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Subiect: Aviz motivat al Senatului Republicii Franceze privind propunerea de Regulament 
al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor și a 
procedurilor cu privire la introducerea restricțiilor de operare referitoare la zgomot 
pe aeroporturile din Uniune în cadrul unei abordări echilibrate și de abrogare a 
Directivei 2002/30/CE a Parlamentului European și a Consiliului
(COM(2011)0828 – C7-0456/2011 – 2011/0398(COD))

În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității 
și proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 
legislativ, orice parlament național poate adresa Președintelui Parlamentului European, al 
Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună motivele pentru care 
consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității.

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru 
afaceri juridice este competentă cu privire la respectarea principiului subsidiarității.

Vă prezentăm în anexă, în scop informativ, un aviz motivat din partea Senatului Republicii 
Franceze privind propunerea menționată mai sus.
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ANEXĂ

Nr. 66

SENATUL
____

7 februarie 2012 SESIUNEA ORDINARĂ 2011-2012

REZOLUȚIE EUROPEANĂ

CONȚINÂND UN AVIZ MOTIVAT

privind conformitatea cu principiul subsidiarității a propunerii de Regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor și a procedurilor cu 
privire la introducerea restricțiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din 
Uniune în cadrul unei abordări echilibrate și de abrogare a Directivei 2002/30/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului (E 6916).

A devenit rezoluție a Senatului, în conformitate cu articolul 73g alineatele (4) și (5) din 
Regulamentul Senatului, propunerea de rezoluție a Comisiei pentru economie, care are drept 
obiect următoarele aspecte:

_________________________________________________

Cf. numerelor:

Senat: 255 și 314 (2011-2012).
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Articolul 10 din propunerea de regulament (E 6916) prevede că Comisia Europeană poate 
suspenda, înaintea aplicării și pentru o perioadă limitată, o decizie națională de restricționare a 
exploatării unui aeroport pe motive legate de zgomot, inclusiv în cazul în care este în curs de 
desfășurare o procedură de recurs.

Având în vedere articolul 88-6 din Constituție,

Senatul face următoarele observații:

– Obiectul acestui act este armonizarea procedurilor care permit fiecărei autorități naționale 
competente să adopte măsuri de restricționare a exploatării unui aeroport din cauza 
zgomotului. Acest demers este cel just pentru evitarea denaturării concurenței și oferirea unui 
grad mai mare de previzibilitatea pentru operatorii de transport aerian din uniune.

- Cu toate acestea, armonizarea se realizează în cadrul unei „abordări echilibrate”, definită în 
propunerea de regulament ca „metoda prin care gama de măsuri disponibile, constând în 
reducerea zgomotului aeronavei la sursă, amenajarea și gestionarea terenului, procedurile 
operaționale de reducere a zgomotului și restricțiile de operare sunt evaluate în mod coerent 
în vederea abordării problemei zgomotului în modul cel mai eficient din punct de vedere al 
costurilor și individual pentru fiecare aeroport”.

- Această abordare echilibrată susținută de Comisia Europeană respectă principiul 
subsidiarității. Autoritățile naționale sunt, într-adevăr cel mai în măsură să definească 
restricțiile cele mai adecvate, respectând un cadru comun precis.

- În acest context, dreptul de intervenție pe care articolul 10 din propunerea de regulament îl 
conferă Comisiei Europene rupe acest echilibru, permițându-i să eludeze procedura clasică.

- Dreptul de intervenție nu este justificat prin vreun motiv excepțional. Comisia Europeană 
ar putea face uz de acest drept în cazul unor simple dubii cu privire la legalitatea restricțiilor. 
Or, tratatul privind Uniunea Europeană, conform principiilor subsidiarității și cooperării 
loiale, lasă statelor membre responsabilitatea inițială a punerii în aplicare a legislației 
europene. În cazul de față, nimic nu justifică o derogare de la acest principiu.

Prin urmare, Senatul consideră că articolul 10 din propunerea de regulament (E 6916) nu 
respectă, în formularea sa actuală, articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană și
Protocolul nr. 2 anexat acestui tratat.

Acest document a devenit rezoluție a Senatului la 7 februarie 2012.

Președintele,

Semnătura: Jean-Pierre BEL


