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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία κατέχει την παγκόσμια ηγετική θέση στην περιβαλλοντική 
νομοθεσία και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, οφείλει ακόμη να σημειώσει 
πρόοδο και στον τομέα της ηχορρύπανσης. Ως Επιτροπή Περιβάλλοντος και Δημόσιας 
Υγείας, φέρουμε ιδιαίτερη ευθύνη να εξασφαλίσουμε ότι ο παρών κανονισμός θα προωθηθεί, 
καθώς ο αριθμός των ατόμων που επηρεάζονται από τον θόρυβο στους αερολιμένες, κυρίως 
κατά τη διάρκεια της νύχτας, αυξάνεται διαρκώς, με τις επακόλουθες αρνητικές για την υγεία 
συνέπειες που επισημαίνονται σε τόσες επιστημονικές εκθέσεις.

Κατ’ αρχάς, το μεγαλύτερο μέρος των τομέων που έλαβαν μέρος στη διαβούλευση 
εξέφρασαν τη λύπη τους για την κατάργηση μιας οδηγίας που έκριναν κατάλληλη· για τον 
λόγο αυτόν, η παρούσα έκθεση επιδιώκει την επαναφορά πτυχών που θεωρεί θεμελιώδεις, 
όπως η επανεισαγωγή του ορισμού των ενδιαφερόμενων μερών, οι αναφορές στην οδηγία για 
την εκτίμηση των επιπτώσεων ή η δημόσια συμμετοχή. Ωστόσο, ακόμη και αν τελικά οι 
διορθώσεις των ανισορροπιών τις οποίες επιχειρεί η έκθεση εγκρίνονταν, ο συντάκτης της 
γνωμοδότησης θεωρεί ότι η οδηγία εξακολουθεί να αποτελεί το καταλληλότερο μέσο, καθώς, 
πέραν της θέσπισης ορισμένων «ελάχιστων» κοινών σημείων αναφοράς που απορρέουν από 
έναν κανονισμό, η διαδικασία της μεταφοράς, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μιας 
οδηγίας, επιτρέπει την προσαρμογή της νομοθεσίας στην εκάστοτε περίπτωση, ενώ 
παράλληλα υποχρεώνει τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν τους επιδιωκόμενους στόχους και τα 
αποτελέσματα εντός ορισμένης προθεσμίας.

Όσον αφορά τα ερωτήματα που συνδέονται με την «αποτελεσματικότητα» κατά τη θέσπιση 
των λειτουργικών περιορισμών, η πρόταση της Επιτροπής φαίνεται να βασίζεται υπερβολικά 
στους όρους της οικονομικής αποτελεσματικότητας. Για τον λόγο αυτόν, ο συντάκτης της 
γνωμοδότησης κρίνει απαραίτητη τη διόρθωση της ορολογίας που χρησιμοποιεί η Επιτροπή 
όταν κάνει λόγο για «σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας» σε σχέση με τα λειτουργικά 
μέτρα. Εάν επιθυμούμε να διατηρήσουμε στο ίδιο επίπεδο την οικονομική και την 
περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα καθώς και την προστασία της υγείας, είναι απαραίτητο 
να αντικατασταθούν οι αναφορές στον όρο «σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας» με τον 
όρο «σχέση κόστους-οφέλους», ενώ θα πρέπει επίσης να προσδιοριστεί μια σωστή σχέση 
«κόστους/οφέλους», έτσι όπως χρησιμοποιεί τον όρο η ΔΟΠΑ στα ψηφίσματά της.

Επιπλέον, είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί η έννοια των «ενδιαφερόμενων μερών», 
διευρύνοντας σε διαδικασία «συμμετοχής» τον «συμβουλευτικό» ρόλο που προβλέπεται για 
τα εν λόγω ενδιαφερόμενα μέρη. Προτείνεται, επιπλέον, η θέσπιση οργάνων διαμεσολάβησης 
πριν από κάθε προσφυγή, καθώς και η συμπερίληψη, στο άρθρο 10, του νόμιμου δικαιώματος 
προστασίας το οποίο θα μπορούν να επικαλεστούν οι ενδιαφερόμενοι ενώπιον της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όχι μόνο σε περίπτωση που ο λειτουργικός περιορισμός επιβληθεί με 
τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με τον κανονισμό, αλλά και στην περίπτωση που οι αρμόδιες 
αρχές είναι απρόθυμες να θεσπίσουν λειτουργικό περιορισμό, όταν κρίνεται απαραίτητος για 
την προστασία της υγείας του πληθυσμού. Πράγματι, ενώ αναγνωρίζεται ότι η προηγούμενη 
οδηγία γεννήθηκε για την επίλυση ενδεχόμενων συγκρούσεων δικαιοδοσίας σε διεθνές 
επίπεδο, αυτό που επιδιώκεται στο συγκεκριμένο σημείο είναι η αποφυγή των διαμαρτυριών 
που διατυπώνονται ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή των πολυάριθμων καταγγελιών για 
υπερβολική ηχορρύπανση, που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη σε πολλά δικαστήρια των 
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κρατών μελών, χαρακτηριστικότερο παράδειγμα των οποίων αποτελεί η πρόσφατη απόφαση 
σχετικά με τις νυχτερινές πτήσεις του αεροδρομίου της Φραγκφούρτης.

Επίσης, σε σχέση με το άρθρο 10, ο συντάκτης της γνωμοδότησης δεν είναι σύμφωνος με το 
δικαίωμα του άμεσου ελέγχου που επιθυμεί να εξασφαλίσει η Επιτροπή σχετικά με έναν 
συγκεκριμένο λειτουργικό περιορισμό, ενώ προτείνει η συμβολή της να εστιαστεί κυρίως στη 
διαδικασία εξέτασης και διατύπωσης συστάσεων προς τα κράτη μέλη.

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης κρίνει πολύ θετική την οριοθέτηση των λειτουργικών 
περιορισμών, αν και κατανοεί ότι η διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και των 
αεροπορικών εγκαταστάσεων, προκειμένου να είναι περισσότερο βιώσιμη, θα πρέπει να 
επιλέξει την πρόληψη στη θέση της αντιμετώπισης, η οποία θα μπορούσε να λάβει τη μορφή 
της επιβολής ενός λειτουργικού περιορισμού. Υπό αυτήν την έννοια, σύμφωνα με την αρχή 
της επικουρικότητας και λαμβάνοντας υπόψη ότι το μεγάλο πρόβλημα προς επίλυση 
εξακολουθεί να είναι αυτό των νυχτερινών πτήσεων, προτείνεται η εισαγωγή της ένδειξης 
«νυχτερινός τερματικός σταθμός», όπως συμβαίνει ήδη σε ορισμένους αερολιμένες. Οι εν 
λόγω «νυχτερινοί τερματικοί σταθμοί» ενδέχεται να είναι μικροί αερολιμένες νέας 
κατασκευής ή ακόμη να κατασκευαστούν σε προσαρμοσμένους διαδρόμους, οι οποίοι θα 
είναι απομακρυσμένοι από τους πυρήνες πληθυσμού και τις πολυσύχναστες οδούς.

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική αύξηση της εναέριας κυκλοφορίας και τις 
πολυάριθμες επεκτάσεις των αερολιμένων τα τελευταία χρόνια, ο συντάκτης υποστηρίζει, ως 
συμπληρωματικό μέτρο, την αναθεώρηση της οδηγίας 2002/49/ΕΚ σχετικά με την 
αξιολόγηση και τη διαχείριση των περιβαλλοντικών θορύβων, ώστε να συμπεριλαμβάνει ένα 
ειδικό κεφάλαιο για τις εγκαταστάσεις των αερολιμένων, ως συμπλήρωμα των μέτρων που 
επιβάλλει, με υπερβολικά γενικό τρόπο, η οδηγία για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Εν τω 
μεταξύ, ο συντάκτης περιλαμβάνει στην έκθεσή του τρόπους συντονισμού μεταξύ της 
αναφερθείσας οδηγίας και του νέου κανονισμού, έτσι ώστε και τα δύο μέσα να 
αλληλοσυμπληρώνονται για την αντιμετώπιση της νέας κατάστασης που διαμορφώνεται από 
τη σημαντική αύξηση της δραστηριότητας των αερολιμένων στην Ένωση.

Τα άτομα που κατοικούν κοντά στους αερολιμένες καθώς και στο γειτονικό περιβάλλον 
υφίστανται τριπλή ρύπανση: ηχορρύπανση, ατμοσφαιρική ρύπανση και χημική ρύπανση. 
Κρίνεται συνεπώς, αναγκαία η εστίαση όλων των προσπαθειών στην επίτευξη της πλήρους 
βιωσιμότητας των αερολιμένων. Σύμφωνα με τα λεγόμενα ενός εκ των αντιπροέδρων της 
οργάνωσης UECNA, «η πρόοδος που έχει επιπτώσεις στην υγεία και την ευημερία των 
πολιτών, δεν αποτελεί πρόοδο».

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει 
στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την καθιέρωση των κανόνων και 
διαδικασιών για τη θέσπιση λειτουργικών 
περιορισμών σε συνάρτηση με τον 
προκαλούμενο θόρυβο στους αερολιμένες 
της Ένωσης στο πλαίσιο μιας 
εξισορροπημένης προσέγγισης και την 
κατάργηση της οδηγίας 2002/30/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του 
Συμβουλίου

για την καθιέρωση των κανόνων και 
διαδικασιών για τη θέσπιση λειτουργικών 
περιορισμών σε συνάρτηση με τον 
προκαλούμενο θόρυβο στους αερολιμένες 
της Ένωσης στο πλαίσιο μιας 
εξισορροπημένης προσέγγισης και την 
κατάργηση της οδηγίας 2002/30/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του 
Συμβουλίου
(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 
κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 
προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Or. es

Αιτιολόγηση

Το Κοινοβούλιο δεν κρίνει σκόπιμο να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο μιας οδηγίας σε 
κανονισμό ελάχιστων απαιτήσεων, όπως προτείνει η Επιτροπή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η 
οδηγία υποχρεώνει τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν τα εν λόγω αποτελέσματα και τους στόχους 
εντός της καθορισμένης προθεσμίας, το οποίο θα συνεπαγόταν μεγαλύτερη προστασία των 
θιγόμενων πολιτών στις αποφάσεις σχετικά με την εισαγωγή ή όχι λειτουργικών περιορισμών. 
Επιπλέον, η διαδικασία μεταφοράς επιτρέπει την εναρμόνιση των κανόνων προς τις ανάγκες 
της εκάστοτε περίπτωσης.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η αειφόρος ανάπτυξη των 
αεροπορικών μεταφορών συνεπάγεται τη 
θέσπιση μέτρων για τη μείωση των 
ενοχλήσεων που προκαλούνται από τους 
θορύβους των αεροπλάνων στους 

(2) Η αειφόρος ανάπτυξη των 
αεροπορικών μεταφορών συνεπάγεται τη 
θέσπιση μέτρων για τη μείωση των 
ενοχλήσεων που προκαλούνται από τους 
θορύβους των αεροπλάνων στους 
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αερολιμένες οι οποίοι εμφανίζουν
ιδιαίτερα προβλήματα θορύβου. Ένας 
μεγάλος αριθμός πολιτών της ΕΕ εκτίθεται 
σε υψηλά επίπεδα θορύβου που μπορεί να 
οδηγήσουν σε αρνητικές επιπτώσεις για 
την υγεία.

αερολιμένες καθώς και στον περίγυρό 
τους όπου εμφανίζονται ιδιαίτερα 
προβλήματα θορύβου. Ένας μεγάλος 
αριθμός πολιτών της ΕΕ εκτίθεται σε 
υψηλά επίπεδα θορύβου που μπορεί να 
οδηγήσουν σε αρνητικές επιπτώσεις για 
την υγεία, ιδίως στην περίπτωση των 
νυχτερινών πτήσεων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η αύξηση της νυκτερινής εναέριας κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών θέτει σε 
κίνδυνο την υγεία των πολιτών και προκαλεί αμφιβολίες όσον αφορά τη βιωσιμότητα των 
αερολιμένων. Για τον λόγο αυτόν απαιτείται ειδικός χειρισμός στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού (οδηγίας).

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Το ψήφισμα A33/7 του Διεθνούς 
Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας 
(ΔΟΠΑ) εισάγει την έννοια της 
«εξισορροπημένης προσέγγισης» για τη 
διαχείριση του θορύβου και καθιερώνει μια 
συνεκτική μέθοδο για την αντιμετώπιση 
του θορύβου των αεροσκαφών. Η 
«εξισορροπημένη προσέγγιση» του ΔΟΠΑ 
θα πρέπει να παραμείνει η βάση της 
ρύθμισης του θορύβου για τις 
αερομεταφορές, ως μια παγκόσμια 
βιομηχανία. Η εξισορροπημένη 
προσέγγιση δεν προδικάζει και 
αναγνωρίζει την αξία των σχετικών 
νομικών υποχρεώσεων των ισχυουσών 
συμφωνιών, νομοθεσιών και πολιτικών. Η 
ενσωμάτωση των διεθνών κανόνων της 
εξισορροπημένης προσέγγισης στον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει να μειώσει 
σημαντικά τον κίνδυνο διεθνών διενέξεων 
σε περίπτωση που αερομεταφορείς τρίτων 
χωρών ενδέχεται να επηρεάζονται από 

(4) Το ψήφισμα A33/7 του Διεθνούς 
Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας 
(ΔΟΠΑ) εισάγει την έννοια της 
«εξισορροπημένης προσέγγισης» για τη 
διαχείριση του θορύβου και καθιερώνει μια 
συνεκτική μέθοδο για την αντιμετώπιση 
του θορύβου των αεροσκαφών. Ο παρών 
κανονισμός συμπληρώνει την εν λόγω 
προσέγγιση με σκοπό τη μείωση πολλών 
από τις δυσμενείς επιπτώσεις της 
πολιτικής αεροπορίας στο περιβάλλον, 
μέσω της εφαρμογής ολοκληρωμένων 
μέτρων που περιλαμβάνουν: τεχνολογική 
πρόοδο, κατάλληλες λειτουργικές 
διαδικασίες, κατάλληλη οργάνωση της 
εναέριας κυκλοφορίας, σωστή χρήση 
μηχανισμών σχεδιασμού αερολιμένων, 
μέτρα σχεδιασμού και διαχείριση της 
χρήσης των εκτάσεων. Η 
«εξισορροπημένη προσέγγιση» του ΔΟΠΑ 
θα πρέπει να παραμείνει η βάση της 
ρύθμισης του θορύβου για τις 
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τους λειτουργικούς περιορισμούς σχετικά 
με τον προκαλούμενο θόρυβο.

αερομεταφορές, ως μια παγκόσμια 
βιομηχανία. Η εξισορροπημένη 
προσέγγιση δεν προδικάζει και 
αναγνωρίζει την αξία των σχετικών 
νομικών υποχρεώσεων των ισχυουσών 
συμφωνιών, νομοθεσιών και πολιτικών. Η 
ενσωμάτωση των διεθνών κανόνων της 
εξισορροπημένης προσέγγισης στον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει να μειώσει 
σημαντικά τον κίνδυνο εθνικών και 
διεθνών διενέξεων (σε περίπτωση που 
αερομεταφορείς τρίτων χωρών ενδέχεται 
να επηρεάζονται από τους λειτουργικούς 
περιορισμούς σχετικά με τον 
προκαλούμενο θόρυβο).

Or. es

Αιτιολόγηση

Η παρούσα διόρθωση πλαισιώνει καλύτερα το άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού. Επιπλέον, αν 
και η προηγούμενη οδηγία προέκυψε από μια διεθνή σύγκρουση, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι 
οι συγκρούσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση του θορύβου σήμερα διευθετούνται σε μεγάλο 
βαθμό στα εθνικά δικαστήρια.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η έκθεση της Επιτροπής προς το 
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
σχετικά με τους λειτουργικούς 
περιορισμούς του θορύβου στους 
αερολιμένες της ΕΕ τόνισε την ανάγκη να 
διευκρινιστεί στο κείμενο της οδηγίας η 
κατανομή των αρμοδιοτήτων και οι 
ακριβείς υποχρεώσεις και δικαιώματα των 
ενδιαφερομένων μερών κατά τη διαδικασία 
αξιολόγησης του θορύβου, έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται ότι λαμβάνονται 
οικονομικώς αποδοτικά μέτρα για την 
επίτευξη των στόχων μετριασμού του 
θορύβου.

(5) Η έκθεση της Επιτροπής προς το 
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
σχετικά με τους λειτουργικούς 
περιορισμούς του θορύβου στους 
αερολιμένες της ΕΕ τόνισε την ανάγκη να 
διευκρινιστεί στο κείμενο της οδηγίας η 
κατανομή των αρμοδιοτήτων και οι 
ακριβείς υποχρεώσεις και δικαιώματα των 
ενδιαφερομένων μερών κατά τη διαδικασία 
αξιολόγησης του θορύβου, έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται ότι λαμβάνονται αποδοτικά
μέτρα, από άποψη οικονομικής και 
περιβαλλοντικής σχέσης κόστους-
οφέλους, για την επίτευξη των στόχων 
μετριασμού του θορύβου.
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Or. es

Αιτιολόγηση

Στην τρέχουσα διατύπωσή της, η πρόταση της Επιτροπής βασίζεται υπερβολικά σε όρους 
οικονομικής αποδοτικότητας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, κάθε αξιολόγηση της σχέσης 
κόστους-οφέλους θα πρέπει να εξισορροπήσει τις οικονομικές επιπτώσεις με τις 
περιβαλλοντικές, συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας υγείας.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η θέσπιση λειτουργικών περιορισμών 
από τα κράτη μέλη σε αερολιμένες της ΕΕ 
κατά περίπτωση, με παράλληλο 
περιορισμό του δυναμικού, μπορεί να 
συμβάλει στη βελτίωση των συνθηκών του 
περίγυρου των αερολιμένων από άποψη 
θορύβου. Ωστόσο, υπάρχει το ενδεχόμενο 
νόθευσης του ανταγωνισμού, ή 
παρακώλυσης της συνολικής απόδοσης 
του δικτύου αεροπορικών μεταφορών της 
Ένωσης, μέσω της μη αποδοτικής χρήσης 
του υφιστάμενου δυναμικού. Εφόσον οι 
στόχοι δεν μπορούν να επιτευχθούν 
επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορούν 
επομένως να επιτευχθούν 
αποτελεσματικότερα από την Ένωση μέσω 
εναρμονισμένων κανόνων για τη θέσπιση 
λειτουργικών περιορισμών ως μέρος της 
διαδικασίας διαχείρισης του θορύβου, η 
Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα 
με τις αρχές της επικουρικότητας, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 5 της συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας 
του ιδίου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη 
των στόχων αυτών. Μια τέτοια 
εναρμονισμένη μέθοδος δεν επιβάλλει τους 
στόχους της ποιότητας του θορύβου, οι 
οποίοι εξακολουθούν να απορρέουν από 
την οδηγία 2002/49/ΕΚ ή από άλλους 

(6) Η θέσπιση λειτουργικών περιορισμών 
από τα κράτη μέλη σε αερολιμένες της ΕΕ 
κατά περίπτωση, με παράλληλο 
περιορισμό του δυναμικού, μπορεί και 
πρέπει να συμβάλει στη βελτίωση των 
συνθηκών του περίγυρου των αερολιμένων 
από άποψη θορύβου. Ωστόσο, υπάρχει το 
ενδεχόμενο νόθευσης του ανταγωνισμού, ή 
παρακώλυσης της συνολικής απόδοσης 
του δικτύου αεροπορικών μεταφορών της 
Ένωσης, μέσω της μη αποδοτικής χρήσης 
του υφιστάμενου δυναμικού, από την 
άποψη της σχέσης κόστους-οφέλους. 
Εφόσον οι στόχοι δεν μπορούν να 
επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη 
και μπορούν επομένως να επιτευχθούν 
αποτελεσματικότερα από την Ένωση μέσω 
εναρμονισμένων κανόνων για τη θέσπιση 
λειτουργικών περιορισμών ως μέρος της 
διαδικασίας διαχείρισης του θορύβου, η 
Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα 
με τις αρχές της επικουρικότητας, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 5 της συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας 
του ιδίου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη 
των στόχων αυτών. Μια τέτοια 
εναρμονισμένη μέθοδος δεν επιβάλλει τους 
στόχους της ποιότητας του θορύβου, οι 
οποίοι εξακολουθούν να απορρέουν από 
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ευρωπαϊκούς, εθνικούς ή τοπικούς κανόνες 
και δεν προδικάζει την επιλογή 
συγκεκριμένων μέτρων.

την οδηγία 2002/49/ΕΚ ή από άλλους 
ευρωπαϊκούς, εθνικούς ή τοπικούς κανόνες 
και δεν προδικάζει την επιλογή 
συγκεκριμένων μέτρων.

Or. es

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 α) Στην τελευταία έκθεση σχετικά με 
την εφαρμογή της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, η 
Επιτροπή αναγνωρίζει ότι τα κράτη μέλη 
έχουν υιοθετήσει πολύ διαφορετικές 
προσεγγίσεις και επίπεδα φιλοδοξιών 
σχετικά με τις κατώτατες τιμές και τους 
στόχους για τις εκπομπές θορύβου και, 
συνεπώς, η Ένωση θα πρέπει να 
επιδιώξει, εκτός από την εναρμόνιση των 
κανόνων σχετικά με τους λειτουργικούς 
περιορισμούς που προτείνει ο παρών 
κανονισμός, τη θέσπιση κανόνων σε 
επίπεδο Ένωσης για την εναρμόνιση όσον 
αφορά τις οριακές τιμές εισροής και 
εκπομπής θορύβου για τους αερολιμένες.

Or. es

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την οδηγία 2002/49/ΕΚ τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίσουν τις οριακές τιμές 
στα εθνικά προγράμματα δράσης τους. Στο μέλλον, δεδομένης της αύξησης της εναέριας 
κυκλοφορίας που σημειώνεται τα τελευταία έτη, η ΕΕ, για λόγους συνοχής με τον παρόντα 
κανονισμό, θα πρέπει να συμπεριλάβει νομοθεσία σχετικά με τις οριακές τιμές σε κοινοτικό 
επίπεδο για τους μεγάλους αερολιμένες, κατατάσσοντάς τους σε κατηγορίες σύμφωνα με τις 
κινήσεις που έχουν καταγραφεί. Με τον τρόπο αυτόν, δεν θα προκύπτουν προβλήματα 
στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την προώθηση των αεροσκαφών σε αεροδρόμια με 
ελαστικότερες ρυθμίσεις. .
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 β) Στην εν λόγω έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή της οδηγίας 2002/49/ΕΚ η 
Επιτροπή αναγνωρίζει επίσης το γεγονός 
ότι υφίσταται μεγάλη διακύμανση στις 
οριακές, τις κατώτατες και τις 
κατευθυντήριες τιμές καθώς και ότι θα 
ήταν σκόπιμο ο καθορισμός των εν λόγω 
ορίων να βασίζεται στις αξιολογήσεις της 
ΠΟΥ.

Or. es

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 γ) Επιπλέον, με σκοπό τον περιορισμό 
της αναγκαιότητας θέσπισης 
λειτουργικών περιορισμών, τα εθνικά 
σχέδια δράσης που περιγράφονται στην 
οδηγία 2002/49/ΕΚ θα πρέπει στο άμεσο 
μέλλον να επιτρέψουν τη θέσπιση 
συμπληρωματικών μέτρων διαχείρισης 
του θορύβου έξω από τους αερολιμένες, 
όπως την ηχομόνωση των κατοικιών και 
σχέδια ηχητικής μόνωσης γενικότερα.

Or. es

Αιτιολόγηση

Δυστυχώς, η οδηγία σχετικά με τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου του 2002 τείνει να 
καταστεί απαρχαιωμένη λόγω της σημαντικής αύξησης της εναέριας κυκλοφορίας κατά τη 
διάρκεια των τελευταίων ετών. Εν αναμονή μιας ενδεχόμενης αναθεώρησης της εν λόγω 
οδηγίας, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τη συμπληρώνει κατά το μέγιστο δυνατόν.
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Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Μολονότι η αξιολόγηση του θορύβου 
θα πρέπει να γίνεται σε τακτικά 
διαστήματα, τέτοιου είδους αξιολογήσεις 
θα πρέπει να καταλήγουν στη λήψη 
πρόσθετων μέτρων μετριασμού του 
θορύβου μόνο σε περίπτωση που ο τρέχων 
συνδυασμός των μέτρων για τη μείωση του 
θορύβου δεν επιτυγχάνει τους στόχους για 
μετριασμό του θορύβου.

(7) Η αξιολόγηση του θορύβου πρέπει να 
γίνεται σε τακτικά διαστήματα, και πρέπει
να καταλήγει στη λήψη πρόσθετων μέτρων 
μετριασμού του θορύβου μόνο σε 
περίπτωση που ο τρέχων συνδυασμός των 
μέτρων για τη μείωση του θορύβου ή τα 
όσα προβλέπονται σύμφωνα με την 
οδηγία 2002/49/ΕΚ δεν επιτυγχάνουν τους 
στόχους για μετριασμό του θορύβου.

Or. es

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Ενώ μια ανάλυση κόστους-οφέλους 
παρέχει ενδείξεις των συνολικών 
αποτελεσμάτων στην οικονομική 
ευημερία με τη σύγκριση του συνόλου 
των εξόδων και των οφελών, μια 
αξιολόγηση της σχέσης κόστους-
αποτελεσματικότητας εστιάζει στην 
επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου με 
τον πιο οικονομικά αποδοτικό τρόπο με 
τη σύγκριση μόνο των εξόδων.

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Το σχέδιο που παρουσιάζει η Επιτροπή φαίνεται να εστιάζει κυρίως στην επίτευξη των στόχων 
με τον πιο οικονομικό τρόπο. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν είναι δυνατό να 
κοστολογηθούν τα μέτρα για τη διασφάλιση της υγείας του πληθυσμού και της βιωσιμότητας 
των αερολιμένων. Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι δυσμενείς επιπτώσεις που 
ενδέχεται να απορρέουν από τα προβλήματα υγείας έχουν άμεσο ή έμμεσο οικονομικό κόστος.
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η αναστολή των μέτρων μετριασμού 
του θορύβου είναι σημαντική για την 
αποφυγή ανεπιθύμητων συνεπειών για 
την ασφάλεια των πτήσεων, τη 
χωρητικότητα των αερολιμένων και τον 
ανταγωνισμό. Ενώ η διαδικασία 
προσφυγής κατά των λειτουργικών 
περιορισμών σε συνάρτηση με τον 
προκαλούμενο θόρυβο μπορεί να αφορά 
στόχους για το μετριασμό των θορύβων, 
μεθόδους αξιολόγησης και την επιλογή 
οικονομικά αποδοτικών μέτρων, η 
προσφυγή δεν μπορεί να αναστείλει την 
εφαρμογή τους. Ως εκ τούτου, η 
Επιτροπή θα πρέπει πολύ πριν από την 
εφαρμογή των μέτρων να είναι σε θέση να 
χρησιμοποιήσει το δικαίωμα ελέγχου και 
να αναστείλει τα μέτρα που θεωρείται ότι 
παράγουν ανεπιθύμητες ή μη 
αναστρέψιμες συνέπειες. Σημειώνεται ότι 
η αναστολή θα πρέπει να ορίζεται για 
περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα περιορισμού του θορύβου επί του παρόντος είναι ήδη συμβατά με την εναέρια 
ασφάλεια, δεδομένου ότι η εν λόγω ασφάλεια αποτελεί σαφώς τον σημαντικότερο παράγοντα. 
Αυτό που δεν κρίνεται σκόπιμο είναι η πρόταξη της δυνατότητας ανταγωνισμού των 
αερολιμένων, δεδομένου ότι δεν θα τηρούνταν η αρχή της εξισορροπημένης προσέγγισης εάν 
προτάσσονται πάντα οι οικονομικές πτυχές έναντι της ευημερίας και της υγείας του πληθυσμού.
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Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η αξιολόγηση του θορύβου θα πρέπει 
να βασίζεται σε υφιστάμενες πληροφορίες 
και να διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες 
αυτές είναι αξιόπιστες και προσβάσιμες 
στις αρμόδιες αρχές και τους 
ενδιαφερομένους. Οι αρμόδιες αρχές θα 
πρέπει να θεσπίσουν τα απαραίτητα μέσα 
παρακολούθησης και επιβολής.

(10) Η αξιολόγηση του θορύβου θα πρέπει 
να βασίζεται σε αντικειμενικά και 
μετρήσιμα κριτήρια, κοινά σε όλα τα 
κράτη μέλη. Οι εν λόγω πληροφορίες 
πρέπει να είναι αξιόπιστες, να έχουν 
συλλεγεί με διαφανή και ελέγξιμο τρόπο 
και να είναι προσβάσιμες σε όλους τους 
ενδιαφερόμενους. Οι αρμόδιες αρχές θα 
πρέπει να θεσπίσουν τα απαραίτητα μέσα 
παρακολούθησης και επιβολής. Η 
αξιολόγηση του θορύβου θα πρέπει να 
διεξάγεται, ή να επιτηρείται, από 
οργανισμούς εξωτερικούς και 
ανεξάρτητους από τον οργανισμό 
διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας.

Or. es

Αιτιολόγηση

Σήμερα, σε πολλές περιπτώσεις, η αξιολόγηση του θορύβου αποτελεί αυτοαξιολόγηση που 
διεξάγεται από τους οργανισμούς διαχείρισης του αερολιμένα. Κρίνεται απαραίτητο να 
εξασφαλιστεί η ισορροπία των συμφερόντων μεταξύ της βιωσιμότητας των αερολιμένων και της 
διαχείρισης της χωρητικότητας ή της ανάπτυξής τους.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η συγκέντρωση των συναφών με τον 
θόρυβο πληροφοριών θα μείωνε σημαντικά 
τον διοικητικό φόρτο για τους φορείς 
εκμετάλλευσης αεροσκαφών και 
αερολιμένων. Τέτοιου είδους πληροφορίες 
παρέχονται επί του παρόντος και 
διαχειρίζονται σε επίπεδο κάθε επιμέρους 
αερολιμένα. Τα δεδομένα αυτά πρέπει να 

(12) Η συγκέντρωση των συναφών με τον 
θόρυβο πληροφοριών θα μείωνε σημαντικά 
τον διοικητικό φόρτο για τους φορείς 
εκμετάλλευσης αεροσκαφών και 
αερολιμένων. Τέτοιου είδους πληροφορίες 
παρέχονται επί του παρόντος και 
διαχειρίζονται σε επίπεδο κάθε επιμέρους 
αερολιμένα. Τα δεδομένα αυτά πρέπει να 
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τεθούν στη διάθεσή τους για 
επιχειρησιακούς σκοπούς. Είναι σημαντικό 
να χρησιμοποιούν την τράπεζα δεδομένων 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας 
της Αεροπορίας (ο Οργανισμός) σχετικά 
με την πιστοποίηση των επιδόσεων 
θορύβου ως μέσο επικύρωσης με τα 
δεδομένα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για 
την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας 
πλοήγησης (Eurocontrol) σε μεμονωμένες 
πτήσεις. Τα δεδομένα αυτά ζητούνται ήδη 
συστηματικά για σκοπούς κεντρικής 
διαχείρισης της ροής, αλλά πρέπει να 
καθοριστούν για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού και για τη ρύθμιση 
των επιδόσεων της διαχείρισης της 
εναέριας κυκλοφορίας. Η καλή πρόσβαση 
σε επικυρωμένα δεδομένα τυποποίησης θα 
πρέπει να βελτιώσει την ποιότητα της 
χαρτογράφησης των περιγραμμάτων των 
θορύβων των επιμέρους αερολιμένων και 
της στρατηγικής χαρτογράφησης για τη 
στήριξη των πολιτικών αποφάσεων.

τεθούν στη διάθεσή τους για 
επιχειρησιακούς σκοπούς, καθώς και στη 
διάθεση των λοιπών ενδιαφερομένων
μερών, μετά από αίτημά τους. Είναι 
σημαντικό να χρησιμοποιούν την τράπεζα 
δεδομένων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Ασφάλειας της Αεροπορίας (ο 
Οργανισμός) σχετικά με την πιστοποίηση 
των επιδόσεων θορύβου ως μέσο 
επικύρωσης με τα δεδομένα του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την 
Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας πλοήγησης 
(Eurocontrol) σε μεμονωμένες πτήσεις. Τα 
δεδομένα αυτά ζητούνται ήδη 
συστηματικά για σκοπούς κεντρικής 
διαχείρισης της ροής, αλλά πρέπει να 
καθοριστούν για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού και για τη ρύθμιση 
των επιδόσεων της διαχείρισης της 
εναέριας κυκλοφορίας. Η καλή πρόσβαση 
σε επικυρωμένα δεδομένα τυποποίησης θα 
πρέπει να βελτιώσει την ποιότητα της 
χαρτογράφησης των περιγραμμάτων των 
θορύβων των επιμέρους αερολιμένων και 
της στρατηγικής χαρτογράφησης για τη 
στήριξη των πολιτικών αποφάσεων.

Or. es

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

16α) Η οδηγία 2011/92/ΕΕ, για την 
εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων 
δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο 
περιβάλλον, καθορίζει ήδη τις διατάξεις 
για μια σε βάθος εξέταση των σχεδίων 
αερολιμένων, που περιλαμβάνουν μέτρα 
καταπολέμησης του θορύβου. Οι εν λόγω 
διατάξεις μπορούν να θεωρηθούν 
μερικώς σύμφωνες με τις απαιτήσεις 
αξιολόγησης που θέτουν η οδηγία 
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2002/49/ΕΚ και ο παρών κανονισμός, 
ιδίως όσον αφορά τα σχέδια επέκτασης 
των αερολιμενικών υποδομών. Η 
επέκταση των εν λόγω υποδομών θα 
πρέπει να ενθαρρυνθεί, για τη διαφύλαξη 
της βιώσιμης ανάπτυξης των 
δραστηριοτήτων αεροπορικών 
μεταφορών.

Or. es

Αιτιολόγηση

Επαναφέρονται οι αιτιολογικές σκέψεις 13 και 17 της παλαιότερης οδηγίας που προορίζονταν 
για κατάργηση, καθώς στο πλαίσιο της ενδεχόμενης θέσπισης λειτουργικών περιορισμών είναι 
σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι επιταγές της οδηγίας για την εκτίμηση των επιπτώσεων, 
κυρίως στην περίπτωση επέκτασης αερολιμένων.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να διευκολύνει την επίτευξη 
συγκεκριμένων περιβαλλοντικών στόχων 
για τον μετριασμό του θορύβου, όπως 
θεσπίζονται σε διατάξεις της Ένωσης και 
σε εθνικές και τοπικές διατάξεις, και να 
αξιολογεί την αλληλεξάρτησή τους με 
άλλους περιβαλλοντικούς στόχους, στο 
επίπεδο των μεμονωμένων αερολιμένων·

α) να διευκολύνει την επίτευξη 
συγκεκριμένων περιβαλλοντικών στόχων 
για τον μετριασμό του θορύβου στο 
επίπεδο του κάθε αερολιμένα, όπως 
θεσπίζονται σε διατάξεις της Ένωσης και 
σε εθνικές και τοπικές διατάξεις, και να 
αξιολογεί την αλληλεξάρτησή τους με 
άλλους περιβαλλοντικούς στόχους·

Or. es

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) να εγγυηθεί τη διαφάνεια κατά την 
έναρξη των διαβουλεύσεων και των 
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διαδικασιών συμμετοχής των 
ενδιαφερόμενων μερών.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο μεγαλύτερος όγκος των καταγγελιών για ηχορρύπανση που διευθετούνται στα δικαστήρια των 
κρατών μελών, καθώς και οι διαμαρτυρίες που διατυπώνονται στην Επιτροπή, αποδεικνύουν 
την έλλειψη διαδικασιών συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών, η οποία, όσον αφορά τη 
θέσπιση ή μη λειτουργικών περιορισμών, θα πρέπει να κατοχυρωθεί στο παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) «Εξισορροπημένη προσέγγιση»: η 
μέθοδος, στο πλαίσιο της οποίας το φάσμα 
των διαθέσιμων μέτρων, κυρίως η μείωση 
του θορύβου των αεροσκαφών στην πηγή, 
ο σχεδιασμός και η διαχείριση της χρήσης 
γης, οι επιχειρησιακές διαδικασίες για τη 
μείωση των θορύβων και οι λειτουργικοί 
περιορισμοί, εξετάζεται με συνεπή τρόπο 
με σκοπό την αντιμετώπιση του 
προβλήματος του θορύβου με τον πιο 
οικονομικά αποδεκτό τρόπο σε επίπεδο 
κάθε μεμονωμένου αερολιμένα.

(2) «Εξισορροπημένη προσέγγιση»: η 
μέθοδος, στο πλαίσιο της οποίας το φάσμα 
των διαθέσιμων μέτρων, κυρίως η μείωση 
του θορύβου των αεροσκαφών στην πηγή, 
ο σχεδιασμός και η διαχείριση της χρήσης 
γης, οι επιχειρησιακές διαδικασίες για τη 
μείωση των θορύβων και οι λειτουργικοί 
περιορισμοί, εξετάζεται με συνεπή τρόπο 
με σκοπό την ελαχιστοποίηση του 
θορύβου με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο 
σε επίπεδο κάθε μεμονωμένου αερολιμένα.

Or. es

Αιτιολόγηση

Το σχέδιο που παρουσιάζει η Επιτροπή φαίνεται να εστιάζει κυρίως στην επίτευξη των στόχων 
με τον πιο οικονομικό τρόπο. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν είναι δυνατό να 
κοστολογηθούν τα μέτρα για τη διασφάλιση της υγείας του πληθυσμού και της βιωσιμότητας 
των αερολιμένων.
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Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α) «Ενδιαφερόμενα μέρη»: θιγόμενα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή 
ενδεχομένως θιγόμενα ή επωφελούμενα 
από τη θέσπιση ή από τη μη θέσπιση 
μέτρων περιορισμού του θορύβου, 
περιλαμβανομένων των λειτουργικών 
περιορισμών, ή που έχουν έννομο 
συμφέρον από την εφαρμογή των εν λόγω 
μέτρων·

Or. es

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή του ορισμού «ενδιαφερόμενα μέρη» της προηγούμενης οδηγίας, που θα πρέπει να 
διατηρηθεί στο άρθρο των ορισμών με σκοπό να προσφέρει ισχυρότερη εγγύηση διαφάνειας και 
συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων από την πλευρά των ενδιαφερόμενων μερών. Επιπλέον, 
εφόσον στο άρθρο 5 προσδιορίζονται ειδικές δράσεις για τα ενδιαφερόμενα μέρη, είναι 
απαραίτητο να διατυπωθεί ένας ορισμός για τα ίδια τα ενδιαφερόμενα μέρη στο άρθρο 2.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α) «Νυχτερινοί τερματικοί σταθμοί»: 
εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον έναν διάδρομο και οι οποίες 
προορίζονται να απορροφήσουν την 
εναέρια κυκλοφορία ζώνη νυχτερινού 
ωραρίου. Οι εν λόγω τερματικοί σταθμοί, 
είτε είναι ανεξάρτητοι είτε συνδέονται με 
τις εγκαταστάσεις ενός κεντρικού 
αερολιμένα, χαρακτηρίζονται από το 
γεγονός ότι είναι απομακρυσμένοι από 
τόπους κατοικίας ή ευαίσθητες περιοχές 
ή/και από τη χρήση διατάξεων ή 
διαδρομών προσέγγισης με λιγότερο 
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αρνητικές επιπτώσεις όσον αφορά την 
εκπομπή θορύβου. 

Or. es

Αιτιολόγηση

Η γενικευμένη προσφυγή στους «νυχτερινούς τερματικούς σταθμούς», εφόσον είναι δυνατή, θα 
μπορούσε να αποτελέσει τη λύση προκειμένου να αποφευχθεί η προσφυγή στη θέσπιση 
λειτουργικών περιορισμών.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις αρμόδιες 
αρχές που είναι υπεύθυνες για τη θέσπιση 
μέτρων σχετικά με τους λειτουργικούς 
περιορισμούς, καθώς και ένα ανεξάρτητο 
όργανο προσφυγής.

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις αρμόδιες 
αρχές που είναι υπεύθυνες για τη θέσπιση 
μέτρων σχετικά με τους λειτουργικούς 
περιορισμούς, καθώς και ένα αμερόληπτο 
όργανο διαμεσολάβησης και ένα 
ανεξάρτητο όργανο προσφυγής.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο σχεδιασμός ενός οργάνου διαμεσολάβησης πριν από την προσφυγή θα μπορούσε να συμβάλει 
στην αποφυγή της προσφυγής σε δικαστήρια σε περίπτωση θέσπισης ή μη θέσπισης 
λειτουργικών περιορισμών.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) εκτιμούν την πιθανή σχέση κόστους-
αποτελεσματικότητας των διαθέσιμων 
μέτρων· 

δ) εκτιμούν την αποτελεσματικότητα των 
διαθέσιμων μέτρων σε σχέση με τους 
στόχους που έχουν τεθεί· 

Or. es
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Αιτιολόγηση

Το σχέδιο που παρουσιάζει η Επιτροπή φαίνεται να εστιάζει κυρίως στην επίτευξη των στόχων 
με τον πιο οικονομικό τρόπο. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν είναι δυνατό να 
κοστολογηθούν τα μέτρα για τη διασφάλιση της υγείας του πληθυσμού και της βιωσιμότητας 
των αερολιμένων.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α ) μπορούν να θεσπίσουν, εφόσον το 
κρίνουν σκόπιμο, οικονομικά κίνητρα για 
την ενθάρρυνση των εταιρειών να 
χρησιμοποιήσουν αεροσκάφη που 
παράγουν λιγότερο θόρυβο, πριν από τη 
λήξη των καθορισμένων προθεσμιών·

Or. es

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά τη λήψη συναφών προς τον 
θόρυβο μέτρων, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
υπόψη τον ακόλουθο συνδυασμό 
διαθέσιμων μέτρων, με σκοπό τον 
προσδιορισμό του πιο οικονομικά 
αποδοτικού συνδυασμού μέτρων:

2. Κατά τη λήψη μέτρων προκειμένου να 
περιορίσουν τις επιπτώσεις του θορύβου 
στην περιοχή, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
υπόψη τον ακόλουθο συνδυασμό 
διαθέσιμων μέτρων, με σκοπό τον 
προσδιορισμό του πιο αποτελεσματικού
συνδυασμού μέτρων, καθώς και της 
σειράς ή της προτεραιότητας εφαρμογής 
τους σε κάθε περίπτωση:

Or. es

Αιτιολόγηση

Η απόφαση σχετικά με τη θέσπιση ενός λειτουργικού περιορισμού έναντι ενός άλλου θα πρέπει 
να είναι επαρκώς αιτιολογημένη.
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Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) σχεδιασμό και διαχείριση της χρήσης 
γης·

β) σχεδιασμό και διαχείριση της χρήσης 
γης και, ιδίως:

- τη δυνατότητα δημιουργίας 
«νυχτερινών τερματικών σταθμών» όπως 
περιγράφονται στο άρθρο 2·παράγραφος 
6 α του παρόντος κανονισμού·

- τη δυνατότητα θέσπισης ζωνών γύρω 
από τους αερολιμένες στις οποίες δεν θα 
είναι δυνατή η υπέρβαση των 
καθορισμένων ορίων θορύβου που έχουν 
καθοριστεί στα εθνικά σχέδια δράσης 
τους·
- τη δυνατότητα θέσπισης χωροταξικών 
μέτρων, όπως περιορισμών στα νέα 
οικοδομήματα·

Or. es

Αιτιολόγηση

Αν και η χωροταξία δεν εμπίπτει στις ενωσιακές αρμοδιότητες, ο κανονισμός μπορεί να 
διατυπώσει μια σειρά συστάσεων προς τα κράτη μέλη εν προκειμένω. Συγκεκριμένα, η 
γενικευμένη προσφυγή στους «νυχτερινούς τερματικούς σταθμούς», εφόσον είναι δυνατή, θα 
μπορούσε να αποτελέσει τη λύση προκειμένου να αποφευχθεί η προσφυγή στη θέσπιση 
λειτουργικών περιορισμών.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) λειτουργικούς περιορισμούς, όχι ως 
πρώτη λύση.

δ) λειτουργικούς περιορισμούς, εφόσον 
κρίνεται απαραίτητο.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Ο πρωταρχικός στόχος του κανονισμού είναι η διασφάλιση της βιωσιμότητας των 
εγκαταστάσεων των αερολιμένων καθώς και η διατήρηση της υγείας του πληθυσμού. Η 
παρούσα διατύπωση αποσαφηνίζει τον εν λόγω στόχο.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν, στο πλαίσιο 
της εξισορροπημένης προσέγγισης, να 
διαφοροποιούν τα μέτρα μετριασμού 
ανάλογα με τον τύπο του αεροσκάφους, τη 
χρήση του διαδρόμου 
προσγείωσης/απογείωσης ή/και το 
καλυπτόμενο χρονικό διάστημα.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν, στο πλαίσιο 
της εξισορροπημένης προσέγγισης, να 
διαφοροποιούν τα μέτρα μετριασμού 
ανάλογα με τον τύπο του αεροσκάφους, τη 
χρήση του διαδρόμου 
προσγείωσης/απογείωσης, την εναέρια 
διαδρομή ή/και το καλυπτόμενο χρονικό 
διάστημα.

Or. es

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι, 
στο κατάλληλο επίπεδο, θεσπίζεται ένα 
φόρουμ για την τεχνική συνεργασία 
μεταξύ του φορέα εκμετάλλευσης του 
αερολιμένα, του φορέα εκμετάλλευσης 
αεροσκαφών και του φορέα παροχής 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας, για τις ενέργειες 
για τις οποίες ευθύνονται οι εν λόγω 
φορείς και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη 
την αλληλεξάρτηση μεταξύ των μέτρων 
για τον περιορισμό του θορύβου και τη 
μείωση των εκπομπών. Τα μέλη του 
φόρουμ αυτού για την τεχνική συνεργασία 
πρέπει να διαβουλεύονται τακτικά με τους 
κατοίκους της περιοχής ή τους 

4. Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι, 
στο κατάλληλο επίπεδο, θεσπίζεται ένα 
φόρουμ για την τεχνική συνεργασία 
μεταξύ του φορέα εκμετάλλευσης του 
αερολιμένα, του φορέα εκμετάλλευσης 
αεροσκαφών και του φορέα παροχής 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας, για τις ενέργειες 
για τις οποίες ευθύνονται οι εν λόγω 
φορείς και των τεχνικών εκπροσώπων 
των τοπικών αυτοδιοικήσεων στις 
περιοχές που θίγονται από τον θόρυβο,
και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την 
αλληλεξάρτηση μεταξύ των μέτρων για 
τον περιορισμό του θορύβου και τη μείωση 
των εκπομπών. Τα μέλη του φόρουμ αυτού 
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εκπροσώπους τους, και να παρέχουν 
τεχνικές πληροφορίες και συμβουλές 
σχετικά με τα μέτρα μείωσης του θορύβου 
στις αρμόδιες αρχές.

για την τεχνική συνεργασία πρέπει να 
διαβουλεύονται τακτικά με τα λοιπά 
ενδιαφερόμενα μέρη και να παρέχουν 
τεχνικές πληροφορίες και συμβουλές 
σχετικά με τα μέτρα μείωσης του θορύβου 
στις αρμόδιες αρχές.

Or. es

Αιτιολόγηση
Δεδομένου ότι πολλές τοπικές διοικήσεις διαθέτουν εξειδικευμένους τεχνικούς διαχείρισης 
θορύβου και εδάφους, οι εν λόγω αντιπρόσωποι δύνανται να συμμετέχουν στις εργασίες του 
«τεχνικού» σώματος. Οι τοπικές ενώσεις των ενδιαφερομένων και οι αντιπρόσωποι των 
κατοίκων δεν είναι οι ίδιοι σε όλες τις περιπτώσεις. Μια ένωση ενδιαφερομένων, πέρα από μια 
τοπική ένωση κατοίκων, δύναται να συνενωθεί σε επίπεδο εθνικό ή ευρωπαϊκό και να παράσχει 
την εμπειρία των τεχνικών της στις διαδικασίες συμμετοχής και διαβούλευσης σχετικά με την 
εκτίμηση του θορύβου.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι αρμόδιες αρχές αξιολογούν τη σχέση 
κόστους-αποτελεσματικότητας των νέων 
μέτρων, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 3 σύμφωνα με το παράρτημα 
II. Μια μικρή τεχνική τροποποίηση 
υφισταμένου μέτρου χωρίς ουσιαστικές 
επιπτώσεις στο δυναμικό ή τη λειτουργία 
δεν θεωρείται νέος λειτουργικός 
περιορισμός.

5. Οι αρμόδιες αρχές αξιολογούν την 
αποτελεσματικότητα των νέων μέτρων, 
όπως αναφέρεται στις προηγούμενες 
παραγράφους και σύμφωνα με το 
παράρτημα II. Μια μικρή τεχνική 
τροποποίηση υφισταμένου μέτρου χωρίς 
ουσιαστικές επιπτώσεις στο δυναμικό ή τη 
λειτουργία δεν θεωρείται νέος 
λειτουργικός περιορισμός.

Or. es

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι αρμόδιες αρχές οργανώνουν τη 
διαδικασία διαβούλευσης με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη εγκαίρως και με 

6. Οι αρμόδιες αρχές οργανώνουν τη 
διαδικασία συμμετοχής με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη εγκαίρως και με 
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ουσιαστικό τρόπο, διασφαλίζοντας τον 
ανοικτό χαρακτήρα και τη διαφάνεια όσον 
αφορά τα δεδομένα και τη μεθοδολογία 
υπολογισμού. Τα ενδιαφερόμενα μέρη 
έχουν τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από τη 
θέσπιση των νέων μέτρων για να 
διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους. Τα 
ενδιαφερόμενα μέρη περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον:

ουσιαστικό τρόπο, διασφαλίζοντας τον 
ανοικτό χαρακτήρα και τη διαφάνεια όσον 
αφορά τα δεδομένα και τη μεθοδολογία 
υπολογισμού. Τα ενδιαφερόμενα μέρη 
έχουν τουλάχιστον τέσσερις μήνες πριν 
από τη θέσπιση των νέων μέτρων για να 
διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους. 

Σε περίπτωση που τα μέτρα συνεπάγονται 
σημαντικότερες αλλαγές ή επεκτάσεις, 
όπως οι σχετιζόμενες με τα μέτρα που 
περιγράφονται στο στοιχείο 2 β) του 
άρθρου 4, τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν 
στη διάθεσή τους 9 μήνες πριν από τη 
θέσπιση των μέτρων για να υποβάλουν 
σχόλια.
Τα ενδιαφερόμενα μέρη, πέραν εκείνων 
που αναφέρονται στο άρθρο 2,
περιλαμβάνουν τουλάχιστον:

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο ρόλος των τοπικών αντιπροσώπων, των ενώσεων ενδιαφερομένων και των άλλων 
ενδιαφερόμενων μερών, δεν μπορεί να παραμείνει περιορισμένος στην απλή διαβούλευση, αλλά 
θα πρέπει να προωθηθεί η πραγματική συμμετοχή τους. Επιπλέον, η περίοδος των 3 μηνών για 
την ανάλυση της θέσπισης των νέων μέτρων μπορεί να θεωρηθεί πολύ σύντομη από τη στιγμή 
που οι ενέργειες ενδέχεται να συνεπάγονται μια αλλαγή τον τρόπο λειτουργίας ενός αερολιμένα. 
Σε περίπτωση σημαντικών ενεργειών, η περίοδος θα πρέπει να είναι το ελάχιστο 9 μήνες.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εκπροσώπους των κατοίκων που ζουν 
στην περιοχή γύρω από τους αερολιμένες 
που επηρεάζονται από το θόρυβο της 
εναέριας κυκλοφορίας·

α) εκπροσώπους των κατοίκων που ζουν 
στην περιοχή γύρω από τους αερολιμένες 
που επηρεάζονται από το θόρυβο της 
εναέριας κυκλοφορίας, καθώς και τις 
ενώσεις των ενδιαφερομένων·

Or. es
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Αιτιολόγηση

Οι τοπικές ενώσεις των ενδιαφερομένων και οι αντιπρόσωποι των κατοίκων δεν είναι οι ίδιοι 
σε όλες τις περιπτώσεις. Μια ένωση ενδιαφερομένων, πέρα από μια τοπική ένωση κατοίκων, 
δύναται να συνενωθεί σε επίπεδο εθνικό ή ευρωπαϊκό και να παράσχει την εμπειρία των 
τεχνικών της στις διαδικασίες συμμετοχής και διαβούλευσης σχετικά με την εκτίμηση του 
θορύβου.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εν λόγω σχετικές πληροφορίες θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν τις εξής:

α) αυτήν που σχετίζεται με τις φερόμενες 
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης λόγω 
παρεκκλίσεων από την πορεία, σχετικά με 
τις επιπτώσεις και τους λόγους της εν 
λόγω παρέκκλισης,
β) τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για 
την κατανομή και τη διαχείριση της 
κυκλοφορίας σε κάθε αερολιμένα, καθώς 
ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στο 
περιβάλλον ή όσον αφορά τον θόρυβο.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι αποκλίσεις από την πορεία, εφόσον σημειώνονται συχνά, αυξάνουν σημαντικά τις 
επιπτώσεις του θορύβου που ορίζονται στις προβλέψεις των χαρτών θορύβου. Σήμερα, δεν 
λαμβάνουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη αυτού του είδους τις πληροφορίες ενώ, για λόγους 
διαφάνειας, θα έπρεπε να έχουν γνωστοποιηθεί, προς αποφυγή καταχρήσεων που έχουν άμεσες 
επιπτώσεις στην αύξηση του παραγόμενου θορύβου.
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Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α) Οι αρμόδιες αρχές μεριμνούν ώστε οι 
φορείς εκμετάλλευσης των αερολιμενικών 
εγκαταστάσεων να εγκαθιστούν 
ηλεκτρονικά συστήματα μετριασμού του 
θορύβου, σε διάφορες τοποθεσίες κοντά 
στις πορείες των αεροσκαφών που 
επηρεάζουν ή θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν τον πληθυσμό. Τα εν λόγω 
δεδομένα είναι προσβάσιμα μέσω 
Διαδικτύου.

Or. es

Αιτιολόγηση
Βλ. ένα συγκεκριμένο παράδειγμα εφαρμογής του συστήματος στον αερολιμένα της 
Βαρκελώνης, στη διεύθυνση: http://bcn331.webtrak-lochard.com

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε μια 
κεντρική βάση δεδομένων και τίθενται στη 
διάθεση των αρμοδίων αρχών, των φορέων 
εκμετάλλευσης αεροσκαφών, των παρόχων 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας και των φορέων 
εκμετάλλευσης αερολιμένων για 
επιχειρησιακούς σκοπούς. 

4. Τα δεδομένα αποθηκεύονται, 
τουλάχιστον για μία πενταετία, σε μια 
κεντρική βάση δεδομένων και τίθενται στη 
διάθεση των αρμοδίων αρχών, των φορέων 
εκμετάλλευσης αεροσκαφών, των παρόχων 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας και των φορέων 
εκμετάλλευσης αερολιμένων για 
επιχειρησιακούς σκοπούς. Τα υπόλοιπα 
ενδιαφερόμενα μέρη, που περιγράφονται 
στα άρθρα 2 και 5, έχουν πρόσβαση στις 
πληροφορίες κατόπιν αιτήσεως.

Or. es
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Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μετά την αξιολόγηση που διεξάγεται 
σύμφωνα με το άρθρο 5, η κοινοποίηση 
της απόφασης συνοδεύεται από γραπτή 
έκθεση που εξηγεί τους λόγους θέσπισης 
των λειτουργικών περιορισμών, τους 
περιβαλλοντικούς στόχους που 
καθορίζονται για τον αερολιμένα, τα μέτρα 
που λήφθηκαν υπόψη για την επίτευξη του 
στόχου αυτού, και την αξιολόγηση της 
ενδεχόμενης σχέσης κόστους-
αποτελεσματικότητας των διαφόρων 
μέτρων που λαμβάνονται υπόψη, 
συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, 
του αντίκτυπού τους σε διασυνοριακό 
επίπεδο.

2. Μετά την αξιολόγηση που διεξάγεται 
σύμφωνα με το άρθρο 5, η κοινοποίηση 
της απόφασης συνοδεύεται από γραπτή 
έκθεση που εξηγεί τους λόγους θέσπισης 
των λειτουργικών περιορισμών, τους 
περιβαλλοντικούς στόχους που 
καθορίζονται για τον αερολιμένα, τα μέτρα 
που λήφθηκαν υπόψη για την επίτευξη του 
στόχου αυτού, και την αξιολόγηση της 
σχέσης κόστους-οφέλους των διαφόρων 
μέτρων που λαμβάνονται υπόψη, 
συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, 
του αντίκτυπού τους σε διασυνοριακό 
επίπεδο.

Or. es

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7 α

Ισχύοντες λειτουργικοί περιορισμοί
Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού 
δεν έχουν εφαρμογή στους λειτουργικούς 
περιορισμούς που έχουν θεσπιστεί ήδη 
κατά την ημερομηνία της θέσης του σε 
ισχύ.
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Or. es

Αιτιολόγηση

Επαναφέρεται μέρος του άρθρου 7 της προηγούμενης οδηγίας. Σύμφωνα με όσα καθορίζει ο 
ΔΟΠΑ στην απόφασή του A 33/7, θεωρείται ότι η θέσπιση λειτουργικών περιορισμών που 
έχουν τεθεί ήδη σε ισχύ κατά την ημερομηνία θέσπισης της νέας νομοθεσίας πραγματοποιήθηκε 
με βάση τις διατάξεις της οδηγίας 2002/30/ΕΚ, συνεπώς δεν είναι απαραίτητο να 
αναθεωρηθούν. Σε περίπτωση διένεξης ενός παλαιότερου λειτουργικού περιορισμού με τον νέο 
κανονισμό, θα εφαρμόζεται το άρθρο 10 για την επίλυση της διένεξης.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δικαίωμα ελέγχου Δικαιοδοσία εξέτασης και διατύπωσης 
συστάσεων

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης κρίνει θετικό το δικαίωμα της Επιτροπής να επεμβαίνει 
εξετάζοντας μια συγκεκριμένη περίπτωση λειτουργικού περιορισμού καθώς και να υποδεικνύει 
στο κράτος μέλος τη βέλτιστη στρατηγική, ωστόσο δεν κρίνει σκόπιμο να επιφορτίσει την 
Επιτροπή με την ευθύνη «ελέγχου» που προβλέπεται στο άρθρο 10 (δικαίωμα ελέγχου) της 
πρότασης κανονισμού.
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Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή, ύστερα από αίτηση 
κράτους μέλους ή με δική της 
πρωτοβουλία, και με την επιφύλαξη 
εκκρεμούς διαδικασίας προσφυγής, 
δύναται να ασκήσει έλεγχο επί απόφασης
σχετικά με έναν λειτουργικό περιορισμό, 
πριν από την εφαρμογή του. Εφόσον η 
Επιτροπή διαπιστώσει ότι η απόφαση δεν 
πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό, ή αντιβαίνει με άλλον 
τρόπο στο δίκαιο της Ένωσης, μπορεί να 
αναστείλει την απόφαση.

1. Η Επιτροπή, ύστερα από αίτηση 
κράτους μέλους μέσω καταγγελίας από 
την πλευρά των ενδιαφερόμενων μερών ή 
με δική της πρωτοβουλία, και με την 
επιφύλαξη εκκρεμούς διαδικασίας 
προσφυγής, δύναται να εξετάσει την 
απόφαση σχετικά με έναν λειτουργικό 
περιορισμό, πριν από την εφαρμογή του.
Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι η
απόφαση δεν πληροί τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, μπορεί 
να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή 
στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, όπως 
την εξουσιοδοτεί το άρθρο 258 της 
ΣΛΕΕ.

Σε περίπτωση που η Επιτροπή 
διαπιστώσει εκ νέου ότι, βάσει της 
απάντησης που έλαβε, η απόφαση 
εξακολουθεί να μην σέβεται τις 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, ή 
ότι παραβιάζει κατά οποιονδήποτε τρόπο 
τη νομοθεσία της Ένωσης, μπορεί να 
κινήσει την αντίστοιχη διαδικασία επί 
παραβάσει.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης κρίνει θετικό το δικαίωμα της Επιτροπής να επεμβαίνει 
εξετάζοντας μια συγκεκριμένη περίπτωση λειτουργικού περιορισμού καθώς και να υποδεικνύει 
στο κράτος μέλος τη βέλτιστη στρατηγική, ωστόσο δεν κρίνει σκόπιμο να επιφορτίσει την 
Επιτροπή με την ευθύνη «ελέγχου» που προβλέπεται στο άρθρο 10 (δικαίωμα ελέγχου) της 
πρότασης κανονισμού, συνεπώς, σε περίπτωση παραβίασης, το άρθρο 226 της Συνθήκης 
παρέχει το νομικό πλαίσιο που πρέπει να ακολουθηθεί.
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Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α) Κατά τον ίδιο τρόπο, τα 
ενδιαφερόμενα μέρη θα έχουν τη 
δυνατότητα να προσφύγουν στην 
Επιτροπή για να ζητήσουν την εξέταση 
της απόφασης σχετικά με τη μη θέσπιση 
ενός λειτουργικού περιορισμού. Εφόσον η 
Επιτροπή διαπιστώσει ότι η θέσπιση ενός 
λειτουργικού περιορισμού κρίνεται 
απαραίτητη ή ότι η άρνηση θέσπισής του 
δεν πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό, μπορεί να 
αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στο 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, όπως ορίζει 
το άρθρο 258 της ΣΛΕΕ.
Σε περίπτωση που η Επιτροπή 
διαπιστώσει εκ νέου ότι, βάσει της 
απάντησης που έλαβε, η απόφαση μη 
θέσπισης ενός λειτουργικού κανονισμού 
εξακολουθεί να μην τηρεί τις απαιτήσεις 
του παρόντος κανονισμού, ή ότι 
παραβιάζει κατά οποιονδήποτε τρόπο τη 
νομοθεσία της Ένωσης, μπορεί να 
κινήσει την αντίστοιχη διαδικασία επί 
παραβάσει.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η πρόταση που παρουσίασε η Επιτροπή εστιάζει σημαντικά στην αιτιολογία της θέσπισης ενός 
λειτουργικού περιορισμού, αλλά παραβλέπει την αντίθετη περίπτωση μη θέσπισης ενός 
λειτουργικού περιορισμού όταν αυτός κρίνεται απαραίτητος. Η παρούσα τροπολογία επιχειρεί 
να διορθώσει αυτήν την αδυναμία και να εξισορροπήσει το κείμενο.
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Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – «Δείκτες» – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο θόρυβος της εναέριας κυκλοφορίας θα 
περιγράφεται, τουλάχιστον, με βάση τους 
δείκτες θορύβου Lden και Lnight οι οποίοι 
ορίζονται και υπολογίζονται σύμφωνα με 
το παράρτημα Ι της οδηγίας 2002/49/ΕΚ.

1. Ο θόρυβος της εναέριας κυκλοφορίας θα 
περιγράφεται, τουλάχιστον, με βάση τους 
δείκτες θορύβου Lden, Lnight και Lamax, οι 
οποίοι ορίζονται και υπολογίζονται 
σύμφωνα με το παράρτημα Ι της οδηγίας 
2002/49/ΕΚ. Προς τον σκοπό αυτόν, θα 
λαμβάνονται ως σημείο αναφοράς 
διαφορετικές ημέρες, που είναι 
αντιπροσωπευτικές της εναέριας 
κυκλοφορίας του εκάστοτε αερολιμένα.

Or. es

Αιτιολόγηση

Το πρόβλημα που προκύπτει από τη χρήση μόνο των δεικτών Lden και Lnight είναι ότι 
αναλύουν τις οριακές τιμές της ακουστικής ενέργειας που παράγεται κατά τη διέλευση ενός 
αεροσκάφους σε ώρες κατά τις οποίες δεν σημειώνεται διέλευση αεροσκάφους, με αποτέλεσμα, 
καθώς πρόκειται για ένα απότομο άλμα ενέργειας, ο θόρυβος που γίνεται αντιληπτός να μην 
αντανακλάται από τον δείκτη. Ο δείκτης Lamax, ωστόσο, αντικατοπτρίζει την υψηλή αύξηση 
της ενέργειας που προκαλείται από τον θόρυβο στο παρασκήνιο και δεν αναλύει το συνολικό 
αποτέλεσμα με βάση το διάστημα κατά το οποίο δεν σημειώνεται υπέρπτηση αεροσκάφους. 
Επιπλέον, οι μετρήσεις θα πρέπει να διεξάγονται αντιπροσωπευτικές ημέρες έτσι ώστε ο ετήσιος 
μέσος όρος να μην στρεβλώνει τα αποτελέσματα που παρατηρούνται κατά τις περιόδους με 
αυξημένη εναέρια κυκλοφορία.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – «Πληροφορίες διαχείρισης του θορύβου» - σημείο 1 – παράγραφος 1.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.1. Περιγραφή του αερολιμένα, στην 
οποία περιλαμβάνονται πληροφορίες για 
το μέγεθός του, την τοποθεσία του, τα 
περίχωρα, τον όγκο της εναέριας 
κυκλοφορίας και το συνδυασμό των 
δρομολογίων.

1.1. 1.1. Περιγραφή του αερολιμένα, στην 
οποία περιλαμβάνονται πληροφορίες για 
τη χωρητικότητά του, την τοποθεσία του, 
τα περίχωρα, τις ευαίσθητες περιοχές 
(σχολεία και εκπαιδευτικά, πολιτιστικά 
και αθλητικά κέντρα, νοσοκομεία, 
γηροκομεία που βρίσκονται σε κοντινή 
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απόσταση από τον αερολιμένα ή που 
επηρεάζονται από τις ρυθμίσεις 
προσγείωσης και απογείωσης), τον όγκο 
της εναέριας κυκλοφορίας και το 
συνδυασμό των δρομολογίων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο χωροταξικός σχεδιασμός και η διαχείριση του εδάφους είναι εξίσου σημαντικά με τον 
σχεδιασμό και τη διαχείριση, τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον, της αεροναυτικής υποδομής 
και του τρόπου λειτουργίας της, δεδομένου ότι αυτός σχετίζεται στην πραγματικότητα με τις 
επιπτώσεις του θορύβου στους πληθυσμούς που κατοικούν σε κοντινή απόσταση από το 
αεροδρόμιο.

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – «Πληροφορίες διαχείρισης του θορύβου» – σημείο 1 – παράγραφος 1.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.3 Αναλυτικά στοιχεία για τα 
περιγράμματα των θορύβων για το τρέχον 
και τα προηγούμενα έτη -
συμπεριλαμβανομένης της αποτίμησης του 
αριθμού των ατόμων που επηρεάζονται 
από τους θορύβους των αεροσκαφών.

1.3 Αναλυτικά στοιχεία για τα 
περιγράμματα των θορύβων για το τρέχον 
και τουλάχιστον τα δύο προηγούμενα έτη -
συμπεριλαμβανομένης της αποτίμησης του 
αριθμού των ατόμων που επηρεάζονται 
από τους θορύβους των αεροσκαφών, η 
οποία πραγματοποιείται με 
δημοσκοπήσεις, σύμφωνα με τα όσα 
ορίζει το παράρτημα III της οδηγίας 
2002/49/ΕΚ.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία αντιπαράθεσης στις νομικές διαδικασίες που βρίσκονται σε 
εξέλιξη στα διάφορα κράτη μέλη αποτελεί η απόκλιση των αποτελεσμάτων που εξαρτώνται από 
τη συλλογή των δεδομένων για τις αξιολογήσεις. Υπό αυτή την έννοια, η τρέχουσα αποτίμηση 
θα πρέπει να τηρεί τις ίδιες μεθόδους αξιολόγησης με την οδηγία για τη διαχείριση του 
περιβαλλοντικού θορύβου.
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Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – «Πληροφορίες διαχείρισης του θορύβου» – σημείο 1 – παράγραφος 1.4.3 
- εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.4.3. Για λειτουργικά μέτρα μετριασμού 
του θορύβου, στο βαθμό που τα μέτρα 
αυτά δεν περιορίζουν τη χωρητικότητα 
ενός αερολιμένα:

1.4.3. Για λειτουργικά μέτρα μετριασμού 
του θορύβου:

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο παρών κανονισμός δεν έχει ως αποκλειστικό στόχο τη διαφύλαξη της οικονομικής 
δραστηριότητας που προέρχεται από την εναέρια κυκλοφορία αλλά αποβλέπει στην εξασφάλιση 
ότι η εν λόγω δραστηριότητα πραγματοποιείται με ισορροπημένο και αειφόρο τρόπο έτσι ώστε 
να μην έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του γειτονικού πληθυσμού.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – «Πληροφορίες διαχείρισης του θορύβου» – σημείο 1 – παράγραφος 1.4 α 
(νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.4 α. Λεπτομερής περιγραφή των 
σχέσεων και των διαβουλεύσεων με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και των 
εκθέσεων και των ανακοινώσεων που 
παρουσιάζονται από τα μέρη αυτά.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η τρέχουσα αποτίμηση, που θα καθορίσει τις υπάρχουσες αδυναμίες, θα πρέπει να 
περιλαμβάνει μια αναφορά στους ισχυρισμούς που έχουν προβάλει τα διάφορα ενδιαφερόμενα 
μέρη.
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Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I - «Πληροφορίες διαχείρισης του θορύβου» – σημείο 1 – παράγραφος 1.4 β 
(νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.4 β. Κατάλογος των εξαιρέσεων που 
επιτράπηκαν ανά έτος δυνάμει του 
άρθρου 8 και του άρθρου 9.

Or. es

Αιτιολόγηση

Για λόγους διαφάνειας και για την αποφυγή ενδεχόμενων καταχρήσεων του κανόνα, κρίνεται 
σκόπιμο η απογραφή να περιλαμβάνει αυτού του είδους τις πληροφορίες.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – «Πληροφορίες διαχείρισης του θορύβου» – σημείο 2 – παράγραφος 2.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.1 Περιγραφή των έργων ανάπτυξης 
στους αερολιμένες (εάν προβλέπονται) τα 
οποία έχουν ήδη εγκριθεί και είναι 
ενταγμένα στο πρόγραμμα, όπως για 
παράδειγμα για την αύξηση του 
δυναμικού, την επέκταση των 
αεροδιαδρόμων ή/και των τερματικών 
σταθμών, καθώς και για τον 
προβλεπόμενο συνδυασμό αεροπορικών 
δρομολογίων στο μέλλον και για τους 
υπολογιζόμενους ρυθμούς ανάπτυξης.

2.1 Περιγραφή των έργων ανάπτυξης 
στους αερολιμένες (εάν προβλέπονται) τα 
οποία έχουν ήδη εγκριθεί και είναι 
ενταγμένα στο πρόγραμμα, όπως για 
παράδειγμα για την αύξηση του 
δυναμικού, την επέκταση των 
αεροδιαδρόμων ή/και των τερματικών 
σταθμών, την πιθανή θέσπιση νυχτερινών 
τερματικών σταθμών, για την ενδεχόμενη 
καθιέρωση νυκτερινών τερματικών 
σταθμών, για προβλέψεις σχετικά με την 
προσέγγιση και την απογείωση, για τον 
προβλεπόμενο συνδυασμό αεροπορικών 
δρομολογίων στο μέλλον και για τους 
υπολογιζόμενους ρυθμούς ανάπτυξης 
καθώς και μια λεπτομερή μελέτη των 
επιπτώσεων του θορύβου που θα 
συνεπάγονταν στην περιοχή οι εν λόγω 
επεκτάσεις χωρητικότητας, διαδρόμων ή 
τερματικών σταθμών και η τροποποίηση 
της πορείας προσέγγισης και απογείωσης,
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Or. es

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζεται αυτό που ήδη προβλέπουν ο κανονισμός και τα άρθρα της οδηγίας 49/2002/ΕΚ , 
δηλαδή, ότι οι επεκτάσεις της χωρητικότητας ή της υποδομής, ή η λειτουργική τροποποίηση 
ενός αερολιμένα, θα πρέπει να συνοδεύονται από νέα μέτρα συμβατότητας και ελαχιστοποίησης 
των επιπτώσεων του θορύβου. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να προβλεφθούν εκ των προτέρων.

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – «Πληροφορίες διαχείρισης του θορύβου» – σημείο 2 – παράγραφος 2.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.3 Περιγραφή των επιπτώσεων στις 
εκπομπές θορύβων σε περίπτωση που δεν 
ληφθούν άλλα μέτρα καθώς και για τα 
μέτρα που έχουν ήδη προγραμματιστεί για 
τη βελτίωση των επιπτώσεων του θορύβου 
κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

2.3 Περιγραφή των επιπτώσεων στις 
εκπομπές θορύβων και του αριθμού των 
επηρεαζόμενων ατόμων σε περίπτωση 
που δεν ληφθούν άλλα μέτρα καθώς και 
για τα μέτρα που έχουν ήδη 
προγραμματιστεί για την ελαχιστοποίηση
των επιπτώσεων του θορύβου κατά το ίδιο 
χρονικό διάστημα.

Or. es

Αιτιολόγηση

Προτείνεται η επιστροφή στην ονοματολογία της προηγούμενης οδηγίας η οποία 
χρησιμοποιούσε τον όρο «ελαχιστοποίηση», ο οποίος είναι καταλληλότερος για την προστασία 
του περιβάλλοντος και των πολιτών από τις επιπτώσεις του θορύβου που προκαλείται από τις 
υπερπτήσεις αεροσκαφών.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – «Πληροφορίες διαχείρισης του θορύβου» – σημείο 3 – παράγραφος 3.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.1 Σκιαγράφηση των διαθέσιμων 
πρόσθετων μέτρων και μνεία των βασικών 
λόγων που οδήγησαν στην επιλογή τους. 
Περιγραφή των μέτρων εκείνων που έχουν 
επιλεγεί προς περαιτέρω ανάλυση και 
παροχή πληροφοριών για το αποτέλεσμα 

3.1 Σκιαγράφηση των διαθέσιμων 
πρόσθετων μέτρων και μνεία των βασικών 
λόγων που οδήγησαν στην επιλογή τους. 
Περιγραφή των μέτρων εκείνων που έχουν 
επιλεγεί προς περαιτέρω ανάλυση και 
παροχή πληροφοριών για το αποτέλεσμα 
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της ανάλυσης της σχέσης κόστους-
αποδοτικότητας, συγκεκριμένα του 
κόστους θέσπισης των μέτρων αυτών· του 
αριθμού των ατόμων που αναμένεται ότι 
θα επωφεληθούν και χρονοδιάγραμμα· 
τέλος, διαβάθμιση της συνολικής 
αποτελεσματικότητας των συγκεκριμένων 
μέτρων.

της ανάλυσης της σχέσης κόστους-
οφέλους, συγκεκριμένα του κόστους 
θέσπισης των μέτρων αυτών· του αριθμού 
των ατόμων που αναμένεται ότι θα 
επωφεληθούν και χρονοδιάγραμμα· τέλος, 
διαβάθμιση της συνολικής 
αποτελεσματικότητας των συγκεκριμένων 
μέτρων.

Or. es

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II - τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αξιολόγηση της σχέσης κόστους-
αποτελεσματικότητας των λειτουργικών 
περιορισμών σε συνάρτηση με τον 
προκαλούμενο θόρυβο

Αξιολόγηση της σχέσης κόστους-οφέλους
των λειτουργικών περιορισμών σε 
συνάρτηση με τον προκαλούμενο θόρυβο

Or. es

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας
των προβλεπόμενων λειτουργικών 
περιορισμών για τον θόρυβο θα 
αξιολογείται λαμβάνοντας δεόντως υπόψη 
τα ακόλουθα στοιχεία, στο μέτρο του 
δυνατού, σε ποσοτικοποιημένους όρους:

Η σχέση κόστους-οφέλους των 
προβλεπόμενων λειτουργικών περιορισμών 
για τον θόρυβο θα αξιολογείται 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα ακόλουθα 
στοιχεία, στο μέτρο του δυνατού, σε 
ποσοτικοποιημένους όρους:

Or. es
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Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II - σημεία

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) Το αναμενόμενο όφελος από τη μείωση 
του θορύβου με βάση τα προβλεπόμενα 
μέτρα, τώρα και στο μέλλον·

1) Το αναμενόμενο όφελος από τη μείωση 
του θορύβου με βάση τα προβλεπόμενα 
μέτρα, τώρα και στο μέλλον·

2) Ασφάλεια των αεροπορικών 
λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένου του 
κινδύνου βλάβης τρίτων·

2) Ασφάλεια των αεροπορικών 
λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένου του 
κινδύνου βλάβης τρίτων·

3) Χωρητικότητα του αερολιμένα· 3) Χωρητικότητα του αερολιμένα·

4) Επιπτώσεις για το ευρωπαϊκό δίκτυο 
αερομεταφορών.

4) Επιπτώσεις για το ευρωπαϊκό δίκτυο 
αερομεταφορών·

Επιπλέον, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να 
λαμβάνουν δεόντως υπόψη τους 
ακόλουθους παράγοντες:
1) Υγεία και ασφάλεια των κατοίκων που 
ζουν στην περιοχή γύρω από τον 
αερολιμένα·

5) Υγεία και ασφάλεια των κατοίκων που 
ζουν στην περιοχή γύρω από τον 
αερολιμένα·

2) Περιβαλλοντική αειφορία, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αλληλεξαρτήσεων μεταξύ θορύβου και 
εκπομπών·

6) Περιβαλλοντική αειφορία, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αλληλεξαρτήσεων μεταξύ θορύβου και 
εκπομπών·

3) Άμεσες, έμμεσες και καταλυτικές 
επιπτώσεις στην απασχόληση.

7) Άμεσες, έμμεσες και καταλυτικές 
επιπτώσεις στην απασχόληση.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η εκτίμηση της σχέσης κόστους-οφέλους θα πρέπει να περιλαμβάνει στον ίδιο βαθμό 
σημαντικές πτυχές όπως η υγεία και η ασφάλεια του πληθυσμού ή η περιβαλλοντική αειφορία.


