
 

 

P7_TA(2014)0412 

Az Unió repülőterein a zajvédelemmel összefüggő üzemeltetési korlátozások 

bevezetése a kiegyensúlyozott megközelítés jegyében ***II 

Az Európai Parlament 2014. április 16-i jogalkotási állásfoglalása a Tanács első 

olvasatbeli álláspontjáról az Unió repülőterein a zajvédelemmel összefüggő üzemeltetési 

korlátozások bevezetésére vonatkozó szabályok és eljárások megállapításáról a 

kiegyensúlyozott megközelítés jegyében és a 2002/30/EK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása tekintetében  

(05560/2/2014 – C7-0133/2014– 2011/0398(COD)) 

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (05560/2/2014 – C7-0133/2014), 

– tekintettel a francia szenátus, a német Bundesrat és a holland alsóház által a 

szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján 

előterjesztett, indokolt véleményekre, amelyek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem 

egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével, 

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. március 28-i véleményére1, 

– tekintettel a Régiók Bizottsága 2012. július 19-i véleményére2, 

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2011)0828) 

kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára3, 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére, 

– tekintettel eljárási szabályzata 72. cikkére, 

– tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására 

(A7-0274/2014), 

1. jóváhagyja a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontját; 

2. tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatát; 

3. megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták; 

4. utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikke (1) 

bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust; 

                                                 
1 HL C 181., 2012.6.21., 173. o. 
2 HL C 277., 2012.9.13., 110. o. 
3 Elfogadott szövegek, 2012.12.12., P7_TA(2012)0496. 



 

 

5. utasítja főtitkárát, hogy – annak ellenőrzése után, hogy valamennyi eljárás rendben 

lezajlott – írja alá a jogalkotási aktust, továbbá a Tanács főtitkárával egyetértésben 

intézkedjék az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételéről; 

6. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 

valamint a nemzeti parlamenteknek. 



 

 

MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ 

A Bizottság nyilatkozata a 2002/49/EK irányelv felülvizsgálatáról 

 

A Bizottság megbeszéléseket folytat a tagállamokkal a 2002/49/EK irányelv II. mellékletéről (a 

zajmutatók kiszámításának módszerei), annak az elkövetkezendő hónapok során történő 

elfogadása céljából. 

 

A WHO által a zajhatások egészségügyi vonatkozásainak értékelésére vonatkozó módszerekről 

jelenleg folytatott munka alapján a Bizottság felül szándékozik vizsgálni a 2002/49/EK irányelv 

III. mellékletét (az egészségügyi hatások becslése, dózis-válasz görbék). 

 


