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PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão dos Assuntos Jurídicos

8.2.2012

COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS
(21/2012)

Assunto: Parecer fundamentado do Senado da República Francesa sobre a proposta de 
regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao estabelecimento de 
regras e procedimentos para a introdução de restrições de operação relacionadas 
com o ruído nos aeroportos da União no âmbito de uma abordagem equilibrada e 
que revoga a Diretiva 2002/30/CE do Parlamento Europeu e do Conselho
(COM(2011)0828 – C7-0456/2011 – 2011/0398(COD))

Nos termos do artigo 6.º do Protocolo n.º 2 sobre a aplicação dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade, qualquer parlamento nacional pode, no prazo de oito 
semanas a contar da data de envio de um projeto de ato legislativo, dirigir aos Presidentes do 
Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão um parecer fundamentado em que exponha 
as razões pelas quais considera que o projeto em questão não obedece ao princípio da 
subsidiariedade.

Segundo o Regimento do Parlamento Europeu, a comissão competente em matéria de 
observância do princípio da subsidiariedade é a Comissão dos Assuntos Jurídicos.

Figura em anexo, para informação, um parecer fundamentado do Senado da República 
Francesa sobre a proposta supramencionada.
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ANEXO

N.° 66

SENADO
____

7 de fevereiro de 2012 SESSÃO ORDINÁRIA DE 2011-2012

RESOLUÇÃO EUROPEIA

QUE CONTÉM UM PARECER FUNDAMENTADO

sobre a conformidade com o princípio da subsidiariedade da proposta de regulamento do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao estabelecimento de regras e procedimentos
para a introdução de restrições de operação relacionadas com o ruído nos aeroportos da
União no âmbito de uma abordagem equilibrada e que revoga a Diretiva 2002/30/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho (E 6916).

Tornou-se resolução do Senado, em conformidade com o disposto no artigo 73.º-G, 
parágrafos 4.º e 5.º do Regimento do Senado, a proposta de resolução da Comissão da 
Economia com o seguinte teor:

_________________________________________________

Ver os números:

Senado: 255 e 314 (2011-2012).
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O artigo 10.º da proposta de regulamento (E 6916) prevê que a Comissão Europeia possa 
suspender, antes da sua aplicação e por um prazo ilimitado, uma decisão nacional relativa a 
restrições de operação num aeroporto relacionadas com o ruído, incluindo nos casos em que 
exista um recurso pendente.

Tendo em conta o n.º 6 do artigo 88.º da Constituição,

O Senado faz as seguintes observações:

- O objetivo deste texto consiste em harmonizar os procedimentos que permitem a cada 
autoridade nacional competente adotar medidas de restrição de operação num aeroporto 
devido ao ruído. Esta medida justifica-se para evitar distorções de concorrência e oferecer aos 
agentes do transporte aéreo da União uma maior capacidade de previsão.

- No entanto, esta harmonização realiza-se no quadro de uma "abordagem equilibrada", que 
a proposta de regulamento define como "o método segundo o qual é analisado de forma 
homogénea o conjunto de medidas aplicáveis, designadamente a redução do ruído das 
aeronaves na fonte, medidas de ordenamento e gestão do território, procedimentos 
operacionais de redução do ruído e restrições de operação, com vista a resolver o problema 
de ruído da forma mais eficaz em termos de custos em cada aeroporto".

- Esta abordagem equilibrada defendida pela Comissão Europeia respeita o princípio da 
subsidiariedade. Com efeito, as autoridades nacionais são quem se encontra em melhor 
posição para definir as restrições mais bem adaptadas, respeitando um quadro comum preciso.

- Neste contexto, o direito de controlo concedido à Comissão Europeia pelo artigo 10.º da 
proposta de regulamento rompe esse equilíbrio, uma vez que permite à Comissão Europeia 
contornar o procedimento habitual.

- Este direito de controlo não se baseia em nenhum motivo excecional. A Comissão 
Europeia poderia utilizá-lo em caso de simples dúvidas sobre a legalidade das restrições. Não 
obstante, o Tratado da União Europeia, de acordo com os princípios da subsidiariedade e da 
cooperação leal, deixa aos Estados-Membros a principal responsabilidade pela aplicação da 
legislação europeia. Nada, no presente caso, justifica a derrogação a este princípio.

O Senado considera, consequentemente, que o artigo 10.º da proposta de regulamento 
(E 6916) não está em conformidade, na sua atual redação, com o artigo 5.º do Tratado da 
União Europeia e com o Protocolo n.º 2 anexo a esse Tratado.

Tornou-se resolução do Senado em 7 de fevereiro de 2012.

O Presidente,

Assinado: Jean-Pierre BEL


