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Przedmiot: Uzasadniona opinia Senatu Republiki Francuskiej w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
ustanowienia zasad i procedur w odniesieniu do wprowadzenia ograniczeń 
działalności odnoszących się do poziomu hałasu w portach lotniczych Unii w 
ramach zrównoważonego podejścia oraz uchylającego dyrektywę 2002/30/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady
(COM(2011)0828 – C7-0456/2011 – 2011/0398(COD))

Zgodnie z art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości 
i proporcjonalności parlamenty narodowe mogą, w terminie ośmiu tygodni od daty 
przekazania projektu aktu ustawodawczego, przesłać przewodniczącym Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji uzasadnioną opinię zawierającą powody, dla których uznają, 
że dany projekt nie jest zgodny z zasadą pomocniczości.

W świetle Regulaminu Parlamentu Europejskiego Komisja Prawna jest odpowiedzialna za 
przestrzeganie zasady pomocniczości.

Posłowie są proszeni o zapoznanie się z uzasadnioną opinią Senatu Republiki Francuskiej w 
sprawie wyżej wymienionego wniosku.
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SENAT

SESJA ZWYCZAJNA 2011-2012

7 lutego 2012 r.

REZOLUCJA EUROPEJSKA

ZAWIERAJĄCA UZASADNIONĄ OPINIĘ

w sprawie zgodności z zasadą pomocniczości wniosku dotyczącego rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia zasad i procedur w odniesieniu do 
wprowadzenia ograniczeń działalności odnoszących się do poziomu hałasu w portach 
lotniczych Unii w ramach zrównoważonego podejścia oraz uchylającego dyrektywę 
2002/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (E 6916).

Uchwałą Senatu, zgodnie z art. 73g ust. 4 i 5 Regulaminu Senatu, przyjęto sporządzony przez 
Komisję Ekonomiczną rezolucję o następującym brzmieniu:

Artykuł 10 wniosku dotyczącego rozporządzenia (E 6916) przewiduje, że Komisja 
Europejska może zawiesić – przed jej wykonaniem i bezterminowo – decyzję krajową w 
sprawie ograniczenia działalności portu lotniczego z powodu hałasu, nawet jeżeli toczy się 
postępowanie odwoławcze.

Uwzględniając art. 88–6 konstytucji,

Senat przedstawia następujące uwagi:

– Celem przedmiotowego aktu jest harmonizacja procedur umożliwiających każdemu 
właściwemu organowi krajowemu przyjęcie środków ograniczających działalność portu 
lotniczego z powodu hałasu. Takie postępowanie jest zasadne, aby uniknąć zakłóceń 
konkurencji i zaoferować podmiotom działającym w obszarze transportu powietrznego w 
Unii lepszą przewidywalność.

– Jednakże harmonizacji tej dokonuje się w ramach „zrównoważonego podejścia”, które 
według wniosku dotyczącego rozporządzenia „oznacza metodę spójnego stosowania całego 
zakresu dostępnych środków, takich jak zmniejszenie hałasu emitowanego przez samoloty u 
źródła, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, operacyjne procedury ochrony przed 
hałasem oraz ograniczenia działalności, w celu najbardziej opłacalnego rozwiązania problemu 
hałasu w poszczególnych portach lotniczych”.

– Zrównoważone podejście, którego broni Komisja Europejska, jest wyrazem poszanowania 
zasady pomocniczości. W istocie bowiem organy krajowe znajdują się na najlepszej pozycji, 
aby określić najbardziej stosowne ograniczenia z zachowaniem konkretnych wspólnych ram.

– W tym kontekście prawo wglądu, jakie przyznaje się Komisji Europejskiej na mocy art. 10 
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wniosku dotyczącego rozporządzenia, zakłóca tę równowagę. Umożliwiłoby ono Komisji 
Europejskiej pominięcie klasycznej procedury.

– To prawo wglądu nie jest uzasadnione żadnymi względami wyjątkowymi. Komisja 
Europejska mogłaby z niego korzystać w przypadku zwykłych wątpliwości co do legalności 
ograniczeń. Tymczasem Traktat o Unii Europejskiej – zgodnie z zasadą pomocniczości i 
lojalnej współpracy – pozostawia państwom członkowskim zasadniczą odpowiedzialność za 
wdrażanie prawodawstwa europejskiego. W przedmiotowym przypadku nic nie uzasadnia 
odstępstwa od tej zasady.

W konsekwencji Senat uznaje, że art. 10 wniosku dotyczącego rozporządzenia ( E 6916) w 
jego obecnym brzmieniu nie jest zgodny z art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej i z załączonym 
do niego protokołem nr 2.

Rezolucja przyjęta w dniu 7 lutego 2012 r. przez Senat

Przewodniczący

Podpisano: Jean-Pierre BEL


