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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM
(21/2012)

Temats: Francijas Senāta pamatots atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulai par noteikumiem un procedūrām attiecībā uz tādu ekspluatācijas 
ierobežojumu, kas saistīti ar troksni, ieviešanu Savienības lidostās, izmantojot 
līdzsvarotu pieeju, un par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/30/EK 
atcelšanu
(COM(2011)0828 – C7-0456/2011 – 2011/0398(COD))

Saskaņā ar 6. pantu Protokolā Nr. 2 par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa 
piemērošanu dalībvalstu parlamenti astoņu nedēļu laikā pēc leģislatīva akta projekta 
iesniegšanas var vērsties pie Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētāja(-as) ar 
pamatotu atzinumu, kurā izklāstīti iemesli, kāpēc, viņuprāt, attiecīgais projekts neatbilst 
subsidiaritātes principam.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošanas jautājumi ir 
Juridiskās komitejas kompetencē.

Jūsu informācijai pielikumā pievienots Francijas Senāta pamatots atzinums par minēto 
priekšlikumu.
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PIELIKUMS

Nr. 66

SENĀTS
____

2012. gada 7. februārī KĀRTĒJĀ SESIJA (2011.–2012. g.)

EIROPAS REZOLŪCIJA,

PAR KURU SNIEGTS PAMATOTS ATZINUMS

par priekšlikuma Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par noteikumiem un
procedūrām attiecībā uz tādu ekspluatācijas ierobežojumu, kas saistīti ar troksni,
ieviešanu Savienības lidostās, izmantojot līdzsvarotu pieeju, un par Eiropas Parlamenta
un Padomes Direktīvas 2002/30/EK atcelšanu (E 6916) atbilstību subsidiaritātes 
principam.

Ekonomikas komisijas rezolūcijas priekšlikums, kura saturs ir izklāstīts turpmāk, ir kļuvis par 
Senāta rezolūciju saskaņā ar Senāta Reglamenta 73.g panta 4. un 5. daļu.

_________________________________________________

Skat. Nr.:

Senāts: 255 un 314 (2011.–2012. g.).

Regulas priekšlikuma (E 6916) 10. pants paredz, ka Eiropas Komisija varētu atlikt valsts 
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lēmumu par lidostas ekspluatācijas ierobežojumiem, kas saistīti ar troksni, pirms tā 
īstenošanas un uz nenoteiktu laiku, tostarp gadījumā, ja tiktu izskatīta pārsūdzība.

Ņemot vērā Konstitūcijas 88-6. pantu,

Senāts izsaka šādas piezīmes:

– Šī dokumenta mērķis ir saskaņot procedūras, kas katrai kompetentajai valsts varas iestādei 
sniedz iespēju pieņemt lidostas ekspluatācijas ierobežošanas pasākumus trokšņa dēļ. Šāda 
rīcība ir pamatota nolūkā izvairīties no konkurences kropļošanas un piedāvāt labāku 
paredzamību gaisa transporta nozares dalībniekiem Savienībā.

- Tomēr minētā saskaņošana norisinās, izmantojot „līdzsvarotu pieeju”, kas regulas 
priekšlikumā definēta kā „metode, saskaņā ar kuru pieejamo pasākumu klāsts, proti, gaisa 
kuģu izraisītā trokšņa samazināšana tā rašanās vietā, zemes izmantošanas plānošana un 
pārvaldība, trokšņa mazināšanas procedūras un ekspluatācijas ierobežojumi, ir atbilstīgi 
aplūkots, risinot trokšņa problēmu izmaksu ziņā efektīvākajā veidā katrā lidostā atsevišķi”.

- Šī līdzsvarotā pieeja, ko atbalsta Eiropas Komisija, ievēro subsidiaritātes principu. Valsts 
varas iestādes atrodas vislabākajā pozīcijā, lai spētu noteikt vispiemērotākos ierobežojumus, 
ievērojot precīzu kopējo sistēmu.

- Šajā kontekstā pārbaudes tiesības, ko regulas priekšlikuma 10. pants piešķir Eiropas 
Komisijai, šo līdzsvaru izjauc. Tas ļautu Eiropas Komisijai veikli pārkāpt ierasto procedūru.

- Pārbaudes tiesības nepamato nekādi izņēmuma gadījumi. Eiropas Komisija varētu tās 
izmantot vienkārši šaubu gadījumā par ierobežojumu likumību. Tomēr Līgums par Eiropas 
Savienību saskaņā ar subsidiaritātes un lojālas sadarbības principiem piešķir dalībvalstīm 
galveno atbildību par Eiropas tiesību aktu īstenošanu. Šajā gadījumā nekas nepamato atkāpi 
no minētā principa.

Tādējādi Senāts uzskata, ka regulas priekšlikuma (E 6916) 10. pants tā pašreizējā redakcijā 
nav saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantu un šim līgumam pievienoto Protokolu 
Nr. 2.

Kļuvusi par Senāta rezolūciju 2012. gada 7. februārī.

Parakstījis —

priekšsēdētājs Jean-Pierre Bel


