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RÉSZÉRE

(21/2012)

Tárgy: A Francia Köztársaság Szenátusának indokolással ellátott véleménye az Unió 
repülőterein a zajvédelemmel összefüggő üzemeltetési korlátozások bevezetésére 
vonatkozó szabályok és eljárások megállapításáról a kiegyensúlyozott 
megközelítés jegyében és a 2002/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatról
(COM(2011)0828 – C7-0456/2011 – 2011/0398(COD))

A szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkének 
megfelelően a nemzeti parlamentek a jogalkotási aktus tervezetének továbbításától számított 
nyolc héten belül indokolással ellátott véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a Tanács 
és a Bizottság elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott 
tervezetet nem tartják összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével.

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben 
tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság.

Tájékoztatásképpen mellékletben közöljük a francia Szenátusnak a fentebb megjelölt 
javaslatról szóló, indokolással ellátott véleményét.
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SZENÁTUS
____

2012. február 7. 2011–2012-ES RENDES ÜLÉS

EURÓPAI ÁLLÁSFOGLALÁS

INDOKOLÁSSAL ELLÁTOTT VÉLEMÉNNYEL

az Unió repülőterein a zajvédelemmel összefüggő üzemeltetési korlátozások bevezetésére 
vonatkozó szabályok és eljárások megállapításáról a kiegyensúlyozott megközelítés 
jegyében és a 2002/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (E 6916) 
szubszidiaritás elvével való összeegyeztethetőségéről

A Pénzügyi Bizottság lentebb olvasható állásfoglalásra irányuló javaslatát a Szenátus eljárási 
szabályzata 73g. cikke negyedik és ötödik albekezdésének értelmében a Szenátus 
állásfoglalásaként elfogadták:

_________________________________________________

Lásd az alábbi számokat:

Szenátus: 255 és 314 (2011–2012)

A rendeletre irányuló javaslat (E 6916) 10. cikke értelmében az Európai Bizottság a 
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végrehajtás előtt, korlátozott időre felfüggesztheti a valamely repülőteret érintő, 
zajvédelemmel összefüggő üzemeltetési korlátozásokra vonatkozó nemzeti határozatot, 
ideértve azon eseteket is, amelyekben az ügy vagy a fellebbezés folyamatban van.

Tekintettel az Alkotmány 88-6. cikkére,

a szenátus az alábbi megállapításokat teszi:

– E szöveg célja azon eljárások harmonizálása, amelyek lehetővé teszik az egyes illetékes 
nemzeti hatóságok számára, hogy valamely repülőtérre vonatkozóan zajvédelemmel 
összefüggő üzemeltetési korlátozásokkal járó intézkedést fogadjanak el. E lépés azzal 
indokolható, hogy elkerüli a verseny torzulását, és az Unión belüli légi közlekedés szereplői 
számára nagyobb kiszámíthatóságot biztosít.

- E harmonizációra ugyanakkor a „kiegyensúlyozott megközelítés” keretében kerül sor, 
amelyet a rendeletre irányuló javaslat a következőképpen határoz meg: „az a módszer, 
amellyel elérhető a rendelkezésre álló intézkedések – nevezetesen a légijárművek okozta 
zajoknak a zaj forrásánál történő csökkentése, a földhasználatot érintő szabályozási tervezés 
és a földhasználat kezelése, a zajcsökkentő repülési eljárások és a repülési korlátozások –
következetes értelmezése annak érdekében, hogy a zajproblémát a lehető 
legköltséghatékonyabban kezeljék az egyes repülőterek egyedi sajátosságainak megfelelően”:

- Ez a Bizottság által védelmezett kiegyensúlyozott megközelítés tiszteletben tartja a 
szubszidiaritás elvét. Ugyanis valóban a nemzeti hatóságok tudják a legjobban meghatározni 
az adott közös keretek között legmegfelelőbb korlátozásokat.

- Ezzel összefüggésben a rendeletre irányuló javaslat 10. cikke által az Európai Bizottság 
számára biztosított felügyeleti jog felborítja ezt az egyensúlyt. Lehetővé tenné az Európai 
Bizottság számára, hogy a klasszikus eljárást felülbírálja.

- E felügyeleti jogkört semmilyen rendkívüli körülmény sem indokolja. Az Európai 
Bizottság a korlátozások jogszerűségével kapcsolatos egyszerű gyanú esetén is élhetne vele. 
Ugyanakkor az Európai Unióról szóló szerződés a szubszidiaritás és a lojális együttműködés 
elve értelmében a tagállamokra rója az európai jogszabályok végrehajtásának felelősségét. A 
jelen esetben semmi sem indokolja az ezen elvtől való eltérést.

A szenátus véleménye szerint ezért az európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslat (E 6906) 10. cikke jelenlegi formájában nem felel meg az Európai Unióról szóló 
szerződés 5. cikkének és az e szerződéshez csatolt 2. számú jegyzőkönyvnek.

Szenátusi állásfoglalásként elfogadva: 2012. február 7-én.

Az elnök,

Aláírás: Jean-Pierre BEL
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