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POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

přijatý v prvním čtení dne 13. prosince 2022 

k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/..., kterým se zrušuje 
směrnice Rady 89/629/EHS

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 100 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru1,

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem2,

1 Stanovisko ze dne 26. října 2022 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
2 Postoj Evropského parlamentu ze dne 13. prosince 2022.
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vzhledem k těmto důvodům:

(1) Evropský parlament, Rada a Komise se v interinstitucionální dohodě ze dne 

13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů1 společně zavázaly 

k aktualizaci a zjednodušení právních předpisů Unie.

(2) Směrnice Rady 89/629/EHS2 stanovila, že letadla, která překročila příslušné normy 

pro emise hluku podle uvedené směrnice, mohla pokračovat provozu, pokud již tato 

letadla byla zapsána ve vnitrostátním registru některého členského státu. Uplatňovala 

však pravidlo o omezení dalších zápisů: nové zápisy těchto letadel nebyly po vstupu 

uvedené směrnice v platnost možné.

(3) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/93/ES3 zavedla postupné úplné 

ukončení provozu všech letadel, která nesplňovala příslušné normy pro emise hluku, 

včetně těch, na něž se dříve vztahovala směrnice 89/629/EHS, bez ohledu na to, zda 

byla zapsána ve vnitrostátním registru či nikoli. To vedlo k situaci, kdy dotčená 

letadla nesměla nadále létat ve vzdušném prostoru Unie a musela být odstraněna 

z vnitrostátních registrů členských států. 

(4) Směrnice 89/629/EHS je zastaralá a měla by tedy být zrušena,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

1 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.
2 Směrnice Rady 89/629/EHS ze dne 4. prosince 1989 o omezení emisí hluku civilních 

podzvukových proudových letadel (Úř. věst. L 363, 13.12.1989, s. 27). 
3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/93/ES ze dne 12. prosince 2006 o 

regulaci provozu letadel uvedených v části II kapitoly 3 svazku 1 přílohy 16 k Úmluvě o 
mezinárodním civilním letectví, druhé vydání (1988) (Úř. věst. L 374, 27.12.2006, s. 1).
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Článek 1

Směrnice 89/629/EHS se zrušuje.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku 

Evropské unie.

V ... dne

Za Evropský parlament Za Radu
předsedkyně předseda nebo předsedkyně


