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Asia: Ranskan senaatin perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi tasapainoisen lähestymistavan mukaista meluun liittyvien 
toimintarajoitusten asettamista unionin lentoasemilla koskevista säännöistä ja 
menettelyistä ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/30/EY 
kumoamisesta
(COM(2011)0828 – C7-0456/2011 – 2011/0398(COD))

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 olevan 
6 artiklan mukaisesti kukin kansallinen parlamentti voi kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskeva esitys on toimitettu, antaa 
Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja komission puheenjohtajille perustellun 
lausunnon syistä, joiden perusteella se arvioi, että kyseessä oleva esitys ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen.

Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen 
liittyvät asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan.

Jäsenille lähetetään tiedoksi Ranskan senaatin perusteltu lausunto edellä mainitusta 
ehdotuksesta.



PE480.873v01-00 2/3 CM\891684FI.doc

FI

LIITE

N:o 66

RANSKAN SENAATTI
____

7. helmikuuta 2012 ISTUNTOKAUSI 2011-2012

EUROOPPALAINEN PÄÄTÖSLAUSELMA

PERUSTELLUSTA LAUSUNNOSTA

Ranskan senaatin perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetukseksi tasapainoisen lähestymistavan mukaista meluun liittyvien toimintarajoitusten 
asettamista unionin lentoasemilla koskevista säännöistä ja menettelyistä ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/30/EY kumoamisesta (E 6916).

Työjärjestyksensä 73 g artiklan 4 ja 5 alakohdan mukaisesti senaatti on hyväksynyt seuraavan 
talousvaliokunnan esittämän päätöslauselmaehdotuksen:

_________________________________________________

Ks.numerot:

Senaatti: 255 ja 314 (2011-2012).

Asetusehdotuksen (E 6916) 10 artiklassa säädetään, että komissio voi tarkistaa lentoaseman 
meluun liittyvää toimintarajoitusta koskevan kansallisen päätöksen ennen sen 
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täytäntöönpanoa ja keskeyttää sen täytäntöönpanon rajoittamaksi ajaksi, myös käynnissä 
olevan muutoksenhakumenettelyn aikana.

Ottaen huomioon perustuslain 88-6 pykälän

senaatti esittää seuraavat huomautukset:

– Tämän tekstin tavoitteena on yhdenmukaistaa menettelyt, joiden avulla toimivaltaiset 
kansalliset viranomaiset voivat hyväksyä lentoaseman meluun liittyviä toimintarajoituksia 
koskevia toimenpiteitä. Näin pyritään välttämään kilpailun vääristyminen ja tarjoamaan 
unionin ilmailuliikenteen toimijoille paremmin ennustettavat toimintaedellytykset.

– Tämä yhdenmukaistaminen tapahtuu kuitenkin "tasapainoisen lähestymistavan" puitteissa, 
joka asetuksessa määritellään menetelmäksi, "jossa käytettävissä olevia eri toimenpiteitä, 
jotka ovat ilma-alusten melun vähentäminen sen lähteellä, maankäytön suunnittelu ja 
hallinta, melua vähentävät lentomenetelmät ja toimintarajoitukset, tarkastellaan 
johdonmukaisella tavalla ja pyritään käsittelemään meluongelmaa kustannustehokkaimmalla 
tavalla lentoasemakohtaisesti".

– Tämä komission ajama tasapainoinen lähestymistapa on toissijaisuusperiaatteen mukainen. 
Kansalliset viranomaisethan pystyvät parhaiten määrittämään sopivimmat rajoitukset tarkkoja
yhteisiä puitteita noudattaen.

– Tähän liittyen asetusehdotuksen 10 artiklassa komissiolle myönnetty tarkistamisoikeus 
rikkoo tämän tasapainon. Komissio voisi sen avulla kiertää normaalin menettelyn.

– Tätä tarkistamisoikeutta ei perustella millään poikkeuksellisella syyllä. Komissio voisi 
käyttää sitä tapauksissa, joissa vain epäillään rajoitusten laillisuutta. Mutta Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen mukaan vilpittömän yhteistyön periaatteen ja 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti unionin lainsäädännön täytäntöönpano kuuluu 
ensisijaisesti jäsenvaltioille. Tässä tapauksessa ei voida mitenkään perustella poikkeamista 
tästä periaatteesta.

Tällä perusteella senaatti katsoo, että nykyisessä sanamuodossaan asetusehdotuksen (E 6916) 
10 artikla ei ole Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan ja kyseiseen sopimukseen 
liitetyn pöytäkirjan N:o 2 mukainen.

Senaatin päätöslauselma, 7. helmikuuta 2012.

Puhemies

Allekirjoitus: Jean-Pierre BEL


