
 

 

P7_TA(2014)0412 

Uvedba s hrupom povezanih omejitev obratovanja na letališčih Unije ***II 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. aprila 2014 o stališču Sveta v 

prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 

oblikovanju pravil in postopkov glede uvedbe s hrupom povezanih omejitev obratovanja 

na letališčih Unije v okviru uravnoteženega pristopa ter razveljavitvi Direktive 

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

 

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (05560/2/2014 – C7-0133/2014), 

– ob upoštevanju obrazloženih mnenj francoskega senata, nemškega zveznega sveta in 

nizozemske poslanske zbornice v okviru Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in 

sorazmernosti, v katerih izjavljajo, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom 

subsidiarnosti, 

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 28. marca 20121, 

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 19. julija 20122, 

– ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi3 o predlogu Komisije Evropskemu 

parlamentu in Svetu (COM(2011)0828), 

– ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju člena 72 Poslovnika, 

– ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za promet in turizem (A7-

0274/2014) 

1. odobri stališče Sveta v prvi obravnavi; 

2. je seznanjen z izjavo Komisije, priloženo tej resoluciji; 

3. ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta; 

4. naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše pravni akt na 

podlagi člena 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije; 

5. naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj potem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi 

postopki pravilno zaključeni, podpiše akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta 

da objaviti v Uradnem listu Evropske unije; 

                                                 
1  UL C 181, 21.6.2012, str. 173. 
2  UL C 277, 13.9.2012, str. 110. 
3  Sprejeta besedila, z dne 12.12.2012, P7_TA(2012)0496. 



 

 

6. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 

nacionalnim parlamentom. 

 



 

 

PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI 

Izjava Komisije o pregledu Direktive 2002/49/ES 

 

Komisija z državami članicami razpravlja o Prilogi II k Direktivi 2002/49/ES (metode za 

izračun ravni hrupa), da bi jo lahko v prihodnjih mesecih sprejeli. 

 

Komisija namerava na podlagi trenutnih prizadevanj SZO na področju metodologije za oceno 

zdravstvenih posledic vpliva hrupa pregledati Prilogo III k Direktivi 2002/49/ES (ocena 

zdravstvenih posledic, krivulje odmerek-učinek). 

 

 

 

 


