klager, som 
Kommissionen modtager, indikerer, at det er nødvendigt i højere grad at inddrage 
interessenterne i participatoriske processer, som – når det handler om anvendelse eller ikke-
anvendelse af driftsrestriktioner – er nødt til at blive sikret i denne forordning.
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Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "en afbalanceret strategi": en metode, 
hvormed de disponible foranstaltninger, 
bl.a. begrænsning af støj fra luftfartøjer ved 
kilden, fysisk planlægning og forvaltning, 
støjbekæmpelse ved hjælp af operationelle 
procedurer og driftsrestriktioner, overvejes 
på en sammenhængende måde med henblik 
på at imødegå støjproblemet på den mest 
omkostningseffektive måde for den 
individuelle lufthavn 

2) "en afbalanceret strategi": en metode, 
hvormed de disponible foranstaltninger, 
bl.a. begrænsning af støj fra luftfartøjer ved 
kilden, fysisk planlægning og forvaltning, 
støjbekæmpelse ved hjælp af operationelle 
procedurer og driftsrestriktioner, overvejes 
på en sammenhængende måde med henblik 
på at minimere støjen på den mest 
effektive måde for den individuelle 
lufthavn

Or. es

Begrundelse

Den tekst, Kommissionen har forelagt, synes hovedsagelig at fokusere på at nå målene på den 
mest økonomiske måde. I nogle tilfælde er det imidlertid ikke muligt at sætte en pris på 
foranstaltninger til beskyttelse af folkesundheden og lufthavnes bæredygtighed.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) "interesserede parter": fysiske eller 
juridiske personer, som berøres eller får 
gavn af indførelse eller fravær af 
støjdæmpende foranstaltninger, herunder 
driftsrestriktioner, eller som har en 
legitim interesse i indførelsen af sådanne 
foranstaltninger

Or. es

Begrundelse

En tilpasset version af det tidligere direktivs definition af "interesserede parter", som bør 
forblive under artiklen om definitioner for at sikre større gennemsigtighed og de interesserede 
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parters deltagelse i beslutningstagningen. Desuden er det nødvendigt at have en definition af 
sådanne parter under artikel 2, når artikel 5 fastsætter konkrete foranstaltninger for 
interesserede parter. 

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a) "natterminaler": faciliteter med 
mindst én start- og landingsbane, som er 
lavet til at tage imod lufttrafik i 
nattetimerne. Sådanne terminaler skal, 
hvad enten de er uafhængige eller 
forbundet med en central lufthavn, være 
placeret et godt stykke væk fra 
befolkningskoncentrationer eller 
følsomme områder og/eller skal benytte 
flyvebaner og indflyvningsbaner med den 
mindste støjemissionseffekt. 

Or. es

Begrundelse

Udbredt brug af "natterminaler", når det er muligt, kunne være en løsning til at undgå 
behovet for at anvende driftsrestriktioner.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne udpeger de kompetente 
myndigheder, der er ansvarlige for at 
vedtage foranstaltninger vedrørende 
driftsrestriktioner, og en uafhængig 
ankeinstans.

Medlemsstaterne udpeger de kompetente 
myndigheder, der er ansvarlige for at 
vedtage foranstaltninger vedrørende 
driftsrestriktioner, samt et upartisk 
mæglingsorgan og en uafhængig 
ankeinstans.

Or. es
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Begrundelse

Udpegningen af et præ-appel-mæglingsorgan kan forhindre, at sager bringes for retten i 
tilfælde af vedtagelse eller undladelse af vedtagelse af driftsrestriktioner. 

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) evaluere de disponible foranstaltningers 
forventede omkostningseffektivitet 

d) evaluere effektiviteten af de disponible 
foranstaltninger i forhold til de opstillede 
målsætninger  

Or. es

Begrundelse

Den tekst, Kommissionen har forelagt, synes hovedsagelig at fokusere på at nå målene på den 
mest økonomiske måde. I nogle tilfælde er det imidlertid ikke muligt at sætte en pris på 
foranstaltninger til beskyttelse af folkesundheden og lufthavnes bæredygtighed.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) kan, hvis de finder det 
hensigtsmæssigt, skabe økonomiske 
incitamenter for at tilskynde selskaberne 
til at benytte mindre støjende luftfartøjer 
allerede inden den fastsatte tidsfrist

Or. es
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Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne skal, når de træffer 
støjrelaterede foranstaltninger, overveje 
følgende kombination af disponible 
foranstaltninger med henblik på at 
fastlægge den mest omkostningseffektive 
kombination af foranstaltninger:

2. Medlemsstaterne skal, når de træffer 
foranstaltninger for at minimere 
støjbelastningen i det omkringliggende 
område, overveje følgende kombination af 
disponible foranstaltninger med henblik på 
at fastlægge den mest 
omkostningseffektive kombination af 
foranstaltninger og rækkefølgen eller 
prioriteringen af deres anvendelse i hvert 
enkelt tilfælde:

Or. es

Begrundelse

Beslutningen om at anvende en bestemt type driftsrestriktion skal begrundes behørigt.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fysisk planlægning og forvaltning b) fysisk planlægning og forvaltning, og 
navnlig:
– muligheden for at etablere 
"natterminaler" som omhandlet i artikel 
2, stk. 6a, i denne forordning
– muligheden for at etablere områder i 
nærheden af lufthavne, inden for hvilke 
de støjniveauer, der er fastsat i den 
nationale handlingsplan, ikke må 
overskrides
– muligheden for at indføre 
foranstaltninger inden for fysisk 
planlægning, såsom restriktioner på 
nybyggeri;
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Or. es

Begrundelse

Selv om fysisk planlægning ikke hører ind under EU's kompetence, kan forordningen komme 
med en række henstillinger til medlemsstaterne på dette område.  Specielt udbredt brug af 
"natterminaler", hvor det er muligt, kunne være en løsning til at undgå behovet for at anvende 
driftsrestriktioner.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) driftsrestriktioner (ikke som første 
udvej).

d) når og hvis det er nødvendigt,
driftsrestriktioner

Or. es

Begrundelse

Hovedformålet med forordningen er at sikre lufthavnsfaciliteternes bæredygtighed og 
beskytte folkesundheden. Dette litra præciserer dette formål.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne må inden for den 
afbalancerede strategi opdele 
støjdæmpende foranstaltninger alt efter 
luftfartøjstype, udnyttelse af start- og 
landingsbane og/eller tidspunkt.

3. Medlemsstaterne må inden for den 
afbalancerede strategi opdele 
støjdæmpende foranstaltninger alt efter 
luftfartøjstype, udnyttelse af start- og 
landingsbane, flyvebane og/eller tidspunkt.

Or. es
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Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De kompetente myndigheder skal sørge 
for, at der på et egnet niveau nedsættes et 
forum for teknisk samarbejde mellem 
lufthavnsoperatøren, luftfartøjsoperatøren 
og luftfartstjenesteudøveren angående 
foranstaltninger, som disse operatører er 
ansvarlige for, og under behørig 
hensyntagen til den indbyrdes afhængighed 
mellem støjdæmpende foranstaltninger og 
emissionsreducerende foranstaltninger. 
Medlemmerne af dette forum for teknisk 
samarbejde hører regelmæssigt lokale 
beboere eller deres repræsentanter og 
forelægger de kompetente myndigheder 
tekniske oplysninger og rådgivning om 
støjdæmpende foranstaltninger.

4. De kompetente myndigheder skal sørge 
for, at der på et egnet niveau nedsættes et 
forum for teknisk samarbejde mellem 
lufthavnsoperatøren, luftfartøjsoperatøren 
og luftfartstjenesteudøveren angående 
foranstaltninger, som disse operatører og 
teknikerne hos de lokale myndigheder i de 
områder, der er berørt af støjen, er 
ansvarlige for, og under behørig 
hensyntagen til den indbyrdes afhængighed 
mellem støjdæmpende foranstaltninger og 
emissionsreducerende foranstaltninger. 
Medlemmerne af dette forum for teknisk 
samarbejde hører regelmæssigt andre 
interesserede parter og forelægger de 
kompetente myndigheder tekniske 
oplysninger og rådgivning om 
støjdæmpende foranstaltninger.

Or. es

Begrundelse
I betragtning af at mange lokale myndigheder har teknikere ansat, som er specialiseret i 
støjbekæmpelse og fysisk planlægning, bør disse repræsentanter kunne deltage i det tekniske 
forums arbejde. Desuden er sammenslutninger af støjramte og repræsentanter for lokale 
beboere ikke nødvendigvis de samme i alle tilfælde. En sammenslutning af støjramte, som 
befinder sig på et højere niveau end en beboerforening, kan være medlem af et nationalt eller 
europæisk forbund og kan muligvis bidrage til teknikernes konklusioner i de participatoriske 
og rådgivende støjvurderingsprocesser.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. De kompetente myndigheder skal 
vurdere omkostningseffektiviteten af de 
nye foranstaltninger som anført i stk. 3 i 

5. De kompetente myndigheder skal 
vurdere effektiviteten af de nye 
foranstaltninger som anført ovenfor i 
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overensstemmelse med bilag II. En mindre 
teknisk ændring af en eksisterende 
foranstaltning uden indholdsmæssige 
virkninger for kapacitet eller operationer 
betragtes ikke som en ny driftsrestriktion.

overensstemmelse med bilag II. En mindre 
teknisk ændring af en eksisterende 
foranstaltning uden indholdsmæssige 
virkninger for kapacitet eller operationer 
betragtes ikke som en ny driftsrestriktion.

Or. es

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. De kompetente myndigheder skal 
tilrettelægge høringen af interesserede
parter tids nok og på en grundig måde, der 
sikrer åbenhed og gennemsigtighed, hvad 
angår data og beregningsmetode.
Interesserede parter skal have mindst tre
måneder til at fremsætte bemærkninger, 
inden nye foranstaltninger vedtages. De 
interesserede parter omfatter som 
minimum:

6. De kompetente myndigheder skal 
tilrettelægge den participatoriske proces 
med de interesserede parter tids nok og på 
en grundig måde, der sikrer åbenhed og 
gennemsigtighed, hvad angår data og 
beregningsmetode. Interesserede parter
skal have mindst fire måneder til at 
fremsætte bemærkninger, inden nye 
foranstaltninger vedtages. 

Når foranstaltningerne medfører mere 
vidtrækkende ændringer eller udvidelser 
som dem, der er omhandlet i artikel 4, stk. 
2b, skal de interesserede parter have 
mindst ni måneder til at fremsætte 
bemærkninger, inden nye foranstaltninger 
vedtages.

De interesserede parter omfatter udover 
bestemmelserne i artikel 2 som minimum:

Or. es

Begrundelse

Den rolle, som områderepræsentanter, sammenslutninger af støjramte og andre interesserede 
parter skal spille, kan ikke fortsat begrænses til ren høring. De skal tilskyndes til at deltage 
fuldt ud. Desuden kan tre måneder til analyse og vedtagelse af nye foranstaltninger betragtes 
som for kort tid, når de foranstaltninger, der træffes, kan omfatte operationelle ændringer af 
lufthavnes funktion. Når der er tale om store initiativer, bør tidsfristen være mindst ni 
måneder.
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Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) repræsentanter for lokale beboere, der 
bor i nærheden af lufthavne og berøres af 
støj fra flytrafikken

a) repræsentanter for lokale beboere, der 
bor i nærheden af lufthavne og berøres af 
støj fra flytrafikken og sammenslutninger 
af støjramte personer

Or. es

Begrundelse

Sammenslutninger af støjramte og repræsentanter for lokale beboere er ikke nødvendigvis de 
samme i alle tilfælde. En sammenslutning af støjramte, som befinder sig på et højere niveau 
end en beboerforening, kan være medlem af et nationalt eller europæisk forbund og kan 
muligvis bidrage til teknikernes konklusioner i de participatoriske og rådgivende 
støjvurderingsprocesser.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 7 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De relevante oplysninger omfatter:
a) oplysninger om påståede overtrædelser 
som følge af ændrede flyvebaner med 
hensyn til konsekvenserne heraf og 
årsagerne til, at sådanne ændringer er 
blevet gennemført
b) de kriterier, der anvendes til at fordele 
og styre trafikken i den enkelte lufthavn, i 
den udstrækning de kan have miljø- eller 
støjmæssige konsekvenser.

Or. es

Begrundelse

Hvis der for ofte forekommer afvigelser med hensyn til flyvebaner, vil det i betydelig grad 
forøge den støjbelastning, der er forudset i strategiske støjkort. På nuværende tidspunkt er det 
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ikke alle interesserede parter, der modtager denne information, som af hensyn til 
gennemsigtigheden burde stilles til rådighed for at forhindre misbrug, som sandsynligvis 
direkte vil øge graden af støjbelastning.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. De kompetente myndigheder sikrer, at 
operatører af lufthavnsfaciliteter 
installerer computerstyrede 
støjmålingssystemer forskellige steder i 
nærheden af flyvebaner, der berører eller 
kan tænkes at berøre lokalbefolkningen. 
Disse data kan konsulteres via internettet.

Or. es

Begrundelse
Et konkret eksempel på anvendelse af dette system ved Barcelona lufthavn findes på: 
http://bcn331.webtrak-lochard.com.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Data skal lagres i en central database og 
stilles til rådighed for de kompetente 
myndigheder, luftfartøjsoperatører, 
luftfartstjenesteudøvere og 
lufthavnsoperatører til driftsmæssige 
formål. 

4. Data skal lagres i en central database i 
mindst fem år og stilles til rådighed for de 
kompetente myndigheder, luftfartøjs-
operatører, luftfartstjenesteudøvere og 
lufthavnsoperatører til driftsmæssige 
formål. Andre interesserede parter, som 
omhandlet i artikel 2 og 5, skal have 
adgang til denne information efter 
anmodning.
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Or. es

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Efter den vurdering, der er foretaget 
efter artikel 5, skal meddelelsen af 
afgørelsen ledsages af en skriftlig rapport, 
hvori der redegøres for årsagerne til 
indførelsen af driftsrestriktionerne, 
lufthavnens miljømål og de 
foranstaltninger, der overvejes for at 
opfylde dette mål, samt evaluering af de 
forskellige overvejede foranstaltningers 
forventede omkostningseffektivitet og 
herunder, hvis det er relevant, deres 
virkninger på tværs af landegrænser.

2. Efter den vurdering, der er foretaget 
efter artikel 5, skal meddelelsen af 
afgørelsen ledsages af en skriftlig rapport, 
hvori der redegøres for årsagerne til 
indførelsen af driftsrestriktionerne, 
lufthavnens miljømål og de 
foranstaltninger, der overvejes for at 
opfylde dette mål, samt evaluering af de 
forskellige overvejede foranstaltningers 
lønsomhed og herunder, hvis det er 
relevant, deres virkninger på tværs af 
landegrænser.

Or. es

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a

Eksisterende driftsrestriktioner
Bestemmelserne i denne forordning 
finder ikke anvendelse på 
driftsrestriktioner, som allerede er indført, 
inden den træder i kraft.

Or. es
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Begrundelse

En del af artikel 7 i det forhenværende direktiv genindføres. Som fastsat af ICAO i dens 
resolution A 33/7, anses driftsrestriktioner, som allerede er indført, inden den nye retsakt 
træder i kraft, for at være indført i henhold til bestemmelserne i direktiv 2002/30/EF, og de 
behøver derfor ikke at blive ændret.  Såfremt en eksisterende driftsrestriktion viser sig ikke at 
være i overensstemmelse med den nye forordning, løses konflikten via anvendelse af artikel 
10.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 10 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ret til indsigt Beføjelse til at undersøge og afgive 
henstillinger

Or. es

Begrundelse

Ordføreren finder det positivt, at Kommissionen skal have mulighed for at gribe ind ved at 
undersøge en konkret driftsrestriktion og sågar ved at anbefale medlemsstaten den bedste 
fremgangsmåde, men finder det ikke nødvendigt at bebyrde Kommissionen med 
kontrolansvar, som beskrevet i artikel 10 (Ret til indsigt) i udkastet til forordning.
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Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På anmodning af en medlemsstat eller på 
eget initiativ, og uden at dette berører en 
verserende ankeprocedure, kan 
Kommissionen gennemgå afgørelsen om 
en driftsrestriktion, inden den 
gennemføres. Finder Kommissionen, at 
afgørelsen ikke opfylder kravene i denne 
forordning eller er i strid med EU-retten, 
kan den suspendere afgørelsen.

1. På anmodning af en medlemsstat, som 
følge af en klage fra interesserede parter
eller på eget initiativ, og uden at dette 
berører en verserende ankeprocedure, kan 
Kommissionen gennemgå afgørelsen om 
en driftsrestriktion, inden den 
gennemføres. Finder Kommissionen, at 
afgørelsen ikke opfylder kravene i denne 
forordning, kan den beslutte at fremsende 
en åbningsskrivelse til den pågældende 
medlemsstat i henhold til artikel 258 i 
TEUF.

Hvis Kommissionen efter at have 
modtaget et svar stadig finder, at 
afgørelsen ikke opfylder kravene i denne 
forordning, eller at den på anden måde er 
i strid med EU-retten, kan den indlede 
den dertil hørende traktatbrudsprocedure.

Or. es

Begrundelse

Ordføreren støtter idéen om, at Kommissionen skal have mulighed for at gribe ind ved at 
undersøge en konkret driftsrestriktion og sågar ved at anbefale medlemsstaten den bedste 
fremgangsmåde, men finder det ikke nødvendigt at bebyrde Kommissionen med 
kontrolansvar, som beskrevet i artikel 10 (Ret til indsigt) i udkastet til forordning, eftersom 
artikel 258 i traktaten allerede fastsætter den retlige procedure, der skal følges i tilfælde af 
overtrædelse.
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Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Ligeledes kan de interesserede parter 
henvende sig til Kommissionen med 
anmodning om, at den gennemgår 
afgørelsen om ikke at indføre en 
driftsrestriktion. Finder Kommissionen, at 
indførelsen af en driftsrestriktion er 
nødvendig, eller at afgørelsen om ikke at 
indføre en sådan restriktion ikke opfylder 
kravene i denne forordning, kan den 
beslutte at fremsende en åbningsskrivelse 
til den pågældende medlemsstat i henhold 
til artikel 258 i TEUF.

Hvis Kommissionen efter at have 
modtaget et svar stadig finder, at 
afgørelsen ikke opfylder kravene i denne 
forordning, eller at den på anden måde er 
i strid med EU-retten, kan den indlede en 
traktatbrudsprocedure.

Or. es

Begrundelse

Kommissionens forslag fokuserer for meget på begrundelsen for at indføre en driftsrestriktion 
og glemmer at nævne den omvendte situation, hvor en driftsrestriktion, der har vist sig at 
være nødvendig, ikke bliver indført. Dette ændringsforslag forsøger at rette op på denne 
udeladelse og gøre teksten mere afbalanceret.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Bilag I – Indikatorer – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støjbelastningen fra lufttrafikken 
beskrives, som minimum hvad angår 
støjindikatorer Lden og Lnight, som er 
fastlagt og beregnet i overensstemmelse 
med bilag I til direktiv 2002/49/EF.

1. Støjbelastningen fra lufttrafikken 
beskrives, som minimum hvad angår 
støjindikatorer Lden, Lnight og LAmax, 
som er fastlagt og beregnet i 
overensstemmelse med bilag I til direktiv 



PE489.710v02-00 28/33 PA\906939DA.doc

DA

2002/49/EF. Forskellige signifikante 
lufttrafikdage i den pågældende lufthavn 
anvendes som referencepunkt for disse 
beregninger.

Or. es

Begrundelse

Problemet med kun at anvende Lden- og Lnight-indikatorer er, at den støjmæssige 
spidsbelastning, der forårsages af et overflyvende luftfartøj, udvandes på tidspunkter, hvor 
der ikke passerer nogen luftfartøjer, således at den gene, der kommer af en sådan pludselig 
energibølge ikke beskrives af indikatoren. LAmax-indikatoren derimod afspejler stigningen i 
energi sammenlignet med baggrundsstøj og udvander ikke det overordnede resultat i de 
minutter, hvor der ikke passerer nogen luftfartøjer. Målingerne bør desuden foretages på 
signifikante dage, således at det samlede årlige gennemsnit kan tage højde for målingerne på 
de dage, hvor der er mest lufttrafik. 

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Bilag I – Støjstyringsoplysninger – punkt 1.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.1. En beskrivelse af lufthavnen, herunder 
oplysninger om dens størrelse, 
beliggenhed, omgivelser, lufttrafikvolumen 
og -sammensætning.

1.1. En beskrivelse af lufthavnen, herunder 
oplysninger om dens kapacitet, 
beliggenhed, omgivelser, følsomme 
områder (skoler og uddannelses-, kultur-
og sportscentre, hospitaler og plejehjem 
tæt på lufthavne, eller som berøres af 
indflyvnings- eller udflyvningsbaner), 
lufttrafikvolumen og -sammensætning.

Or. es

Begrundelse

Fysisk planlægning er akkurat lige så vigtig som den nuværende og fremtidige planlægning 
og styring af luftfartsinfrastruktur og de redskaber, den opererer med, eftersom førstnævnte 
er det, der virkelig afgør støjbelastningen for dem, der bor tæt ved lufthavnen.
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Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Bilag I – Støjstyringsoplysninger – punkt 1.3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Enkeltheder vedrørende støjkonturerne for 
indeværende og tidligere år – inklusive et 
skøn over antallet af personer, der påvirkes 
af støj fra luftfartøjer.

Enkeltheder vedrørende støjkonturerne for 
indeværende og som minimum de seneste 
to forudgående år – inklusive et skøn over 
antallet af personer, der påvirkes af støj fra 
luftfartøjer, som foretages i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
bilag III til direktiv 2002/49/EF.

Or. es

Begrundelse

Et af de væsentligste konfliktpunkter i de retssager, der i øjeblikket verserer i de forskellige 
medlemsstater, er forskellen i resultaterne afhængig af, hvilken metode der er benyttet til at 
indsamle vurderingsdata. Derfor bør den aktuelle opgørelse holde sig til de samme 
vurderingsmetoder, som er fastsat i direktivet om ekstern støj.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Bilag I – Støjstyringsoplysninger – punkt 1.4.3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.4.3. for støjdæmpning ved operationelle 
foranstaltninger – i det omfang, disse 
foranstaltninger ikke begrænser en 
lufthavns kapacitet:

1.4.3. for støjdæmpning ved operationelle 
foranstaltninger:

Or. es

Begrundelse

Formålet med denne forordning er ikke udelukkende at sikre den økonomiske aktivitet i 
forbindelse med lufttrafik. Den tilstræber også at sikre, at denne aktivitet gennemføres på 
afbalanceret og bæredygtig vis, så den ikke får sundhedsmæssige konsekvenser for den 
omkringboende befolkning.
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Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Bilag I – Støjstyringsoplysninger – punkt 1.4a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.4a En detaljeret beskrivelse af forholdet 
til og høringen af de interesserede parter 
og de rapporter og oplysninger, de 
fremlægger.

Or. es

Begrundelse

Den aktuelle opgørelse, som vil fastslå eksisterende mangler, bør indbefatte en henvisning til 
eventuelle krav, der er blevet fremlagt af de forskellige interesserede parter.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Bilag I – Støjstyringsoplysninger – punkt 1.4b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.4b En liste over undtagelser, der gives 
hvert år, som beskrevet i artikel 8 og 9.

Or. es

Begrundelse

Det er tilrådeligt, at opgørelsen indbefatter denne type af oplysninger af hensyn til 
gennemsigtigheden og for at undgå eventuelt misbrug.

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Bilag I – Støjstyringsoplysninger – punkt 2.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Beskrivelser af (eventuelle) 
lufthavnsudbygninger, som allerede er 
godkendt, og som er under forberedelse, 
f.eks. øget kapacitet, udvidelse af start- og 

Beskrivelser af (eventuelle) 
lufthavnsudbygninger, som allerede er 
godkendt, og som er under forberedelse, 
f.eks. øget kapacitet, udvidelse af start- og 
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landingsbaner og/eller terminaler og den
beregnede fremtidige trafiksammensætning 
og anslåede vækst.

landingsbaner og/eller terminaler, eventuel 
opførelse af natterminaler, ind- og 
udflyvningsprognoser, beregnet fremtidig
trafiksammensætning og anslået vækst 
samt en detaljeret undersøgelse af 
støjbelastningen i det omkringliggende 
område grundet udvidelse af kapacitet, 
start- og landingsbaner og terminaler og 
ved ændring af flyvebaner og ind- og 
udflyvningsbaner.

Or. es

Begrundelse

Præcisering af de mål, der er beskrevet i forordningens tekst og i direktiv 49/2002/EF. Med 
andre ord er forøgelse af kapacitet eller infrastruktur eller ændringer af lufthavnens funktion 
nødt til at involvere tilsvarende foranstaltninger for at afhjælpe og minimere støjbelastningen, 
som skal fastsættes på forhånd.

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Bilag I – Støjstyringsoplysninger – punkt 2.3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En beskrivelse af virkningerne på det 
generelle støjniveau, såfremt der ikke 
træffes yderligere foranstaltninger, og en 
beskrivelse af de foranstaltninger, der 
allerede er planlagt med henblik på at 
mindske denne støjpåvirkning i samme 
periode.

En beskrivelse af virkningerne på det 
generelle støjniveau og antallet af berørte 
personer, såfremt der ikke træffes 
yderligere foranstaltninger, og en 
beskrivelse af de foranstaltninger, der 
allerede er planlagt med henblik på at 
minimere denne støjpåvirkning i samme 
periode.

Or. es

Begrundelse

Den foreslåede ændring er en tilbagevenden til ordet "minimere", som anvendes i det 
forhenværende direktivs ordlyd, og som bedre afspejler hensigten om at beskytte miljøet og 
befolkningen mod støjbelastningen fra overflyvende luftfartøjer.
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Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Bilag I – Støjstyringsoplysninger – punkt 3.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Oversigt over yderligere foranstaltninger 
og en angivelse af de vigtigste grunde til, at 
de er blevet valgt. Beskrivelse af de 
foranstaltninger, der udvælges med henblik 
på yderligere analyse, og oplysning om 
resultatet af analysen af 
omkostningseffektiviteten ved at indføre 
disse foranstaltninger; det antal personer, 
der forventes at nyde godt heraf og en 
tidsramme; og en prioritering af bestemte
foranstaltningers samlede effektivitet.

Oversigt over yderligere foranstaltninger 
og en angivelse af de vigtigste grunde til, at 
de er blevet valgt. Beskrivelse af de 
foranstaltninger, der udvælges med henblik 
på yderligere analyse, og oplysning om 
resultatet af cost-benefit-analysen ved at 
indføre disse foranstaltninger; det antal 
personer, der forventes at nyde godt heraf 
og en tidsramme; og en prioritering af 
bestemte foranstaltningers samlede 
effektivitet.

Or. es

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Bilag II – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vurdering af støjrelaterede 
driftsrestriktioners omkostningseffektivitet

Cost-benefit-analyse af støjrelaterede 
driftsrestriktioner

Or. es

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Bilag III – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De planlagte støjrelaterede 
driftsrestriktioners omkostningseffektivitet
vurderes kvantitativt, så vidt dette er 
muligt, under behørig hensyntagen til 

De planlagte støjrelaterede 
driftsrestriktioners cost-benefit-forhold
vurderes kvantitativt, så vidt dette er 
muligt, under behørig hensyntagen til 
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følgende aspekter: følgende aspekter:

Or. es

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Bilag II – punkter

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) den forventede støjdæmpning, som 
opnås med de påtænkte foranstaltninger, nu 
og i fremtiden

1) den forventede støjdæmpning, som 
opnås med de påtænkte foranstaltninger, nu 
og i fremtiden

2) sikkerhed i forbindelse med 
flyveoperationer, herunder risici for 
tredjeparter

2) sikkerhed i forbindelse med 
flyveoperationer, herunder risici for 
tredjeparter

3) lufthavnens kapacitet 3) lufthavnens kapacitet
4) virkninger for det europæiske 
lufttrafiknet.

4) virkninger for det europæiske
lufttrafiknet.

Desuden kan de kompetente myndigheder 
tage hensyn til følgende faktorer:

1) sundhed og sikkerhed for lokale 
beboere, der bor i nærheden af lufthavne

5) sundhed og sikkerhed for lokale 
beboere, der bor i nærheden af lufthavne

2) miljømæssig bæredygtighed, herunder 
indbyrdes afhængighed mellem støj og 
emissioner

6) miljømæssig bæredygtighed, herunder 
indbyrdes afhængighed mellem støj og 
emissioner

3) direkte, indirekte og katalytiske 
virkninger for beskæftigelsen.

7) direkte, indirekte og katalytiske 
virkninger for beskæftigelsen.

Or. es

Begrundelse

Cost-benefit-analysen bør lægge lige så stor vægt på vigtige aspekter såsom lokale beboeres 
sundhed og sikkerhed og miljømæssig bæredygtighed. 


