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(21/2012)

Tema: Prancūzijos Respublikos Senato pagrįsta nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo pagal darnųjį metodą nustatomos su 
triukšmu susijusių naudojimo apribojimų taikymo Sąjungos oro uostuose taisyklės 
ir procedūros ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2002/30/EB
(COM(2011)0828 – C7-0456/2011 – 2011/0398(COD))

Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 
nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo teisėkūros prodedūra priimamo  akto 
projekto pateikimo gali pareikši Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams 
pagrįstą nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka 
subsidiarumo principo.

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles Teisės reikalų komitetas atsakingas už 
subsidiarumo principo laikymąsi.

Pridedama susipažinti Prancūzijos Respublikos Senato pagrįsta nuomonė dėl minėto 
pasiūlymo.
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PRIEDAS

Nr. 66

SENATAS
____

2012 m. vasario 7 d. 2011–2012 m. EILINĖ SESIJA

REZOLIUCIJA EUROPOS KLAUSIMAIS,

KURIOJE PATEIKIAMA PAGRĮSTA NUOMONĖ

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo pagal darnųjį metodą 
nustatomos su triukšmu susijusių naudojimo apribojimų taikymo Sąjungos oro uostuose 
taisyklės ir procedūros ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2002/30/EB (E 6916) atitikties subsidiarumo principui

Remiantis Senato darbo tvarkos taisyklių 73g straipsnio 4 ir 5 dalimis Senato rezoliucija 
priimta pagal Ekonomikos komiteto rezoliucijos pasiūlymą; rezoliucijos turinys pateikiamas 
toliau.

_________________________________________________

žr. numerius:

Senatas: 255 ir 314 (2011–2012),

Pasiūlymo dėl reglamento (E 6916) 10 straipsnyje numatoma, kad Europos Komisija gali 
neribotam laikui sustabdyti nacionalinį sprendimą dėl oro uosto naudojimo apribojimo, 
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susijusio su keliamu triukšmu, įskaitant atvejus, kai nagrinėjama apeliacija.

Atsižvelgdamas į Konstitucijos 88-6 straipsnį,

Senatas pateikia šias pastabas.

– Šio pasiūlymo tikslas yra suderinti procedūras, pagal kurias kiekviena kompetentinga 
nacionalinė valdžios institucija galėtų priimti priemones dėl oro uosto naudojimo apribojimo 
dėl keliamo triukšmo. Šis žingsnis vykdomas siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų ir 
oro transporto subjektams Sąjungoje suteikti geresnes nuspėjamumo galimybes.

– Tačiau šis suderinimas vykdomas taikant „darnųjį metodą“, kuris pasiūlyme dėl
reglamento apibrėžiamas kaip „metodas, kurį naudojant įvairios galimos priemonės, kaip 
antai: orlaivio triukšmo mažinimas šaltinyje, žemėtvarkos planavimas ir valdymas, su 
skrydžiu susijusios triukšmo mažinimo priemonės ir naudojimo apribojimai, nuosekliai 
apsvarstomos siekiant triukšmo problemą spręsti konkrečiam oro uostui ekonomiškiausiu 
būdu“;

– Šiuo darniuoju metodu, kurį gina Europos Komisija, laikomasi subsidiarumo principo. 
Nacionalinės institucijos iš tiesų yra tinkamiausios tam, kad nustatyti geriausiai pritaikytus 
apribojimus pagal tikslią bendrą sistemą.

– Šiuo atveju teise tikrinti, kuri pasiūlymo dėl reglamento 10 straipsnyje suteikiama Europos 
Komisijai, ši pusiausvyra pažeidžiama. Pagal šį straipsnį Europos Komisijai leidžiama apeiti 
įprastą procedūrą.

– Ši teisė tikrinti nėra pagrįsta jokiais ypatingais motyvais. Europos Komisija galėtų ja 
pasinaudoti esant tik paprastoms abejonėms dėl apribojimų teisėtumo. Tačiau pagal Europos 
Sąjungos sutartį laikantis subsidiarumo ir lojalaus bendradarbiavimo principų atsakomybė už 
Europos teisės aktų įgyvendinimą visų pirma suteikiama valstybėms narėms. Pagal ją, šio 
principo nesilaikymas jokiu būdu nėra pateisinamas,

Todėl Senatas mano, kad reglamento pasiūlymo (E 6916) 10 straipsnio dabartinė redakcija 
neatitinka Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnio ir prie šios Sutarties pridėto Protokolo 
Nr. 2.

Senato rezoliucija priimta 2012 m. vasario 7 d.

Pirmininkas

Parašas: Jean-Pierre BEL


