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PR_COD_1amCom 

 

 

Teckenförklaring 

 * Samrådsförfarande 

 *** Godkännandeförfarande 

 ***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen) 

 ***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen) 

 ***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen) 

 

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 

förslaget till akt.) 

 

 

 

 

 

Ändringsförslag till ett förslag till akt 

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 

fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 

på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 

textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 

(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 

ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 

korrigeringsförslag. 

 

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 

förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 

tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 

denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 

bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 

markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 

enligt följande: [...]. 
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION 

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om regler och förfaranden 

för att av bullerskäl införa driftsrestriktioner vid flygplatser i unionen inom en väl 

avvägd strategi och om upphävande av Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2002/30/EG 

(COM(2011)0828 – C7-0456/2011 – 2011/0398(COD)) 

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 

(COM(2011)0828), 

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 100.2 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 

(C7-0456/2011), 

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av de motiverade yttranden från den franska senaten, det tyska 

förbundsrådet och den nederländska senaten som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 

om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka 

utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen, 

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av 

den 28 mars 20121, 

– med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den 11 maj 20122, 

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism och yttrandet från 

utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-0372/2012). 

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 

den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt. 

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 

kommissionen och de nationella parlamenten. 

                                                 
1 EUT C 181, 21.6.2012, s. 177. 
2 EUT C 277, 13.9.2012, s. 110. 
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Ändringsförslag  1 

Förslag till förordning 

Skäl 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) För en hållbar utveckling av luftfarten 

krävs att åtgärder införs med målet att 

minska bullerstörningar från luftfartyg vid 

flygplatser som är särskilt utsatta för 

bullerproblem. Ett stort antal 

EU-medborgare är utsatta för höga 

bullernivåer, vilka kan leda till negativa 

effekter för hälsan. 

(2) För en hållbar utveckling av luftfarten 

krävs att åtgärder införs med målet att 

minska bullret från luftfartyg vid 

flygplatser och omkringliggande områden 

som är särskilt utsatta för bullerproblem. 

Ett stort antal EU-medborgare är utsatta för 

höga bullernivåer, särskilt till följd av 

nattflygningar, vilket kan leda till negativa 

effekter för hälsan. 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till förordning 

Skäl 6a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (6a) I syfte att minska behovet av 

driftsrestriktioner bör de nationella 

handlingsplaner som beskrivs i direktiv 

2002/49/EG inom en snar framtid omfatta 

antagandet av kompletterande åtgärder 

för bullerhantering utanför flygplatserna, 

såsom ljudisolering av bostäder och 

allmänna ljudisoleringsplaner. 

Motivering 

Direktivet om hantering av omgivningsbuller från 2002 börjar tyvärr bli förlegat med tanke 

på de senaste årens kraftiga ökning av luftfarten. I avvaktan på en eventuell översyn av 

direktivet bör denna förordning i så stor utsträckning som möjligt komplettera det.  
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Ändringsförslag  3 

Förslag till förordning 

Skäl 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) Bulleranalyser bör ske regelbundet, 

men sådana analyser bör enbart leda till 

ytterligare bullerreducerande åtgärder i de 

fall där den nuvarande kombinationen av 

sådana åtgärder inte uppnår målen om 

minskat buller. 

(7) Bulleranalyser bör ske regelbundet, 

men sådana analyser bör enbart leda till 

ytterligare bullerreducerande åtgärder i de 

fall där den nuvarande kombinationen av 

sådana åtgärder, eller de åtgärder som 

fastställs i Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2002/49/EG av den 25 juni 2002 

om bedömning och hantering av 

omgivningsbuller1 inte uppnår målen om 

minskat buller. Tilläggsåtgärder för att 

bekämpa buller bör utarbetas efter en 

systematisk övervakning och kontroll av 

miljön och grunda sig på ett konservativt 

synsätt i syfte att snabbt fastställa vilka 

korrigerande övervakningsåtgärder som 

behövs när det gäller styrningen och/eller 

driften (”Monitoring Based Corrective 

Actions” – MBCA).  

 __________________ 

1 EGT L 189, 18.7.2002, s. 12 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till förordning 

Skäl 8 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(8) En kostnadsnyttoanalys visar de totala 

ekonomiska effekterna genom att jämföra 

alla kostnader med nyttan, men en 

kostnadseffektivitetsanalys fokuserar på 
att uppnå ett visst mål på det mest 

kostnadseffektiva sättet, vilket enbart 

kräver en jämförelse av kostnaderna. 

(8) Målet om minskat buller bör 

fastställas genom jämförelse av alla 

kostnader med all nytta, men verktyget för 

att uppnå detta mål bör vara 

kostnadseffektivt med hänsyn till 

hälsoaspekter och ekonomiska och 

sociala aspekter. 
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Ändringsförslag  5 

Förslag till förordning 

Skäl 9 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(9) Ett förfarande för upphävande av 

bullerreducerande åtgärder är viktigt för 

att undvika oönskade konsekvenser för 

luftfartssäkerheten, flygplatskapaciteten 

och konkurrensen. Ett 

överklagandeförfarande mot 

bullerrelaterade driftsrestriktioner kan 

gälla målen om minskat buller, 

analysmetoder och val av 

kostnadseffektiva åtgärder, men ett 

överklagande får inte upphäva 
genomförandet. Därför bör kommissionen 

i god tid före genomförandet av 

åtgärderna ha möjlighet att tillämpa 

överklagandeförfarandet och tillfälligt 

upphäva åtgärder som anses kunna få 

oönskade eller irreversibla följder. 

Upphävandet bör vara för en begränsad 

period. 

(9) Kommissionen bör kunna utvärdera 

de föreslagna driftsrestriktionerna innan 

genomförandet. 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till förordning 

Skäl 9a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (9a) Godkända förfaranden för drift med 

minsta möjliga buller bör tillämpas för att 

säkerställa att den nödvändiga 

flygsäkerheten upprätthålls genom att 

hänsyn tas till alla faktorer som skulle 

kunna påverka viss drift. Åtgärder för 

drift med minsta möjliga buller får inte 

utesluta eller förbjuda säkerhetsåtgärder 

mot terrorism. 

Motivering 

Säkerheten är det allra viktigaste inom luftfarten. 
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Ändringsförslag  7 

Förslag till förordning 

Skäl 10 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) Bulleranalyser bör bygga på befintlig 

och tillgänglig information och det bör 

säkerställas att sådan information är 

tillförlitlig och tillgänglig för behöriga 

myndigheter och intressenter. Behöriga 

myndigheter bör inrätta nödvändiga 

övervaknings- och efterlevnadsverktyg. 

(10) Bulleranalyser bör enligt 

direktiv 2002/49/EG bygga på objektiva 

och mätbara kriterier, som är desamma i 

alla medlemsstater. Sådan information 

måste vara tillförlitlig, ha samlats in på ett 

öppet sätt, vara jämförbar och tillgänglig 

för alla intressenter. Analyserna bör 

omfatta övervakning av den senaste 

tekniken och informationsutbyte av de 

senaste rönen om vilka förfaranden som 

bör tillämpas. Behöriga myndigheter bör 

inrätta nödvändiga övervaknings- och 

efterlevnadsverktyg. Bulleranalyserna bör 

genomföras eller övervakas av externa 

organ som inte är knutna till 

flygplatsoperatören. 

 

Ändringsförslag  8 

Förslag till förordning 

Skäl 13 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) För att spegla den kontinuerliga 

utvecklingen inom motor- och 

flygplansskrovteknik och metoderna för att 

kartlägga bullerkonturer bör rätten att anta 

rättsakter i enlighet med artikel 290 i 

fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt delegeras till kommissionen 

vad avser regelbundna uppdateringar av de 

bullerstandarder för luftfartyg som 

hänvisas till i denna förordning och 

hänvisningen till tillhörande 

certifieringsmetoder, ändringar av 

definitionerna av luftfartyg som uppfyller 

bullernorm med liten marginal och 

därmed av civila luftfartyg och 

uppdateringar av hänvisningen till 

metoden för att beräkna bullerkonturer. 

(13) I syfte att spegla den kontinuerliga 

utvecklingen och metoderna för att 

kartlägga bullerkonturer bör befogenheten 

att anta akter i enlighet med artikel 290 i 

fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt delegeras till kommissionen 

med avseende på regelbundna 

uppdateringar av metoden och den 

tekniska rapporten rörande analysen av 

bullersituationen vid en flygplats. Det är 

av särskild betydelse att kommissionen 

genomför lämpliga samråd under sitt 

förberedande arbete, inklusive på 

expertnivå. När kommissionen förbereder 

och utarbetar delegerade akter bör den se 

till att relevanta handlingar översänds 

samtidigt till Europaparlamentet och rådet 
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Det är av särskild vikt att kommissionen 

genomför lämpliga samråd under 

förberedelsearbetet, även på expertnivå. 

Kommissionen bör, vid utarbetandet av 

delegerade rättsakter, se till att relevanta 

dokument i god tid överförs till 

Europaparlamentet och rådet. 

och att detta sker så snabbt som möjligt 

och på lämpligt sätt. 

 

Ändringsförslag  9 

Förslag till förordning 

Skäl 13a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (13a) För att säkerställa rättsäkerhet och 

tillförlitlighet i planeringen bör 

driftsrestriktioner och beslut om 

flygplatsdrift, inklusive domstolsbeslut 

och resultat av medlingsförfaranden som 

redan hade inletts eller som var under 

granskning före ikraftträdandet av denna 

förordning, inte omfattas av denna 

förordning utan behandlas enligt 

nuvarande regler. 

 

Ändringsförslag  10 

Förslag till förordning 

Skäl 16a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (16a) Denna förordning rör endast 

flygbuller. Effekterna av de utsläpp av 

skadliga ämnen som driften av flygplanen 

leder till, och minskningen av dessa 

utsläpp, regleras inte i denna förordning. 

Bestämmelser och förfaranden för 

driftsrestriktioner när det gäller skadliga 

ämnen bör fastställas i en separat rättsakt. 
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Ändringsförslag  11 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. I denna förordning fastställs regler för 

införandet av bullerrelaterade 

driftsrestriktioner på ett konsekvent sätt 

från flygplats till flygplats för att förbättra 

bullermiljön och begränsa antalet 

människor som väsentligen drabbas av de 

skadliga effekterna av buller från 

luftfartyg, i enlighet med den väl avvägda 

strategin. 

1. I denna förordning fastställs reglerna för 

införandet av bullerrelaterade 

driftsrestriktioner på ett konsekvent sätt 

från flygplats till flygplats, och om ett 

bullerproblem har konstaterats, för att 

förbättra bullermiljön och begränsa antalet 

människor som drabbas av buller från 

luftfartyg, i enlighet med den väl avvägda 

strategin. 

 

Ändringsförslag  12 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 2 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) underlätta uppfyllandet av specifika mål 

om minskat omgivningsbuller, såsom de 

fastställs i unionens regler samt nationella 

och lokala regler, och att bedöma deras 

ömsesidiga samband med andra miljömål, 

på enskild flygplatsnivå, 

(a) underlätta uppfyllandet av specifika mål 

om minskat omgivningsbuller, såsom de 

fastställs i unionens regler samt nationella 

eller lokala regler, och att bedöma deras 

ömsesidiga samband med andra miljömål, 

inklusive hälsoaspekter, på enskild 

flygplatsnivå, 

 

Ändringsförslag  13 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 2 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) möjliggöra att de mest 

kostnadseffektiva 

bullerreduceringsåtgärderna väljs i 

enlighet med den väl avvägda strategin för 

att uppnå en hållbar utveckling för 

flygplatsen och kapaciteten i 

flygledningsnätverket ur ett gate-till-gate-

(b) möjliggöra att de 

bullerreduceringsåtgärder som är 

effektivast både ur hälsomässigt och 

ekonomiskt hänseende väljs i enlighet med 

den väl avvägda strategin för att uppnå en 

hållbar utveckling för flygplatsen och 

kapaciteten i flygledningsnätverket ur ett 
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perspektiv. gate-till-gate-perspektiv. 

 

Ändringsförslag  14 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 3 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Denna förordning ska gälla för luftfartyg 

som används i civil luftfart. 

3. Denna förordning ska gälla för 

flygningar med luftfartyg som används i 

civil luftfart. 

 

Ändringsförslag  15 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 3 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Den ska inte gälla för luftfartyg som 

används i militär verksamhet, tull- eller 

polisverksamhet eller liknande verksamhet. 

Den ska inte gälla för flygningar med 

luftfartyg som används i militär 

verksamhet, tull- eller polisverksamhet 

eller liknande verksamhet. 

Motivering 

Förslaget till förordning ska gälla för flygplatser som har över 50 000 civila flygrörelser per 

år. Därför ska det gälla för flygningar och inte luftfartyg. 

 

Ändringsförslag  16 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) väl avvägd strategi: den metod enligt 

vilken de möjliga åtgärderna, nämligen 

minskning av flygbullret vid källan, 

markanvändningsplanering och 

markförvaltning, förfaranden för drift med 

minsta möjliga buller och 

driftsrestriktioner, bedöms på ett 

konsekvent sätt i syfte att bemöta 

(2) väl avvägd strategi: den process som 

fastställts av Internationella civila 

luftfartsorganisationen (Icao) volym 1, 

femte delen i bilaga 16 till 

Chicagokonventionen enligt vilken de 

möjliga åtgärderna, nämligen minskning av 

flygbullret vid källan, 

markanvändningsplanering och 



 

RR\919984SV.doc 13/68 PE494.543v03-00 

 SV 

bullerproblem på det mest 

kostnadseffektiva sättet från flygplats till 

flygplats. 

markförvaltning, förfaranden för drift med 

minsta möjliga buller och 

driftsrestriktioner, bedöms på ett 

konsekvent sätt i syfte att minimera buller 

på det mest effektiva sättet med hänsyn till 

bland annat hälsoaspekter och 

ekonomiska aspekter, från flygplats till 

flygplats, för att skydda hälsan hos 

medborgare som bor i närliggande 

områden. 

 

Ändringsförslag  17 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) luftfartyg som uppfyller bullernorm 

med liten marginal: civila luftfartyg som 

uppfyller certifieringsgränserna i volym 

1, andra delen, kapitel 3 i bilaga 16 till 

konventionen om internationell civil 

luftfart (Chicagokonventionen) med en 

sammanlagd marginal på högst 10 EPNdB 

(Effective Perceived Noise in decibels), 

där sammanlagd marginal är det värde i 

EPNdB som erhålls genom addition av 

marginalerna (dvs. skillnaderna mellan 

certifierad bullernivå och högsta tillåtna 

bullernivå) vid de tre referenspunkter för 

bullermätningen som definieras i volym 1, 

andra delen, kapitel 4 i bilaga 16 till 

Chicagokonventionen, 

(4) luftfartyg som uppfyller bullernorm 

med liten marginal: luftfartyg som är 

certifierade i enlighet med gränserna i 

volym 1, andra delen, kapitel 3 i bilaga 16 

till konventionen om internationell civil 

luftfart (Chicagokonventionen) med en 

sammanlagd marginal på högst 8 EPNdB 

(Effective Perceived Noise in Decibels) 

under en övergångsperiod på fyra år efter 

det att denna förordning har trätt ikraft, 

och med en sammanlagd marginal på 

högst 10 EPNdB efter det att denna 

övergångsperiod har upphört; 
sammanlagd marginal är det värde i 

EPNdB som erhålls genom addition av 

marginalerna (dvs. skillnaderna mellan 

certifierad bullernivå och högsta tillåtna 

bullernivå) vid de tre referenspunkter för 

bullermätningen som definieras i volym 1, 

andra delen, kapitel 3 i bilaga 16 till 

Chicagokonventionen, 

Motivering 

Definitionen bör anpassas för att bättre avspegla luftfartygens livscykel. 

Ändringsförslag  18 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 6 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) driftsrestriktion: en bullerrelaterad 

åtgärd som begränsar tillgången till eller 

sänker den optimala 

kapacitetsanvändningen för en flygplats, 

inbegripet driftsrestriktioner som syftar till 

att luftfartyg som uppfyller bullernorm 

med liten marginal ska tas ur drift vid 

specifika flygplatser liksom partiella 

driftsrestriktioner som påverkar civila 

luftfartygs verksamhet under vissa 

tidsperioder. 

(6) driftsrestriktion: en bullerrelaterad 

åtgärd som begränsar tillgången till eller 

sänker den optimala 

kapacitetsanvändningen för en flygplats, 

inbegripet driftsrestriktioner som syftar till 

att luftfartyg som uppfyller bullernorm 

med liten marginal ska tas ur drift vid 

specifika flygplatser liksom partiella 

driftsrestriktioner som exempelvis gäller 

för en viss period av dagen eller endast 

för vissa start- och landningsbanor på 

flygplatsen. 

Motivering 

Definitionen av partiella driftsrestriktioner i artikel 2.6 ska bygga på Icaos definition (se 

sidan 1-7-2 i Icaos vägledning om den väl avvägda strategin, Icao dok. 9829). Den definition 

som kommissionen föreslår är felaktig och inkonsekvent med Icaos väl avvägda strategi 

eftersom den begränsar partiella restriktioner till restriktioner som påverkar driften under 

vissa tidsperioder. Den väl avvägda strategin bygger på den grundläggande principen att 

lösningar på bullerproblem kan skräddarsys utifrån enskilda flygplatsers förutsättningar. Den 

kräver att vederbörlig hänsyn tas till fyra grundläggande principer, nämligen minskning av 

bullret vid källan, markanvändningsplanering och markförvaltning samt förfaranden för drift 

med minsta möjliga buller, och inte i första hand driftsrestriktioner. 

 

Ändringsförslag  19 

Förslag till förordning 

Artikel 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Behöriga myndigheter Behöriga myndigheter och rätten till 

överklagande 

1. Medlemsstaterna ska utse behöriga 

myndigheter som ansvarar för att anta 

driftsrestriktioner, liksom ett oberoende 

organ för överklaganden. 

1. De medlemsstater som har en flygplats 

ska utse en eller flera behöriga 

myndigheter som ansvarar för att 

förfarandena för antagande av 

driftsrestriktioner följs, liksom ett 

oberoende överklagandeorgan i enlighet 

med nationell lagstiftning och praxis. 

2. De behöriga myndigheterna och 

överklagandeorganet ska vara oberoende 

av alla organisationer som kan påverkas av 

2. De behöriga myndigheterna och 

överklagandeorganet ska vara oberoende 

av alla organisationer som kan påverkas av 
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bullerrelaterade åtgärder. bullerrelaterade åtgärder. 

3. Medlemsstaterna ska underrätta 

kommissionen om namn och adress till de 

utsedda behöriga myndigheterna och 

överklagandeorganet som hänvisas till i 

punkt 1. 

3. Medlemsstaterna ska skyndsamt 

underrätta kommissionen om namn på och 

adress till de utsedda behöriga 

myndigheterna och det överklagandeorgan 

som avses i punkt 1. Kommissionen ska 

offentliggöra denna information. 

 4. Medlemsstaterna ska säkerställa rätten 

att överklaga de driftsrestriktioner som 

antagits i enlighet med denna förordning 

inför överklagandeorganet i enlighet med 

nationell lagstiftning och nationella 

förfaranden. 

 

Ändringsförslag  20 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska använda en väl 

avvägd strategi vid hantering av buller från 

luftfartyg. För detta ändamål ska de 

1. Medlemsstaterna ska genomföra den väl 

avvägda strategin vid hantering av buller 

från luftfartyg på varje enskild flygplats, 

inom denna förordnings 

tillämpningsområde. För detta ändamål 

ska de analysera bullersituationen, 

inklusive skadliga effekter på människors 

hälsa, vid en enskild flygplats i enlighet 

med bilaga II till direktiv 2002/49/EG. 

Där ett bullerproblem har konstaterats 

ska de 

 

Ändringsförslag  21 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – leden a och b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) analysera bullersituationen vid en 

enskild flygplats, 

a) se till att målet om minskat buller för 

den flygplatsen fastställs med beaktande, 

när så är lämpligt, av artikel 8 och 

bilaga V i direktiv 2002/49/EG, 

b) definiera målet om minskat  
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omgivningsbuller, 

 

Ändringsförslag  22 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) utvärdera den sannolika 

kostnadseffektiviteten för de möjliga 

åtgärderna, 

d) genomföra en formell, heltäckande 

analys av den sannolika 

kostnadseffektiviteten för de möjliga 

åtgärderna, 

 

Ändringsförslag  23 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) Förfaranden för drift med minsta 

möjliga buller. 

c) Förfaranden för drift med minsta 

möjliga buller, inklusive styrning av in- 

och utflygningsrutter. 

 

Ändringsförslag  24 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 2 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

De möjliga åtgärderna kan inbegripa att 

luftfartyg som uppfyller bullernorm med 

liten marginal ska tas ur drift, om det anses 

nödvändigt. 

De möjliga åtgärderna kan inbegripa att 

luftfartyg som uppfyller bullernorm med 

liten marginal ska tas ur drift, om det anses 

nödvändigt. Medlemsstaterna får erbjuda 

ekonomiska incitament för att uppmuntra 

luftfartygsoperatörer att använda mindre 

bullriga luftfartyg under den 

övergångsperiod som avses i artikel 2.4. 
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Ändringsförslag  25 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Medlemsstater kan inom den väl 

avvägda strategin differentiera de 

bullerreducerande åtgärderna efter typ av 

luftfartyg, start- och 

landningsbaneanvädning och/lnattetid i 

syfte att garantera ett tillräckligt skydd mot 

buller från flygtrafik. 

3. Medlemsstater kan inom den väl 

avvägda strategin differentiera de 

bullerreducerande åtgärderna efter 

luftfartygs bullerprestanda, start- och 

landningsbaneanvändning, flygrutter 

och/eller tidsram. 

 

Ändringsförslag  26 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Åtgärder eller en kombination av 

åtgärder som vidtas i enlighet med denna 

förordning för en viss flygplats ska inte 

vara mer begränsande än nödvändigt för 

att uppnå de fastställda målen om minskat 

omgivningsbuller för den flygplatsen. 

Driftsrestriktioner ska vara icke-

diskriminerande, i synnerhet avseende 

luftfartygsoperatörers nationalitet, identitet 

eller verksamhet. 

5. Åtgärder eller en kombination av 

åtgärder som vidtas i enlighet med denna 

förordning för en viss flygplats ska vara 

lämpliga för att uppnå de fastställda målen 

om minskat omgivningsbuller för den 

flygplatsen. Driftsrestriktioner ska vara 

icke-diskriminerande, i synnerhet avseende 

luftfartygsoperatörers nationalitet, identitet 

eller verksamhet, och icke godtyckliga. 

 

Ändringsförslag  27 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 6a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 6a. Medlemsstaterna ska snarast och utan 

onödigt dröjsmål anta de 

lagstiftningsåtgärder som är nödvändiga 

för genomförandet av artikel 4. 
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Ändringsförslag  28 

Förslag till förordning 

Artikel 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Behöriga myndigheter ska regelbundet 

analysera bullersituationen vid flygplatser 

i deras territorium enligt kraven i 

direktiv 2002/49/EG och nationella eller 

lokala regler. Den behöriga myndigheten 

kan begära stöd från det organ för 

prestationsgranskning som det hänvisas till 

i artikel 3 i kommissionens förordning 

(EU) nr 691/2010. 

1. Behöriga myndigheter ska se till att 

bullersituationen vid de flygplatser som de 

ansvarar för analyseras regelbundet enligt 

kraven i direktiv 2002/49/EG och 

nationella eller lokala regler. Den behöriga 

myndigheten kan begära stöd från det 

organ för prestationsgranskning som det 

hänvisas till i artikel 3 i kommissionens 

förordning (EU) nr 691/2010. 

2. De behöriga myndigheterna ska använda 

den metod, de indikatorer och den 

information som beskrivs i bilaga I vid 

analys av den nuvarande och framtida 

bullersituationen. 

2. De behöriga myndigheterna ska använda 

den metod, de indikatorer och den 

information som beskrivs i bilaga I vid 

analys av den nuvarande och framtida 

bullersituationen. 

3. Om analysen av bullersituationen visar 

att nya åtgärder är nödvändiga för att 

uppnå eller upprätthålla målen om 

minskat omgivningsbuller ska de behöriga 

myndigheterna ta hänsyn till bidraget från 

varje typ av åtgärd under den väl avvägda 

strategin i enlighet med bilaga I. 

3. Om den analysen ger vid handen att nya 

driftsrestriktioner kan bli nödvändiga för 

att åtgärda bullerproblemet vid en 

flygplats ska de behöriga myndigheterna se 

till att 

4. De behöriga myndigheterna ska se till 

att ett forum för tekniskt samarbete 

inrättas på lämplig nivå mellan 

flygplatsoperatören, luftfartygsoperatören 

och leverantören av flygtrafiktjänster för 

åtgärder som dessa operatörer är 

ansvariga för, som tar hänsyn till 

sambanden mellan åtgärder för minskat 

buller och minskade utsläpp. 

Medlemmarna i detta forum för tekniskt 

samarbete ska regelbundet samråda med 

boende i närområdet eller deras 

representanter och tillhandahålla teknisk 

information och rådgivning om 

bullerreducerande åtgärder till behöriga 

myndigheter. 

(a) den metod, de indikatorer och den 

information som avses i bilaga I tillämpas 

så att vederbörlig hänsyn tas till bidraget 

från varje typ av åtgärd enligt den väl 

avvägda strategin, 

5. Behöriga myndigheter ska analysera 

kostnadseffektiviteten för de nya åtgärder 

(b) ett tekniskt samarbete etableras på 

lämplig nivå mellan flygplatsoperatörer, 
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som hänvisas till i punkt 3 i enlighet med 

bilaga II. En mindre ändring av teknisk 

art i en befintlig åtgärd utan väsentlig 

betydelse för kapaciteten eller driften 

anses inte vara en ny driftsrestriktion. 

luftfartygsoperatörer och leverantörer av 

flygtrafiktjänster i syfte att studera 

metoder för att minska bullret; behöriga 

myndigheter ska också se till att samråd 

hålls med boende i närheten av 

flygplatser, eller deras representanter, och 

berörda lokala myndigheter, och att dessa 

förses med teknisk information om 

bullerreducerande åtgärder, 

6. Behöriga myndigheter ska organisera 
samrådsförfarandet med berörda parter i 

god tid och på ett meningsfullt sätt med 

öppenhet och insyn avseende data och 

beräkningsmetoder. Berörda parter ska ha 

minst tre månader på sig att inkomma med 

kommentarer innan nya åtgärder antas. 

Berörda parter ska åtminstone omfatta 

(c) kostnadseffektiviteten hos eventuella 

nya driftsrestriktioner analyseras i 

enlighet med bilaga II; mindre ändringar 

av teknisk art i en befintlig åtgärd utan 

väsentlig betydelse för kapaciteten eller 

driften anses inte vara nya 

driftsrestriktioner, 

(a) representanter för boende i närheten 

av flygplatser som är utsatta för buller 

från flygtrafik, 

(d) samrådsförfarandet med berörda parter 

organiseras i god tid och på ett 

meningsfullt sätt med öppenhet och insyn 

avseende data och beräkningsmetoder. 

Berörda parter ska ha minst tre månader på 

sig att inkomma med kommentarer innan 

nya driftsrestriktioner antas; berörda 

parter ska åtminstone omfatta 

(b) berörda flygplatsoperatörer, (i) boende i närheten av flygplatser som är 

utsatta för buller från flygtrafik eller 

deras representanter samt representanter 

för berörda lokala och regionala 

myndigheter, 

(c) representanter för 

luftfartygsoperatörer som kan påverkas av 

bullerrelaterade åtgärder, 

(ii) representanter för lokala företag i 

närheten av flygplatser, vars verksamhet 

påverkas av flygtrafiken och 

flygplatsverksamheten, 

(d) berörda leverantörer av 

flygtrafiktjänster, 

(iii) berörda flygplatsoperatörer, 

(e) nätverksförvaltaren, enligt definition i 

kommissionens förordning (EU) 

nr 677/2011. 

(iv) representanter för 

luftfartygsoperatörer som kan påverkas av 

bullerrelaterade åtgärder, 

 (v) berörda leverantörer av 

flygtrafiktjänster, 

 (vi) nätverksförvaltaren, enligt 

definitionen i kommissionens förordning 

(EU) nr 677/2011. 
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 (vii) i tillämpliga fall, samordnaren av 

ankomst- och avgångstider. 

7. Behöriga myndigheter ska följa upp och 

övervaka genomförandet av 

bullerreducerande åtgärder och vidta 

lämpliga åtgärder. De ska se till att boende 

i närheten av flygplatser regelbundet 

förses med relevant information. 

4. Behöriga myndigheter ska följa upp och 

övervaka genomförandet av 

bullerreducerande åtgärder och vidta 

lämpliga åtgärder. De ska se till att 

relevant information görs tillgänglig via 

internet så att boende i närheten av 

flygplatser och andra berörda parter har 

fri tillgång till informationen. 

 Sådan relevant information ska omfatta 

följande: 

 (a) Uppgifter om påstådda regelbrott till 

följd av en ändring av en flygrutt, med 

avseende på vilken effekt detta får och 

varför en sådan ändring gjordes. 

 (b) De kriterier som har använts för 

fördelningen och ledningen av trafiken på 

varje flygplats, i de fall dessa kriterier kan 

medföra miljö- eller bullereffekter. 

 5. Berörda myndigheter ska se till att 

flygplatsoperatörerna installerar 

datoriserade system för bullermätning på 

olika platser i närheten av de flygrutter 

som påverkar eller sannolikt kan påverka 

de boende i närheten. De data som samlas 

in av dessa system för bullermätning ska 

kunna tillgås via internet. 

 

Ändringsförslag  29 

Förslag till förordning 

Artikel 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Beslut om bullerrelaterade 

driftsrestriktioner ska baseras på 

luftfartygens bullerprestanda som fastställs 

i certifieringsförfarandet enligt volym 1 i 

bilaga 16 till Chicagokonventionen, femte 

utgåvan från juli 2008. 

1. Beslut om bullerrelaterade 

driftsrestriktioner ska baseras på 

luftfartygens bullerprestanda som fastställs 

i certifieringsförfarandet enligt volym 1 i 

bilaga 16 till Chicagokonventionen, femte 

utgåvan från juli 2008. 

2. På kommissionens begäran ska 

luftfartygsoperatörer inlämna följande 

2. På kommissionens begäran, och om 

byrån inte redan förfogar över den 
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bullerinformation rörande deras luftfartyg 

som trafikerar flygplatser i unionen: 

begärda informationen, ska 

luftfartygsoperatörer inlämna följande 

bullerinformation rörande deras luftfartyg 

som trafikerar flygplatser i unionen: 

(a) Luftfartygets registreringsnummer. (a) Luftfartygets registreringsnummer. 

(b) Bullerprestandacertifikatet eller -

certifikaten för de använda luftfartygen, 

tillsammans med den tillhörande faktiska 

högsta startvikten. 

(b) Bullercertifikatet eller -certifikaten för 

de använda luftfartygen, tillsammans med 

den tillhörande faktiska högsta startvikten. 

(c) Eventuella ändringar av luftfartyget 

som påverkar dess bullerprestanda. 

(c) Eventuella ändringar av luftfartyget 

som påverkar dess bullerprestanda, och 

som anges i dess bullercertifikat. 

(d) Information om luftfartygets buller 

och bullerprestanda i 

bullermodelleringssyfte. 

 

För varje flygning som använder en 

flygplats i unionen ska 

luftfartygsoperatörer meddela vilket 

bullerprestandacertifikat som används 

och registreringsnumret. 

Varje gång som en operatör ändrar det 

bullercertifikat som används för ett 

luftfartyg ska kommissionen informeras. 

Informationen ska tillhandahållas utan 

kostnad, i elektronisk form och i angivet 

format, i förekommande fall. 

Informationen ska tillhandahållas, i 

elektronisk form och i angivet format, i 

förekommande fall. Kommissionen ska stå 

för alla kostnader för tillhandahållandet 

av denna information. 

3. Europeiska byrån för luftfartssäkerhet 

ska bekräfta data om luftfartygsbuller och 

prestanda i modelleringssyfte enligt 

artikel 6.1 i Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 216/2008. 

3. Modellering av buller från flygplatser i 

gemenskapen ska grundas på 

tillverkarnas data om luftfartygsbuller 

och prestanda, som rekommenderas av 

det internationella samfundet och som 

tillhandahålls genom Icao. Europeiska 

byrån för luftfartssäkerhet ska bekräfta data 

om luftfartygsbuller och prestanda i 

modelleringssyfte enligt artikel 6.1 i 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 216/2008. Byrån ska följa den 

process som modellerings- och 

databasgruppen i Icaos miljökommitté 

(Committee on Aviation Environmental 

Protection) tillämpar för att fastställa 

datans giltighet och bästa praxis samt se 

till att harmoniseringen fortsätter i alla 

internationella luftfartsmyndigheter. 

4. Data ska lagras i en central databas och 4. Data ska lagras i en central databas och 
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göras tillgänglig för behöriga myndigheter, 

luftfartygsoperatörer, leverantörer av 

flygtrafiktjänster och flygplatsoperatörer i 

driftssyfte. 

göras tillgänglig för behöriga myndigheter, 

luftfartygsoperatörer, leverantörer av 

flygtrafiktjänster och flygplatsoperatörer i 

driftssyfte. 

 

Ändringsförslag  30 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Innan en driftsrestriktion införs ska 

behöriga myndigheter ge sex månaders 

förvarning, med slut minst två månader 

före fastställandet av 

samordningsparametrarna för ankomst- och 

avgångstider enligt definitionen i artikel 2 

m i rådets förordning (EEG) nr 95/93 för 

den berörda flygplatsen för relevant 

tidtabellsperiod, till medlemsstaterna, 

kommissionen och relevanta berörda 

parter. 

1. Innan en driftsrestriktion införs ska 

behöriga myndigheter förvarna tre 

månader i förväg, med upphörande minst 

två månader före fastställandet av 

samordningsparametrarna för ankomst- och 

avgångstider enligt definitionen i artikel 2 

m i rådets förordning (EEG) nr 95/93 för 

den berörda flygplatsen för relevant 

tidtabellsperiod, till medlemsstaterna, 

kommissionen och relevanta berörda 

parter. 

2. Efter att analysen enligt artikel 5 har 

utförts ska meddelandet om beslutet 

åtföljas av en skriftlig rapport i vilken 

förklaras anledningarna bakom införandet 

av driftsrestriktionen, det miljömål som 

fastställts för flygplatsen, de åtgärder som 

beaktades för att uppfylla målet och 

analysen av den sannolika 

kostnadseffektiviteten för de olika 

beaktade åtgärderna, inbegripet deras 

gränsöverskridande påverkan i 

förekommande fall. 

2. Efter att analysen enligt artikel 5 har 

utförts ska meddelandet om beslutet 

åtföljas av en skriftlig rapport i vilken 

förklaras anledningarna bakom införandet 

av driftsrestriktionen, det mål om minskat 

buller som fastställts för flygplatsen, de 

åtgärder som beaktades för att uppfylla 

målet och analysen av den sannolika 

kostnadseffektiviteten för de olika 

beaktade åtgärderna, inbegripet deras 

gränsöverskridande påverkan i 

förekommande fall. 

3. I de fall då driftsrestriktionen innebär att 

luftfartyg som uppfyller bullernorm med 

liten marginal tas ur drift ska inga nya 

tjänster med luftfartyg som uppfyller 

bullernorm med liten marginal tillåtas vid 

den flygplatsen sex månader efter 

meddelandet. Behöriga myndigheter ska 

besluta om årstakten i vilken luftfartyg som 

uppfyller bullernorm med liten marginal 

tas ur påverkade luftfartygsoperatörers 

flottor vid den flygplatsen, med tillbörlig 

3. I de fall då driftsrestriktionen innebär att 

luftfartyg som uppfyller bullernorm med 

liten marginal tas ur drift ska inga nya 

tjänster med luftfartyg som uppfyller 

bullernorm med liten marginal tillåtas vid 

den flygplatsen sex månader efter 

meddelandet, med upphörande minst två 

månader före fastställandet av de 

samordningsparametrar för ankomst- och 

avgångstider som anges i punkt 1. 

Behöriga myndigheter ska besluta om 
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hänsyn till luftfartygens ålder och hela 

flottans sammansättning. Utan att 

artikel 4.3 åsidosätts ska denna takt inte 

överstiga 20 % av luftfartygsoperatörens 

flotta av luftfartyg som uppfyller 

bullernorm med liten marginal på den 

flygplatsen. 

årstakten i vilken luftfartyg som uppfyller 

bullernorm med liten marginal tas ur drift. 

Denna årstakt ska inte överstiga 25 % av 

flygrörelserna, och den ska tillämpas 

enhetligt på varje berörd operatör på 

grundval av antalet flygrörelser med 

luftfartyg som uppfyller bullernorm med 

liten marginal på den flygplatsen. 

4. Överklaganden mot beslut om 

bullerrelaterade driftsrestriktioner ska 

organiseras i enlighet med nationell 

lagstiftning. 

4. Överklaganden mot beslut om 

bullerrelaterade driftsrestriktioner ska 

organiseras i enlighet med nationell 

lagstiftning. 

 

Ändringsförslag  31 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – stycke 2 – led ba (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ba) luftfartyg på flygningar som utförs 

för humanitära eller diplomatiska 

ändamål. 

Motivering 

De behöriga myndigheterna bör kunna undanta flygningar för humanitära ändamål som 

utförs med luftfartyg som uppfyller bullernorm med liten marginal från tillämpningen av 

denna förordning. 

 

Ändringsförslag  32 

Förslag till förordning 

Artikel 10 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. På begäran av en medlemsstat eller på 

eget initiativ, och utan att ett väntande 

överklagandeförfarande åsidosätts, får 

kommissionen granska beslut om en 

driftsrestriktion innan den träder i kraft. 

Om kommissionen finner att beslutet inte 

följer kraven som fastställs i denna 

förordning eller i övrigt utgör en 

överträdelse av unionsrätten kan den 

1. På begäran av en medlemsstat eller på 

eget initiativ, och utan att ett väntande 

överklagandeförfarande åsidosätts, får 

kommissionen, inom en period av 

två månader efter den dag då den erhåller 

den förvarning som avses i artikel 7.1, 

utvärdera förfarandet för att införa en 

bullerrelaterad driftsrestriktion. Om 

kommissionen finner att införandet av en 
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upphäva beslutet. bullerrelaterad driftsrestriktion inte följer 

det förfarande som fastställs i denna 

förordning får kommissionen underrätta 

de berörda behöriga myndigheterna om 

detta. De berörda behöriga 

myndigheterna kan ta hänsyn till 

kommissionens yttrande. 

2. Behöriga myndigheter ska förse 

kommissionen med information som visar 

att denna förordning efterlevs. 

2. Behöriga myndigheter ska förse 

kommissionen med information som visar 

att denna förordning efterlevs. 

3. Kommissionen ska besluta, i enlighet 

med det rådgivande förfarande som 

fastställs i artikel 13.2, och med särskilt 

beaktande av kriterierna i bilaga II, 

huruvida den behöriga myndigheten i 

fråga får fortskrida med införandet av 

driftsrestriktionen. Kommissionen ska 

meddela rådet och den berörda 

medlemsstaten sitt beslut. 

 

4. Om kommissionen inte har fattat ett 

beslut inom sex månader efter det att den 

mottagit den information som hänvisas till 

i punkt 2 kan den behöriga myndigheten 

genomföra det planerade beslutet om 

driftsrestriktionen. 

3. Om kommissionen inte har meddelat sitt 

yttrande inom en period av två månader 

efter det att den mottagit den förvarning 

som avses i artikel 7.1, kan den behöriga 

myndigheten genomföra det planerade 

beslutet om driftsrestriktionen. 

 

 

Ändringsförslag  33 

Förslag till förordning 

Artikel 11 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) ändringar av definitionerna av 

luftfartyg i artikel 2.3 och av luftfartyg 

som uppfyller bullernorm med liten 

marginal i artikel 2.4, 

utgår 

Motivering 

Delegeringen av befogenheter till kommissionen bör begränsas till tekniska anpassningar och 

ändringar. De politiska besluten bör förbli en befogenhet för medlagstiftarna. 
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Ändringsförslag  34 

Förslag till förordning 

Artikel 12 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Delegeringen av befogenheter som avses 

i artikel 11 ska gälla tills vidare från det 

datum då denna förordning träder i kraft. 

2. Den delegering av befogenhet som avses 

i artikel 11 ska ges till kommissionen för 

en period av fem år från och med den dag 

då denna förordning träder i kraft. 

 

Ändringsförslag  35 

Förslag till förordning 

Artikel 13 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 13 utgår 

Kommittéförfarande  

1. Kommissionen ska biträdas av den 

kommitté som har instiftats enligt 

artikel 25 i Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 1008/2008. 

 

Denna kommitté är en kommitté i den 

mening som avses i förordning 

(EU) nr 182/2011. 

 

2. När det hänvisas till denna punkt ska 

artikel 4 i förordning (EU) nr 182/2011 

gälla. 

 

3. I de fall kommitténs yttrande ska 

inhämtas via skriftligt förfarande ska det 

förfarandet avslutas utan resultat om, 

inom tidsgränsen för inlämnandet av 

yttrandet, kommitténs ordförande beslutar 

det eller om en enkel majoritet av 

kommittéledamöterna begär det. 

 

Motivering 

Denna bestämmelse blir överflödig eftersom artikel 10.3 utgår. 

 

Ändringsförslag  36 

Förslag till förordning 

Artikel 14a (ny) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 14a 

 Övergångsbestämmelser 

 Sådana driftsrestriktioner och beslut om 

flygplatsdrift, inklusive domstolsbeslut 

och resultat av medlingsförfaranden, som 

redan hade inletts eller som var under 

granskning före ikraftträdandet av denna 

förordning ska inte omfattas av denna 

förordning. De ska, i den mån som 

direktiv 2002/30/EG är tillämpligt, 

fortsätta att omfattas av det direktivet och, 

i tillämpliga fall, de regler som införlivar 

detta i nationell lagstiftning. Direktiv 

2002/30/EG ska därför fortfarande ha 

verkan för sådana åtgärder. En mindre 

ändring av teknisk art i en befintlig åtgärd 

utan väsentlig betydelse för kapaciteten 

eller driften ska inte anses vara en ny 

driftsrestriktion. 

Motivering 

Det behövs en skyddsklausul (grandfathering clause) för att klargöra att befintliga 

driftsrestriktioner och förfarandena för att införa sådana restriktioner, vilka infördes före 

ikraftträdandet av den nya förordningen, fortsätter att omfattas av befintliga bestämmelser. 

 

Ändringsförslag  37 

Förslag till förordning 

Bilaga I – stycke 1 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Behöriga myndigheter ska använda 

bulleranalysmetoder som har tagits fram i 

enlighet med ECAC:s rapportdokument 

29 ”Report on Standard Method of 

Computing Noise Contours around Civil 

Airports”, tredje utgåvan. 

1. Behöriga myndigheter ska använda 

bulleranalysmetoder som har tagits fram i 

enlighet med bilaga II till 

direktiv 2002/49/EG. 
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Motivering 

Detta ändringsförslag syftar till att säkerställa att den framtida förordningen är förenlig med 

den metod som föreskrivs i direktiv 2002/49/EG. 

 

Ändringsförslag  38 

Förslag till förordning 

Bilaga I – punkt 1.2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1.2 En beskrivning av miljö- och 

hållbarhetsmålen för flygplatsen och den 

nationella kontexten. Denna ska innefatta 

en beskrivning av flygplatsens mål för 

buller från luftfartyg. 

1.2 En beskrivning av målen om minskat 

buller för flygplatsen och den nationella 

kontexten. 

Motivering 

Denna bilaga handlar om analysen av bullersituationen vid flygplatser. Analysen bör således 

genomföras mot bakgrund av målen om minskat buller för en viss flygplats. Det är oklart hur 

den bestämmelse som föreslås i den andra meningen ska genomföras i praktiken. 

 

Ändringsförslag  39 

Förslag till förordning 

Bilaga I – punkt 1.3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1.3 Detaljerade bullerkonturer för 

innevarande och föregående år, inklusive 

en bedömning av antalet människor som är 

utsatta för buller från luftfartyg. 

1.3 Detaljerade bullerkonturer för 

innevarande och minst de två föregående 

åren, inklusive en bedömning av antalet 

människor som är utsatta för buller från 

luftfartyg, vilken ska göras i enlighet med 

bilaga III till direktiv 2002/49/EG. 

 

Ändringsförslag  40 

Förslag till förordning 

Bilaga I – punkt 2.1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2.1 Beskrivningar av redan godkända och 2.1 Beskrivningar av redan godkända och 
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kommande tillbyggnader på flygplatsen 

(om några), till exempel utökad kapacitet, 

utbyggnad av start- och landningsbanor 

och/eller terminaler och trafikens 

prognostiserade framtida sammansättning 

och ökning. 

kommande tillbyggnader på flygplatsen 

(om några), till exempel utökad kapacitet, 

utbyggnad av start- och landningsbanor 

och/eller terminaler, prognoser för starter 

och landningar, trafikens prognostiserade 

framtida sammansättning och ökning samt 

en detaljerad undersökning av den 

bullerpåverkan som denna utbyggnad av 

kapacitet, start- och landningsbanor eller 

terminaler liksom ändringar av flygrutter 

och in- och utflygningsrutter skulle få på 

omgivningarna. 

 

Ändringsförslag  41 

Förslag till förordning 

Bilaga I – punkt 2.4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2.4 Prognostiserade bullerkonturer – 

inbegripet en bedömning av avtalet 

människor som sannolikt kommer att 

utsättas för buller från luftfartyg – med 

åtskillnad mellan etablerade 

bostadsområden och nybyggda 

bostadsområden. 

2.4 Prognostiserade bullerkonturer – 

inbegripet en bedömning av antalet 

människor som sannolikt kommer att 

utsättas för buller från luftfartyg – med 

åtskillnad mellan etablerade 

bostadsområden, nybyggda 

bostadsområden och planerade framtida 

bostadsområden som de behöriga 

myndigheterna redan har beviljat tillstånd 

för. 

Motivering 

För att på bästa sätt utvärdera effekterna av buller på bostadsområden i närheten av 

flygplatser, bör även planer för framtida bostadsområden beaktas. Planer som de behöriga 

myndigheterna redan har beviljat byggnadstillstånd för bör därför nämnas specifikt. 

 

Ändringsförslag  42 

Förslag till förordning 

Bilaga I – punkt 3.1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3.1 Beskrivning av ytterligare möjliga 

åtgärder och en bakgrund till de viktigaste 

anledningarna till att välja dem. 

3.1 Beskrivning av ytterligare möjliga 

åtgärder och en bakgrund till de viktigaste 
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Beskrivning av de åtgärder som har valts 

för vidare analys och information om 

resultatet av 

kostnadseffektivitetsanalysen, i synnerhet 

kostnaden för att införa dessa åtgärder, 

antalet människor som förväntas dra 

nytta av åtgärden och tidsram, samt en 

klassificering av åtgärdernas totala 

verkan. 

anledningarna till att välja dem. 

Motivering 

Denna bestämmelse bör fortsätta att omfattas av medlagstiftarnas behörighet. Det föreslås att 

den tas bort från de delegerade akterna. 

 

Ändringsförslag  43 

Förslag till förordning 

Bilaga II 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kostnadseffektiviteten för planerade 

bullerrelaterade driftsrestriktioner ska 

bedömas med tillbörlig hänsyn till följande 

faktorer, i den utsträckning det är möjligt i 

kvantifierbara termer: 

Kostnadseffektiviteten för planerade 

bullerrelaterade driftsrestriktioner ska 

bedömas med tillbörlig hänsyn till följande 

faktorer, i den utsträckning det är möjligt i 

kvantifierbara termer: 

1) Den förväntade positiva effekten på 

buller med de planerade åtgärderna, nu och 

i framtiden. 

1) Den förväntade positiva effekten på 

buller, inklusive hälsofördelarna, med de 

planerade åtgärderna, nu och i framtiden. 

2) Luftfartsverksamhetens säkerhet, 

inklusive risker för tredje part. 

2) Hälsa och säkerhet för de boende i 

närheten av flygplatsen. 

3) Flygplatsens kapacitet. 3) Luftfartsverksamhetens säkerhet, 

inklusive risker för tredje part. 

4) Effekter på det europeiska 

luftfartsnätverket. 

4) Direkta, indirekta och katalytiska 

effekter på sysselsättningen samt 

ekonomiska effekter, inklusive möjliga 

effekter på den regionala ekonomin. 

Dessutom kan behöriga myndigheter ta 

tillbörlig hänsyn till följande faktorer: 

4a) Inflytande på arbetsförhållandena på 

flygplatser. 

1) Hälsa och säkerhet för de boende i 

närheten av flygplatsen. 

4b) Flygplatsens kapacitet. 

2) Miljömässig hållbarhet, inklusive 

samband mellan buller och utsläpp. 

4c) Effekter på det europeiska 

luftfartsnätverket. 
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3) Direkta, indirekta och katalytiska 

effekter på sysselsättningen 

4d) Miljömässig hållbarhet, inklusive 

samband mellan buller och utsläpp. 
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MOTIVERING 

Kommissionens förslag 

 

Syftet med förslaget är att uppdatera nuvarande åtgärder för att lokala myndigheter ska kunna 

förbättra bullermiljön runt flygplatser i unionen. Det ska ske inom det internationella 

ramverket för Icaos väl avvägda strategi för bullerhantering. Den väl avvägda strategin bör 

tillämpas på ett konsekvent sätt. 

 

Den väl avvägda strategin täcker alla bullerreducerande åtgärder – 1) minskning av bullret 

från luftfartyg vid källan, 2) åtgärder för markanvändningsplanering och markförvaltning, 

3) förfaranden för drift med minsta möjliga buller (genom användning av specifika start- och 

landningsbanor, inflygningsrutter och förfaranden) samt 4) driftsrestriktioner – kräver att 

en analys görs av bullerproblemet och föreskriver lämpliga samråd.  

 

På Icao-nivå stödjer EU aktivt framtagandet av nya bullerstandarder för luftfartyg och 

investerar i ny teknik via ramprogram och Clean Sky-projektet. Markplanering och 

tillhörande isolerings- och kompensationsprogram är emellertid en nationell eller lokal 

behörighet. Förfaranden för drift faller under flygplatsens och flygtrafiktjänsteleverantörernas 

behörighet, och täcks av lagstiftningen om ett gemensamt europeiskt luftrum.  

 

Förslaget täcker således bullerrelaterade driftsrestriktioner och förfaranderelaterade krav 

(kartläggning, kostnadseffektivitetsanalys och samråd) samt överför internationella åtaganden 

till unionslagstiftning. 

 

Frågan om bullerstandarder tas upp i en annan del av unionslagstiftningen, nämligen det s.k. 

direktivet om omgivningsbuller (direktiv 2002/49/EG om bedömning och hantering av 

omgivningsbuller), enligt vilket medlemsstaterna ska kartlägga de huvudsakliga källorna till 

omgivningsbuller, mäta bullrets effekter och vidta nödvändiga åtgärder. Förslaget skulle 

komplettera direktiv 2002/49/EG genom att man med dess hjälp skulle kunna ta fram 

en handlingsplan för buller med kostnadseffektiva bullerreducerande åtgärder mot flygtrafik. 

 

 

Föredragandens bedömning och rekommendationer 

 

De viktigaste frågorna gäller kommissionens granskningsrätt, begreppet kostnadseffektivitet, 

definitionen av luftfartyg som uppfyller bullernorm med liten marginal och omfattningen av 

den befogenhet som ska ges till kommissionen. 

 

Kommissionens granskningsrätt (artikel 10) 

 

Tyska förbundsrådet, österrikiska förbundsrådet, franska senaten och nederländska 

första kammaren har kommit fram till att kommissionens granskningsrätt enligt artikel 10 

bryter mot Europeiska unionens subsidiaritetsprincip. Ett flertal ledamöter av 

Europaparlamentet har uttryckt oro över att artikel 10 skulle göra det möjligt för 

kommissionen att undergräva resultaten av regionala medlingsöverenskommelser. Dessa 

överenskommelser mellan flygplatser, regionen och medborgare nås ofta efter år av svåra och 
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ansträngande förhandlingar. Föredraganden upplever att det hos nästan alla parter finns ett 

brett motstånd mot att behålla artikel 10. Föredraganden föreslår därför artikeln ska 

omformuleras för att se till att de lokala myndigheternas behörighet och 

EU:s subsidiaritetsprincip respekteras fullt ut. 

 

Kostnadseffektivitet 

 

Ekonomiska fördelar samt effekterna på hälsan och livskvaliteten hos de människor som bor 

i närheten av flygplatser bör beaktas i samma utsträckning när man bedömer bullersituationen 

vid EU:s flygplatser. Föredraganden föreslår därför ändringar som ska stärka denna balans, 

inklusive det nya begreppet ”övergripande effektivitet” hos de föreslagna driftsrestriktionerna. 

 

Luftfartyg som uppfyller bullernorm med liten marginal (artikel 2.4)  

 

Begreppet luftfartyg som uppfyller bullernorm med liten marginal spelar en viktig roll 

i bullerhantering. Det kan vara en verkligt effektiv åtgärd att fasa ut de bullrigaste luftfartygen 

för att minska bullret. Genom att fokusera på de bullrigaste luftfartygen skapas utrymme som 

är nödvändigt för ytterligare tillväxt, samtidigt som man gör livet lättare för de medborgare 

som bor i närheten av flygplatser. Samtidigt bör utfasningen av de bullrigaste luftfartygen ta 

hänsyn till investeringar och luftfartygens livscykel. 

 

Delegerade akter (artikel 11) 

 

Samtidigt som det behövs en viss flexibilitet för att se till att lagstiftningen kommer i kapp 

den tekniska utvecklingen, behövs det också en noggrann analys för att se om den föreslagna 

delegeringen av befogenheter till kommissionens är nödvändig på alla områden. Det är 

lagstiftaren som bär det slutgiltiga ansvaret för lagtexter. En åtskillnad bör göras mellan 

tekniska anpassningar och politiska beslut. Omfattningen av den föreslagna delegeringen av 

befogenheter verkar onödigt bred och parlamentet bör därför behålla rätten att ändra politiskt 

viktiga delar genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet. 
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15.10.2012 

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR MILJÖ, FOLKHÄLSA OCH 
LIVSMEDELSSÄKERHET 

till utskottet för transport och turism 

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om regler och förfaranden för att 

av bullerskäl införa driftsrestriktioner vid flygplatser i unionen inom en väl avvägd strategi 

och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/30/EG 

(COM(2011)0828 – C7-0456/2011 – 2011/0398(COD)) 

Föredragande: Andres Perello Rodriguez 
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KORTFATTAD MOTIVERING 

Europeiska unionen, världsledande i frågor som rör miljölagstiftning och bekämpning av 

klimatförändringarna, har fortfarande frågor kvar att lösa när det gäller bullerstörningar. 

Utskottet för miljö och folkhälsa har ett särskilt ansvar för att denna förordning träder i kraft, 

eftersom antalet människor som påverkas av buller från flygplatser, särskilt nattetid, bara blir 

större, med de negativa följdeffekter för hälsan som har bekräftats i ett otal vetenskapliga 

rapporter. 

De flesta tillfrågade sektorer beklagade upphävandet av ett direktiv som de ansåg vara 

välgrundat. Således strävar detta yttrande efter att återinföra centrala aspekter av direktivet, 

såsom återinförandet av definitionen av berörda parter, hänvisningarna till direktivet om 

bedömning av inverkan på miljön och allmänhetens deltagande. Även om de korrigeringar av 

obalanser som det är tänkt att detta yttrande ska leda fram till slutligen antas, anser 

föredraganden att direktivet fortsätter att vara det lämpligaste instrumentet. Till skillnad från 

en förordning som fastställer vissa gemensamma minimibestämmelser kräver ett direktiv en 

införlivandeprocess som gör det möjligt att anpassa lagstiftningen till varje konkret fall, 

samtidigt som medlemsstaterna tvingas att nå mål och resultat inom en fastställd tidsfrist. 

När det gäller frågor kopplade till det ”kostnadseffektiva” i att införa en driftsrestriktion 

verkar kommissionens förslag stödja sig alltför mycket på den ekonomiska 

kostnadseffektiviteten. Därför anser föredraganden att det är nödvändigt att rätta till den 

terminologi som kommissionen använder när den talar om driftsåtgärders 

”kostnadseffektivitet”. Om lika villkor ska gälla för ekonomisk och miljörelaterad 

kostnadseffektivitet samt folkhälsoskydd måste hänvisningarna till ”kostnadseffektivitet” 

ersättas med ”ändamålsenlighet” och ett korrekt ”kostnads- och nyttoförhållande”, av samma 

slag som ICAO använder i sina resolutioner. 

Samtidigt är det nödvändigt att klargöra begreppet ”berörda parter” och att utvidga den 

”samrådsroll” som tilldelats dessa parter till att även omfatta ”deltagandeprocesser”. 

Dessutom föreslås inrättandet av medlingsorgan som ska träda in före en tvist, och i artikel 10 

införs den lagenliga skyddsrätt som de drabbade får åberopa inför kommissionen inte bara om 

en driftsrestriktion skulle antas i strid med förordningen, utan även om behöriga myndigheter 

vägrar att tillämpa en driftsrestriktion när en sådan visat sig vara nödvändig för att skydda 

folkhälsan. Även om det föregående direktivet utarbetades för att lösa eventuella konflikter av 

internationell natur är avsikten här att undvika de klagomål som lämnas in till kommissionen 

eller de många fall rörande alltför omfattande bullerstörningar som för närvarande är under 

behandling i många domstolar i medlemsstaterna, av vilka den nyligen avgivna domen om 

nattflyg vid Frankfurts flygplats är det tydligaste exemplet. 

Föredraganden stöder inte den rätt att direkt granska en viss driftsrestriktion som 

kommissionen vill förbehålla sig själv (i enlighet med artikel 10), och föreslår att 

kommissionens roll i stället ska bygga på en utvärderingsprocess och en rekommendation till 

medlemsstaterna. 

Föredraganden ser mycket positivt på avgränsningen av driftsrestriktionerna, även om han 

anser att det för att få till stånd en hållbarare flygledning och flygplatsförvaltning är 

nödvändigt att fokusera på förebyggande åtgärder i stället för på reducerande åtgärder i form 

av en driftsrestriktion. I detta syfte, med iakttagande av subsidiaritetsprincipen och med 
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beaktande av att det viktigaste olösta problemet fortfarande är nattflygningar, förespråkas 

införandet av ”natterminaler”, något som redan existerar på vissa flygplatser. Dessa 

”natterminaler” kan vara nyuppförda miniflygplatser, men också särskilt anpassade start- och 

landningsbanor som ligger långt från tätbebyggelse och de bullrigaste rutterna. 

Slutligen, med tanke på den stora ökningen av flygtrafiken och de många 

flygplatsutbyggnader som har skett under de senaste åren, skulle föredraganden som en 

kompletterande åtgärd vilja förespråka en översyn av direktiv 2002/49/EG om bedömning och 

hantering av omgivningsbuller för att införa ett särskilt kapitel för flygplatser, som ett 

komplement till de alltför allmänna åtgärderna i direktivet om bedömning av inverkan på 

miljön. Under tiden tar föredraganden i sitt yttrande upp metoder för samordning mellan det 

direktivet och den nya förordningen så att de båda instrumenten kompletterar varandra för att 

bemöta den nya situation i EU som kännetecknas av en kraftigt ökad flygplatsverksamhet. 

Människor som bor nära flygplatser och omkringliggande områden är utsatta för såväl 

bullerstörningar som luftföroreningar och kemiska föroreningar. Därför måste man göra allt 

för att säkerställa att flygplatser är hållbara ur alla aspekter. Såsom en av UECNA:s vice 

ordförande en gång sade, ”framsteg som drabbar människors hälsa och välbefinnande är inga 

framsteg”. 

 

 

ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för transport och 

turism att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande: 

Ändringsförslag  1 

Förslag till förordning 

Skäl 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) Ett centralt mål för den gemensamma 

transportpolitiken är hållbar utveckling. 

Detta kräver ett samordnat 

tillvägagångssätt som syftar till både 

välfungerande transportsystem i unionen 

och till skydd av miljön. 

(1) Ett centralt mål för den gemensamma 

transportpolitiken är hållbar utveckling. 

Detta kräver ett samordnat 

tillvägagångssätt som syftar till 

välfungerande transportsystem i unionen 

samt till skydd av miljön och 

medborgarnas hälsa. 
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Ändringsförslag  2 

Förslag till förordning 

Skäl 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) För en hållbar utveckling av luftfarten 

krävs att åtgärder införs med målet att 

minska bullerstörningar från luftfartyg vid 

flygplatser som är särskilt utsatta för 

bullerproblem. Ett stort antal EU-

medborgare är utsatta för höga 

bullernivåer, vilka kan leda till negativa 

effekter för hälsan. 

(2) För en hållbar utveckling av luftfarten 

krävs att åtgärder införs med målet att 

minska bullerstörningar från luftfartyg vid 

flygplatser och omkringliggande områden 

som är särskilt utsatta för bullerproblem. 

Ett stort antal EU-medborgare är utsatta för 

höga bullernivåer, vilka kan leda till 

negativa effekter för hälsan, särskilt till 

följd av nattflygningar. 

Motivering 

De senaste årens ökning av antalet nattflygningar innebär en risk för människors hälsa och 

äventyrar flygplatsernas hållbarhet. Denna fråga kräver därför en särskild behandling inom 

ramen för denna förordning (detta direktiv).  

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till förordning 

Skäl 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) I Internationella civila 

luftfartsorganisationens (ICAO) resolution 

A33/7 införs begreppet "väl avvägd 

strategi" för bullerhantering och fastslås en 

enhetlig metod för att hantera buller från 

luftfartyg. ICAO:s ”väl avvägda strategi” 

bör även fortsättningsvis utgöra grunden 

för bullerregleringar för luftfarten som 

global industri. I den väl avvägda strategin 

tas hänsyn till värdet av relevanta rättsliga 

skyldigheter, befintliga avtal, nuvarande 

lagstiftning och etablerad politik, vilka inte 

heller föreskrivs av den. Införlivandet av 

de internationella reglerna om den väl 

avvägda strategin i denna förordning bör 

avsevärt minska risken för internationella 

tvister i det fall flygbolag från tredje land 

(4) I Internationella civila 

luftfartsorganisationens (Icao) resolution 

A33/7 införs begreppet ”väl avvägd 

strategi” för bullerhantering och fastslås en 

enhetlig metod för att hantera buller från 

luftfartyg. Denna förordning kompletterar 

strategin i syfte att minska många av den 

civila luftfartens negativa miljöeffekter 

via tillämpningen av integrerade åtgärder 

såsom tekniska framsteg, lämpliga 

driftsförfaranden, lämplig organisation av 

flygtrafiken och lämplig användning av 

flygplatsplaneringsmekanismer, 

planeringsåtgärder och 

markanvändningsförvaltning. Fyra 

grundläggande principer står i fokus för 

den ”väl avvägda strategin”: minskning av 
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påverkas av bullerrelaterade 

driftsrestriktioner. 
bullret vid källan, 

markanvändningsplanering och 

markförvaltning, förfaranden för drift 

med minsta möjliga buller och 

driftsrestriktioner för flygplan. Dessa 

principer bör även fortsättningsvis utgöra 

grunden för bullerregleringar för luftfarten 

som global industri. I den väl avvägda 

strategin tas hänsyn till värdet av relevanta 

rättsliga skyldigheter, befintliga avtal, 

nuvarande lagstiftning och etablerad 

politik, vilka inte heller föreskrivs av den. 

Införlivandet av de internationella reglerna 

om den väl avvägda strategin i denna 

förordning bör avsevärt minska risken för 

nationella och internationella tvister (i det 

fall flygbolag från tredje land påverkas av 

bullerrelaterade driftsrestriktioner). 

Motivering 

Denna rättelse inramar bättre artikel 4 i denna förordning. Även om det föregående direktivet 

utarbetades till följd av en internationell tvist, måste det betonas att dagens konflikter om 

bullerhantering i stor utsträckning avgörs i nationella domstolar. 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till förordning 

Skäl 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) I kommissionens rapport till rådet och 

Europaparlamentet om driftsrestriktioner 

på grund av buller vid EU-flygplatser 

framgick behovet av att i direktivet 

förtydliga ansvarsfördelningen och berörda 

parters rättigheter och skyldigheter under 

bulleranalysen för att garantera att 

kostnadseffektiva åtgärder vidtas så att 

målen om minskat buller uppnås. 

(5) I kommissionens rapport till rådet och 

Europaparlamentet om driftsrestriktioner 

på grund av buller vid EU-flygplatser 

framgick behovet av att i direktivet 

förtydliga ansvarsfördelningen och berörda 

parters rättigheter och skyldigheter under 

bulleranalysen för att garantera att åtgärder 

som är ändamålsenliga med 

utgångspunkt i ett ekonomiskt och 

miljörelaterat kostnads- och 

nyttoförhållande vidtas så att målen om 

minskat buller uppnås. 
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Motivering 

I sin nuvarande utformning stöder sig kommissionens förslag alltför mycket på begreppet 

ekonomisk kostnadseffektivitet. I detta fall bör alla kostnads- och nyttoanalyser lägga lika stor 

vikt vid ekonomiska som miljömässiga aspekter, inbegripet folkhälsan. 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till förordning 

Skäl 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) Medlemsstaternas införande av 

driftsrestriktioner vid unionens flygplatser 

från fall till fall kan bidra till att förbättra 

bullermiljön kring flygplatser, även om 

kapaciteten därmed begränsas. Det finns 

emellertid en risk att 

konkurrensstörningar uppstår eller att 

effektiviteten i unionens luftfartsnätverk 

försämras på grund av ett ineffektivt 

utnyttjande av den befintliga kapaciteten. 

Eftersom målen inte i tillräcklig 

utsträckning kan uppnås av 

medlemsstaterna och därför bättre kan 

uppnås på unionsnivå genom 

harmoniserade regler om införandet av 

driftsrestriktioner som en del av 

bullerhanteringen kan unionen vidta 

åtgärder i enlighet med 

subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 

fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt. I enlighet med 

proportionalitetsprincipen i samma artikel 

går denna förordning inte utöver vad som 

är nödvändigt för att uppnå dessa mål. I 

denna harmoniserade metod anges inte 

kvalitativa mål för buller, som även 

fortsättningsvis anges i 

direktiv 2002/49/EG och annan europeisk, 

nationell eller lokal lagstiftning, och inte 

heller regleras valet av vissa åtgärder. 

(6) Medlemsstaternas införande av 

driftsrestriktioner vid unionens flygplatser 

bör ske från fall till fall. En 

universallösning lämpar sig inte då alla 

flygplatser är unika. Det är viktigt att det 

fastställs lokala mål som intressenter på 

ett avgörande sätt har bidragit till att välja 

ut. 
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Ändringsförslag  6 

Förslag till förordning 

Skäl 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) Medlemsstaternas införande av 

driftsrestriktioner vid unionens flygplatser 

från fall till fall kan bidra till att förbättra 

bullermiljön kring flygplatser, även om 

kapaciteten därmed begränsas. Det finns 

emellertid en risk att konkurrensstörningar 

uppstår eller att effektiviteten i unionens 

luftfartsnätverk försämras på grund av ett 

ineffektivt utnyttjande av den befintliga 

kapaciteten. Eftersom målen inte i 

tillräcklig utsträckning kan uppnås av 

medlemsstaterna och därför bättre kan 

uppnås på unionsnivå genom 

harmoniserade regler om införandet av 

driftsrestriktioner som en del av 

bullerhanteringen kan unionen vidta 

åtgärder i enlighet med 

subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 

fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt. I enlighet med 

proportionalitetsprincipen i samma artikel 

går denna förordning inte utöver vad som 

är nödvändigt för att uppnå dessa mål. I 

denna harmoniserade metod anges inte 

kvalitativa mål för buller, som även 

fortsättningsvis anges i 

direktiv 2002/49/EG och annan europeisk, 

nationell eller lokal lagstiftning, och inte 

heller regleras valet av vissa åtgärder. 

(6) Medlemsstaternas införande av 

driftsrestriktioner vid unionens flygplatser 

från fall till fall kan och bör bidra till att 

förbättra bullermiljön kring flygplatser, 

även om kapaciteten därmed begränsas. 

Det finns emellertid en risk att 

konkurrensstörningar uppstår eller att 

effektiviteten i unionens luftfartsnätverk 

försämras på grund av ett ineffektivt 

utnyttjande av den befintliga kapaciteten i 

förhållande till kostnaden respektive 

nyttan. Eftersom målen inte i tillräcklig 

utsträckning kan uppnås av 

medlemsstaterna och därför bättre kan 

uppnås på unionsnivå genom 

harmoniserade regler om införandet av 

driftsrestriktioner som en del av 

bullerhanteringen kan unionen vidta 

åtgärder i enlighet med 

subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 

fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt. I enlighet med 

proportionalitetsprincipen i samma artikel 

går denna förordning inte utöver vad som 

är nödvändigt för att uppnå dessa mål. I 

denna harmoniserade metod anges inte 

kvalitativa mål för buller, som även 

fortsättningsvis anges i 

direktiv 2002/49/EG och annan europeisk, 

nationell eller lokal lagstiftning, och inte 

heller regleras valet av vissa åtgärder. 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till förordning 

Skäl 6a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (6a) I sin senaste rapport om 
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genomförandet av direktiv 2002/49/EG 

konstaterar kommissionen att 

medlemsstaterna har mycket skilda 

strategier och ambitionsnivåer när det 

gäller tröskelvärden eller bullermål; 

unionen bör utöver den harmonisering av 

bestämmelserna om driftsrestriktioner 

som föreslås i denna förordning även 

överväga behovet av att anta EU-

bestämmelser om harmonisering av 

gränsvärden för bulleremission och 

bullerimmission för flygplatser. 

Motivering 

 

 

Ändringsförslag  8 

Förslag till förordning 

Skäl 6b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (6b) I ovan nämnda rapport om 

genomförandet av direktiv 2002/49/EG 

konstaterar kommissionen även att det 

förekommer alltför många olika 

gränsvärden, tröskelvärden och 

riktvärden, och att det vore lämpligt att 

fastställandet av dessa värden grundade 

sig på utvärderingar från 

Världshälsoorganisationen. 

 

Ändringsförslag  9 

Förslag till förordning 

Skäl 6c (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (6c) I syfte att minska behovet av att 

införa driftsrestriktioner, bör de 

nationella handlingsplaner som beskrivs i 

direktiv 2002/49/EG inom en snar framtid 

omfatta antagandet av kompletterande 
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åtgärder för bullerhantering utanför 

flygplatserna, såsom ljudisolering av 

bostäder och allmänna 

ljudisoleringsplaner. 

Motivering 

Direktivet om hantering av omgivningsbuller från 2002 börjar tyvärr bli förlegat med tanke 

på de senaste årens kraftiga ökning av luftfarten. I avvaktan på en eventuell översyn av 

direktivet bör denna förordning i så stor utsträckning som möjligt komplettera det.  

 

Ändringsförslag  10 

Förslag till förordning 

Skäl 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) Bulleranalyser bör ske regelbundet, 

men sådana analyser bör enbart leda till 

ytterligare bullerreducerande åtgärder i de 

fall där den nuvarande kombinationen av 

sådana åtgärder inte uppnår målen om 

minskat buller. 

(7) Bulleranalyser bör ske regelbundet, 

men sådana analyser bör enbart leda till 

ytterligare bullerreducerande åtgärder i de 

fall där den nuvarande kombinationen av 

sådana åtgärder, eller de åtgärder som 

fastställs i Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2002/49/EG av den 25 juni 2002 

om bedömning och hantering av 

omgivningsbuller1 inte uppnår målen om 

minskat buller. Vidtagandet av 

tilläggsåtgärder för att bekämpa buller 

måste ske genom systematisk övervakning 

och kontroll av miljön och grunda sig på 

ett konservativt synsätt som syftar till att 

tidigt kunna fastställa vilka eventuella 

korrigerande åtgärder som behövs när det 

gäller styrningen och verksamheten 

(”Monitoring Based Corrective Actions” – 

MBCA).  

 __________________ 

1 EGT L 189, 18.7.2002, s. 12 
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Ändringsförslag  11 

Förslag till förordning 

Skäl 8 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(8) En kostnadsnyttoanalys visar de totala 

ekonomiska effekterna genom att jämföra 

alla kostnader med nyttan, men en 

kostnadseffektivitetsanalys fokuserar på 

att uppnå ett visst mål på det mest 

kostnadseffektiva sättet, vilket enbart 

kräver en jämförelse av kostnaderna. 

utgår 

Motivering 

I kommissionens förslag förefaller det som om den främsta strävan är att uppnå målen på ett 

så ekonomiskt kostnadseffektivt sätt som möjligt. I vissa fall är det dock inte möjligt att sätta 

ett pris på åtgärder för att skydda folkhälsan och flygplatsernas hållbarhet. Dessutom måste 

man beakta att hälsoproblemens eventuella följdverkningar också har direkta eller indirekta 

ekonomiska kostnader. 

 

Ändringsförslag  12 

Förslag till förordning 

Skäl 10 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) Bulleranalyser bör bygga på befintlig 

och tillgänglig information och det bör 

säkerställas att sådan information är 

tillförlitlig och tillgänglig för behöriga 

myndigheter och intressenter. Behöriga 

myndigheter bör inrätta nödvändiga 

övervaknings- och efterlevnadsverktyg. 

(10) Bulleranalyser bör enligt 

direktiv 2002/49/EG bygga på objektiva 

och mätbara kriterier, som är desamma i 

alla medlemsstater. Sådan information 

måste vara tillförlitlig, ha samlats in på ett 

öppet sätt, vara jämförbar och vara 

tillgänglig för alla intressenter. 

 Detta omfattar även övervakning av den 

senaste tekniken och utbyte av de senaste 

rönen om det tillämpade förfarandet. 

 Behöriga myndigheter bör inrätta 

nödvändiga övervaknings- och 

efterlevnadsverktyg. 

 Bulleranalyserna bör genomföras, eller 

övervakas, av externa organ som inte är 

knutna till flygplatsoperatören. 
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Ändringsförslag  13 

Förslag till förordning 

Skäl 12 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) Centralisering av information om 

buller skulle avsevärt minska 

administrationsarbetet för både flygbolag 

och flygplatsoperatörer. Sådan information 

finns och förvaltas för närvarande på varje 

flygplats för sig. Dessa data behöver bli 

tillgängliga för dem i driftssyfte. Det är 

viktigt att använda Europeiska byrån för 

luftfartssäkerhets databank om 

bullerprestandacertifiering som ett 

valideringsverktyg tillsammans med 

Europeiska organisationen för säkrare 

flygtrafiktjänsts (Eurocontrol) data om 

enskilda flygningar. Sådana data begärs 

redan systematiskt för central 

flödeshantering, men de behöver 

specificeras för denna förordning och för 

prestationsreglering av flygledningen. God 

tillgång till validerade modelleringsdata 

bör förbättra kvaliteten på kartläggningen 

av bullerkonturer vid enskilda flygplatser 

och den strategiska kartläggningen till stöd 

för politiska beslut. 

(12) Centralisering av information om 

buller skulle avsevärt minska 

administrationsarbetet för både flygbolag 

och flygplatsoperatörer. Sådan information 

finns och förvaltas för närvarande på varje 

flygplats för sig. Dessa data behöver bli 

tillgängliga för dem i driftssyfte. Även 

andra berörda parter bör kunna få 

tillgång till dem på begäran. Det är viktigt 

att använda Europeiska byrån för 

luftfartssäkerhets databank om 

bullerprestandacertifiering som ett 

valideringsverktyg tillsammans med 

Europeiska organisationen för säkrare 

flygtrafiktjänsts (Eurocontrol) data om 

enskilda flygningar. Sådana data begärs 

redan systematiskt för central 

flödeshantering, men de behöver 

specificeras för denna förordning och för 

prestationsreglering av flygledningen. God 

tillgång till validerade modelleringsdata 

bör förbättra kvaliteten på kartläggningen 

av bullerkonturer vid enskilda flygplatser 

och den strategiska kartläggningen till stöd 

för politiska beslut. 

 

Ändringsförslag  14 

Förslag till förordning 

Skäl 16a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (16a) I rådets direktiv 2011/92/EEG om 

bedömning av inverkan på miljön av vissa 

offentliga och privata projekt föreskrivs 

redan att en omfattande bedömning av 

flygplatsprojekt ska genomföras, varvid 
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åtgärder ska vidtas för att minska bullret. 

Detta kan delvis anses tillmötesgå 

bedömningskraven i direktiv 2002/49/EG 

och i denna förordning, särskilt med 

avseende på projekt som omfattar 

utbyggnad av flygplatsinfrastruktur. 

Utbyggnaden av sådan infrastruktur bör 

underlättas för att sörja för en bärkraftig 

utveckling av luftfarten. 

Motivering 

Härmed återinförs skäl 13 och 17 i det tidigare direktivet som ska upphävas, eftersom det mot 

bakgrund av ett eventuellt införande av driftsrestriktioner är viktigt att hänsyn har tagits till 

bestämmelserna i direktivet om bedömning av inverkan på miljön, särskilt med avseende på 

flygplatsutbyggnader. 

 

Ändringsförslag  15 

Förslag till förordning 

Skäl 16a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (16a) Denna förordning rör endast 

flygbuller. Effekterna av de utsläpp av 

skadliga ämnen som driften av flygplanen 

leder till, och minskningen av dessa 

utsläpp, regleras inte i denna förordning. 

Bestämmelser och förfaranden för 

driftsrestriktioner när det gäller skadliga 

ämnen bör fastställas i en separat rättsakt. 

 

Ändringsförslag  16 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 2 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) underlätta uppfyllandet av specifika mål 

om minskat omgivningsbuller, såsom de 

fastställs i unionens regler samt nationella 

och lokala regler, och att bedöma deras 

ömsesidiga samband med andra miljömål, 

på enskild flygplatsnivå, 

(a) underlätta uppfyllandet av specifika mål 

om minskat omgivningsbuller på varje 

enskild flygplats, såsom de fastställs i 

unionens regler samt nationella och lokala 

regler, och att bedöma deras ömsesidiga 

samband med ekonomiska, sociala och 
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andra miljömål, på enskild flygplatsnivå, 

 

Ändringsförslag  17 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 2 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) möjliggöra att de mest 

kostnadseffektiva 
bullerreduceringsåtgärderna väljs i 

enlighet med den väl avvägda strategin för 

att uppnå en hållbar utveckling för 

flygplatsen och kapaciteten i 

flygledningsnätverket ur ett gate-till-gate-

perspektiv. 

(b) möjliggöra att de 

bullerreduceringsåtgärder som är 

effektivast både ur hälsomässigt och 

ekonomiskt hänseende väljs i enlighet med 

den väl avvägda strategin för att uppnå en 

hållbar utveckling för flygplatsen och 

kapaciteten i flygledningsnätverket ur ett 

gate-till-gate-perspektiv. 

 

Ändringsförslag  18 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 2 – led ba (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ba) garantera öppenhet i de samråd och 

processer som intressenterna deltar i, bl.a. 

genom användningen av innovativa 

internetbaserade informationssystem, som 

underlättar spridningen av 

miljöinformation och gör det möjligt för 

allmänheten att framföra eventuell kritik, 

allt för att garantera största möjliga 

öppenhet i enlighet med artikel 6 i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2011/92/EU av den 13 december 2011 om 

bedömning av inverkan på miljön av vissa 

offentliga och privata projekt1.  

 __________________ 

1 EUT L 26, 28.1.2012, s. 1. 
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Ändringsförslag  19 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) väl avvägd strategi: den metod enligt 

vilken de möjliga åtgärderna, nämligen 

minskning av flygbullret vid källan, 

markanvändningsplanering och 

markförvaltning, förfaranden för drift med 

minsta möjliga buller och 

driftsrestriktioner, bedöms på ett 

konsekvent sätt i syfte att bemöta 

bullerproblem på det mest 

kostnadseffektiva sättet från flygplats till 

flygplats. 

(2) väl avvägd strategi: den metod enligt 

vilken de möjliga åtgärderna, nämligen 

minskning av flygbullret vid källan, 

markanvändningsplanering och 

markförvaltning, förfaranden för drift med 

minsta möjliga buller och 

driftsrestriktioner, bedöms på ett 

konsekvent sätt i syfte att minimera buller 

på det mest effektiva sättet med beaktande 

av både hälsoaspekter och ekonomiska 

aspekter, från flygplats till flygplats för att 

skydda hälsan hos de människor som bor 

i närliggande områden. 

Motivering 

I kommissionens förslag förefaller det som om den främsta strävan är att uppnå målen på ett 

så ekonomiskt kostnadseffektivt sätt som möjligt. I vissa fall är det dock inte möjligt att sätta 

ett pris på åtgärder för att skydda folkhälsan och flygplatsernas hållbarhet. 

 

Ändringsförslag  20 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 4a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (4a) berörda parter: fysiska eller juridiska 

personer som berörs av eller sannolikt 

kommer att beröras eller gynnas av 

införandet eller avsaknaden av 

bullerreducerande åtgärder, bl.a. i form 

av driftsrestriktioner, eller som har ett 

rättmätigt intresse av att sådana åtgärder 

vidtas. 

Motivering 

Anpassning av definitionen av ”berörda parter” i det tidigare direktivet, som bör behållas i 

den artikel som innehåller definitioner så att större garantier ges för att de berörda parterna 
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ska få insyn i och delta i beslutsfattandet. Dessutom, om det i artikel 5 fastställs konkreta 

insatser för berörda parter måste det i artikel 2 finnas en definition av dessa parter.  

 

Ändringsförslag  21 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska utse behöriga 

myndigheter som ansvarar för att anta 

driftsrestriktioner, liksom ett oberoende 

organ för överklaganden. 

1. Medlemsstaterna ska utse behöriga 

myndigheter som ansvarar för att anta 

driftsrestriktioner, liksom ett opartiskt 

medlingsorgan och ett oberoende organ 

för överklaganden. 

Motivering 

Om man utser ett organ som ska medla före ett eventuellt överklagande skulle man kunna 

undvika att blanda in domstolarna i samband med beslut om att införa eller inte införa 

driftsrestriktioner.  

 

Ändringsförslag  22 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – rubriken 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Behöriga myndigheter Behöriga myndigheter, samråd och rätt att 

överklaga 

 

Ändringsförslag  23 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 3a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. Innan en driftsrestriktion antas ska 

berörda parter höras inom ramen för ett 

samrådsförfarande. 
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Motivering 

Medan förslaget till förordning övertar konstruktionen i direktiv 2002/30/EG med behöriga 

myndigheter som antar driftsrestriktioner och oberoende organ för överklaganden saknas 

samrådsskyldigheten och bestämmelsen om att antagandet av driftsrestriktioner kan 

överklagas. Man får därför intrycket att den förvaltningsrättsliga prövningen kommer att 

ersättas av enbart ett överklagandeförfarande. 

 

Ändringsförslag  24 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 3b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3b. Medlemsstaterna ska garantera rätten 

att i enlighet med nationella lagar och 

författningar överklaga de åtgärder som 

de behöriga myndigheterna antar. 

Motivering 

Medan förslaget till förordning övertar konstruktionen i direktiv 2002/30/EG med behöriga 

myndigheter som antar driftsrestriktioner och oberoende organ för överklaganden saknas 

samrådsskyldigheten och bestämmelsen om att antagandet av driftsrestriktioner kan 

överklagas. Man får därför intrycket att den förvaltningsrättsliga prövningen kommer att 

ersättas av enbart ett överklagandeförfarande. 

 

Ändringsförslag  25 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) identifiera möjliga åtgärder för att 

minska bullrets effekter, 

c) identifiera möjliga åtgärder för att 

minska bullrets effekter, vilket innefattar 

bättre utnyttjande av befintliga avgångs- 

och ankomsttider genom större flygplan, 

minskning av avgångs- och ankomsttider 

som tas upp av oekonomisk matartrafik 

och mer direktflyg från en plats till en 

annan för att minska matarflygningar 

med små flygplan, 
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Ändringsförslag  26 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) utvärdera den sannolika 

kostnadseffektiviteten för de möjliga 

åtgärderna, 

d) utvärdera den sannolika effektiviteten 

för de möjliga åtgärderna med beaktande 

av det fastställda miljömålet, 

 

Ändringsförslag  27 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – rubriken 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Behöriga myndigheter Behöriga myndigheter, samråd och rätt att 

överklaga 

 

Ändringsförslag  28 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1a (nytt) (onumrerat) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 I detta syfte får de om det anser det vara 

lämpligt skapa ekonomiska incitament för 

att uppmuntra företag att använda mindre 

bullriga luftfartyg innan den fastställda 

tidsfristen löper ut. 

 

Ändringsförslag  29 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Medlemsstaterna ska när de vidtar 

bullerrelaterade åtgärder överväga 

följande möjliga åtgärder i syfte att 

fastställa den mest kostnadseffektiva 

2. Medlemsstaterna ska när de vidtar 

åtgärder för att minimera bullrets effekter 

på omgivningen överväga följande möjliga 

åtgärder i syfte att fastställa den mest 



 

PE494.543v03-00 50/68 RR\919984SV.doc 

SV 

kombinationen åtgärder: ändamålsenliga kombinationen åtgärder 

samt i vilken (prioritets)ordning de ska 

tillämpas i varje enskilt fall: 

Motivering 

Beslut om i vilken ordning de olika driftsrestriktionerna ska införas måste vara vederbörligen 

motiverade. 

 

Ändringsförslag  30 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) Markanvändningsplanering och 

markförvaltning. 

b) Markanvändningsplanering och 

markförvaltning, särskilt 

 
– möjligheten att inrätta områden kring 

flygplatserna där det ska vara förbjudet 

att överskrida de bullertrösklar som 

fastställts i den nationella 

handlingsplanen, 

 
– möjligheten att vidta åtgärder som 

avser den fysiska planeringen, såsom 

restriktioner för nybyggnation. 

Motivering 

Även om den fysiska planeringen inte ingår i unionens befogenheter kan förordningen ge en 

rad rekommendationer till medlemsstaterna på detta område. 

 

Ändringsförslag  31 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) Förfaranden för drift med minsta 

möjliga buller. 

c) Förfaranden för drift med minsta 

möjliga buller, inklusive ändring av in- 

och utflygningsrutter. 
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Ändringsförslag  32 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) Inte i första hand driftsrestriktioner. d) Driftsrestriktioner där så är nödvändigt. 

Motivering 

Förordningens huvudsakliga syfte är att säkerställa flygplatsernas hållbarhet och bevara 

folkhälsan. Denna ordalydelse klargör detta syfte. 

 

Ändringsförslag  33 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Medlemsstater kan inom den väl 

avvägda strategin differentiera de 

bullerreducerande åtgärderna efter typ av 

luftfartyg, start- och 

landningsbaneanvädning och/lnattetid i 

syfte att garantera ett tillräckligt skydd mot 

buller från flygtrafik. 

3. Medlemsstater kan inom den väl 

avvägda strategin differentiera de 

bullerreducerande åtgärderna efter typ av 

luftfartyg, start- och 

landningsbaneanvändning, flygrutt 

och/eller tidsram. 

 

Ändringsförslag  34 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Åtgärder eller en kombination av 

åtgärder som vidtas i enlighet med denna 

förordning för en viss flygplats ska inte 

vara mer begränsande än nödvändigt för att 

uppnå de fastställda målen om minskat 

omgivningsbuller för den flygplatsen. 

Driftsrestriktioner ska vara icke-

diskriminerande, i synnerhet avseende 

luftfartygsoperatörers nationalitet, identitet 

eller verksamhet. 

5. Åtgärder eller en kombination av 

åtgärder som vidtas i enlighet med denna 

förordning för en viss flygplats ska inte 

vara mer begränsande än nödvändigt för att 

uppfylla kraven i WHO:s riktlinjer för 

nattligt buller för Europa och uppnå de 

fastställda hälsomålen och målen om 

minskat omgivningsbuller för den 

flygplatsen och för utvecklingen av den 

region som utgör flygplatsens 
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upptagningsområde. Driftsrestriktioner 

ska vara icke-diskriminerande, i synnerhet 

avseende luftfartygsoperatörers 

nationalitet, identitet eller verksamhet. 

 

Ändringsförslag  35 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. De behöriga myndigheterna ska se till att 

ett forum för tekniskt samarbete inrättas på 

lämplig nivå mellan flygplatsoperatören, 

luftfartygsoperatören och leverantören av 

flygtrafiktjänster för åtgärder som dessa 

operatörer är ansvariga för, som tar hänsyn 

till sambanden mellan åtgärder för minskat 

buller och minskade utsläpp. 

Medlemmarna i detta forum för tekniskt 

samarbete ska regelbundet samråda med 

boende i närområdet eller deras 

representanter och tillhandahålla teknisk 

information och rådgivning om 

bullerreducerande åtgärder till behöriga 

myndigheter. 

4. De behöriga myndigheterna ska se till att 

ett forum för tekniskt samarbete inrättas på 

lämplig nivå mellan flygplatsoperatören, 

luftfartygsoperatören och leverantören av 

flygtrafiktjänster för åtgärder som dessa 

operatörer samt de tekniska 

representanterna för de lokala 

myndigheter som berörs av bullret är 

ansvariga för, som tar hänsyn till 

sambanden mellan åtgärder för minskat 

buller och minskade utsläpp. 

Medlemmarna i detta forum för tekniskt 

samarbete ska regelbundet samråda med 

övriga berörda parter och tillhandahålla 

teknisk information och rådgivning om 

bullerreducerande åtgärder till behöriga 

myndigheter. I forumet ska diskussioner 

föras om planeringsmässiga, tekniska och 

organisatoriska åtgärder för att minska 

buller och emissioner. 

Motivering 

Eftersom många lokala myndigheter har experter som är specialiserade på bullerhantering 

och fysisk planering bör dessa experter kunna delta i det tekniska forumets arbete. 

Organisationer som företräder drabbade parter och representanter för de boende i 

närområdet är inte alltid samma sak. En organisation som företräder drabbade parter, som 

befinner sig högre upp på skalan än en boendeorganisation, kan vara ansluten till en 

nationell organisation eller EU-organisation och bidra med sina experters erfarenhet i 

deltagandeprocesserna och samråden om bulleranalyser. Hänsyn tas till den ofta uttryckta 

kritiken att man endast i marginell utsträckning rådgör med dem som berörs av flygbuller och 

att detta görs av företrädare för luftfartsindustrins intressen. 
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Ändringsförslag  36 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Behöriga myndigheter ska analysera 

kostnadseffektiviteten för de nya åtgärder 

som hänvisas till i punkt 3 i enlighet med 

bilaga II. En mindre ändring av teknisk art 

i en befintlig åtgärd utan väsentlig 

betydelse för kapaciteten eller driften anses 

inte vara en ny driftsrestriktion. 

5. Behöriga myndigheter ska analysera 

ändamålsenligheten för de nya åtgärder 

som det hänvisas till i ovan och i enlighet 

med bilaga II. En mindre ändring av 

teknisk art i en befintlig åtgärd utan 

väsentlig betydelse för kapaciteten eller 

driften anses inte vara en ny 

driftsrestriktion. 

 

Ändringsförslag  37 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 6 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Behöriga myndigheter ska organisera 

samrådsförfarandet med berörda parter i 

god tid och på ett meningsfullt sätt med 

öppenhet och insyn avseende data och 

beräkningsmetoder. Berörda parter ska ha 

minst tre månader på sig att inkomma med 

kommentarer innan nya åtgärder antas. 

Berörda parter ska åtminstone omfatta 

6. Behöriga myndigheter ska organisera 

deltagandeprocessen för berörda parter i 

god tid och på ett meningsfullt sätt med 

öppenhet och insyn avseende data och 

beräkningsmetoder. Berörda parter ska ha 

minst fyra månader på sig att inkomma 

med kommentarer innan nya åtgärder 

antas.  

 Om åtgärderna innebär större ändringar 

eller utbyggnader, såsom de som avses i 

artikel 4.2 b, ska berörda parter ha minst 

nio månader på sig att inkomma med 

kommentarer innan nya åtgärder antas. 

 Berörda parter ska utöver vad som anges i 

artikel 2 åtminstone omfatta 

Motivering 

Den roll som innehas av lokala och regionala representanter, organisationer som företräder 

drabbade parter samt andra berörda parter får inte inskränkas till enbart samråd, utan de 

måste ges möjlighet att delta på riktigt. Tre månader för att analysera och anta nya åtgärder 

är alldeles för kort tid med tanke på att insatserna kan innebära driftsmässiga ändringar av 
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en flygplats verksamhet. I samband med mer omfattande initiativ bör tidsfristen vara minst 

nio månader. 

 

Ändringsförslag  38 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 6 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) representanter för boende i närheten av 

flygplatser som är utsatta för buller från 

flygtrafik, 

(a) representanter för boende i närheten av 

flygplatser som är utsatta för buller från 

flygtrafik liksom organisationer som 

företräder drabbade personer, 

Motivering 

Organisationer som företräder drabbade parter och representanter för de boende i 

närområdet är inte alltid samma sak. En organisation som företräder drabbade parter, som 

befinner sig högre upp på skalan än en boendeorganisation, kan vara ansluten till en 

nationell organisation eller EU-organisation och bidra med sina experters erfarenhet i 

deltagandeprocesserna och samråden om bulleranalyser. 

 

Ändringsförslag  39 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 6 – led aa (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (aa) representanter för lokala företag, 

regionala och lokala myndigheter, 

offentliga och privata intressenter samt 

företag som är belägna i närheten av 

flygplatser och vars verksamhet påverkas 

av flygtrafiken och 

flygplatsverksamheten, 

 

Ändringsförslag  40 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 7 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

7. Behöriga myndigheter ska följa upp och 

övervaka genomförandet av 

bullerreducerande åtgärder och vidta 

lämpliga åtgärder. De ska se till att boende 

i närheten av flygplatser regelbundet 

förses med relevant information. 

7. Behöriga myndigheter ska följa upp och 

övervaka genomförandet av 

bullerreducerande åtgärder och vidta 

lämpliga åtgärder. De ska se till att 

relevant information görs tillgänglig via 

internet så att boende i närheten av 

flygplatser och andra berörda parter har 

fri tillgång till informationen. 

 

Ändringsförslag  41 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 7 – stycke 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Sådan relevant information ska omfatta 

följande: 

 (a) Uppgifter om påstådda regelbrott till 

följd av en ändring av en flygrutt, med 

avseende på vilken effekt detta får och 

varför en sådan ändring gjordes. 

 (b) De kriterier som har använts för 

fördelningen och ledningen av trafiken på 

varje flygplats, i de fall dessa kan medföra 

miljö- eller bullereffekter. 

Motivering 

Om flygrutterna ändras alltför ofta medför detta en väsentlig ökning av de bullereffekter som 

förutsetts i bullerkartläggningarna. Alla berörda parter får för närvarande inte denna 

information, trots att den för transparensens skull borde göras tillgänglig för att missbruk 

som direkt medverkar till en ökad bullereffekt ska kunna undvikas. 

 

Ändringsförslag  42 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 7a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (7a) Berörda myndigheter ska se till att 
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flygplatsoperatörerna installerar 

datoriserade system för bullermätning på 

olika platser i närheten av de flygrutter 

som påverkar eller skulle kunna påverka 

befolkningen. Dessa uppgifter ska kunna 

tillgås via internet. 

Motivering 

Ett konkret exempel på tillämpning av systemet på Barcelonas flygplats: 

http://bcn331.webtrak-lochard.com 

 

Ändringsförslag  43 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Data ska lagras i en central databas och 

göras tillgänglig för behöriga myndigheter, 

luftfartygsoperatörer, leverantörer av 

flygtrafiktjänster och flygplatsoperatörer i 

driftssyfte.  

4. Data ska lagras i en central databas 

under minst fem år och göras tillgänglig 

för behöriga myndigheter, 

luftfartygsoperatörer, leverantörer av 

flygtrafiktjänster och flygplatsoperatörer i 

driftssyfte. Andra berörda parter, 

beskrivna i artiklarna 2 och 5, ska på 

begäran få tillgång till denna 

information. 

 

Ändringsförslag  44 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Efter att analysen enligt artikel 5 har 

utförts ska meddelandet om beslutet 

åtföljas av en skriftlig rapport i vilken 

förklaras anledningarna bakom införandet 

av driftsrestriktionen, det miljömål som 

fastställts för flygplatsen, de åtgärder som 

beaktades för att uppfylla målet och 

analysen av den sannolika 

kostnadseffektiviteten för de olika 

beaktade åtgärderna, inbegripet deras 

gränsöverskridande påverkan i 

2. Efter att analysen enligt artikel 5 har 

utförts ska meddelandet om beslutet 

åtföljas av en skriftlig rapport i vilken 

förklaras anledningarna bakom införandet 

av driftsrestriktionen, det miljömål som 

fastställts för flygplatsen, de åtgärder som 

beaktades för att uppfylla målet och 

analysen av förhållandet mellan kostnad 

och nytta för de olika beaktade åtgärderna, 

inbegripet deras gränsöverskridande 

http://bcn331.webtrak-lochard.com/
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förekommande fall. påverkan i förekommande fall. 

 

Ändringsförslag  45 

Förslag till förordning 

Artikel 7a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 7a 

 Driftsrestriktioner som redan är i kraft 

 Bestämmelserna i denna förordning ska 

inte tillämpas på driftsrestriktioner som 

redan var införda den dag då 

förordningen träder i kraft. 

Motivering 

En del av formuleringen i artikel 7 i det tidigare direktivet återanvänds. I likhet med vad Icao 

fastställer i sin resolution A 33/7 anser man här att driftsrestriktioner som redan är införda 

den dag den nya lagstiftningen träder i kraft har införts i enlighet med bestämmelserna i 

direktiv 2002/30/EG, varvid de inte behöver ses över. Om en befintlig driftsrestriktion inte 

skulle vara förenlig med den nya förordningen ska artikel 10 tillämpas för att lösa konflikten. 

 

Ändringsförslag  46 

Förslag till förordning 

Artikel 8 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 8 utgår 

Utvecklingsländer  

1. Behöriga myndigheter kan undanta 

luftfartyg som uppfyller bullernorm med 

liten marginal som är registrerade i 

utvecklingsländer från bullerrelaterade 

driftsrestriktioner under förutsättning att 

sådana luftfartyg 

 

(e) har en bullercertifiering enligt 

standarderna som fastställs i kapitel 3, 

volym 1 i bilaga 16 till 

Chicagokonventionen, 
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(f) användes i unionen under den 

femårsperiod som föregår denna 

förordnings ikraftträdande, fanns i det 

berörda utvecklingslandets register och 

även fortsättningsvis används av en fysisk 

eller juridisk person med säte i det landet. 

 

2. I de fall en medlemsstat utfärdar ett 

undantag i enlighet med punkt 1 ska den 

informera berörda myndigheter i de andra 

medlemsstaterna och kommissionen om 

de undantag den har utfärdat. 

 

 

Ändringsförslag  47 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – stycke 2 – led ba (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ba) luftfartyg för humanitära insatser, 

 

Ändringsförslag  48 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – rubriken 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Granskningsrätt Befogenhet att utvärdera och 

rekommendera 

Motivering 

Föredraganden tycker det är bra att kommissionen kan ingripa och granska ett konkret fall av 

driftsrestriktioner och till och med rekommendera medlemsstaten hur den bör gå tillväga, 

men anser inte att kommissionen bör påläggas det ”granskningsansvar” som föreskrivs i 

artikel 10 (granskningsrätt) i förslaget till förordning. 
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Ändringsförslag  49 

Förslag till förordning 

Bilaga I – Indikatorer – led 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Flygtrafikbullers effekt ska beskrivas, 

åtminstone, i termer av bullermåtten Lden 

and Lnight, vilka definieras och beräknas i 

enlighet med bilaga I till 

direktiv 2002/49/EG. 

1. Flygtrafikbullers effekt ska beskrivas, 

åtminstone, i termer av bullermåtten Lden, 

Lnight och LAmax, vilka definieras och 

beräknas i enlighet med bilaga I till 

direktiv 2002/49/EG. Olika dagar som är 

betydelsefulla för flygtrafiken på 

flygplatsen i fråga ska användas som 

referens för dessa beräkningar. 

Motivering 

Problemet med att bara använda måtten Lden och Lnight är att ljudenergitopparna när ett 

flygplan passerar försvagas under den tid då inga flygplan passerar, varvid den störning som 

orsakas av ett sådant kraftigt energiutbrott inte registreras av indikatorn. Indikatorn LAmax 

speglar däremot den kraftiga energiökningen i förhållande till bakgrundsljudet och försvagar 

inte totalresultatet under de minuter då inga flygplan passerar. Dessutom måste mätningarna 

avse betydelsefulla dagar så att det totala årsgenomsnittet inte förvanskar resultaten från de 

trafiktätaste perioderna.  

 

Ändringsförslag  50 

Förslag till förordning 

Bilaga I – Information om bullerhantering – led 1.1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1.1. En beskrivning av flygplatsen 

inbegripet information om dess storlek, 

plats, omgivningar samt volym på och 

sammansättning av flygtrafiken. 

1.1. En beskrivning av flygplatsen, 

inbegripet information om dess kapacitet, 

plats, omgivningar, känsliga områden 

(skolor och lärosäten, kulturinrättningar, 

idrottsanläggningar, sjukhus och 

äldreboenden som ligger i närheten av 

flygplatsen eller som påverkas av in- och 

utflygningsrutter) samt volym på och 

sammansättning av flygtrafiken liksom 

potentiella specifika och kumulerade 

påverkans- och riskfaktorer, avseende 

bullernivåer, i ljuset av de lokala 

omständigheterna och miljön. 
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Motivering 

Den fysiska planeringen och markförvaltningen är lika viktiga som den nuvarande och 

framtida planeringen och förvaltningen av luftfartens infrastruktur och dess driftsformer, 

eftersom det är den fysiska planeringen och markförvaltningen som verkligen avgör 

bullerpåverkan för de människor som bor i närheten av en flygplats. 

 

Ändringsförslag  51 

Förslag till förordning 

Bilaga I – Information om bullerhantering – led 1.3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1.3 Detaljerade bullerkonturer för 

innevarande och föregående år, inklusive 

en bedömning av antalet människor som är 

utsatta för buller från luftfartyg. 

Detaljerade bullerkonturer för innevarande 

och minst två föregående år, inklusive en 

bedömning av antalet människor som är 

utsatta för buller från luftfartyg, vilken ska 

göras i enlighet med bestämmelserna i 

bilaga III i direktiv 2002/49/EG. 

Motivering 

En av de största orsakerna till konflikter i de olika rättsfall som pågår i medlemsstaterna är 

hur resultaten skiljer sig åt beroende på vilken metod som har använts för att samla in de 

uppgifter som ska ligga till grund för bedömningen. Därför bör man i beskrivningen av de 

aktuella förhållandena utgå från samma bedömningsmetoder som i direktivet om bedömning 

och hantering av omgivningsbuller. 

 

Ändringsförslag  52 

Förslag till förordning 

Bilaga I – Information om bullerhantering – led 1.4.3 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1.4.3. För åtgärder för drift med minsta 

möjliga buller, i den utsträckning dessa 

åtgärder inte begränsar flygplatsens 

kapacitet: 

1.4.3. För åtgärder för drift med minsta 

möjliga buller: 

Motivering 

Syftet med denna förordning är inte uteslutande att skydda den ekonomiska verksamhet som 

lufttrafiken ligger till grund för, utan det handlar också om att denna verksamhet ska bedrivas 
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på ett välavvägt och hållbart sätt så att personer som bor i närheten av en flygplats inte 

drabbas av hälsoproblem. 

 

Ändringsförslag  53 

Förslag till förordning 

Bilaga I – Information om bullerhantering – led 1.4a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1.4a En detaljerad beskrivning av 

förbindelserna och samråden med 

berörda parter samt av de rapporter och 

meddelanden som har lagts fram av dessa 

parter. 

Motivering 

Beskrivningen av de aktuella förhållandena, som ska fastställa förekommande brister, bör 

omfatta en hänvisning till de krav som har presenterats av de olika berörda parterna. 

 

Ändringsförslag  54 

Förslag till förordning 

Bilaga I – Information om bullerhantering – led 1.4b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1.4b En förteckning över de undantag 

som har beviljats på årsbasis i enlighet 

med artiklarna 8 och 9. 

Motivering 

För att främja insyn och för att undvika eventuellt regelmissbruk är det bra att beskrivningen 

av de aktuella förhållandena tar upp denna typ av information. 

 

Ändringsförslag  55 

Förslag till förordning 

Bilaga I – Information om bullerhantering – led 2.1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2.1 Beskrivningar av redan godkända och 

kommande tillbyggnader på flygplatsen 

2.1 Beskrivningar av redan godkända och 

kommande tillbyggnader på flygplatsen 
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(om några), till exempel utökad kapacitet, 

utbyggnad av start- och landningsbanor 

och/eller terminaler och trafikens 

prognostiserade framtida sammansättning 

och ökning. 

(om några), till exempel utökad kapacitet, 

utbyggnad av start- och landningsbanor 

och/eller terminaler, prognoser för starter 

och landningar, trafikens prognostiserade 

framtida sammansättning och ökning samt 

en detaljerad undersökning av den 

bullerpåverkan som dessa utbyggnader av 

kapacitet, start- och landningsbanor eller 

terminaler liksom ändringar av flygrutter 

och in- och utflygningsrutter skulle få på 

omgivningarna. 

Motivering 

Härmed klargörs vad som redan avses i förordningen och i direktiv 2002/49/EG, dvs. att 

kapacitets- eller infrastrukturutbyggnad, eller en ändring av en flygplats verksamhet, måste 

åtföljas av nya åtgärder för att mildra och minimera bullerpåverkan. Sådana åtgärder måste 

fastställas i förväg. 

 

Ändringsförslag  56 

Förslag till förordning 

Bilaga I – Information om bullerhantering – led 2.3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2.3 En beskrivning av effekten på 

bullersituationen utan vidare åtgärder, och 

av de åtgärder som redan har planerats för 

att minska bullereffekterna under samma 

tidsperiod. 

2.3 En beskrivning av effekten på 

bullersituationen och av hur många 

personer som drabbas utan vidare 

åtgärder, och av de åtgärder som redan har 

planerats för att förbättra bullermiljön 

under samma tidsperiod. 

Motivering 

Man föreslår här att den term som används i det tidigare direktivet ska återinföras, dvs. 

”förbättra bullermiljön”, eftersom den går väl ihop med strävan efter att bevara miljön och 

skydda allmänheten mot det buller som orsakas av överflygningen av flygplan. 
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Ändringsförslag  57 

Förslag till förordning 

Bilaga I – Information om bullerhantering – led 3.1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3.1 Beskrivning av ytterligare möjliga 

åtgärder och en bakgrund till de viktigaste 

anledningarna till att välja dem. 

Beskrivning av de åtgärder som har valts 

för vidare analys och information om 

resultatet av kostnadseffektivitetsanalysen, 

i synnerhet kostnaden för att införa dessa 

åtgärder, antalet människor som förväntas 

dra nytta av åtgärden och tidsram samt en 

klassificering av åtgärdernas totala verkan. 

3.1 Beskrivning av ytterligare möjliga 

åtgärder och en bakgrund till de viktigaste 

anledningarna till att välja dem. 

Beskrivning av de åtgärder som har valts 

för vidare analys och information om 

resultatet av kostnads- och nyttoanalysen, 

i synnerhet kostnaden för att införa dessa 

åtgärder, antalet människor som förväntas 

dra nytta av åtgärden och tidsram, samt en 

klassificering av åtgärdernas totala verkan. 

 

Ändringsförslag  58 

Förslag till förordning 

Bilaga II – rubriken 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Analys av kostnadseffektiviteten för 

bullerrelaterade driftsrestriktioner 

Kostnads- och nyttoanalys för 

bullerrelaterade driftsrestriktioner 

 

Ändringsförslag  59 

Förslag till förordning 

Bilaga II – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kostnadseffektiviteten för planerade 

bullerrelaterade driftsrestriktioner ska 

bedömas med tillbörlig hänsyn till följande 

faktorer, i den utsträckning det är möjligt i 

kvantifierbara termer: 

Kostnads- och nyttoförhållandet för 

planerade bullerrelaterade 

driftsrestriktioner ska bedömas med 

tillbörlig hänsyn till följande faktorer, i den 

utsträckning det är möjligt i kvantifierbara 

termer: 
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Ändringsförslag  60 

Förslag till förordning 

Bilaga II – leden 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1) Den förväntade positiva effekten på 

buller med de planerade åtgärderna, nu och 

i framtiden. 

1) Den förväntade positiva effekten på 

buller med de planerade åtgärderna, nu och 

i framtiden. 

2) Luftfartsverksamhetens säkerhet, 

inklusive risker för tredje part. 

2) Luftfartsverksamhetens säkerhet, 

inklusive risker för tredje part. 

3) Flygplatsens kapacitet. 3) Flygplatsens kapacitet. 

4) Effekter på det europeiska 

luftfartsnätverket. 

4) Effekter på det europeiska 

luftfartsnätverket. 

Dessutom kan behöriga myndigheter ta 

tillbörlig hänsyn till följande faktorer: 

 

1) Hälsa och säkerhet för de boende i 

närheten av flygplatsen. 

5) Hälsa och säkerhet för de boende i 

närheten av flygplatsen. 

2) Miljömässig hållbarhet, inklusive 

samband mellan buller och utsläpp. 

6) Miljömässig hållbarhet, inklusive 

samband mellan buller och utsläpp. 

3) Direkta, indirekta och katalytiska 

effekter på sysselsättningen 

7) Direkta, indirekta och katalytiska 

effekter på sysselsättningen 

Motivering 

Vid kostnads- och nyttoanalysen bör sådana viktiga aspekter som allmänhetens hälsa och 

säkerhet och miljöns hållbarhet uppmärksammas i samma utsträckning.  

 

Ändringsförslag  61 

Förslag till förordning 

Bilaga II – stycke 1 – led 4a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4a) Förändringar av fastigheters värde på 

grund av buller. 

 

Ändringsförslag  62 

Förslag till förordning 

Bilaga II – stycke 1 – led 4b (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4b) Påverkan på företags placering i 

närheten av flygplatser. 

 

Ändringsförslag  63 

Förslag till förordning 

Bilaga II – stycke 1 – led 4c (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4c) Inflytande på arbetsförhållandena på 

flygplatser. 

 

Ändringsförslag  64 

Förslag till förordning 

Bilaga II – stycke 1 – led 4d (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4d) Effekter på väg- och järnvägstrafiken. 

 

Ändringsförslag  65 

Förslag till förordning 

Bilaga II – stycke 1 – led 4e (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4e) Effekter på de externa kostnaderna. 

 

Ändringsförslag  66 

Förslag till förordning 

Bilaga II – stycke 2 – led 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3) Direkta, indirekta och katalytiska 

effekter på sysselsättningen 

3) Direkta och indirekta effekter på 

sysselsättningen, i synnerhet inom de 
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sektorer som berörs av flygtrafiken. 

Motivering 

Användningen av ordet ”katalytiska” gör att bara positiva sysselsättningseffekter kan 

bedömas. Även de negativa effekterna av en utvidgning av kapaciteten bör emellertid ingå i 

bedömningen av kostnadseffektiviteten, och därför föreslås det att ordet ”katalytisk” ska 

strykas. 
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