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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Õiguskomisjon

8.2.2012

TEATIS LIIKMETELE
(21/2012)

Teema: Prantsusmaa Senati põhjendatud arvamus ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus müraga seotud käitamispiirangute eeskirjade ja 
korra kehtestamise kohta liidu lennuväljadel tasakaalustatud lähenemisviisi 
raames ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/30/EÜ kehtetuks 
tunnistamise kohta
(COM(2011)0828 – C7-0456/2011 – 2011/0398(COD))

Vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 
artiklile 6 võib iga liikmesriigi parlament kaheksa nädala jooksul alates seadusandliku akti 
eelnõu edastamise kuupäevast saata Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile 
ning nõukogu eesistujale põhjendatud arvamuse selle kohta, miks kõnealune eelnõu ei vasta 
tema arvates subsidiaarsuse põhimõttele.

Euroopa Parlamendi kodukorra kohaselt vastutab subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest 
õiguskomisjon.

Teavitamise eesmärgil on teatisele lisatud Prantsusmaa Senati põhjendatud arvamus eelpool 
nimetatud ettepaneku kohta.
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SENAT
____

7. veebruar 2012 KORRALINE ISTUNG 2011–2012

EUROOPA RESOLUTSIOON

PÕHJENDATUD ARVAMUSEGA

subsidiaarsuse põhimõtte järgimise kohta ettepanekus võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus müraga seotud käitamispiirangute eeskirjade ja korra kehtestamise
kohta liidu lennuväljadel tasakaalustatud lähenemisviisi raames ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/30/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (E6916).

Kodukorra artikli 73 g lõigete 4 ja 5 kohaselt esitab senat majanduskomisjoni ettepaneku 
alusel järgmise resolutsiooni ettepaneku:

_________________________________________________

Vt numbreid:

Senat: 255 ja 314 (2011–2012).

Määruse ettepaneku (E 6916) artikliga 10 nähakse ette, et komisjon võib liikmesriigi otsuse 
lennuvälja müraga seotud käitamispiirangu kohta enne selle rakendamist ja määramata ajaks 
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peatada, muu hulgas poolelioleva apellatsioonimenetluse korral.

Võttes arvesse põhiseaduse artiklit 88-6,

esitab senat järgmised tähelepanekud:

– Asjaomase teksti eesmärk on ühtlustada menetlused, mis võimaldavad liikmesriikide 
pädevatel ametiasutustel võtta meetmeid lennuvälja käitamise piiramiseks müra tõttu. 
Ühtlustamisega püütakse vältida konkurentsi moonutamist ja tagada liidu õhutranspordi 
ettevõtjatele tegevuse parem prognoositavus.

– Ühtlustamine toimub siiski „tasakaalustatud lähenemisviisi” raames, mida määruse 
ettepanekus määratletakse kui meetodit, mille kohaselt olemasolevaid meetmeid, nimelt 
õhusõiduki müra vähendamist tekkekohal, maakasutuse planeerimist ja korraldamist, müra 
vähendavaid töömeetodeid ja käitamispiiranguid, võetakse arvesse järjepidevalt eesmärgiga 
lahendada müraprobleem igal lennuväljal majanduslikult kõige tasuvamal viisil.

– See komisjoni toetatav tasakaalustatud lähenemisviis on subsidiaarsuse põhimõttega 
kooskõlas. Riiklikud ametiasutused suudavad kõige paremini määrata selget ühist raamistikku 
järgides kindlaks sobivaimad piirangud.

– Seda arvesse võttes rikuks määruse ettepaneku artikliga 10 komisjonile antav 
kontrolliõigus kõnealust tasakaalu. See võimaldaks komisjonil tavapärasest menetlusest 
mööda hiilida.

– Kõnealusel kontrolliõiguse andmisel ei ole mingit erilist põhjust. Komisjon saaks seda 
kasutada olukorras, kus lihtsalt kaheldakse piirangute õiguspärasuses. Euroopa Liidu leping 
jätab lojaalse koostöö ja subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt ELi õigusaktide rakendamise 
esmase ülesandena liikmesriikidele. Miski ei õigusta sel juhul asjaomasest põhimõttest erandi 
tegemist.

Seetõttu on senat seisukohal, et määruse ettepaneku (E 6916) artikkel 10 ei ole praeguses 
sõnastuses kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikliga 5 ega sellele lisatud protokolliga nr 2.

Senati 7. veebruari 2012. aasta resolutsioon.

President

Allkiri: Jean-Pierre BEL


