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LYHYET PERUSTELUT

Vaikka Euroopan unioni on johtoasemassa maailmassa ympäristölainsäädännön ja 
ilmastonmuutoksen torjunnassa, melusaasteen käsittely on kuitenkin edelleen kesken. 
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalla on erityinen 
vastuu asetuksen voimaantulosta, sillä lentoasemien melusta erityisesti öisin kärsivien 
ihmisten määrä kasvaa koko ajan, mikä vaikuttaa kielteisesti terveyteen, kuten niin monet 
tieteelliset julkaisut osoittavat.

Suurin osa kuulemisissa mukana olleista aloista piti valitettavana direktiivin kumoamista, sillä 
ne pitivät tätä hyvänä. Tämän vuoksi tässä lausunnossa yritetään palauttaa olennaisiksi 
katsottuja näkökohtia, joista voidaan mainita esimerkiksi asianomaisten osapuolten 
määritelmän palauttaminen, viittaukset vaikutustenarviointia koskevaan direktiiviin ja 
kansalaisten osallistumiseen.  Vaikka tässä lausunnossa esitetyt korjaukset näihin tasapainoa 
haittaaviin kohtiin lopulta hyväksyttäisiin, valmistelija on sitä mieltä, että direktiivi on 
edelleen soveltuvin väline: direktiivin siirtäminen osaksi kansallista lainsäädäntöä 
mahdollistaa sen, että lainsäädäntöä mukautetaan kussakin yksittäisessä tapauksessa, kun 
jäsenvaltiot velvoitetaan pyrkimään tavoitteisiin ja tuloksiin tietyssä määräajassa, kun taas 
asetuksella ainoastaan otetaan käyttöön yhteisiä vähimmäisvaatimuksia.

Mitä tulee toimintarajoitusten käyttöönoton "tehokkuutta" koskeviin kysymyksiin, komission 
ehdotus vaikuttaisi nojaavan liikaa taloudelliseen tehokkuuteen. Tämän vuoksi valmistelija 
katsoo, että komission käyttämää terminologiaa on muutettava, kun puhutaan operatiivisten 
toimien "tehokkuudesta". Jos halutaan säilyttää taloudelliset ja ympäristöä koskevat 
näkökohdat sekä terveyden suojelu samalla viivalla, "kustannustehokkuus" on korvattava 
"tehokkuudella" ja oikealla "kustannus-hyötysuhteella", samaan tapaan kuin ICAO:n 
päätöslauselmissa.

Lisäksi on selvennettävä "asianomaisten osapuolten" käsitettä, ja asianomaisten osapuolten 
"kuuleminen" on laajennettava "osallistumisprosessiksi". Samoin ehdotetaan oikeudenkäyntiä 
edeltäviä sovitteluelimiä ja otetaan 10 artiklassa käyttöön asianomaisten osapuolten oikeus 
vedota Euroopan komissioon paitsi silloin, kun toimintarajoitus on asetettu asetuksen 
vastaisesti, myös silloin, kun toimivaltaiset viranomaiset eivät ole asettaneet 
toimintarajoitusta, vaikka on osoitettu, että tämä on tarpeen kansalaisten terveyden 
säilyttämiseksi. Vaikka aikaisempi direktiivi säädettiin tarkoituksena ratkaista mahdolliset 
kansainväliset toimivaltaristiriidat, nyt pyritään panemaan loppu sille, että Euroopan 
komissioon satelee kanteluita tai valituksia liiallisesta melusaasteesta, samoin kuin
jäsenvaltioiden tuomioistuimissa meneillään oleville oikeudenkäynneille, joista Frankfurtin 
lentokentän äskettäinen yölentokielto on ollut näkyvin esimerkki.

Valmistelija ei ole 10 artiklan yhteydessä yhtä mieltä myöskään siitä, että komissio haluaa 
varata itselleen oikeuden valvoa suoraan tiettyä toimintarajoitusta, ja ehdottaa, että komissio 
keskittyisi enemmän tutkintaan ja jäsenvaltioille annettaviin suosituksiin.

Valmistelija pitää erittäin myönteisenä sitä, että toimintarajoituksia on rajoitettu, vaikka hän 
katsookin, että kestävyyden parantamiseksi lentoliikenteen ja lentoasemien hallinnassa on 
mieluummin ehkäistävä ennalta kuin lievitettävä vahinkoja, mikä on toimintarajoituksen 
asettamisen tarkoitus. Koska yölennot ovat yksi merkittävä vielä ratkaisematta oleva 
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kysymys, suositellaan toissijaisuusperiaatteen mukaisesti yölentoterminaalien käyttöönottoa, 
kuten joillakin lentoasemilla on jo tehty. Nämä yölentoterminaalit voivat olla pieniä varta 
vasten rakennettuja lentoasemia tai soveltuvia kiitoteitä, jotka sijaitsevat kaukana 
asutuskeskuksista ja meluisimmista teistä.

Koska lentoliikenne on lisääntynyt valtavasti ja monia lentoasemia on laajennettu viime 
vuosina, valmistelija katsoo, että täydentävänä toimenpiteenä olisi tarkistettava 
ympäristömelun arviointia ja hallintaa koskevaa direktiiviä 2002/49/EY, johon olisi 
sisällytettävä lentoasemia koskeva oma luku, joka täydentäisi ympäristövaikutuksista 
annetussa direktiivissä säädettyjä toimia, jotka ovat liian yleisiä. Valmistelija on sisällyttänyt 
lausuntoonsa mekanismeja mainitun direktiivin ja uuden asetuksen yhteensovittamiseksi, jotta 
välineet voivat täydentää toisiaan ja voitaisiin vastata lentoasematoiminnan huomattavaan 
lisääntymiseen unionissa ja sen luomaan uuteen tilanteeseen.

Lentoasemien läheisyydessä ja niiden ympäristössä asuvat ihmiset kärsivät kolmenlaisesta 
saastumisesta: melusaasteesta, ilmansaasteista ja kemiallisesta saastumisesta. Tämän vuoksi 
on pyrittävä kaikin keinoin siihen, että lentoasemat olisivat kestäviä kaikilta osin. European 
Union against Aircraft Nuisances -yhdistyksen (UECNA) yhden varapuheenjohtajan sanoin: 
"Sellainen edistys, joka vaikuttaa ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin, ei ole edistystä."

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa liikenne- ja matkailuvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON DIREKTIIVI

tasapainoisen lähestymistavan mukaista 
meluun liittyvien toimintarajoitusten 
asettamista unionin lentoasemilla 
koskevista säännöistä ja menettelyistä ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2002/30/EY kumoamisesta

tasapainoisen lähestymistavan mukaista 
meluun liittyvien toimintarajoitusten 
asettamista unionin lentoasemilla 
koskevista säännöistä ja menettelyistä ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2002/30/EY kumoamisesta
(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. es
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Perustelu

Parlamentti ei pidä asianmukaisena komission ehdottamaa säädösmuodon vaihtamista 
direktiivistä asetukseksi, jossa säädetään vähimmäisvaatimuksista. Tässä nimenomaisessa 
tapauksessa direktiivi velvoittaa jäsenvaltiot saavuttamaan konkreettisia tuloksia ja 
tavoitteita tietyssä määräajassa, mikä parantaisi kansalaisten suojelua, kun tehdään 
päätöksiä siitä, otetaanko toimintarajoituksia käyttöön vai ei. Lisäksi direktiivin saattaminen 
osaksi kansallista lainsäädäntöä mahdollistaa sen, että säädös mukautetaan kunkin 
yksittäisen tapauksen tarpeisiin.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Lentoliikenteen kestävä kehitys 
edellyttää sellaisten toimenpiteiden 
toteuttamista, joilla pyritään vähentämään 
ilma-alusten aiheuttamia meluhaittoja 
lentoasemilla, joilla on erityisiä 
meluongelmia. Monet EU:n kansalaiset 
ovat alttiina korkealle melutasolle, jolla voi 
olla haitallisia terveysvaikutuksia.

(2) Lentoliikenteen kestävä kehitys 
edellyttää sellaisten toimenpiteiden 
toteuttamista, joilla pyritään vähentämään 
ilma-alusten aiheuttamia meluhaittoja
lentoasemilla ja niiden ympäristössä, 
missä on erityisiä meluongelmia. Monet 
EU:n kansalaiset ovat alttiina korkealle 
melutasolle, jolla voi olla haitallisia 
terveysvaikutuksia, erityisesti yölentojen 
tapauksessa.

Or. es

Perustelu

Öisen lentoliikenteen lisääntyminen viime vuosina vaarantaa ihmisten terveyden ja 
kyseenalaistaa lentoasemien kestävyyden. Tämän vuoksi sitä on käsiteltävä erikseen tässä 
asetuksessa (direktiivissä).

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön 
ICAOn päätöslauselmassa A33/7 esitetään 
melunhallintaa koskeva tasapainoisen 
lähestymistavan konsepti ja vahvistetaan 

(4) Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön 
ICAOn päätöslauselmassa A33/7 esitetään 
melunhallintaa koskeva tasapainoisen 
lähestymistavan konsepti ja vahvistetaan 
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johdonmukainen menetelmä ilma-
alusmelun vähentämiseksi. ICAOn 
tasapainoisen lähestymistavan olisi oltava 
maailmanlaajuisen ilmailualan 
melunhallintaa koskevan sääntelyn perusta. 
Lähestymistavassa tunnustetaan asiaa 
koskevat lakisääteiset velvoitteet, voimassa 
olevat sopimukset, nykyinen lainsäädäntö 
ja vakiintuneet käytännöt eikä rajoiteta 
niiden soveltamista. Sisällyttämällä 
tasapainoisen lähestymistavan 
kansainväliset säännöt tähän asetukseen 
voitaneen huomattavasti vähentää 
kansainvälisten kiistojen riskiä tapauksissa, 
joissa meluun liittyvät toimintarajoitukset 
vaikuttavat kolmansien maiden 
lentoliikenteen harjoittajiin.

johdonmukainen menetelmä ilma-
alusmelun vähentämiseksi. Tämä asetus 
täydentää kyseistä lähestymistapaa, ja 
sillä pyritään vähentämään siviili-
ilmailun haitallisia ympäristövaikutuksia 
soveltamalla yhdennettyjä toimenpiteitä, 
joihin kuuluvat tekniikan kehitys, 
asianmukaiset toimintamenetelmät, 
lentoliikenteen järjestäminen 
asianmukaisella tavalla, lentoasemien 
suunnittelua koskevien mekanismien 
asianmukainen käyttö sekä maankäytön 
suunnittelu ja hallinta. ICAOn 
tasapainoisen lähestymistavan olisi oltava 
maailmanlaajuisen ilmailualan 
melunhallintaa koskevan sääntelyn perusta. 
Lähestymistavassa tunnustetaan asiaa 
koskevat lakisääteiset velvoitteet, voimassa 
olevat sopimukset, nykyinen lainsäädäntö 
ja vakiintuneet käytännöt eikä rajoiteta 
niiden soveltamista. Sisällyttämällä 
tasapainoisen lähestymistavan 
kansainväliset säännöt tähän asetukseen 
voitaneen huomattavasti vähentää 
kansallisten ja kansainvälisten kiistojen 
riskiä (tapauksissa, joissa meluun liittyvät 
toimintarajoitukset vaikuttavat kolmansien 
maiden lentoliikenteen harjoittajiin).

Or. es

Perustelu

Tällä korjauksella johdanto-osan kappale saadaan vastaamaan paremmin asetuksen 
4 artiklaa. Vaikka aikaisempi direktiivi sai alkunsa kansainvälisen kiistan takia, on 
täsmennettävä, että nykyään melun hallintaan liittyvät kiistat saadaan suurimmaksi osaksi 
ratkaistua kansallisissa tuomioistuimissa.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Melun rajoittamisesta EU:n 
lentoasemilla annetussa komission 

(5) Melun rajoittamisesta EU:n 
lentoasemilla annetussa komission 
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kertomuksessa neuvostolle ja Euroopan 
parlamentille osoitettiin tarve selventää 
direktiivin tekstissä vastuujakoa ja 
osapuolten täsmällisiä velvoitteita ja 
oikeuksia melun arviointiprosessissa sen 
varmistamiseksi, että toteutetaan 
kustannustehokkaita toimenpiteitä 
meluntorjuntatavoitteisiin pääsemiseksi.

kertomuksessa neuvostolle ja Euroopan 
parlamentille osoitettiin tarve selventää 
direktiivin tekstissä vastuujakoa ja 
osapuolten täsmällisiä velvoitteita ja 
oikeuksia melun arviointiprosessissa sen 
varmistamiseksi, että toteutetaan 
taloudellisten ja ympäristöä koskevien 
kustannusten ja hyötyjen perusteella 
tehokkaita toimenpiteitä 
meluntorjuntatavoitteisiin pääsemiseksi.

Or. es

Perustelu

Nykymuodossaan komission ehdotus nojaa liikaa taloudelliseen kustannustehokkuuteen. 
Tässä yhteydessä on tehtävä sellainen kustannus-hyötyanalyysi, että siinä otetaan yhtäläisesti 
huomioon niin taloudelliset kuin ympäristöä koskevat näkökohdat, myös kansalaisten terveys.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Vaikka jäsenvaltioiden unionin 
lentoasemilla tapauskohtaisesti asettamat 
toimintarajoitukset rajoittavat kapasiteettia, 
niillä voidaan osaltaan parantaa 
lentoasemia ympäröivien alueiden 
meluolosuhteita. On kuitenkin mahdollista, 
että ne vääristävät kilpailua tai haittaavat 
unionin ilmailuverkoston yleistä 
tehokkuutta, koska olemassa olevaa 
kapasiteettia ei käytetä tehokkaasti. Koska 
jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla 
saavuttaa tavoitteita, jotka saavutetaan 
tehokkaammin unionin toimilla, joilla 
toimintarajoitusten asettamista koskevia 
sääntöjä yhdenmukaistetaan osana 
melunhallintaprosessia, unioni voi 
hyväksyä toimenpiteitä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 5 artiklassa 
määrätyn toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 

(6) Vaikka jäsenvaltioiden unionin 
lentoasemilla tapauskohtaisesti asettamat 
toimintarajoitukset rajoittavat kapasiteettia, 
niillä voidaan ja niillä pitäisi osaltaan 
parantaa lentoasemia ympäröivien alueiden 
meluolosuhteita. On kuitenkin mahdollista, 
että ne vääristävät kilpailua tai haittaavat 
unionin ilmailuverkoston yleistä 
tehokkuutta, koska olemassa olevaa 
kapasiteettia ei käytetä kustannus-hyöty-
suhteessa tehokkaasti. Koska jäsenvaltiot 
eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa 
tavoitteita, jotka saavutetaan 
tehokkaammin unionin toimilla, joilla 
toimintarajoitusten asettamista koskevia 
sääntöjä yhdenmukaistetaan osana 
melunhallintaprosessia, unioni voi 
hyväksyä toimenpiteitä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 5 artiklassa 
määrätyn toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa 
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mukaisesti asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä 
on tarpeen näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Tällaisessa menetelmässä 
ei aseteta pakollisia melua koskevia 
laatutavoitteita, joista säädetään 
jatkossakin direktiivissä 2002/49/EY, eikä 
muita unionin, kansallisia tai paikallisia 
sääntöjä, eikä sillä rajoiteta konkreettisten 
toimenpiteiden valintaa.

vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä 
on tarpeen näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Tällaisessa menetelmässä 
ei aseteta pakollisia melua koskevia 
laatutavoitteita, joista säädetään 
jatkossakin direktiivissä 2002/49/EY, eikä 
muita unionin, kansallisia tai paikallisia 
sääntöjä, eikä sillä rajoiteta konkreettisten 
toimenpiteiden valintaa.

Or. es

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Komissio totesi direktiivin 
2002/49/EY viimeisimmässä 
täytäntöönpanokertomuksessa, että 
jäsenvaltioiden lähestymistavat ja 
tavoitteet vaihtelevat suuresti 
melupäästöjä koskevien kynnysarvojen ja 
tavoitteiden kohdalla; sen lisäksi että 
yhdenmukaistetaan tässä asetuksessa 
esitettyjä toimintarajoituksia koskevat 
säännöt, unionin on arvioitava tarvetta 
hyväksyä unionin tasolla 
vähimmäisvaatimuksia, jotka koskevat 
lentoasemien melupäästöjä ja niihin 
puuttumista koskevien raja-arvojen 
yhdenmukaistamista. 

Or. es

Perustelu

 .
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 b) Kyseisessä direktiivin 2002/49/EY 
täytäntöönpanokertomuksessa komissio 
totesi myös, että erilaisia raja-, toiminta-
ja ohjearvoja on liikaa ja että olisi hyvä, 
jos melun raja-arvot määritettäisiin 
WHO:n arviointien perusteella.

Or. es

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 c) Jotta voitaisiin vähentää 
toimintarajoitusten tarvetta, direktiivissä 
2002/49/EY kuvattuihin kansallisiin 
toimintasuunnitelmiin olisi välittömässä 
lähitulevaisuudessa sisällytettävä 
lentoasemien ulkopuolella toteutettavia 
täydentäviä melunhallintatoimia, joista 
voidaan mainita asuntojen 
äänieristäminen ja yleisiä meluesteitä 
koskevat suunnitelmat.

Or. es

Perustelu

Ympäristömelun hallintaa koskeva vuoden 2002 direktiivi alkaa valitettavasti olla 
vanhentunut, sillä lentoliikenne on lisääntynyt valtavasti viime vuosina. Direktiivin 
mahdollista tarkistamista odoteltaessa olisi varmistettava, että tämä asetus täydentää 
direktiiviä mahdollisuuksien mukaan.
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Meluarviointeja olisi tehtävä 
säännöllisesti, mutta tällaisten arviointien 
tulisi johtaa uusiin 
meluntorjuntatoimenpiteisiin ainoastaan
silloin, kun meluntorjuntatavoitteita ei 
saavuteta voimassa olevilla meluhaittojen 
lieventämistoimilla.

(7) Meluarviointeja on tehtävä 
säännöllisesti ja tällaisten arviointien on 
johdettava uusiin 
meluntorjuntatoimenpiteisiin silloin, kun 
meluntorjuntatavoitteita ei saavuteta 
voimassa olevilla meluhaittojen 
lieventämistoimilla tai direktiivin 
2002/49/EY mukaisesti käyttöön otetuilla 
toimilla.

Or. es

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Kustannushyötyanalyysissa osoitetaan 
kokonaisvaikutukset taloudelliseen 
hyvinvointiin vertailemalla kaikkia 
kustannuksia ja hyötyjä, mutta 
kustannustehokkuuden arvioinnissa 
keskitytään siihen, kuinka tietty tavoite 
saavutetaan kustannustehokkaimmalla 
tavalla, mikä edellyttää vain kustannusten 
vertailua.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Komission esittämän tekstin perusteella vaikuttaa siltä, että komission päätavoitteena on 
saavuttaa tavoitteet mahdollisimman taloudellisesti. Aina ei kuitenkaan ole mahdollista 
hinnoitella toimia, jotka toteutetaan kansalaisten terveyden ja lentoasemien kestävyyden 
varmistamiseksi. Lisäksi on otettava huomioon, että terveysongelmista johtuvilla kielteisillä 
vaikutuksilla voi myös olla suoria ja epäsuoria taloudellisia kustannuksia.
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Meluhaittojen lieventämistoimenpiteet 
on tärkeää keskeyttää, jos niin voidaan 
välttää epätoivottuja vaikutuksia ilmailun 
turvallisuuteen, lentoasemakapasiteettiin 
ja kilpailuun. Vaikka meluun liittyviä 
toimintarajoituksia koskeva 
muutoksenhakumenettely voi liittyä 
meluntorjuntatavoitteisiin, 
arviointimenetelmiin ja 
kustannustehokkaiden toimenpiteiden 
valintaan, menettelyllä ei voida keskeyttää 
niiden täytäntöönpanoa. Komission olisi 
näin ollen voitava hyvissä ajoin ennen 
toimenpiteiden täytäntöönpanoa käyttää 
tarkastusoikeutta ja keskeyttää 
toimenpiteet, joilla katsotaan olevan ei-
toivottuja tai peruuttamattomia 
seurauksia. Keskeytysten tulisi olla 
kestoltaan rajallisia.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Meluhaittojen lieventämistoimenpiteet ovat jo nykyään yhteensopivia lentoliikenteen 
turvallisuuden kanssa, sillä turvallisuus on itsestään selvästi tärkein tekijä. Ei ole 
asianmukaista asettaa lentoasemien kapasiteettia kilpailukyvyn edelle, sillä jos laitamme 
taloudelliset näkökohdat kansalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edelle, emme noudata 
tasapainoisen lähestymistavan periaatetta.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Meluarvioinneissa olisi käytettävä 
pohjana jo olemassa olevaa tietoa ja 
varmistettava, että tällainen tieto on 

(10) Meluarvioinneissa olisi käytettävä 
pohjana objektiivisia ja mitattavissa olevia 
kriteerejä, jotka ovat samat kaikissa 
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luotettavaa ja toimivaltaisten 
viranomaisten ja sidosryhmien saatavilla. 
Toimivaltaisten viranomaisten olisi luotava 
seurantaan ja noudattamisen valvontaan 
tarvittavat välineet.

jäsenvaltioissa. Tällaisen tiedon on oltava
luotettavaa, se on täytynyt hankkia 
avoimin ja vertailukelpoisin keinoin ja sen 
on oltava kaikkien sidosryhmien 
saatavilla. Toimivaltaisten viranomaisten 
olisi luotava seurantaan ja noudattamisen 
valvontaan tarvittavat välineet. 
Meluarvioinnit on teetettävä ulkoisilla ja 
lentoliikenteen harjoittajasta 
riippumattomilla elimillä tai näiden on 
valvottava niiden tekemistä.

Or. es

Perustelu

Tätä nykyä meluarvioinnit ovat monesti lentoaseman operaattorin itse suorittamia 
arviointeja.  On varmistettava etutasapaino lentoasemien kestävyyden ja niiden kapasiteetin 
tai kasvun välillä.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Melutietojen keskittämisellä 
vähennettäisiin huomattavasti sekä ilma-
alusten että lentoasemien operaattoreiden 
hallinnollista taakkaa. Nykyisin tällaista 
tietoa tarjotaan ja hallinnoidaan yksittäisten 
lentoasemien tasolla. Tällaiset tiedot on 
asetettava niiden saataville 
toimintatarkoituksia varten. On tärkeää 
käyttää Euroopan lentoturvallisuusviraston, 
jäljempänä ’lentoturvallisuusvirasto’, 
melutasohyväksyntää koskevaa tietokantaa 
validointivälineenä Euroopan 
lennonvarmistusjärjestön, jäljempänä 
'Eurocontrol', yksittäisiä lentoja koskevien 
tietojen kanssa. Tällaisia tietoja pyydetään 
nykyisin järjestelmällisesti 
ilmaliikennevirtojen keskitetyn hallinnan 
tarpeita varten, mutta ne on tarpeen 
yksilöidä myös tämän asetuksen ja 
ilmaliikenteen hallinnan 

(12) Melutietojen keskittämisellä 
vähennettäisiin huomattavasti sekä ilma-
alusten että lentoasemien operaattoreiden 
hallinnollista taakkaa. Nykyisin tällaista 
tietoa tarjotaan ja hallinnoidaan yksittäisten 
lentoasemien tasolla. Tällaiset tiedot on 
asetettava niiden ja pyynnöstä muiden 
asianomaisten osapuolten saataville 
toimintatarkoituksia varten. On tärkeää 
käyttää Euroopan lentoturvallisuusviraston, 
jäljempänä ’lentoturvallisuusvirasto’, 
melutasohyväksyntää koskevaa tietokantaa 
validointivälineenä Euroopan 
lennonvarmistusjärjestön, jäljempänä 
'Eurocontrol', yksittäisiä lentoja koskevien 
tietojen kanssa. Tällaisia tietoja pyydetään 
nykyisin järjestelmällisesti 
ilmaliikennevirtojen keskitetyn hallinnan 
tarpeita varten, mutta ne on tarpeen 
yksilöidä myös tämän asetuksen ja 
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suorituskykyasetuksen tarpeita varten. 
Validoitujen mallinnustietojen helppo 
saatavuus parantaisi yksittäisten 
lentoasemien melualueiden kartoituksen ja 
toimintapoliittisten päätösten tueksi 
tehtävän strategisen kartoituksen laatua.

ilmaliikenteen hallinnan 
suorituskykyasetuksen tarpeita varten. 
Validoitujen mallinnustietojen helppo 
saatavuus parantaisi yksittäisten 
lentoasemien melualueiden kartoituksen ja 
toimintapoliittisten päätösten tueksi 
tehtävän strategisen kartoituksen laatua.

Or. es

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Tiettyjen julkisten ja yksityisten 
hankkeiden ympäristövaikutusten 
arvioinnista annetussa direktiivissä 
2011/92/EY säädetään jo 
lentoasemahankkeiden yhteydessä 
tehtävästä perinpohjaisesta selvityksestä, 
johon sisältyy meluntorjuntatoimia. Näitä 
säännöksiä voidaan pitää osittain 
direktiivissä 2002/49/EY ja tässä 
asetuksessa asetettujen 
arviointivaatimusten mukaisina, erityisesti 
mitä tulee lentoasemien infrastruktuurin 
laajentamiseen. Kyseisten 
infrastruktuurien laajentamista olisi 
helpotettava lentoliikennealan kestävän 
kehityksen turvaamiseksi.

Or. es

Perustelu

Palautetaan vanhan direktiivin (jota nyt ollaan kumoamassa) johdanto-osan 13 ja 
17 kappale, sillä jos otetaan käyttöön toimintarajoituksia, on tärkeää ottaa huomioon 
ympäristövaikutuksista annetussa direktiivissä käytetyt termit, erityisesti lentoasemien 
laajennusten yhteydessä.
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Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) helpottaa unionin, kansallisissa ja 
paikallisissa säännöissä vahvistettujen 
tiettyjen meluntorjuntaa koskevien 
ympäristötavoitteiden saavuttamista ja 
arvioida niiden ja muiden 
ympäristötavoitteiden välistä riippuvuutta 
yksittäisten lentoasemien tasolla;

(a) helpottaa unionin, kansallisissa ja 
paikallisissa säännöissä vahvistettujen 
tiettyjen meluntorjuntaa yksittäisten 
lentoasemien tasolla koskevien 
ympäristötavoitteiden saavuttamista ja 
arvioida niiden ja muiden 
ympäristötavoitteiden välistä riippuvuutta;

Or. es

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) varmistaa kuulemisten ja kaikkien 
osapuolten osallistumisprosessien 
avoimuus.

Or. es

Perustelu

Jäsenvaltioiden tuomioistuimissa meneillään olevien melusaastetta koskevien 
oikeudenkäyntien suuri määrä sekä komission vastaanottamat valitukset ovat osoitus siitä, 
että asianomaisten osapuolten osallistumista on lisättävä. Osallistuminen on turvattava tässä 
asetuksessa, kun päätetään siitä, asetetaanko toimintarajoituksia vai ei.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) ’tasapainoisella lähestymistavalla’ 
menetelmää, jossa käytettävissä olevia eri 

(2) ’tasapainoisella lähestymistavalla’ 
menetelmää, jossa käytettävissä olevia eri 
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toimenpiteitä, jotka ovat ilma-alusten 
melun vähentäminen sen lähteellä, 
maankäytön suunnittelu ja hallinta, melua 
vähentävät lentomenetelmät ja 
toimintarajoitukset, tarkastellaan 
johdonmukaisella tavalla ja pyritään 
käsittelemään meluongelmaa 
kustannustehokkaimmalla tavalla 
lentoasemakohtaisesti;

toimenpiteitä, jotka ovat ilma-alusten 
melun vähentäminen sen lähteellä, 
maankäytön suunnittelu ja hallinta, melua 
vähentävät lentomenetelmät ja 
toimintarajoitukset, tarkastellaan 
johdonmukaisella tavalla ja minimoidaan 
melu mahdollisimman tehokkaalla tavalla 
lentoasemakohtaisesti;

Or. es

Perustelu

Komission esittämän tekstin perusteella vaikuttaa siltä, että komission päätavoitteena on 
saavuttaa tavoitteet mahdollisimman taloudellisesti. Aina ei kuitenkaan ole mahdollista 
hinnoitella toimia, jotka toteutetaan kansalaisten terveyden ja lentoasemien kestävyyden 
varmistamiseksi.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) 'asianomaisilla osapuolilla' kaikkia 
luonnollisia ja oikeushenkilöitä, joihin 
meluntorjuntatoimenpiteiden, esimerkiksi 
toimintarajoitusten, käyttöönotto suoraan 
vaikuttaa tai saattaa vaikuttaa tai 
hyödyttää tai joiden perustellun edun 
kannalta ne ovat tärkeitä;

Or. es

Perustelu

Mukautetaan aikaisemman direktiivin "asianomaisten osapuolten" määritelmää. Tämä on 
säilytettävä määritelmät sisältävässä artiklassa, jotta voidaan lisätä avoimuutta ja varmistaa 
asianomaisten osapuolten osallistuminen päätöksentekoon. Lisäksi jos 5 artiklassa 
määritellään erityiset toimet asianomaisille osapuolille, kyseiset osapuolet on määriteltävä 
2 artiklassa.
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Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) 'yölentoterminaaleilla' kaikkia 
vähintään yhden kiitotien 
infrastruktuureja, joiden on tarkoitus 
vaimentaa lentoliikenne öisin. Kyseiset 
terminaalit, riippumatta siitä, ovatko ne 
itsenäisiä tai yhteydessä 
keskuslentokentän infrastruktuureihin, 
on sijoitettava tietyn etäisyyden päähän 
asutuskeskuksista tai herkistä alueista 
ja/tai niiden on käytettävä sellaisia lento-
ja lähestymisreittejä, jotka aiheuttavat 
vähiten melupäästöjä. 

Or. es

Perustelu

Yölentoterminaalien laaja käyttö, aina kun se on mahdollista, voisi tarjota ratkaisun, jolla 
vältyttäisiin toimintarajoitusten asettamiselta.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on nimettävä toimivaltaiset 
viranomaiset, joiden vastuulla on hyväksyä 
toimintarajoituksiin liittyviä toimenpiteitä, 
sekä riippumaton muutoksenhakuelin.

Jäsenvaltioiden on nimettävä toimivaltaiset 
viranomaiset, joiden vastuulla on hyväksyä 
tai olla hyväksymästä toimintarajoituksiin 
liittyviä toimenpiteitä, sekä puolueeton 
sovitteluelin ja riippumaton
muutoksenhakuelin.

Or. es

Perustelu

Muutoksenhakua edeltävän sovitteluelimen nimittäminen voisi estää asioiden viemisen 
tuomioistuimiin, kun on joko otettu käyttöön tai jätetty ottamasta käyttöön toimintarajoituksia.
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Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) arvioitava käytettävissä olevien 
toimenpiteiden todennäköinen 
kustannustehokkuus; 

(d) arvioitava käytettävissä olevien 
toimenpiteiden tehokkuus asetettuihin 
tavoitteisiin nähden; 

Or. es

Perustelu

Komission esittämän tekstin perusteella vaikuttaa siltä, että komission päätavoitteena on 
saavuttaa tavoitteet mahdollisimman taloudellisesti. Aina ei kuitenkaan ole mahdollista 
hinnoitella toimia, jotka toteutetaan kansalaisten terveyden ja lentoasemien kestävyyden 
varmistamiseksi.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) ja ne voivat tarvittaessa luoda 
yrityksille taloudellisia kannustimia 
käyttää hiljaisempia lentokoneita ennen 
vahvistettua määräaikaa;

Or. es

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on meluun liittyviin
toimiin ryhtyessään tarkasteltava 
seuraavaa joukkoa käytettävissä olevia 

2. Jäsenvaltioiden on ryhtyessään toimiin, 
joilla vähennetään ympäristöön 
kohdistuvia meluvaikutuksia, tarkasteltava 
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toimenpiteitä päättääkseen, mikä 
toimenpideyhdistelmä on 
kustannustehokkain:

seuraavaa joukkoa käytettävissä olevia 
toimenpiteitä päättääkseen, mikä 
toimenpideyhdistelmä on tehokkain ja 
missä järjestyksessä tai 
tärkeysjärjestyksessä niitä sovelletaan 
kussakin tapauksessa:

Or. es

Perustelu

Toimintarajoituksen asettamista koskeva päätös on perusteltava asianmukaisesti.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) maankäytön suunnittelu ja hallinta; (b) maankäytön suunnittelu ja hallinta ja 
erityisesti;
– mahdollisuus ottaa käyttöön tämän 
asetuksen 2 artiklan 6 a kohdassa 
tarkoitettuja yölentoterminaaleja,

– mahdollisuus luoda lentokenttien 
läheisyyteen alueita, joilla kansallisessa 
toimintasuunnitelmassa vahvistetut 
melun kynnysarvot eivät saa ylittyä,

– mahdollisuus ottaa käyttöön 
maankäytön suunnittelua koskevia 
toimenpiteitä, kuten uudisrakentamiselle 
asetettavia rajoituksia;

Or. es

Perustelu

Vaikka maankäytön suunnittelu ei kuulu yhteisön toimivaltaan, asetuksessa voidaan ottaa 
käyttöön jäsenvaltioille annettavia asiaa koskevia suosituksia. Erityisesti yölentoterminaalien 
laaja käyttö, aina kun se on mahdollista, voisi tarjota ratkaisun, jolla vältyttäisiin 
toimintarajoitusten asettamiselta.
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Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) toimintarajoitukset, mutta ei 
ensimmäisenä keinona.

(d) aina tarvittaessa toimintarajoitukset.

Or. es

Perustelu

Asetuksen ensisijaisena tavoitteena on turvata lentoasemien kestävyys ja suojella 
kansanterveyttä. Tämä kohta selventää tätä tavoitetta.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat tasapainoisessa 
lähestymistavassa eriyttää meluhaittojen 
lieventämistoimenpiteitä ilma-alustyypin, 
kiitoteiden käytön ja/tai ajanjakson 
mukaan.

3. Jäsenvaltiot voivat tasapainoisessa 
lähestymistavassa eriyttää meluhaittojen 
lieventämistoimenpiteitä ilma-alustyypin, 
kiitoteiden käytön, lentoreitin ja/tai 
ajanjakson mukaan.

Or. es

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Toimivaltaisten viranomaisten on 
varmistettava, että lentoaseman pitäjän, 
ilma-alusten käyttäjien ja 
lennonvarmistuspalvelujen tarjoajan välille 
perustetaan tarkoituksenmukaisella tasolla 
tekninen foorumi, jossa käsitellään näiden 
toimijoiden vastuualueisiin kuuluvia 

4. Toimivaltaisten viranomaisten on 
varmistettava, että lentoaseman pitäjän, 
ilma-alusten käyttäjien ja 
lennonvarmistuspalvelujen tarjoajan välille 
perustetaan tarkoituksenmukaisella tasolla 
tekninen foorumi, jossa käsitellään näiden 
toimijoiden sekä melusta kärsivien 
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toimia, ottaen asianmukaisesti huomioon 
meluhaittojen lieventämiseen ja päästöjen 
vähentämiseen liittyvien toimien välinen 
riippuvuus. Tällaisen teknisen yhteistyön 
foorumin jäsenten on säännöllisesti 
kuultava paikallisia asukkaita tai heidän 
edustajiaan sekä annettava toimivaltaisille 
viranomaisille meluhaittojen lieventämistä 
koskevia teknisiä tietoja ja neuvoja.

alueiden paikallishallintojen teknisten 
vastuuhenkilöiden vastuualueisiin 
kuuluvia toimia, ottaen asianmukaisesti 
huomioon meluhaittojen lieventämiseen ja 
päästöjen vähentämiseen liittyvien toimien 
välinen riippuvuus. Tällaisen teknisen 
yhteistyön foorumin jäsenten on 
säännöllisesti kuultava muita asianomaisia 
osapuolia sekä annettava toimivaltaisille 
viranomaisille meluhaittojen lieventämistä 
koskevia teknisiä tietoja ja neuvoja.

Or. es

Perustelu
Koska monissa paikallishallinnoissa työskentelee teknisiä vastuuhenkilöitä, jotka ovat 
erikoistuneet meluhaittojen lievittämiseen ja maankäytön suunnitteluun, heidän olisi 
annettava osallistua teknisen foorumin työhön. Lisäksi meluhaitoista kärsivien yhdistykset ja 
asukkaiden edustajat eivät ole samat kaikissa tapauksissa. Yksi haitoista kärsivien yhdistys, 
joka sijoittuu asukasyhdistystä ylemmälle tasolle, voidaan ottaa mukaan kansallisen tai 
Euroopan tason liittoon, jossa se voi olla teknisten vastuuhenkilöidensä kokemuksen kautta 
mukana osallistumisprosesseissa ja meluarvioinneista järjestettävissä kuulemisissa.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Toimivaltaisten viranomaisten on 
arvioitava 3 kohdassa tarkoitettujen uusien 
toimenpiteiden kustannustehokkuus
liitteen II mukaisesti. Vähäistä teknistä 
muutosta voimassa olevaan 
toimenpiteeseen ei pidetä uutena 
toimintarajoituksena, jos sillä ei ole 
huomattavaa vaikutusta kapasiteettiin tai 
toimintaan.

5. Toimivaltaisten viranomaisten on 
arvioitava edellä olevissa kohdissa
tarkoitettujen uusien toimenpiteiden
tehokkuus liitteen II mukaisesti. Vähäistä 
teknistä muutosta voimassa olevaan 
toimenpiteeseen ei pidetä uutena 
toimintarajoituksena, jos sillä ei ole 
huomattavaa vaikutusta kapasiteettiin tai 
toimintaan.

Or. es
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Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Toimivaltaisten viranomaisten on 
järjestettävä asianomaisten osapuolten 
kanssa oikea-aikainen ja kattava 
kuulemisprosessi, jossa tietoja ja 
laskentamenetelmiä koskeva avoimuus on 
varmistettu. Osapuolille on annettava 
vähintään kolme kuukautta aikaa toimittaa 
huomioitaan ennen uusien toimenpiteiden 
hyväksymistä. Asianomaisia osapuolia 
ovat ainakin seuraavat:

6. Toimivaltaisten viranomaisten on 
järjestettävä asianomaisten osapuolten 
kanssa oikea-aikainen ja kattava 
osallistumisprosessi, jossa tietoja ja 
laskentamenetelmiä koskeva avoimuus on 
varmistettu. Osapuolille on annettava 
vähintään neljä kuukautta aikaa toimittaa 
huomioitaan ennen uusien toimenpiteiden 
hyväksymistä. 

Jos toimenpiteet edellyttävät mittavampia 
muutoksia tai laajennuksia, kuten 
4 artiklan 2 b kohdassa tarkoitettuja 
muutoksia tai laajennuksia, osapuolille 
on annettava yhdeksän kuukautta aikaa 
toimittaa huomioitaan ennen uusien 
toimenpiteiden hyväksymistä.
Asianomaisia osapuolia ovat 2 artiklassa 
säädettyjen lisäksi ainakin seuraavat:

Or. es

Perustelu

Alueellisten vastuuhenkilöiden, meluhaitoista kärsivien yhdistysten ja muiden asianomaisten 
osapuolten rooli ei saa rajoittua pelkkiin kuulemisiin, vaan on edistettävä niiden 
täysimääräistä osallistumista. Lisäksi uusien toimenpiteiden hyväksymistä koskevaan 
tutkimukseen käytettävissä olevaa kolmen kuukauden aikaa voidaan pitää liian lyhyenä, jos 
toteutettava toimenpide voi edellyttää operatiivisia muutoksia lentoaseman toiminnassa. 
Mittavien toimien kohdalla aikaa pitäisi olla käytettävissä vähintään yhdeksän kuukautta.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) lentoaseman läheisyydessä 
lentomelualueella asuvien paikallisten 

(a) lentoaseman läheisyydessä 
lentomelualueella asuvien paikallisten 
asukkaiden edustajat sekä meluhaitoista 
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asukkaiden edustajat; kärsivien yhdistykset;

Or. es

Perustelu

Meluhaitoista kärsivien yhdistykset ja asukkaiden edustajat eivät ole samat kaikissa 
tapauksissa. Yksi haitoista kärsivien yhdistys, joka sijoittuu asukasyhdistystä ylemmälle 
tasolle, voidaan ottaa mukaan kansallisen tai Euroopan tason liittoon, jossa se voi olla 
teknisten vastuuhenkilöidensä kokemuksen kautta mukana osallistumisprosesseissa ja 
meluarvioinneista järjestettävissä kuulemisissa.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 7 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Näissä tiedoissa on ilmoitettava myös:

a) tiedot lentoreittien muutoksista 
johtuvista oletetuista rikkomuksista eli 
niiden vaikutus ja syy lentoreitin 
muutokseen,

b) kriteerit, joiden perusteella liikenne 
jaetaan ja sitä ohjataan kullakin 
lentoasemalla, sillä näillä voi olla 
ympäristö- ja meluvaikutuksia.

Or. es

Perustelu

Lentoreittien muutokset, jos niitä on liikaa, lisäävät huomattavasti melukartoissa ennustettuja 
meluvaikutuksia. Nykyään kaikki asianomaiset osapuolet eivät saa näitä tietoja, vaikka tiedot 
olisi avoimuuden nimissä asetettava niiden saataville, jotta voitaisiin ehkäistä 
väärinkäytöksiä, jotka todennäköisesti johtavat suoraan meluvaikutusten lisääntymiseen.
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Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Toimivaltaisen viranomaisten on 
varmistettava, että lentoasemien 
operaattorit asentavat tietokoneistettuja 
melunmittausjärjestelmiä eri puolille 
niiden lentoreittien läheisyyteen, jotka 
vaikuttavat tai todennäköisesti vaikuttavat 
paikalliseen väestöön. Näiden tietojen on 
oltava saatavilla internetissä.

Or. es

Perustelu
Esimerkki siitä, miten tätä järjestelmää käytetään Barcelonan lentoasemalla, on saatavilla 
osoitteessa: http://bcn331.webtrak-lochard.com

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tiedot on säilytettävä 
keskustietokannassa ja ne on annettava 
toimivaltaisten viranomaisten, ilma-alusten 
käyttäjien, lennonvarmistuspalvelujen 
tarjoajien ja lentoaseman pitäjien saataville 
toimintatarkoituksiin. 

4. Tiedot on säilytettävä 
keskustietokannassa vähintään viiden 
vuoden ajan, ja ne on annettava 
toimivaltaisten viranomaisten, ilma-alusten 
käyttäjien, lennonvarmistuspalvelujen 
tarjoajien ja lentoaseman pitäjien saataville 
toimintatarkoituksiin. Muut, 2 ja 
5 artiklassa tarkoitetut asianmukaiset 
osapuolet voivat tutustua näihin tietoihin 
pyynnöstä.

Or. es
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Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 5 kohdan mukaisesti 
tehdyn arvioinnin jälkeen päätöksestä 
annettavaan ilmoitukseen on liitettävä 
kirjallinen kertomus, jossa selitetään 
toimintarajoituksen asettamisen syyt, 
lentoasemalle asetettu ympäristötavoite, 
kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi 
tarkastellut toimenpiteet ja tarkasteltujen 
eri toimenpiteiden todennäköisen 
kustannustehokkuuden sekä soveltuvin 
osin niiden rajatylittävien vaikutusten 
arviointi.

2. Edellä olevan 5 kohdan mukaisesti 
tehdyn arvioinnin jälkeen päätöksestä 
annettavaan ilmoitukseen on liitettävä 
kirjallinen kertomus, jossa selitetään 
toimintarajoituksen asettamisen syyt, 
lentoasemalle asetettu ympäristötavoite, 
kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi 
tarkastellut toimenpiteet ja tarkasteltujen 
eri toimenpiteiden kustannus-
hyötysuhteen sekä soveltuvin osin niiden 
rajatylittävien vaikutusten arviointi.

Or. es

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla

Voimassa olevat toimintarajoitukset
Tämän asetuksen säännöksiä ei sovelleta 
toimintarajoituksiin, jotka ovat jo 
käytössä sen voimaantulohetkellä.

Or. es

Perustelu

Palautetaan osittain aikaisemman direktiivin 7 artikla. Kuten ICAO vahvisti 
päätöslauselmassaan A 33/7, ne toimintarajoitukset, jotka ovat jo käytössä, kun uusi säädös 
tulee voimaan, otettiin käyttöön direktiivin 2002/30/EY säännösten mukaisesti, joten niitä ei 
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tarvitse tarkistaa. Jos havaitaan, että käytössä oleva toimintarajoitus ei ole uuden asetuksen 
mukainen, ristiriita ratkaistaan soveltamalla 10 artiklaa.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tarkistamisoikeus Tutkintaa ja suositusten antamista 
koskevat valtuudet

Or. es

Perustelu

Valmistelija suhtautuu myönteisesti siihen, että komissio voisi puuttua asiaan ja tutkia tiettyä 
toimintarajoitusta ja jopa antaa suosituksia siitä, miten jäsenvaltion olisi paras menetellä. 
Valmistelija ei kuitenkaan pidä tarpeellisena kuormittaa komissiota asetusehdotuksen 10 
artiklassa (tarkistamisoikeus) kuvatulla tarkistamisoikeudella.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi jäsenvaltion pyynnöstä tai 
omasta aloitteestaan ja käynnissä olevia 
muutoksenhakumenettelyjä rajoittamatta 
tarkistaa toimintarajoitusta koskevan 
päätöksen ennen sen täytäntöönpanoa. Jos 
komissio katsoo, että päätös ei ole tässä 
asetuksessa säädettyjen vaatimusten 
mukainen tai että se on muutoin unionin 
lainsäädännön vastainen, se voi
keskeyttää päätöksen täytäntöönpanon.

1. Komissio voi jäsenvaltion pyynnöstä, 
asianomaisten osapuolten valituksesta tai 
omasta aloitteestaan ja käynnissä olevia 
muutoksenhakumenettelyjä rajoittamatta
tutkia toimintarajoitusta koskevan 
päätöksen ennen sen täytäntöönpanoa. Jos 
komissio katsoo, että päätös ei ole tässä 
asetuksessa säädettyjen vaatimusten 
mukainen, se voi päättää lähettää 
virallisen ilmoituksen asianomaiselle 
jäsenvaltiolle SEUT-sopimuksen 
258 artiklan mukaisesti.
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Jos komissio vastauksen saatuaan katsoo 
edelleen, että päätös ei edelleenkään ole 
tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten 
mukainen tai se on muutoin unionin 
lainsäädännön vastainen, se voi 
käynnistää vastaavan rikkomismenettelyn.

Or. es

Perustelu

Valmistelija suhtautuu myönteisesti siihen, että komissio voisi puuttua asiaan ja tutkia tiettyä 
toimintarajoitusta ja jopa antaa suosituksia siitä, miten jäsenvaltion olisi paras menetellä. 
Valmistelija ei kuitenkaan pidä tarpeellisena kuormittaa komissiota asetusehdotuksen 10 
artiklassa (tarkistamisoikeus) kuvatulla tarkistamisoikeudella, sillä perussopimuksen 
226 artikla tarjoaa jos oikeudellisen kehyksen rikkomistapauksia varten.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Samaan tapaan asianomaiset 
osapuolet voivat kääntyä komission 
puoleen ja pyytää sitä tutkimaan 
päätöksen, joka koskee 
toimintarajoituksen asettamatta 
jättämistä. Kun komissio katsoo, että 
toimintarajoituksen asettaminen 
osoittautuu tarpeelliseksi tai että 
toimintarajoituksen asettamatta 
jättäminen ei ole tässä asetuksessa 
säädettyjen vaatimusten mukainen, se voi 
päättää lähettää virallisen ilmoituksen 
asianomaiselle jäsenvaltiolle 
SEUT-sopimuksen 258 artiklan 
mukaisesti.
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Jos komissio vastauksen saatuaan katsoo 
edelleen, että päätös olla asettamatta 
toimintarajoitusta ei edelleenkään ole 
tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten 
mukainen tai se on muutoin unionin 
lainsäädännön vastainen, se voi 
käynnistää vastaavan rikkomismenettelyn.

Or. es

Perustelu

Komission ehdotus keskittyy liikaa toimintarajoituksen asettamisen perustelemiseen, ja siinä 
unohdetaan päinvastainen tilanne eli tarpeelliseksi osoittautuneen toimintarajoituksen 
asettamatta jättäminen. Tarkistuksella pyritään korjaamaan tämä puute ja tasapainottamaan 
tekstiä.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
Liite I – "Indikaattorit" – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Lentoliikenteen meluhaittoja kuvataan 
vähintään meluindikaattoreilla Lden ja 
Lnight, jotka on määritelty ja laskettu 
direktiivin 2002/49/EY liitteen I 
mukaisesti.

1. Lentoliikenteen meluhaittoja kuvataan 
vähintään meluindikaattoreilla Lden, Lnight
ja Lamax, jotka on määritelty ja laskettu 
direktiivin 2002/49/EY liitteen I 
mukaisesti. Nämä laskelmat tehdään 
asianomaisen lentoaseman tiettyjen 
tärkeiden lentoliikennepäivien 
perusteella.

Or. es

Perustelu

Ainoastaan meluindikaattoreiden Lden ja Lnight käytössä on se ongelma, että meluenergian 
huiput, jotka syntyvät lentokoneen lentäessä yli, tasoittuvat aikana, jolloin lentokoneita ei 
lennä yli. Siksi indikaattori ei kuvaa äkillisen meluenergian huipun aiheuttamaa harmia.  
Indikaattori Lamax sen sijaan kuvastaa energiatason nousua verrattuna taustameluun, eikä 
kokonaistulos tasoitu niinä minuutteina, jolloin lentokoneita ei lennä yli. Mittaukset olisi 
lisäksi tehtävä merkittävinä päivinä, jotta vuositason keskiarvon laskennassa otetaan 
huomioon vilkkaimmat lentoliikennepäivät.
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Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
Liite I – "Melunhallintaa koskevat tiedot" – 1 kohta – 1.1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1.1. Lentoaseman kuvaus, johon sisältyvät 
tiedot sen koosta, sijainnista, ympäristöstä 
sekä lentoliikenteen määrästä ja 
lentokonetyyppien jakaumasta.

1.1. Lentoaseman kuvaus, johon sisältyvät 
tiedot sen kapasiteetista, sijainnista, 
ympäristöstä, herkistä alueista (koulut ja 
koulutus-, kulttuuri- ja urheilukeskukset, 
sairaalat, vanhainkodit, jotka sijaitsevat 
lentoaseman läheisyydessä tai joihin 
lentokoneiden lähestymis- ja nousureitit 
vaikuttavat) sekä lentoliikenteen määrästä 
ja lentokonetyyppien jakaumasta.

Or. es

Perustelu

Maankäytön hallinta ja suunnittelu ovat vähintään yhtä tärkeitä kuin ilmailuinfrastruktuurin 
ja sen toimintatavan hallinta ja suunnittelu nyt ja tulevaisuudessa, sillä ensin mainitulla on 
eniten merkitystä lentokentän läheisyydessä oleviin asuinalueisiin kohdistuvien 
meluvaikutusten kannalta.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
Liite I – "Melunhallintaa koskevat tiedot" – 1 kohta – 1.3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1.3 Yksityiskohtaiset tiedot kuluvan 
vuoden ja aikaisempien vuosien
melualueista. Tietoihin on sisällyttävä 
arvio lentomelulle altistuvien ihmisten 
määrästä.

1.3. Yksityiskohtaiset tiedot kuluvan 
vuoden ja vähintään kahden edeltävän 
vuoden melualueista. Tietoihin on
sisällyttävä direktiivin 2002/49EY liitteen 
III mukaisesti suoritettu arvio 
lentomelulle altistuvien ihmisten määrästä.

Or. es

Perustelu

Yksi suurimmista kiistanaiheista useissa jäsenvaltioissa meneillään olevissa 
oikeudenkäynneissä johtuu tuloksissa olevista eroista. Erot johtuvat siitä, että tietojen 
keruussa on käytetty eri menetelmiä. Tästä syystä olisi käytettävä samoja arviointimenetelmiä 
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kuin ympäristömelusta annetussa direktiivissä.

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
Liite I – "Melunhallintaa koskevat tiedot" – 1 kohta – 1.4.3 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1.4.3. melua vähentävät lentomenetelmät, 
siltä osin kuin ne eivät rajoita 
lentoaseman kapasiteettia:

1.4.3. melua vähentävät lentomenetelmät:

Or. es

Perustelu

Tämän asetuksen tarkoituksena ei ole ainoastaan säilyttää lentoliikenteeseen liittyvää 
taloudellista toimintaa. Sillä pyritään myös varmistamaan, että tämä toiminta tapahtuu 
tasapainoisella ja kestävällä tavalla, jotta siitä ei aiheudu terveysvaikutuksia lähiseudun 
asukkaille.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
Liite I – "Melunhallintaa koskevat tiedot" – 1 kohta – 1.4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1.4 a. Yksityiskohtainen kuvaus suhteista 
asianomaisiin osapuoliin ja niiden kanssa 
järjestetyistä kuulemisista sekä niiden 
esittämistä kertomuksista ja 
tiedonannoista.

Or. es

Perustelu

Nykyiseen luetteloon, jossa määritellään olemassa olevat puutteet, olisi sisällytettävä viittaus 
asianomaisten eri osapuolten esittämiin vaatimuksiin.
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Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
Liite I - "Melunhallintaa koskevat tiedot" – 1 kohta – 1.4 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1.4 b. Luettelo kunakin vuonna 8 ja 
9 artiklan mukaisesti myönnetyistä 
poikkeuksista.

Or. es

Perustelu

Luettelon olisi hyvä sisältää nämä tiedot, jotta voitaisiin varmistaa avoimuus ja estää 
mahdolliset väärinkäytökset.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
Liite I – "Melunhallintaa koskevat tiedot" – 2 kohta – 2.1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2.1 Lentoasemien mahdollisesti jo 
hyväksyttyjen ja ohjelmaan kuuluvien 
kehitystöiden kuvaus, esimerkiksi 
kapasiteetin lisäykset, kiitoteiden 
jatkaminen ja/tai terminaalien 
laajentaminen sekä ennakoitu 
lentokonetyyppien jakauma ja kasvuarvio.

2.1 Lentoasemien mahdollisesti jo 
hyväksyttyjen ja ohjelmaan kuuluvien 
kehitystöiden kuvaus, esimerkiksi 
kapasiteetin lisäykset, kiitoteiden 
jatkaminen ja/tai terminaalien 
laajentaminen, yölentoterminaalien ja 
lähentymis- ja nousuennusteiden 
mahdollinen käyttöönotto sekä ennakoitu 
lentokonetyyppien jakauma ja kasvuarvio
sekä yksityiskohtainen tutkimus siitä, 
miten tämä kapasiteetin lisääminen, 
kiitoteiden jatkaminen ja terminaalien 
laajentaminen ja lähestymis- ja 
nousureittien muutokset vaikuttavat 
lähialueisiin kohdistuviin meluhaittoihin.

Or. es

Perustelu

Selvennetään asetuksessa ja direktiivissä 49/2002/EY kuvattuja tavoitteita. Toisin sanoen jos 
lisätään kapasiteettia tai infrastruktuuria tai tehdään muutoksia lentoaseman toimintaan, on 
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samalla toteutettava vastaavia uusia toimia meluvaikutusten lieventämiseksi ja 
minimoimiseksi. Nämä toimet on vahvistettava etukäteen.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
Liite I – "Melunhallintaa koskevat tiedot" – 2 kohta – 2.3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2.3 Meluolosuhteisiin kohdistuvat 
vaikutukset, jos lisätoimenpiteitä ei 
toteuteta, ja niistä toimenpiteistä aiheutuvat 
vaikutukset, joita on jo suunniteltu 
parantamaan meluolosuhteita samalla 
ajanjaksolla.

2.3 Meluolosuhteisiin kohdistuvat 
vaikutukset ja meluhaitoista kärsivien 
ihmisten määrä, jos lisätoimenpiteitä ei 
toteuteta, ja niistä toimenpiteistä aiheutuvat 
vaikutukset, joita on jo suunniteltu 
minimoimaan meluhaitat samalla 
ajanjaksolla.

Or. es

Perustelu

Ehdotetaan, että palataan aikaisemmassa direktiivissä käytettyyn sanaan "minimoida", sillä 
se kuvaa paremmin tavoitetta suojella ympäristöä ja asukkaita ylilentävien lentokoneiden 
aiheuttamalta melulta.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
Liite I – "Melunhallintaa koskevat tiedot" – 3 kohta – 3.1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3.1 Hahmotelma käytettävissä olevista 
lisätoimenpiteistä ja niiden valinnan
taustalla olevat tärkeimmät syyt; kuvaus 
valituista toimenpiteistä jatkoanalyysiä 
varten ja tiedot 
kustannustehokkuusanalyysin tuloksista, 
erityisesti tällaisten toimenpiteiden 
käyttöönoton kustannuksista; niiden 
ihmisten määrä, joiden odotetaan hyötyvän 
toimenpiteistä, ja aikataulu; sekä tiettyjen 
toimenpiteiden vaikuttavuuden mukaan 
laadittu paremmuusjärjestys.

3.1 Hahmotelma käytettävissä olevista 
lisätoimenpiteistä ja niiden valinnan 
taustalla olevat tärkeimmät syyt; kuvaus 
valituista toimenpiteistä jatkoanalyysiä 
varten ja tiedot kustannus-hyötysuhdetta 
koskevan analyysin tuloksista, erityisesti 
tällaisten toimenpiteiden käyttöönoton 
kustannuksista; niiden ihmisten määrä, 
joiden odotetaan hyötyvän toimenpiteistä, 
ja aikataulu; sekä tiettyjen toimenpiteiden 
vaikuttavuuden mukaan laadittu 
paremmuusjärjestys.
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Or. es

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
Liite II – Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Meluun liittyvien toimintarajoitusten 
kustannustehokkuuden arviointi

Meluun liittyvien toimintarajoitusten
kustannus-hyötysuhteen arviointi

Or. es

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
Liite II – Johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Suunniteltujen meluun liittyvien 
toimintarajoitusten kustannustehokkuus 
arvioidaan ottaen huomioon seuraavat 
osatekijät mahdollisuuksien mukaan 
määrällisesti ilmaistuina:

Suunniteltujen meluun liittyvien 
toimintarajoitusten kustannus-hyötysuhde 
arvioidaan ottaen huomioon seuraavat 
osatekijät mahdollisuuksien mukaan 
määrällisesti ilmaistuina:

Or. es

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
Liite II – kohdat

Komission teksti Tarkistus

1) Suunniteltujen toimenpiteiden 
ennakoidut hyödyt nyt ja tulevaisuudessa;

1) Suunniteltujen toimenpiteiden 
ennakoidut hyödyt nyt ja tulevaisuudessa;

2) lentotoiminnan turvallisuus, mukaan 
luettuina kolmansille osapuolille aiheutuvat 
riskit;

2) lentotoiminnan turvallisuus, mukaan 
luettuina kolmansille osapuolille aiheutuvat 
riskit;
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3) lentoaseman kapasiteetti; 3) lentoaseman kapasiteetti;
4) vaikutukset Euroopan ilmailuverkkoon. 4) vaikutukset Euroopan ilmailuverkkoon.

Lisäksi toimivaltaiset viranomaiset voivat 
ottaa asianmukaisesti huomioon 
seuraavat tekijät:
1) lentoasemaa ympäröivillä alueilla 
asuvien paikallisten asukkaiden terveys ja 
turvallisuus;

5) lentoasemaa ympäröivillä alueilla 
asuvien paikallisten asukkaiden terveys ja 
turvallisuus;

2) ympäristökestävyys, mukaan luettuina 
melun ja päästöjen välinen riippuvuus;

6) ympäristökestävyys, mukaan luettuina 
melun ja päästöjen välinen riippuvuus;

3) suorat, välilliset ja katalyyttiset 
työllisyysvaikutukset.

7) suorat, välilliset ja katalyyttiset 
työllisyysvaikutukset.

Or. es

Perustelu

Kustannus-hyöty-analyysissä olisi annettava yhtäläinen painoarvo myös asukkaiden 
terveydelle ja turvallisuudelle sekä ympäristökestävyydelle, sillä nämä ovat tärkeitä 
näkökohtia.


