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RÖVID INDOKOLÁS

A környezetvédelmi jogszabályalkotás és az éghajlatváltozás elleni küzdelem terén a világon 
vezető szerepet játszó Európai Unió a zajterhelés kérdését illetően még megoldandó feladatok 
előtt áll. A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságban 
különös felelősségünk van e rendelet előmozdításában, hiszen a repülőterek – elsősorban 
éjjeli – zaja által érintett személyek száma lankadatlanul növekszik, annak valamennyi 
negatív egészségügyi következményével együtt, amelyekről megannyi tudományos értekezés 
szól.

A megkérdezett ágazatok többsége mindenekelőtt sajnálattal vette tudomásul egy érvényesnek 
tekintett irányelv hatályon kívül helyezését, ezért e jelentés vissza kíván hozni néhány 
lényegesnek ítélt elemet, így az érdekelt felek meghatározását, a hatásvizsgálatokról szóló 
irányelvre történő hivatkozásokat vagy a nyilvánosság részvételét. Jóllehet az aránytalanságok 
kiküszöbölésére szolgáló, e jelentés által bevezetni kívánt korrekciók végül elfogadásra 
kerültek, az előadó úgy véli, hogy továbbra is az irányelv a legmegfelelőbb eszköz, hiszen – a 
valamely rendeletből származó közös „minimumkövetelmények” megállapításán túl – az 
irányelvhez kapcsolódó átültetési folyamat révén a jogszabályokat az egyes esetekre lehet 
alkalmazni, egyszersmind a tagállamok meghatározott határidőn belül kötelesek elérni a 
kitűzött célokat és eredményeket.

Az üzemeltetési korlátozások bevezetése kapcsán a „költséghatékonysághoz” kapcsolódó 
kérdésekben a Bizottság javaslata talán túlzott mértékben támaszkodik a gazdasági 
költséghatékonyság fogalmára. Az előadó ezért úgy véli, hogy a Bizottság által használt 
terminológia, azaz az üzemeltetési szabályok kapcsán alkalmazott „költséghatékonyság” 
kifejezés korrigálásra szorul. Amennyiben egyaránt meg akarjuk őrizni a gazdasági, 
környezetvédelmi és egészségvédelmi rentabilitás fogalmát, a „költséghatékonyság” 
kifejezést a „hatékonyság” és a megfelelő „költség-haszon” arány terminusokkal kell 
felváltani, amelyeket határozataiban az ICAO is alkalmaz.

Ezenkívül tisztázni kell az „érdekelt felek” fogalmát, és azok „konzultációs” szerepét ki kell 
terjeszteni a „részvételi” folyamatokra. Javaslatot teszünk továbbá a vitás ügyekben előzetes 
közvetítő szerepet betöltő szervek létrehozására, valamint a 10. cikk bevezeti a jogos 
védelemhez való jogot, amellyel az érintettek az Európai Bizottság előtt élhetnek abban az 
esetben, ha valamely üzemeltetési korlátozást nem a rendeletnek megfelelően fogadnak el, 
valamint, ha az illetékes hatóságok elutasítják az üzemeltetési korlátozás bevezetését, noha 
bizonyítást nyert, hogy a lakosság egészségének védelme érdekében arra szükség van. Annak 
elismerése mellett, hogy a korábbi irányelv a lehetséges nemzetközi joghatósági 
összeütközések megoldására jött létre, e helyütt valójában az a célunk, hogy elejét vegyük a 
túlzott zajterhelés miatt az Európai Bizottsághoz benyújtott panaszoknak vagy annak a 
számos feljelentésnek, amelyek okán a tagállamok bíróságai előtt jelenleg is számos ügy van 
folyamatban, amelyeket a legjobban a frankfurti repülőtér éjszakai járataival kapcsolatban 
nemrégiben meghozott ítélet példáz.

Szintén a 10. cikkhez kapcsolódóan az előadó nem ért egyet azzal, hogy a meghatározott 
üzemeltetési korlátozások tekintetében az Európai Bizottság közvetlen ellenőrzési jogot kíván 
fenntartani magának, és javasolja, hogy a bizottsági közreműködés középpontjában inkább a 
tagállamoknak biztosított vizsgálati és javaslattételi folyamat álljon.
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Az előadó igen kedvezőnek tartja az üzemeltetési korlátozások körülhatárolását, noha úgy 
véli, hogy a légiforgalom-irányítás és a repülőtéri létesítmények kezelése során – a nagyobb 
fenntarthatóság kedvéért – előnyben kell részesíteni a megelőzést az üzemeltetési 
korlátozások bevezetéséből adódó nehézségek kezelésével szemben. Ennek megfelelően, 
tiszteletben tartva a szubszidiaritás elvét és figyelembe véve, hogy továbbra is az éjszakai 
járatok jelentik a legfontosabb megoldandó problémát, javasoljuk az „éjszakai terminál” 
bevezetését, ahogyan az néhány repülőtéren már gyakorlattá vált. Ezek az „éjszakai 
terminálok” lehetnek új építésű, kisméretű repülőterek vagy kialakíthatók a célra alkalmassá 
tett kifutópályákon, távol a települési központoktól és a legzajosabb útvonalaktól.

Végül, tekintettel a jelentősen megnövekedett légi forgalomra és az utóbbi években 
megvalósult számos repülőtér-bővítésre, az előadó kiegészítő intézkedésként a környezeti zaj 
értékeléséről és kezeléséről szóló 2002/49/EK irányelv felülvizsgálatát javasolja, amelynek 
keretében az irányelv kibővülne a repülőtéri létesítményekről szóló külön fejezettel, 
kiegészítendő a KHV-irányelvben meglehetősen általános jelleggel előírt intézkedéseket. Az 
előadó jelentésében mindemellett módot kínál az említett irányelv és az új rendelet 
összehangolására, hogy az Unióban újabban jelentősen megnövekedett repülőtéri 
tevékenységet a két eszköz egymást kiegészítve tudja szabályozni.

A repülőterek közelében élők és a repülőterek környezete hármas szennyezésnek –
zajszennyezésnek, légköri és vegyi szennyezésnek – vannak kitéve. Ezért minden 
erőfeszítésre szükség van a repülőterek maximális fenntarthatóságának elérésére. Ahogy az 
UECNA egyik alelnöke megfogalmazta: „az olyan fejlődés, amely rontja az emberek 
egészségét és jólétét, nem fejlődés”.

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri a 
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe 
foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS IRÁNYELVE

az Unió repülőterein a zajvédelemmel 
összefüggő üzemeltetési korlátozások 
bevezetésére vonatkozó szabályok és 
eljárások megállapításáról a 
kiegyensúlyozott megközelítés jegyében és 
a 2002/30/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv hatályon kívül helyezéséről

az Unió repülőterein a zajvédelemmel 
összefüggő üzemeltetési korlátozások 
bevezetésére vonatkozó szabályok és 
eljárások megállapításáról a 
kiegyensúlyozott megközelítés jegyében és 
a 2002/30/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv hatályon kívül helyezéséről
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(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 
Elfogadása esetén a szövegben mindenütt 
el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Or. es

Indokolás

A Parlament nem tartja célszerűnek az irányelv jogszabályi keretének 
minimumkövetelményeket tartalmazó rendelettel való felváltását, amint azt az Európai 
Bizottság javasolja. Ebben a konkrét esetben az irányelv a tagállamokat a konkrét 
eredmények és célkitűzések meghatározott időn belüli megvalósítására kötelezi, ami az 
üzemeltetési korlátozások bevezetéséről vagy nem bevezetéséről szóló döntések által érintett 
polgárok nagyobb védelmét eredményezi. Ezenkívül az átültetési folyamat lehetővé teszi, hogy 
a jogszabályt az egyes konkrét esetek szükségleteire lehessen alkalmazni.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A légi közlekedés fenntartható 
fejlődése érdekében olyan intézkedéseket 
kell bevezetni, amelyekkel csökkenthető a 
légi járművek által okozott zajártalom a 
különösen súlyos zajproblémákkal küzdő 
repülőtereken. Számos uniós polgár van 
kitéve magas zajszintnek, ami káros 
egészségügyi hatással is járhat.

(2) A légi közlekedés fenntartható 
fejlődése érdekében olyan intézkedéseket 
kell bevezetni, amelyekkel csökkenthető a 
légi járművek által okozott zajártalom a 
különösen súlyos zajproblémákkal küzdő 
repülőtereken és környékükön. Számos 
uniós polgár van kitéve magas zajszintnek, 
ami káros egészségügyi hatással is járhat, 
különösen az éjszakai járatok miatt.

Or. es

Indokolás

Az éjszakai légi forgalom utóbbi években végbement növekedése veszélyezteti a lakosság 
egészségét és kérdésessé teszi a repülőterek fenntarthatóságát. Ezért e rendelet (irányelv) 
keretében e probléma célzott kezelésére van szükség.
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Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Nemzetközi Polgári Repülési 
Szervezet (ICAO) A33/7 sz. határozata a 
zaj kezelésére vonatkozóan bevezeti a 
„kiegyensúlyozott megközelítés” fogalmát 
, és létrehozza a légi járművek által keltett 
zaj kezelésének egységes módszerét. Az 
ICAO-féle „kiegyensúlyozott 
megközelítés” fogja képezni a légi 
közlekedésre, mint globális üzletágra 
vonatkozó zajvédelmi előírások alapját. A 
„kiegyensúlyozott megközelítés” elismeri a 
vonatkozó törvényi kötelezettségek, a 
fennálló megállapodások, az érvényben 
lévő jogszabályok és az alkalmazott 
irányelvek fontosságát, és nem ír elő 
kötelezettségeket ezekkel kapcsolatban. A 
„kiegyensúlyozott megközelítés” 
nemzetközi szabályainak ezen rendeletbe 
való belefoglalásával nagymértékben 
csökken a nemzetközi jogviták kockázata 
abban az esetben, ha a zajvédelemmel 
összefüggő üzemeltetési korlátozások 
harmadik országból származó fuvarozókat 
is érintenek.

(4) A Nemzetközi Polgári Repülési 
Szervezet (ICAO) A33/7 sz. határozata a 
zaj kezelésére vonatkozóan bevezeti a 
„kiegyensúlyozott megközelítés” fogalmát, 
és létrehozza a légi járművek által keltett 
zaj kezelésének egységes módszerét. E 
rendelet a polgári légi közlekedés által a 
környezetre gyakorolt számos káros hatás 
csökkentése érdekében az említett 
megközelítést integrált intézkedésekkel 
egészíti ki, amelyek a következőket ölelik 
fel: a technológiai fejlődés, megfelelő 
műveleti eljárások, a légi közlekedés 
adekvát szervezése és a repülőterek 
tervezési mechanizmusainak megfelelő 
alkalmazása, a területhasználatra 
vonatkozó tervezési és irányítási 
intézkedések. Az ICAO-féle 
„kiegyensúlyozott megközelítés” fogja 
képezni a légi közlekedésre, mint globális 
üzletágra vonatkozó zajvédelmi előírások 
alapját. A „kiegyensúlyozott megközelítés” 
elismeri a vonatkozó törvényi 
kötelezettségek, a fennálló 
megállapodások, az érvényben lévő 
jogszabályok és az alkalmazott irányelvek 
fontosságát, és nem ír elő kötelezettségeket 
ezekkel kapcsolatban. A „kiegyensúlyozott 
megközelítés” nemzetközi szabályainak 
ezen rendeletbe való belefoglalásával 
nagymértékben csökken a nemzeti és
nemzetközi jogviták kockázata (abban az 
esetben, ha a zajvédelemmel összefüggő 
üzemeltetési korlátozások harmadik 
országból származó fuvarozókat is 
érintenek).

Or. es
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Indokolás

E kiigazítás határozottabb keretbe foglalja e rendelet 4. cikkét. Másrészt, noha a korábbi 
irányelv egy nemzetközi konfliktus nyomán jött létre, meg kell állapítani, hogy a zajkezeléssel 
kapcsolatos vitás ügyekben napjainkban nagyrészt a nemzeti bíróságokon döntenek.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság által a Tanácsnak és az 
Európai Parlamentnek készített, az EU 
repülőterein a zajvédelemmel 
összefüggésben bevezetett üzemeltetési 
korlátozásokról szóló jelentés rámutatott 
arra, hogy az irányelv szövegében tisztázni 
kell a feladatkörök kiosztását és az érdekelt 
felek pontos kötelezettségeit és jogait a 
zajértékelési folyamat során, így 
gondoskodva arról, hogy a zajcsökkentési 
célkitűzéseket költséghatékony
intézkedésekkel érjék el.

(5) A Bizottság által a Tanácsnak és az 
Európai Parlamentnek készített, az EU 
repülőterein a zajvédelemmel 
összefüggésben bevezetett üzemeltetési 
korlátozásokról szóló jelentés rámutatott 
arra, hogy az irányelv szövegében tisztázni 
kell a feladatkörök kiosztását és az érdekelt 
felek pontos kötelezettségeit és jogait a 
zajértékelési folyamat során, így
gondoskodva arról, hogy a zajcsökkentési 
célkitűzéseket hatékony intézkedésekkel 
érjék el, megfelelő gazdasági és környezeti 
költség-haszon arány mellett.

Or. es

Indokolás

A Bizottság javaslatának jelenlegi szövege túlzott mértékben támaszkodik a gazdasági 
költséghatékonyság fogalmára. Ebben az esetben minden költség-haszon értékelés során 
azonos súllyal kell figyelembe venni a gazdasági és a környezeti szempontokat, ez utóbbiak 
között a lakosság egészségét.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok által az uniós 
repülőtereken egyedi elbírálás alapján 
bevezetett üzemeltetési korlátozások ugyan 
csökkentik a kapacitást, ám 

(6) A tagállamok által az uniós 
repülőtereken egyedi elbírálás alapján 
bevezetett üzemeltetési korlátozások ugyan 
csökkentik a kapacitást, ám 
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hozzájárulhatnak a repülőterek körüli zajos 
környezet jobbá tételéhez. Ugyanakkor 
fennáll a lehetősége annak, hogy a meglévő 
kapacitások rossz kihasználtsága torzítja a 
versenyt, és akadályozza az uniós 
légiközlekedési hálózat hatékony 
működését. Mivel a célkitűzéseket a 
tagállamok önállóan nem tudják 
kielégítően megvalósítani, és ezért azok 
vélhetőleg eredményesebben elérhetők az 
Unió eszközeivel az üzemeltetési 
korlátozások bevezetéséről szóló 
harmonizált szabályok segítségével a 
zajkezelési folyamat keretében, az Unió a 
szubszidiaritás elvével összhangban 
intézkedéseket hozhat az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 5. cikke 
szerint. Az említett cikkben foglalt 
arányossági elvnek megfelelően a rendelet 
nem lépi túl a célok eléréséhez szükséges 
mértéket. A harmonizált módszer nem 
állapít meg a zajjal kapcsolatban minőségi 
célkitűzéseket, ezeket továbbra is a 
2002/49/EK irányelv vagy más európai, 
nemzeti és helyi szabályok alapján kell 
meghatározni; és nem ír elő 
kötelezettségeket konkrét intézkedésekkel 
kapcsolatban.

hozzájárulhatnak – és hozzá is kell 
járulniuk – a repülőterek körüli zajos 
környezet jobbá tételéhez. Ugyanakkor 
fennáll a lehetősége annak, hogy a meglévő 
kapacitások rossz és a költség-haszon 
arány tekintetében nem megfelelő
kihasználtsága torzítja a versenyt, és 
akadályozza az uniós légiközlekedési 
hálózat hatékony működését. Mivel a 
célkitűzéseket a tagállamok önállóan nem 
tudják kielégítően megvalósítani, és ezért 
azok vélhetőleg eredményesebben 
elérhetők az Unió eszközeivel az 
üzemeltetési korlátozások bevezetéséről 
szóló harmonizált szabályok segítségével a 
zajkezelési folyamat keretében, az Unió a 
szubszidiaritás elvével összhangban 
intézkedéseket hozhat az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 5. cikke 
szerint. Az említett cikkben foglalt 
arányossági elvnek megfelelően a rendelet 
nem lépi túl a célok eléréséhez szükséges 
mértéket. A harmonizált módszer nem 
állapít meg a zajjal kapcsolatban minőségi 
célkitűzéseket, ezeket továbbra is a 
2002/49/EK irányelv vagy más európai, 
nemzeti és helyi szabályok alapján kell 
meghatározni; és nem ír elő 
kötelezettségeket konkrét intézkedésekkel 
kapcsolatban.

Or. es

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A 2002/49/EK irányelv legutóbbi 
végrehajtási jelentésében az Európai 
Bizottság elismeri, hogy a tagállamok a 
zajkibocsátási küszöbértékek és 
célkitűzések terén igen különböző 
megközelítésekkel és ambíciókkal élnek, 



PA\906939HU.doc 9/33 PE489.710v02-00

HU

és az Uniónak az e rendeletben javasolt 
üzemeltetési korlátozásokra vonatkozó 
szabályok harmonizációján túl fel kell 
vetnie a repülőterek zajszennyezési és 
zajkibocsátási határértékeinek 
harmonizációjára irányuló uniós szintű 
szabályok szükségességét.

Or. es

Indokolás

 .

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) A 2002/49/EK irányelv említett 
végrehajtási jelentésében a Bizottság 
elismeri továbbá, hogy túl sokféle 
határérték, küszöbérték és iránymutató 
érték létezik, és hogy e határértékeket 
célszerű lenne a WHO értékelései alapján 
rögzíteni.

Or. es

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
6 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6c) Másfelől, csökkentendő az 
üzemeltetési korlátozások bevezetésének 
szükségességét, a 2002/49/EK irányelvben 
hivatkozott nemzeti cselekvési tervek 
keretében a közeljövőben kiegészítő 
intézkedéseket kellene hozni a zaj 
repülőtereken kívüli kezelésére, ami 
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jelentheti például a lakások 
hangszigetelését vagy általános 
hangszigetelési tervek kidolgozását.

Or. es

Indokolás

Sajnálatos módon a környezeti zaj kezeléséről szóló 2002-es irányelv a légi forgalom utóbbi 
években végbement nagyarányú növekedése miatt kezd elavulni. A fenti irányelv esetleges 
jövőbeni átdolgozásáig e rendeletnek a lehető legteljesebb mértékben ki kell azt egészítenie.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A zajértékeléseket rendszeresen el kell 
végezni, ám azok csak akkor vezethetnek
további zajcsökkentő intézkedésekhez, ha a 
korábban foganatosított zajvédelmi 
intézkedésekkel nem sikerült elérni a 
zajcsökkentési célokat.

(7) A zajértékeléseket rendszeresen el kell 
végezni, és azoknak további zajcsökkentő 
intézkedésekhez kell vezetniük, ha a 
korábban foganatosított vagy a 
2002/49/EK irányelv alapján 
meghatározott zajvédelmi intézkedésekkel 
nem sikerült elérni a zajcsökkentési 
célokat.

Or. es

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Míg a költség-haszon elemzés a 
gazdasági jólétre gyakorolt teljes hatást 
vizsgálja az összes költség és haszon 
összevetésével, a költséghatékonysági 
felmérés középpontjában az adott 
célkitűzés lehető legköltséghatékonyabb 
megvalósítása, vagyis csak a költségek 
összehasonlítása áll.

törölve
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Or. es

Indokolás

A Bizottság által előterjesztett terv láthatóan elsősorban arra törekszik, hogy a célkitűzéseket 
a lehető leggazdaságosabb módon érje el. Bizonyos esetekben azonban a lakosság 
egészségének és a repülőterek fenntarthatóságának biztosítása érdekében a hangsúlyt nem az 
intézkedések árára kell helyezni. Ezenfelül figyelembe kell venni, hogy az egészségi 
problémákból eredő esetleges negatív következmények közvetlen és közvetett gazdasági 
költségekkel is járnak.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A zajcsökkentő intézkedések 
felfüggesztése fontos lehet a 
repülésbiztonságra, a repülőterek 
kapacitására és a versenyre gyakorolt nem 
kívánatos hatások elkerülése érdekében. 
Bár a zajvédelemmel összefüggő 
üzemeltetési korlátozások elleni 
fellebbezési eljárások kapcsolódhatnak 
bizonyos zajcsökkentési célkitűzésekhez, 
értékelési módszerekhez és a 
költséghatékony intézkedések 
kiválasztásához, a fellebbezés esetleg nem 
vezet el a végrehajtás felfüggesztéséig. 
Ezért a Bizottságnak jóval az intézkedések 
végrehajtása előtt élnie kell ellenőrzési 
jogával, és fel kell függesztenie azokat az 
intézkedéseket, amelyekkel kapcsolatban 
feltételezhető, hogy nemkívánatos vagy 
visszafordíthatatlan következményekkel 
járnak. A felfüggesztés elismerten csak 
korlátozott időszakra szólhat.

törölve

Or. es

Indokolás

A zajcsökkentő intézkedéseket ma már összeegyeztetik a repülésbiztonság kérdésével, tekintve, 
hogy nyilvánvalóan ez utóbbi a legfontosabb tényező. Az előadó a repülőterek kapacitásának 
vagy a versenynek az előnyben részesítését nem tartja megfelelőnek, mivel ha a gazdasági 
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szempontokat mindig a lakosság jóléte és egészsége elé helyezzük, akkor nem teljesítjük a 
kiegyensúlyozott megközelítés elvét.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A zajértékeléseknek a rendelkezésre 
álló adatokon kell alapulnia, és
szavatolnia kell az adatok
megbízhatóságát, és azok
hozzáférhetőségét az illetékes hatóságok 
és érdekelt felek számára. Az illetékes 
hatóságoknak ki kell dolgozniuk a 
szükséges ellenőrzési és végrehajtási 
eszközöket.

(10) A zajértékeléseknek objektív és 
mérhető, a tagállamokban egyöntetűen 
alkalmazott kritériumokon kell alapulniuk.
Az adatoknak megbízhatónak és az összes
érdekelt fél számára hozzáférhetőnek kell 
lenniük, és azokat átlátható és 
ellenőrizhető módon kell beszerezni. Az 
illetékes hatóságoknak ki kell dolgozniuk a 
szükséges ellenőrzési és végrehajtási 
eszközöket. A zajértékeléseket a légi 
közlekedést irányító szervtől független 
külső szervezeteknek kell elvégezniük 
vagy felülvizsgálniuk.

Or. es

Indokolás

Jelenleg a zajértékeléseket sok esetben maguk a repülőterek irányító szervei végzik. 
Biztosítani kell az egyensúlyt a repülőterek fenntarthatóságához, illetve a kapacitásukhoz 
vagy növekedésükhöz fűződő érdekek között.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A zajjal kapcsolatos adatok 
centralizálásával jelentősen csökkenthető 
lenne a légijármű- és repülőtér-
üzemeltetőkre háruló adminisztratív teher. 
Ezek az adatok jelenleg csak az egyes 
repülőterek szintjén érhetők el és 
kezelhetők. Ezeket az adatokat operatív 
célokra a rendelkezésükre kell bocsátani. 

(12) A zajjal kapcsolatos adatok 
centralizálásával jelentősen csökkenthető 
lenne a légijármű- és repülőtér-
üzemeltetőkre háruló adminisztratív teher. 
Ezek az adatok jelenleg csak az egyes 
repülőterek szintjén érhetők el és 
kezelhetők. Ezeket az adatokat operatív 
célokra a rendelkezésükre – és előzetes 
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Fontos, hogy az Európai Repülésbiztonsági 
Ügynökség zajjellemzőkkel kapcsolatos 
engedélyezési adatait validációs 
eszközként használják az Európai szervezet 
a légi közlekedés biztonságáért 
(Eurocontrol) adott járatokra vonatkozó 
adatai mellett. Ezeket az adatokat jelenleg 
már szisztematikusan kérik a központi 
áramlásszervezés céljaira, ám azokat még 
pontosítani kell e rendelet céljai és a 
légiforgalom-kezelés 
teljesítményszabályozása tekintetében. A 
validált modellezési adatokhoz való jó 
hozzáférés minden bizonnyal javítani fogja 
az egyes repülőterek zajtérképeinek 
leképezési minőségét, valamint a 
szakpolitikai döntéseket támogató 
stratégiai leképezés minőségét.

igénylésre a többi érdekelt fél 
rendelkezésére – kell bocsátani. Fontos, 
hogy az Európai Repülésbiztonsági 
Ügynökség zajjellemzőkkel kapcsolatos 
engedélyezési adatait validációs 
eszközként használják az Európai szervezet 
a légi közlekedés biztonságáért 
(Eurocontrol) adott járatokra vonatkozó 
adatai mellett. Ezeket az adatokat jelenleg 
már szisztematikusan kérik a központi 
áramlásszervezés céljaira, ám azokat még 
pontosítani kell e rendelet céljai és a 
légiforgalom-kezelés 
teljesítményszabályozása tekintetében. A 
validált modellezési adatokhoz való jó 
hozzáférés minden bizonnyal javítani fogja 
az egyes repülőterek zajtérképeinek 
leképezési minőségét, valamint a 
szakpolitikai döntéseket támogató 
stratégiai leképezés minőségét.

Or. es

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Az egyes köz- és magánprojektek 
környezetre gyakorolt hatásainak 
vizsgálatáról szóló 2011/92/EK irányelv 
már tartalmaz a repülőtéri projektek 
mélyreható vizsgálatára vonatkozó, 
zajvédelmi intézkedéseket is magukban 
foglaló rendelkezéseket. E rendelkezések, 
különösen a repülőtéri infrastruktúra-
fejlesztési projekteket illetően, részben 
megfelelnek a 2002/49/EK irányelvben és 
ebben a rendeletben meghatározott 
értékelési követelményeknek. Az említett 
infrastruktúrák fejlesztését a 
légiközlekedési tevékenységek 
fenntarthatóságának megőrzése 
érdekében támogatni kell.
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Or. es

Indokolás

A hatályon kívül helyezendő régi irányelv (13) és (17) preambulumbekezdése visszaállításra 
kerül, mivel az üzemeltetési korlátozások lehetséges megállapítása esetén fontos figyelembe 
venni a KHV-irányelv előírásait, különösen a repülőtér-bővítések tekintetében.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a konkrét környezeti zajcsökkentési 
célok megvalósításának elősegítése az 
uniós, nemzeti és helyi jogszabályokban 
leírtaknak megfelelően, valamint ezek más 
környezeti céloktól való kölcsönös 
függésének értékelése az egyes repülőterek 
szintjén;

a) a konkrét környezeti zajcsökkentési 
célok megvalósításának elősegítése az 
egyes repülőterek szintjén az uniós, 
nemzeti és helyi jogszabályokban 
leírtaknak megfelelően, valamint ezek más 
környezeti céloktól való kölcsönös 
függésének értékelése;

Or. es

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az érdekelt felekkel folytatott 
konzultációk és a részvételi folyamatok 
átláthatóságának biztosítása.

Or. es

Indokolás

A zajszennyezés miatti nagyszámú feljelentésből kifolyólag a tagállamok bíróságain jelenleg 
folyamatban lévő ügyek, valamint a Bizottsághoz érkező panaszok az érdekelt felek részvételét 
biztosító eljárások hiányosságairól tanúskodnak; az érdekelt felek részvételét, akár 
bevezetésre kerülnek üzemeltetési korlátozások, akár nem, e rendeletben biztosítani kell.
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Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) „Kiegyensúlyozott megközelítés”: az a 
módszer, amellyel elérhető a rendelkezésre 
álló intézkedések – nevezetesen a 
légijárművek okozta zajoknak a zaj 
forrásánál történő csökkentése, a 
földhasználatot érintő szabályozási 
tervezés és a földhasználat kezelése, a 
zajcsökkentő repülési eljárások és a 
repülési korlátozások – következetes 
értelmezése annak érdekében, hogy a 
zajproblémát a lehető 
legköltséghatékonyabban kezeljék az 
egyes repülőterek egyedi sajátosságainak 
megfelelően.

(2) „Kiegyensúlyozott megközelítés”: az a 
módszer, amellyel elérhető a rendelkezésre 
álló intézkedések – nevezetesen a 
légijárművek okozta zajoknak a zaj 
forrásánál történő csökkentése, a 
földhasználatot érintő szabályozási 
tervezés és a földhasználat kezelése, a 
zajcsökkentő repülési eljárások és a 
repülési korlátozások – következetes 
értelmezése annak érdekében, hogy a zajt a 
lehető leghatékonyabb módon a 
minimálisra lehessen csökkenteni az 
egyes repülőterek egyedi sajátosságainak 
megfelelően.

Or. es

Indokolás

A Bizottság által előterjesztett terv láthatóan elsősorban arra törekszik, hogy a célkitűzéseket 
a lehető leggazdaságosabb módon érje el. Bizonyos esetekben azonban a lakosság 
egészségének és a repülőterek fenntarthatóságának biztosítása érdekében a hangsúlyt nem az 
intézkedések árára kell helyezni.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) „Érdekelt felek”: azon természetes 
vagy jogi személyek, akik/amelyek a 
zajcsökkentő intézkedések – köztük az 
üzemeltetési korlátozások – bevezetése 
vagy nem bevezetése által érintettek vagy 
érintettek lehetnek, vagy azok révén 
előnyben részesülhetnek, vagy 
akiknek/amelyeknek az említett 
intézkedésekhez jogi érdekük fűződik;
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Or. es

Indokolás

A korábbi irányelvben az „érdekelt felek”-re vonatkozó meghatározás adaptálása, amelyet a 
fogalommeghatározásokat felsoroló cikkben szerepeltetni kell, hogy az átláthatóságot és az 
érdekelt felek döntéshozatalban való részvételét hatékonyabban lehessen biztosítani. 
Másrészt, mivel az 5. cikk az érdekelt felekre vonatkozó konkrét tevékenységeket határoz meg, 
a 2. cikknek is tartalmaznia kell az érdekelt felek meghatározását.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) „Éjszakai terminálok”: az éjszakai 
légi forgalom kiszolgálására hivatott, 
legalább egy kifutópályával rendelkező 
létesítmények. A központi repülőtér 
létesítményeitől független vagy azokkal 
összeköttetésben álló e terminálok 
jellemzője, hogy a települési központoktól 
és az érzékeny területektől távol 
helyezkednek el, és/vagy kiszolgálásuk a 
zajkibocsátás szempontjából kevésbé 
káros módon vagy útvonalakon történik. 

Or. es

Indokolás

Az „éjszakai terminálok” általános alkalmazása, amennyiben az lehetséges, lehetne a 
megoldás arra, hogy ne kelljen üzemeltetési korlátozásokat bevezetni.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok kötelesek kijelölni a repülési 
korlátozások bevezetéséért felelős illetékes 
hatóságokat, valamint egy független 

A tagállamok kötelesek kijelölni a repülési 
korlátozások bevezetéséért felelős illetékes 
hatóságokat, valamint egy pártatlan 
közvetítő szervet és egy független 
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fellebbviteli szervet. fellebbviteli szervet.

Or. es

Indokolás

A fellebbezést megelőzően közreműködő közvetítő szervek kijelölésével elkerülhető lenne az 
üzemeltetési korlátozások bevezetésével vagy nem bevezetésével kapcsolatos ügyek bíróság 
elé vitele.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) értékelni a rendelkezésre álló 
intézkedések költséghatékonyságát; 

d) a kitűzött célok tükrében értékelni a 
rendelkezésre álló intézkedések 
hatékonyságát; 

Or. es

Indokolás

A Bizottság által előterjesztett terv láthatóan elsősorban arra törekszik, hogy a célkitűzéseket 
a lehető leggazdaságosabb módon érje el. Bizonyos esetekben azonban a lakosság 
egészségének és a repülőterek fenntarthatóságának biztosítása érdekében a hangsúlyt nem az 
intézkedések árára kell helyezni.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) amennyiben célszerűnek ítélik meg, 
gazdasági ösztönzők segítségével arra 
sarkallhatják a légitársaságokat, hogy a 
megállapított határidő előtt kevésbé zajos 
légi járműveket alkalmazzanak;

Or. es
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Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A zajvédelmi intézkedések meghozatala 
során a tagállamoknak a következő 
rendelkezésre álló lépések közül kell 
kiválasztaniuk az intézkedések 
legköltséghatékonyabb kombinációját:

(2) A környezet zajterhelését minimalizáló 
intézkedések meghozatala során a 
tagállamoknak a következő rendelkezésre 
álló lépések közül kell kiválasztaniuk az 
intézkedések leghatékonyabb
kombinációját, valamint az egyes konkrét 
esetekben meg kell határozniuk 
végrehajtásuk sorrendjét vagy prioritásait:

Or. es

Indokolás

Az üzemeltetési korlátozás bevezetéséről szóló döntést, amennyiben arra minden egyéb 
intézkedés előtt kerül sor, kellő mértékben indokolni kell.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a földhasználatot érintő szabályozási 
terv készítése és a földhasználat kezelése;

b) a földhasználatot érintő szabályozási 
terv készítése és a földhasználat kezelése 
és különösen:

– „éjszakai terminálok” létesítésének 
lehetősége, amint azt e rendelet 2.
cikkének (6a) bekezdése leírja,

– a repülőterek környezetében olyan 
övezetek kialakításának lehetősége, ahol 
a nemzeti cselekvési terveikben 
meghatározott zajkibocsátási 
küszöbértékeket nem lehet túllépni;

– területrendezési intézkedések 
bevezetésének lehetősége, például új 
építkezések korlátozása;
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Or. es

Indokolás

Jóllehet a területrendezés nem tartozik a közösségi hatáskörök közé, a rendelet 
megfogalmazhat ezzel kapcsolatos ajánlásokat a tagállamok számára. Különösen az „éjszakai 
terminálok” általános használata, amennyiben az lehetséges, megoldás lehetne arra, hogyne 
kelljen üzemeltetési korlátozásokat bevezetni.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) nem első számú eszközként, repülési 
korlátozások.

d) amennyiben szükséges, repülési 
korlátozások.

Or. es

Indokolás

A rendelet elsődleges célkitűzése a repülőtéri létesítmények fenntarthatóságának biztosítása 
és a lakosság egészségének védelme. Ez a szövegváltozat megvilágítja e célkitűzést.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok a „kiegyensúlyozott 
megközelítés” keretein belül 
differenciálhatják zajcsökkentő 
intézkedéseiket a légi járművek típusa, a 
kifutópályák használata és az érintett 
időszak szerint.

(3) A tagállamok a „kiegyensúlyozott 
megközelítés” keretein belül 
differenciálhatják zajcsökkentő 
intézkedéseiket a légi járművek típusa, a 
kifutópályák használata, a légi útvonal
és/vagy az érintett időszak szerint.

Or. es
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Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az illetékes hatóságok kötelesek 
gondoskodni arról, hogy megfelelő szintű 
műszaki együttműködési fórum jöjjön létre 
a repülőtér-üzemeltetők, a légijármű-
üzemeltetők és a léginavigációs 
szolgáltatók között az ezen üzemeltetők 
feladatkörébe tartozó intézkedések 
kapcsán, és megfelelő mértékben 
figyelembe kell venniük a zajszint és a 
kibocsátások csökkentését célzó 
intézkedések közötti kölcsönös függőséget. 
Ennek a műszaki együttműködési 
fórumnak a tagjai kötelesek rendszeresen 
konzultálni a helyi lakosokkal vagy azok 
képviselőivel, és műszaki adatokat és 
tanácsokat nyújtani az illetékes hatóságok 
számára a zajcsökkentő intézkedésekkel 
kapcsolatban.

(4) Az illetékes hatóságok kötelesek 
gondoskodni arról, hogy megfelelő szintű 
műszaki együttműködési fórum jöjjön létre 
a repülőtér-üzemeltetők, a légijármű-
üzemeltetők és a léginavigációs 
szolgáltatók között az ezen üzemeltetők és 
a zaj által érintett helyi önkormányzatok 
műszaki képviselőinek feladatkörébe 
tartozó intézkedések kapcsán, és megfelelő 
mértékben figyelembe kell venniük a 
zajszint és a kibocsátások csökkentését 
célzó intézkedések közötti kölcsönös 
függőséget. Ennek a műszaki 
együttműködési fórumnak a tagjai 
kötelesek rendszeresen konzultálni a többi 
érdekelt féllel, és műszaki adatokat és 
tanácsokat nyújtani az illetékes hatóságok 
számára a zajcsökkentő intézkedésekkel 
kapcsolatban.

Or. es

Indokolás
Mivel számos helyi önkormányzat rendelkezik a zajkezelésben és a területgazdálkodásban 
jártas műszaki szakemberrel, biztosítani kell, hogy ezek a személyek részt vehessenek a 
„műszaki” fórum munkájában. Másfelől az érintettek szövetségei és a helyi lakosok 
képviseleti szervezetei nem minden esetben fedik egymást. Az érintettek szervezetei a lakosok 
szervezeteinél tágabb lehetőségekkel rendelkeznek, és nemzeti vagy akár európai szinten is 
szövetkezhetnek, továbbá műszaki szakembereik tapasztalatait kamatoztathatják a részvételi 
folyamatokban és a zajvizsgálat kapcsán folytatott konzultációkon.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az illetékes hatóságok kötelesek 
értékelni az új intézkedések 

(5) Az illetékes hatóságok kötelesek 
értékelni az új intézkedések hatékonyságát
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költséghatékonyságát a (3) bekezdésben
leírt módon, a II. melléklet szerint. Egy 
érvényben lévő intézkedés kisebb, a 
repülőtéri kapacitást és a repüléseket 
lényegesen nem befolyásoló, technikai 
jellegű módosítása nem tekintendő új 
repülési korlátozásnak.

az előző bekezdésekben leírt módon, a II. 
melléklet szerint. Egy érvényben lévő 
intézkedés kisebb, a repülőtéri kapacitást 
és a repüléseket lényegesen nem 
befolyásoló, technikai jellegű módosítása 
nem tekintendő új repülési korlátozásnak.

Or. es

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az illetékes hatóságok kötelesek időben 
és érdemi módon megszervezni a 
konzultációs folyamatot az érdekelt 
felekkel, garantálva a nyíltságot és az 
átláthatóságot az adatok és a számítási 
módszerek tekintetében. Az új 
intézkedések elfogadása előtt legalább 
három hónapot kell hagyni az érdekelt 
feleknek az észrevételeik megtételére. Az 
érdekelt felek közé tartoznak legalább az 
alábbiak:

(6) Az illetékes hatóságok kötelesek időben 
és érdemi módon megszervezni a részvételi
folyamatot az érdekelt felekkel, garantálva 
a nyíltságot és az átláthatóságot az adatok 
és a számítási módszerek tekintetében. Az 
új intézkedések elfogadása előtt legalább 
négy hónapot kell hagyni az érdekelt 
feleknek az észrevételeik megtételére. 

Amennyiben az intézkedések nagyobb 
léptékű átalakításokat vagy bővítéseket 
vonnak maguk után, mint például a 4. 
cikk (2) bekezdésének b) pontjában leírt 
esetekben, az érdekelt feleknek az új 
intézkedések elfogadása előtt legalább 
kilenc hónapot kell hagyni észrevételeik 
megtételére.
Az érdekelt felek közé tartoznak, a 2. 
cikkben foglaltakon felül, legalább az 
alábbiak:

Or. es

Indokolás

A területi képviseleti szervezeteknek, az érintettek szövetségeinek és az egyéb érdekelt feleknek 
a szerepe nem korlátozható pusztán a konzultációra, hanem elő kell mozdítani valódi 
részvételüket. Másrészt az új intézkedések elfogadásának megvizsgálására 3 hónap túl 
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rövidnek bizonyulhat, amikor az intézkedések egy repülőtér üzemeltetésének átalakításával 
járhatnak. A nagyobb léptékű intézkedések esetében a határidőnek legalább 9 hónapnak kell 
lennie.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a repülőterek környékén élő, a légi 
közlekedés okozta zaj által érintett helyi 
lakosok képviselői;

a) a repülőterek környékén élő, a légi 
közlekedés okozta zaj által érintett helyi 
lakosok képviselői, valamint az érintettek 
szövetségei;

Or. es

Indokolás

Az érintettek szövetségei és a helyi lakosok képviseleti szervezetei nem minden esetben fedik 
egymást. Az érintettek szervezetei a lakosok szervezeteinél tágabb lehetőségekkel 
rendelkeznek, és nemzeti vagy akár európai szinten is szövetkezhetnek, továbbá műszaki 
szakembereik tapasztalatait kamatoztathatják a részvételi folyamatokban és a zajvizsgálat 
kapcsán folytatott konzultációkon.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 7 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az érdemi tájékoztatásnak tartalmaznia 
kell az alábbi információkat:

a) az útvonal módosításaiból adódó 
feltételezhető nemteljesítésekkel és az azok 
által kiváltott hatásokkal kapcsolatos 
információk, valamint a módosítás okai,

b) az egyes repülőtereken alkalmazott 
forgalomszervezési és -irányítási 
kritériumok, amennyiben ezek környezeti 
vagy zajhatással járnak.
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Or. es

Indokolás

Az útvonal-módosítások, amennyiben túl gyakoriak, jelentősen növelik a zajtérképeken előre 
jelzett zajhatást. Jelenleg nem minden érdekelt fél jut hozzá ilyen információkhoz, noha az 
átláthatóság kedvéért azoknak ismerteknek kellene lenniük, hogy a zajhatást közvetlen módon 
fokozó visszaélések elkerülhetők legyenek.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az illetékes hatóságoknak 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 
repülőtéri létesítmények üzemeltetői 
számítógépes zajmérő rendszereket 
telepítsenek a légi járművek útvonalaihoz 
közeli különböző helyeken, ahol a 
lakosság érintett vagy érintett lehet. 
Ezeket az adatokat az interneten 
hozzáférhetővé kell tenni.

Or. es

Indokolás
Konkrét példaként mellékeljük a barcelonai repülőtéren alkalmazott rendszer linkjét: 
http://bcn331.webtrak-lochard.com

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az adatokat egy központi adatbázisban 
kell tárolni, és operatív célokra az illetékes 
hatóságok, a légijármű-üzemeltetők és a 
léginavigációs szolgáltatók rendelkezésére 

(4) Az adatokat legalább 5 évig egy 
központi adatbázisban kell tárolni, és 
operatív célokra az illetékes hatóságok, a 
légijármű-üzemeltetők és a léginavigációs 
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kell bocsátani. szolgáltatók rendelkezésére kell bocsátani. 
A 2. és az 5. cikkben említett többi 
érdekelt fél a fenti adatokhoz előzetes 
igénylés esetén férhet hozzá.

Or. es

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az 5. cikk szerint végrehajtott 
értékelést követően a döntésről szóló 
tájékoztatáshoz írásbeli jelentést kell 
mellékelni, amely elmagyarázza az 
üzemeltetési korlátozás bevezetésének 
okait, a repülőtérhez kapcsolódó 
környezetvédelmi célkitűzést, az adott 
célkitűzés elérése kapcsán mérlegelt 
intézkedéseket és az egyes mérlegelt 
intézkedések valószínűsíthető 
költséghatékonyságát, beleértve adott 
esetben ezek határokon átnyúló hatásait is.

(2) Az 5. cikk szerint végrehajtott 
értékelést követően a döntésről szóló 
tájékoztatáshoz írásbeli jelentést kell 
mellékelni, amely elmagyarázza az 
üzemeltetési korlátozás bevezetésének 
okait, a repülőtérhez kapcsolódó 
környezetvédelmi célkitűzést, az adott 
célkitűzés elérése kapcsán mérlegelt 
intézkedéseket és az egyes mérlegelt 
intézkedések költség-haszon arányát, 
beleértve adott esetben ezek határokon 
átnyúló hatásait is.

Or. es

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk

Hatályos üzemeltetési korlátozások
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Az e rendeletben foglaltak nem 
alkalmazandók a rendelet 
hatálybalépésének napján már 
végrehajtott üzemeltetési korlátozásokra.

Or. es

Indokolás

Visszaállításra kerül a korábbi irányelv 7. cikkének egy része. Az ICAO A 33/7. számú 
határozata alapján úgy tekinthető, hogy az új jogszabály hatálybalépésének napján már 
hatályban lévő üzemeltetési korlátozásokat a 2002/30/EK irányelv rendelkezéseinek 
megfelelően vezették be, ezért azokat nem kell felülvizsgálni. Amennyiben egy régi 
üzemeltetési korlátozás nincs összhangban az új rendelettel, a probléma megoldására a 10. 
cikk alkalmazandó.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ellenőrzési jog Vizsgálati és ajánlattételi jogkör

Or. es

Indokolás

Az előadó hasznosnak tartja, hogy a Bizottság megvizsgálhatja az üzemeltetési korlátozások 
konkrét eseteit, és a megteendő lépésekre vonatkozó ajánlásokat is tehet a tagállamoknak, 
azonban nem tartja célszerűnek a Bizottságnak a rendeletjavaslat 10. cikkében foglalt 
„ellenőrzési” feladatokkal (ellenőrzési jog) való megbízását.
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Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Valamely tagállam kérésére vagy saját 
kezdeményezésére, a folyamatban levő 
jogorvoslati eljárások sérelme nélkül, a 
Bizottság felülvizsgálhatja a repülési 
korlátozásokkal kapcsolatos döntéseket 
azok végrehajtása előtt. Ha a Bizottság úgy 
találja, hogy a döntés nem tartja be az e 
rendeletben leírt követelményeket, vagy 
más tekintetben sérti az uniós jogot, 
felfüggesztheti a döntést.

(1) Valamely tagállam kérésére, az 
érdekelt felek bejelentése útján vagy saját 
kezdeményezésére, a folyamatban levő 
jogorvoslati eljárások sérelme nélkül, a 
Bizottság kivizsgálhatja a repülési 
korlátozásokkal kapcsolatos döntéseket 
azok végrehajtása előtt. Ha a Bizottság úgy 
találja, hogy a döntés nem tartja be az e 
rendeletben leírt követelményeket, úgy 
dönthet, hogy az EUMSZ 258. cikke 
szerinti felhatalmazás alapján felszólító 
levelet küld az érintett tagállamnak.

Amennyiben a Bizottság a válaszlevél 
megérkezése után úgy találja, hogy a 
döntés továbbra sem felel meg az e 
rendeletben leírt követelményeknek, vagy 
valamely tekintetben sérti az uniós jogot, 
úgy megindíthatja a megfelelő 
kötelezettségszegési eljárást.

Or. es

Indokolás

Az előadó hasznosnak tartja, hogy a Bizottság kivizsgálhatja az üzemeltetési korlátozások 
konkrét eseteit, és a megteendő lépésekre vonatkozó ajánlásokat is tehet a tagállamoknak, 
azonban nem tartja célszerűnek a Bizottságnak a rendeletjavaslat 10. cikkében foglalt 
„ellenőrzési” feladatokkal (ellenőrzési jog) való megbízását, hiszen kötelezettségszegés 
esetére a Szerződés 226. cikke alkalmazandó jogi keretet nyújt.
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Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Hasonlóképpen, az érdekelt felek 
kérhetik, hogy a Bizottság vizsgáljon ki 
egy az üzemeltetési korlátozás be nem 
vezetéséről szóló döntést. Ha a Bizottság 
úgy találja, hogy szükség van az 
üzemeltetési korlátozás bevezetésére, vagy 
hogy a bevezetés elutasítása nincs 
összhangban az e rendeletben leírt 
követelményekkel, akkor dönthet úgy, 
hogy az EUMSZ 258. cikke szerinti 
felhatalmazás alapján felszólító levelet 
küld az érintett tagállamnak.

Amennyiben a Bizottság a válaszlevél 
megérkezése után úgy találja, hogy az 
üzemeltetési korlátozás be nem vezetéséről 
szóló döntés továbbra sem felel meg az e 
rendeletben leírt követelményeknek, vagy 
valamely tekintetben sérti az uniós jogot, 
úgy megindíthatja a megfelelő 
kötelezettségszegési eljárást.

Or. es

Indokolás

A Bizottság által előterjesztett javaslat túlzott figyelmet fordít valamely üzemeltetési 
korlátozás bevezetésének indokolására, azonban megfeledkezik arról az ellenkező esetről, 
amikor nem kerül sor üzemeltetési korlátozás bevezetésére, noha az szükséges lenne. E 
módosítás célja, hogy orvosolja ezt a hiányosságot és ebben a tekintetben kiegyensúlyozza a 
szöveget.

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – „Mutatók” – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A légi közlekedés okozta zaj hatását (1) A légi közlekedés okozta zaj hatását 
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legalább az Lden és az Lnight zajmutatók 
alapján kell leírni, amelyek definícióját és 
számítási módját a 2002/49/EK irányelv I. 
melléklete tartalmazza.

legalább az Lden, az Lnight és az Lamax
zajmutatók alapján kell leírni, amelyek 
definícióját és számítási módját a 
2002/49/EK irányelv I. melléklete 
tartalmazza. Ehhez különböző napokat 
kell alapul venni, amelyeken az adott 
repülőtér jelentős légi forgalmat 
bonyolított.

Or. es

Indokolás

Az Lden és az Lnight mutatók kizárólagos használatának hátránya, hogy azt a hirtelen 
megnövekedő akusztikus energiát, amelyet egy elhaladó repülő okoz, szétterítik azokon az 
időszakokon, amelyekben nincs repülőgép-forgalom, ily módon a hirtelen megugró 
energiaszint által okozott kellemetlenséget a mutató nem fejezi ki. Az Lamax mutató viszont az 
energianövekedést a háttérzajhoz képest mutatja ki és nem teríti szét az eredményt azokon az 
időszakokon, amikor nem haladnak el repülőgépek. Ezenkívül a méréseket jelentős forgalmú 
napokon kell végezni, hogy az egész évi átlag ne oltsa ki a nagy légiforgalmú időszakok 
eredményeit.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
I. melléklet – „Zajkezelési adatok” – 1 pont – 1.1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.1. A repülőtér leírása a méretére, területi
elhelyezkedésére, a környező térségre, 
valamint a légi forgalom nagyságára és 
összetételére vonatkozó adatokkal.

1.1. A repülőtér leírása a kapacitására, 
területi elhelyezkedésére, a környező 
térségre, az érzékeny területekre (a 
repülőtér közelében elhelyezkedő vagy a 
megközelítési és felszállási útvonalak által 
érintett iskolák és oktatási intézmények, 
kulturális és sportlétesítmények, kórházak 
és idősgondozó központok), valamint a légi 
forgalom nagyságára és összetételére 
vonatkozó adatokkal.

Or. es

Indokolás

A légiközlekedési infrastruktúrának és üzemeltetésének a – jelenlegi és jövőbeni – tervezése és 
irányítása a területrendezéshez és a területgazdálkodáshoz hasonló jelentőséggel bír, hiszen 
ez az, ami valójában hatással van a repülőterek szomszédságában élő lakosságra.
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Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
I. melléklet – „Zajkezelési adatok” – 1 pont – 1.3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.3 Az egyes zajszintekhez tartozó 
részletes adatok tárgyévre és a korábbi 
évekre vonatkozóan, beleértve a légi 
járművek okozta zajártalomnak kitett 
személyek számára vonatkozó becslést is.

1.3 Az egyes zajszintekhez tartozó 
részletes adatok a tárgyévre és legalább a 
két előző évre vonatkozóan, beleértve a 
légi járművek okozta zajártalomnak kitett 
személyek számára vonatkozó becslést is, 
amelyet a 2002/49/EK irányelv III. 
mellékletének megfelelően a lakosság 
körében végzett felmérések alapján 
készítettek el.

Or. es

Indokolás

A különböző tagállamokban folyamatban lévő bírósági eljárásokban az egyik olyan részlet, 
amely a legtöbb ellentétet szüli, az eredmények becslésekhez szükséges adatgyűjtésből adódó 
különbözősége. Ezért a jelenlegi leltárhoz azokat az értékelési módszereket kell alkalmazni, 
amelyeket a környezeti zaj kezeléséről szóló irányelv tartalmaz.

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
I. melléklet – „Zajkezelési adatok” – 1 pont – 1.4.3 bekezdés – bevezetés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.4.3. Zajcsökkentő repülési eljárások 
esetén, amennyiben azok nem korlátozzák 
a repülőtér kapacitását:

1.4.3. Zajcsökkentő repülési eljárások 
esetén:

Or. es

Indokolás

E rendeletnek nem egyetlen célkitűzése a légi közlekedésből származó gazdasági tevékenység 
fenntartása, hanem inkább az a cél, hogy a környező lakosság egészségére gyakorolt negatív 
következmények elkerülése érdekében e tevékenység kiegyensúlyozott és fenntartható módon 
folytatódjon.
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Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
I. melléklet – „Zajkezelési adatok” – 1 pont – 1.4 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.4a. Az érdekelt felekkel fenntartott 
kapcsolatok és a részvételükkel megtartott 
konzultációk, valamint az általuk készített 
jelentések és közlemények részletes 
ismertetése.

Or. es

Indokolás

A meglévő hiányosságokat meghatározó jelenlegi leltárnak hivatkoznia kell a különböző 
érdekelt felek által ismertetett álláspontokra.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
I. melléklet – „Zajkezelési adatok” – 1 pont – 1.4b bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.4b. A 8. cikk és a 9. cikk értelmében 
évente engedélyezett mentességek listája.

Or. es

Indokolás

Az átláthatóság kedvéért és az esetleges visszaélések elkerülése végett előnyös lenne, ha a 
leltár tartalmazná ezt a típusú információt.

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
I. melléklet – „Zajkezelési adatok„ – 2 pont – 2.1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.1 A már jóváhagyott és tervbe vett 
repülőtéri fejlesztések (ha vannak ilyenek) 
bemutatása, például kapacitásbővítés, a 

2.1 A már jóváhagyott és tervbe vett 
repülőtéri fejlesztések (ha vannak ilyenek) 
bemutatása, például kapacitásbővítés, a 
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kifutópályák és terminálok bővítése, a 
forgalom előrejelzett jövőbeni összetétele 
és becsült növekedési üteme.

kifutópályák és terminálok bővítése, 
éjszakai terminálok esetleges létesítése, 
lehetséges megközelítési és felszállási 
útvonalak, a forgalom előrejelzett jövőbeni 
összetétele és becsült növekedési üteme, 
valamint egy részletes elemzés az említett 
kapacitás-, kifutópálya- és 
terminálbővítések, továbbá a 
megközelítési és felszállási útvonalak 
módosítása által kiváltott zajhatásokról.

Or. es

Indokolás

Pontosításra kerül, amit már a rendelet és a 2002/49/EK irányelv is előirányoz, azaz, hogy a 
kapacitás- és infrastruktúra-bővítéseket és a repülőterek üzemeltetésének módosítását a 
zajhatás szabályozását és csökkentését célzó új intézkedéseknek kell kísérniük. Ezekről az 
intézkedésekről előzetesen rendelkezni kell.

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
I. melléklet – „Zajkezelési adatok” – 2 pont – 2.3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.3 A zajhelyzetre további intézkedések 
meghozatala nélkül gyakorolt hatásoknak, 
valamint azoknak az intézkedéseknek a 
bemutatása, amelyeket már tervbe vettek a 
zajhatásoknak a szóban forgó időszak 
során történő enyhítése érdekében.

2.3 A zajhelyzetre további intézkedések 
meghozatala nélkül gyakorolt hatásoknak, 
az érintett személyek számának, valamint 
azoknak az intézkedéseknek a bemutatása, 
amelyeket már tervbe vettek a 
zajhatásoknak a szóban forgó időszak 
során történő minimalizálása érdekében.

Or. es

Indokolás

Javasolt a korábbi irányelv által használt „minimalizálni” kifejezéshez való visszatérés, mivel 
az jobban összhangban áll azzal a szándékkal, amely a környezetnek és a polgároknak a 
repülőgép-forgalom által keltett zajhatásokkal szembeni védelmére irányul.



PE489.710v02-00 32/33 PA\906939HU.doc

HU

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
I. melléklet – „Zajkezelési adatok” – 3 pont – 3.1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.1 A rendelkezésre álló kiegészítő 
intézkedések vázlatos leírása, és 
kiválasztásuk elsődleges okainak 
megnevezése. A további elemzés céljaira 
kiválasztott intézkedések bemutatása és 
tájékoztatás a költséghatékonysági elemzés 
eredményéről, különösen az intézkedések 
bevezetésével járó költségekről; az 
intézkedések előnyeit élvező személyek 
várható száma és a bevezetésre szánt 
időtartam; a különböző intézkedések 
általános eredményesség szerinti 
rangsorolása.

3.1 A rendelkezésre álló kiegészítő 
intézkedések vázlatos leírása, és 
kiválasztásuk elsődleges okainak 
megnevezése. A további elemzés céljaira 
kiválasztott intézkedések bemutatása és 
tájékoztatás a költség-haszon elemzés 
eredményéről, különösen az intézkedések 
bevezetésével járó költségekről; az 
intézkedések előnyeit élvező személyek 
várható száma és a bevezetésre szánt 
időtartam; a különböző intézkedések 
általános eredményesség szerinti 
rangsorolása.

Or. es

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A zajvédelemmel összefüggő repülési 
korlátozások költséghatékonyságának
értékelése

A zajvédelemmel összefüggő repülési 
korlátozások költség-haszon arányának
értékelése

Or. es

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – Bevezető bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A zajvédelemmel összefüggő tervezett 
repülési korlátozások 

A zajvédelemmel összefüggő tervezett 
repülési korlátozások költség-haszon 
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költséghatékonyságának értékelésekor 
megfelelő mértékben figyelembe kell 
vennie a következőket, lehetőség szerint 
számszerűsíthető módon:

arányának értékelésekor megfelelő 
mértékben figyelembe kell vennie a 
következőket, lehetőség szerint 
számszerűsíthető módon:

Or. es

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – pontok

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1) a tervezett intézkedések várt zajvédelmi 
előnyei a jelenben és a jövőben;

1) a tervezett intézkedések várt zajvédelmi 
előnyei a jelenben és a jövőben;

2) a repülések biztonsága, beleértve a 
harmadik felek kockázatát is;

2) a repülések biztonsága, beleértve a 
harmadik felek kockázatát is;

3) a repülőtér kapacitása; 3) a repülőtér kapacitása;
4) az európai légiközlekedési hálózatot érő 
hatások.

4) az európai légiközlekedési hálózatot érő 
hatások.

Ezen túlmenően az illetékes hatóságok 
megfelelő mértékben figyelembe vehetik a 
következő tényezőket:
1) a repülőtér környékén élő helyi lakosok 
egészsége és biztonsága;

5) a repülőtér környékén élő helyi lakosok 
egészsége és biztonsága;

2) a környezeti fenntarthatóság, beleértve a 
zaj és a kibocsátás közötti kölcsönös 
függőségeket;

6) a környezeti fenntarthatóság, beleértve a 
zaj és a kibocsátás közötti kölcsönös 
függőségeket;

3) a foglalkoztatásra gyakorolt közvetlen, 
közvetett és katalizátor-hatások.

7) a foglalkoztatásra gyakorolt közvetlen, 
közvetett és katalizátor-hatások.

Or. es

Indokolás

A költség-haszon elemzés során ugyanakkora figyelmet kell fordítani az olyan fontos 
szempontokra, mint a lakosság egészsége és biztonsága, vagy a környezeti fenntarthatóság.


