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SDĚLENÍ ČLENŮM
(21/2012)

Věc: Odůvodněné stanovisko Senátu Francouzské republiky týkající se návrhu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o pravidlech a postupech pro zavedení provozních 
omezení ke snížení hluku na letištích Unie v rámci vyváženého přístupu, kterým 
se zrušuje směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/30/ES
(COM(2011)0828 – C7-0456/2011 – 2011/0398(COD))

Podle článku 6 protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality může každý 
vnitrostátní parlament ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu legislativního aktu 
zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko uvádějící, 
proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity.

Podle jednacího řádu Evropského parlamentu je za dodržování zásady subsidiarity odpovědný 
Výbor pro právní záležitosti.

V příloze naleznete pro vaši informaci odůvodněné stanovisko francouzského Senátu týkající 
se výše uvedeného návrhu.
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PŘÍLOHA

č. 66

SENÁT
____

dne 7. února 2012 ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ, 2011–2012

EVROPSKÉ USNESENÍ,

JEHOŽ PŘEDMĚTEM JE ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO

k souladu návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o pravidlech a postupech pro
zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích Unie v rámci vyváženého 
přístupu, kterým se zrušuje směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/30/ES, se 
zásadou subsidiarity ((E 6916).

Usnesením Senátu podle článku 73g odstavců 4 a 5 jednacího řádu Senátu se stal návrh 
usnesení hospodářského výboru v tomto znění:

_________________________________________________

Viz jednací čísla:

Senát: 255 a 314 (2011–2012).

Článek 10 návrhu nařízení (E 6916) stanoví, že Evropská komise může – před zahájením jeho 
uplatňování a na neomezenou dobu – dočasně pozastavit platnost vnitrostátního rozhodnutí, 
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jímž se zavádí provozní omezení daného letiště z důvodu hluku, a to i v případě, kdy proti 
tomuto rozhodnutí již bylo podáno odvolání.

S ohledem na článek 88-6 Ústavy,

Senát vznáší následující připomínky:

– Cílem tohoto předpisu je harmonizovat postupy, jimiž každý příslušný vnitrostátní orgán 
přijímá opatření zavádějící provozní omezení letiště z důvodu hluku. Smyslem tohoto 
přístupu je zabránit narušení hospodářské soutěže a posílit předvídatelnost pro subjekty činné 
v letecké dopravě v EU.

– Tato harmonizace se však provádí za použití „vyváženého přístupu“, který návrh nařízení 
definuje jako „metodu, podle níž se škála možných opatření, tj. snížení hluku letadel u zdroje, 
územní plánování a správa pozemků, provozní postupy a provozní omezení pro zmírnění 
hluku, systematicky posuzuje za účelem řešení problému hluku nejrentabilnějším způsobem 
podle situace na jednotlivých letištích“.

– Tento vyvážený přístup, který hájí Evropská komise, je v souladu se zásadou subsidiarity. 
Právě vnitrostátní orgány jsou totiž nejlépe schopny stanovit ta nejvhodnější omezení 
a současně dodržet přesně stanovený společný rámec.

– V této souvislosti kontrolní pravomoc, kterou článek 10 návrhu nařízení svěřuje Evropské 
komisi, narušuje tuto rovnováhu. Tento článek by Evropské komisi umožnil obejít řádný 
postup.

– Tato kontrolní pravomoc není podložena žádnými výjimečnými důvody. Evropská komise 
by ji mohla uplatnit v případě pouhých pochybností o zákonnosti daných omezení. Smlouva 
o Evropské unii však v souladu se zásadami subsidiarity a loajální spolupráce ponechává 
primární odpovědnost za provádění evropských právních předpisů členským státům. A 
v daném případě není důvod zavádět výjimku z této zásady.

V důsledku toho se Senát domnívá, že článek 10 návrhu nařízení (E 6916) není ve svém 
současném znění v souladu s článkem 5 Smlouvy o Evropské unii a s protokolem č. 2 
připojeným k této smlouvě.

Přijato jako usnesení Senátu dne 7. února 2012.

předseda

podpis: Jean-Pierre BEL


