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PR_COD_2app

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

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av 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 
(05560/2/2014 – C7-0133/2014 – 2011/0398(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (05560/2/2014 – 
C7-0133/2014),

– med beaktande av de motiverade yttranden från den franska senaten, det tyska 
förbundsrådet och den nederländska andra kammaren 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 Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 
28 mars 20121,

– med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 19 juli 20122,

– med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet3, en behandling 
som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2011)0828),

– med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 72 i arbetsordningen,

– med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för transport och 
turism (A7-0274/2014).

1. Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalande, som bifogas denna resolution.

3. Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets 
ståndpunkt.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande 
underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt.

1 EUT C 181, 21.6.2012, s. 173.
2 EUT C 277, 13.9.2012, s. 110.
3 Antagna texter från sammanträdet 12.12.2012, P7_TA(0496)2012.
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5. Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla 
förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets 
generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

6. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.
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BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Uttalande från kommissionen om översynen av direktiv 2002/49/EG

Kommissionen diskuterar för närvarande bilaga II till direktiv 2002/49/EG (metoder för att 
beräkna buller) med medlemsstaterna så att direktivet kan antas under de närmaste 
månaderna.

Med utgångspunkt i det arbete WHO för närvarande utför beträffande metoderna för att 
bedöma bullrets effekter på hälsan avser kommissionen att se över bilaga III till direktiv 
2002/49/EG (bedömning av effekterna på hälsan, dosresponskurvor).
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MOTIVERING

Förordningen harmoniserar, förtydligar och stärker ytterligare de gemensamma reglerna för 
hur beslut ska fattas angående bullerrelaterade driftsrestriktioner vid flygplatser i EU, till 
exempel förbud mot nattflygningar. Reglerna, som bygger på principer som fastställts av 
Internationella civila luftfartsorganisationen och som betecknas ”väl avvägd strategi”, 
behandlar särskilt utvärderingen och hanteringen av buller från luftfartyg och är avsedda att ta 
fram de mest kostnadseffektiva lösningarna för hantering av buller från luftfartyg vid varje 
enskild flygplats. Förordningen gäller enbart större flygplatser med över 50 000 civila 
flygresor per år och fastställer inte några särskilda bullertrösklar, utan dessa faller fortfarande 
inom de nationella eller lokala myndigheternas behörighetsområde.

På initiativ av Europaparlamentet behåller de lokala myndigheterna sina befogenheter att 
besluta om bullerrelaterade åtgärder vid flygplatser, till exempel förbud mot nattflygningar. 
Kommissionen har, genom ändringen av direktiv 2002/49/EG om omgivningsbuller, tvingats 
att ta itu med de hälsorelaterade aspekterna av flygplansbuller. Parlamentets mål har i stor 
utsträckning tillmötesgåtts i förhandlingarna med rådet och kommissionen.

Efter det att parlamentet hade antagit sin ståndpunkt vid första behandlingen 
den 12 november 2012 hölls de informella förhandlingarna den 14 och den 27 januari 2014 i 
syfte att nå en tidig överenskommelse vid andra behandlingen. Den text som utgjorde 
resultatet av förhandlingarna godkändes av utskottet för transport och turism den 11 februari 
2014. Efter språkjuridisk granskning antog rådet sin ståndpunkt vid första behandlingen, och 
bekräftade därmed överenskommelsen, den 24 mars 2014.

Utskottet för transport och turism rekommenderar att rådets ståndpunkt vid första 
behandlingen och kommissionens uttalande om ändringen av direktiv 2002/49/EG godkänns 
utan ändringar. Uttalandet ska offentliggöras tillsammans med den slutliga lagstiftningsakten.
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ÄRENDETS GÅNG

Titel Införande av driftsrestriktioner av bullerskäl vid flygplatser i unionen 
inom ramen för en “god avvägning”
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