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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по правни въпроси

8.2.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
(21/2012)

Относно: Мотивирано становище от Сената на Френската република относно 
предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 
определянето на правила и процедури за въвеждането на свързани с шума 
експлоатационни ограничения на летищата в Съюза в рамките на 
балансирания подход и за отмяна на Директива 2002/30/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета 
(COM(2011)0828 – C7-0456/2011 – 2011/0398(COD))

Съгласно член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и на пропорционалност, всеки национален парламент може в срок от 
осем седмици от датата на предаване на проект на законодателен акт да изпрати на 
председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията мотивирано 
становище, в което излага причините, поради които счита, че въпросният проект не е 
съобразен с принципа на субсидиарност.

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент, комисията по правни 
въпроси отговаря за въпросите, свързани със спазването на принципа на субсидиарност.

Приложено за сведение е мотивираното становище от Сената на Френската република, 
относно горепосоченото предложение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 66

СЕНАТ
____

7 февруари 2012 г. РЕДОВНА СЕСИЯ 2011–2012 г.

ЕВРОПЕЙСКО РЕШЕНИЕ

ОТНОСНО МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ

относно съответствието с принципа на субсидиарност на предложението за 
регламент на Европейския парламент и на Съвета относно определянето на правила
и процедури за въвеждането на свързани с шума експлоатационни ограничения на 
летищата в Съюза в рамките на балансирания подход и за отмяна на Директива 
2002/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (E 6916).

С решение на Сената съгласно член 73ж, параграфи 4 и 5 от Правилника на Сената се 
одобрява предложение за решение на комисията по икономически въпроси със 
следното съдържание:

_________________________________________________

Вж. №:

Сенат: 255 и 314 (2011–2012 г.).
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Член 10 от предложението за регламент (E 6916) предвижда, че Европейската комисия 
може временно да преустанови, преди неговото прилагане и за неограничен срок, 
действието на национално решение за свързано с шума експлоатационно ограничение 
на дадено летище, включително в случай на текуща процедура за обжалване.

Като взе предвид член 88-6 от Конституцията,

Сенатът представя следните забележки:

– Текстът има за цел да хармонизира процедурите, позволяващи на националните 
компетентни органи да приемат мерки за експлоатационни ограничения във връзка с 
шума на дадено летище. Това е основателно с цел да се предотвратяват нарушения на 
конкуренцията и да се предложи на участниците във въздушния транспорт в Съюза по-
добра предвидимост.

- Хармонизацията обаче се осъществява в рамките на „балансиран подход“, който 
предложението за регламент определя като „метод, при който кръгът от налични 
мерки, а именно намаляване на шума от въздухоплавателни средства при източника, 
планиране и управление на използването на територията, работни процедури и 
експлоатационни ограничения за намаляване на шума, се разглежда по последователен 
начин с оглед справяне с проблема с шума по най-рентабилен начин, като се вземат 
предвид условията на всяко летище“.

- Защитаваният от Европейската комисия балансиран подход спазва принципа на 
субсидиарност. Действително, националните органи са в най-благоприятно положение 
за определянето на възможно най-подходящи ограничения при спазването на конкретна 
обща рамка.

- В този контекст правото на надзор, което се предоставя на Европейската комисия с 
член 10 от предложението за регламент, нарушава това равновесие. То би позволило на 
Европейската комисия да заобикаля обичайната процедура.

- Правото на надзор не е обосновано от никакви извънредни основания. Европейската 
комисия би могла да го използва в случай на обикновени съмнения относно 
законосъобразността на ограниченията. Договорът за Европейския съюз обаче, в 
съответствие с принципите на субсидиарност и лоялно сътрудничество, предоставя на 
държавите членки основната отговорност за прилагането на европейското 
законодателство. В конкретния случай няма основания за дерогация от този принцип.

Следователно Сенатът счита, че член 10 от предложението за регламент (E 6916) не е в 
съответствие, в настоящия си вид, с член 5 от Договора за Европейския съюз и 
протокол № 2 към него.

Прието решение на Сената от 7 февруари 2012 г.

Председател,
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Подпис: Jean-Pierre BEL


