
 

 

P7_TA(2014)0412 

Wprowadzenie ograniczeń odnoszących się do poziomu hałasu w portach 

lotniczych Unii ***II 

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 

stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia zasad i procedur w odniesieniu do 

wprowadzenia ograniczeń działalności odnoszących się do poziomu hałasu w portach 

lotniczych Unii w ramach zrównoważonego podejścia oraz uchylającego dyrektywę 

2002/30/WE  (05560/2/2014 – C7-0133/2014– 2011/0398(COD)) 

 

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu (05560/2/2014 – 

C7-0133/2014), 

– uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione – na mocy Protokołu (nr 2) w sprawie 

stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez francuski Senat, niemiecki 

Bundesrat i holenderską Izbę Reprezentantów, w których stwierdzono, że projekt aktu 

ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości, 

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 

28 marca 2012 r.1, 

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 19 lipca 2012 r.2, 

– uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu3 dotyczące wniosku 

Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2011)0828), 

– uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając art. 72 Regulaminu, 

– uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Transportu 

i Turystyki (A7-0274/2014), 

1. zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu; 

2. przyjmuje do wiadomości oświadczenie Komisji załączone do niniejszej rezolucji; 

3. stwierdza, że akt ustawodawczy zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady; 

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady 

aktu ustawodawczego, zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

                                                 
1  Dz.U. C 181 z 21.6.2012, s. 173. 
2 Dz.U. C 277 z 13.9.2012, s. 110. 
3  Teksty przyjęte dnia 12.12.2012, P7_TA(2012)0496. 



 

 

Europejskiej; 

5. zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu ustawodawczego po 

sprawdzeniu, czy wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do 

przygotowania jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w 

porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady; 

6. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 

Komisji, a także parlamentom narodowym. 



 

 

ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ 

Oświadczenie Komisji w sprawie zmiany dyrektywy 2002/49/WE 

 

Komisja omawia z państwami członkowskimi załącznik II do dyrektywy 2002/49/WE (metody 

obliczania hałasu), mając na celu jego przyjęcie w najbliższych miesiącach. 

 

Opierając się na pracach, które Światowa Organizacja Zdrowia prowadzi obecnie nad 

metodami oceniania wpływu hałasu na zdrowie, Komisja zamierza zmienić załącznik III do 

dyrektywy 2002/49/WE (ocena wpływu na zdrowie, krzywe dawka – reakcja). 

 

 


