
 

 

P7_TA(2014)0412 

Införande av driftsrestriktioner av bullerskäl vid flygplatser i unionen ***II 

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 april 2014 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(2012)0496. 



 

 

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. 



 

 

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). 

 

 


