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STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA

sprejeto v prvi obravnavi 13. decembra 2022 

z namenom sprejetja Sklepa (EU) 2022/... Evropskega parlamenta in Sveta o 
razveljavitvi Direktive Sveta 89/629/EGS

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 100(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora1, 

po posvetovanju z Odborom regij, 

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom2,

1 Mnenje z dne 26. oktobra 2022 (še ni objavljeno v Uradnem listu).
2 Stališče Evropskega parlamenta z dne 13. decembra 2022.
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ob upoštevanju naslednjega:

(1) Evropski parlament, Svet in Komisija so v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. 

aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje1 potrdili skupno zavezo za posodobitev in 

poenostavitev zakonodaje Unije.

(2) Direktiva Sveta 89/629/EGS2 je določala, da so se letala, ki so presegala ustrezne 

standarde glede emisije hrupa na podlagi navedene direktive, uporabljala še naprej, 

če so že bila vpisana v nacionalni register države članice. Vendar pa ni dovoljevala 

novih vpisov: novi vpisi takih letal niso bili več možni možni po začetku veljavnosti 

navedene direktive.

(3) Z Direktivo 2006/93/ES Evropskega parlamenta in Sveta3 je bila uvedena popolna 

postopna odprava uporabe vseh letal, ki niso izpolnjevala ustreznih standardov glede 

emisije hrupa, vključno s tistimi, ki so bila prejzajeta v Direktivi 89/629/EGS, ne 

glede na to, ali so bila registrirana ali ne. To je privedlo do razmer, ko zadevna letala 

niso smela več leteti v zračnem prostoru Unije in jih je bilo treba izpisati iz 

nacionalnih registrov držav članic. 

(4) Direktiva 89/629/EGS je zato zastarela in bi jo bilo zato treba razveljaviti –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

1 UL L 123, 12.5.2016, str. 1.
2 Direktiva Sveta 89/629/EGS z dne 4. decembra 1989 o omejevanju hrupa civilnih 

podzvočnih reaktivnih letal (UL L 363, 13.12.1989, str. 27). 
3 Direktiva 2006/93/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o 

reguliranju uporabe letal, ki jo ureja del II poglavja 3 zvezka 1 Priloge 16 h Konvenciji 
o mednarodnem civilnem letalstvu, druga izdaja (1988) (UL L 374, 27.12.2006, str. 1).
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Člen 1

Direktiva 89/629/EGS se razveljavi.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V ...,

Za Evropski parlament Za Svet

predsednica predsednik/predsednica


