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Betreft: Gemotiveerd advies van de Franse Senaat inzake het voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de vaststelling van 
regels en procedures voor de invoering van geluidsgerelateerde 
exploitatiebeperkingen op EU-luchthavens in het kader van een evenwichtige 
aanpak, en tot intrekking van Richtlĳn 2002/30/EG van het Europees Parlement 
en de Raad
(COM(2011)0828 – C7-0456/2011 – 2011/0398(COD))

Overeenkomstig artikel 6 van Protocol Nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid kunnen nationale parlementen binnen een termijn van acht 
weken vanaf de datum van toezending van een ontwerp van wetgevingshandeling aan de 
voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een gemotiveerd advies 
toezenden waarin wordt uiteengezet waarom het betrokken ontwerp huns inziens niet strookt 
met het subsidiariteitsbeginsel.

Volgens het Reglement van het Europees Parlement is de Commissie juridische zaken 
bevoegd voor de naleving van het subsidiariteitsbeginsel.

Hierbij gaat ter informatie een gemotiveerd advies van de Franse Senaat inzake 
bovengenoemd voorstel.
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SENAAT
____

7 februari 2012 GEWONE ZITTING 2011-2012

EUROPESE RESOLUTIE

HOUDENDE GEMOTIVEERD ADVIES

inzake de verenigbaarheid met het subsidiariteitsbeginsel van het voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de vaststelling van regels en 
procedures voor de invoering van geluidsgerelateerde exploitatiebeperkingen op EU-
luchthavens in het kader van een evenwichtige aanpak, en tot intrekking van Richtlĳn 
2002/30/EG van het Europees Parlement en de Raad (E 6919)

De ontwerpresolutie van de Commissie economische zaken is overeenkomstig 
artikel 73 octies, alinea's 4 en 5, van het Reglement van de Senaat resolutie van de Senaat 
geworden en heeft de volgende strekking:

_________________________________________________

Zie Senaat

nummers: 255 en 314 (2011-2012).
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Overeenkomstig artikel 10 van het voorstel voor een verordening (E 6916) kan de Europese 
Commissie een beslissing van een lidstaat om een luchthaven een geluidsgerelateerde 
exploitatiebeperking op te leggen voor onbeperkte tijd schorsen alvorens deze ten uitvoer 
wordt gelegd, ook als er een beroepsprocedure loopt.

Gezien artikel 88, lid 6, van de Grondwet,

maakt de Senaat maakt de volgende opmerkingen:

– Met de regeling wordt beoogd de procedures waarmee elke nationale bevoegde instantie 
een luchthaven geluidsgerelateerde exploitatiebeperkingen kan opleggen te harmoniseren. 
Deze maatregel wordt gemotiveerd met het argument dat hiermee concurrentieverstoringen 
kunnen worden voorkomen en dat de voorspelbaarheid voor de luchtvaartsector toeneemt.

- De harmonisatie vindt evenwel plaats in het kader van een "evenwichtige aanpak", wat in 
het voorstel voor een verordening als volgt gedefinieerd wordt: "de methode waarbij het 
gamma aan beschikbare maatregelen, namelijk beperking van vliegtuiglawaai aan de bron, 
ruimtelijke ordening en beheer, operationele geluidsbeperkende procedures en 
exploitatiebeperkingen, op coherente wijze wordt benaderd, teneinde het geluidsprobleem 
voor elke individuele luchthaven op de meest kosteneffectieve wijze op te lossen".

- De door de Commissie voorgestane evenwichtige aanpak strookt met het 
subsidiariteitsbeginsel. De nationale instanties kunnen namelijk het beste beoordelen welke 
beperkingen er moeten worden opgelegd, uitgaande van een duidelijk gemeenschappelijk 
kader.

- In deze samenhang is het recht op onderzoek, dat de Commissie bij artikel 10 van het 
voorstel toebedeeld wordt, een element waardoor dit evenwicht verstoord wordt. Daarmee 
krijgt de Commissie namelijk de mogelijkheid de reguliere procedure te omzeilen.

- Voor het voorgestelde recht op onderzoek bestaat geen enkele buitengewone grond. De 
Commissie zou er gebruik van kunnen maken als zij slechts twijfelt aan de rechtmatigheid 
van de beperkingen. Volgens het Verdrag betreffende de Europese Unie is het op grond van 
het subsidiariteitsbeginsel en het beginsel van loyale samenwerking in de eerste plaats aan de 
lidstaten om de Europese wetgeving ten uitvoer te leggen. Er is in het onderhavige geval geen 
enkele reden om van dit uitgangspunt af te wijken.

De Senaat is dan ook van mening dat artikel 10 van het voorstel voor een verordening 
(E 6916) in de huidige bewoordingen niet strookt met artikel 5 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie en Protocol Nr. 2 bij dit Verdrag.

Aldus de resolutie van de Senaat van 7 februari 2012.

De voorzitter

(Get.): Jean-Pierre BEL


