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Výbor pre právne veci

8.2.2012

OZNÁMENIE POSLANCOM
(21/2012)

Vec: Odôvodnené stanovisko Senátu Francúzskej republiky týkajúce sa návrhu 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o pravidlách a postupoch zavedenia 
prevádzkových obmedzení podmienených hlukom na letiskách Únie v rámci 
vyváženého prístupu a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2002/30/ES
(COM(2011)0828 – C7-0456/2011 – 2011/0398(COD))

Na základe článku 6 protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality môžu 
národné parlamenty do ôsmich týždňov od doručenia návrhu legislatívneho aktu poslať 
predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko s uvedením 
dôvodov, pre ktoré sú presvedčené, že daný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity.

Podľa Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je dodržiavanie zásady subsidiarity v 
pôsobnosti Výboru pre právne veci.

V prílohe sa nachádza odôvodnené stanovisko francúzskeho Senátu k uvedenému návrhu.



PE480.873v01-00 2/3 CM\891684SK.doc

SK

PRÍLOHA

č. 66

SENÁT
____

7. februára 2012 RIADNE ZASADANIE 2011–2012

EURÓPSKE UZNESENIE

S ODÔVODNENÝM STANOVISKOM

k súladu návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o pravidlách a postupoch 
zavedenia prevádzkových obmedzení podmienených hlukom na letiskách Únie v rámci 
vyváženého prístupu a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/30/ES so 
zásadou subsidiarity (E 6916).

V súlade s článkom 73 písm. g) ods. 4 a 5 rokovacieho poriadku senátu bol ako uznesenie 
senátu prijatý návrh uznesenia Hospodárskeho výboru s týmto znením:

_________________________________________________

Pozrieť čísla:

Senát: 255 a 314 (2011 – 2012)

V článku 10 návrhu nariadenia (E 6916) sa uvádza, že Európska komisia by mohla 
pozastaviť, pred začatím uplatňovania a na dobu neurčitú, vnútroštátne rozhodnutie, ktoré sa 
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týka prevádzkových obmedzení daného letiska, a to aj v prípade, že už bolo proti tomuto 
rozhodnutiu podané odvolanie.

So zreteľom na článok 88-6 ústavy

Senát predkladá nasledujúce pripomienky:

– Cieľom tohto predpisu je harmonizovať postupy, na základe ktorých môže každý príslušný 
vnútroštátny orgán prijať opatrenia zavádzajúce prevádzkové obmedzenia na letisku z dôvodu 
hluku. Týmito postupmi sa snažíme zabrániť narušeniu hospodárskej súťaže a zlepšiť 
predvídateľnosť pre subjekty činné v leteckej doprave v EÚ.

– Táto harmonizácia sa však uskutočňuje v rámci „vyváženého prístupu“, ktorý návrh 
nariadenia definuje ako „metódu, podľa ktorej sa škála dostupných opatrení, menovite 
zníženie hluku lietadla pri zdroji, plánovanie a využívanie krajiny, prevádzkové postupy 
zmierňovania hluku a prevádzkové obmedzenia, zvažuje konzistentným spôsobom s ohľadom 
na riešenie hlučnosti čo najúčinnejším spôsobom z hľadiska nákladov podľa individuálneho 
letiska.“´´

– Tento vyvážený prístup, ktorý háji Európska komisia, je v súlade so zásadou subsidiarity. 
Práve vnútroštátne orgány vedia najlepšie stanoviť tie najvhodnejšie obmedzenia a súčasne 
dodržiavať presne stanovený spoločný rámec.

– V tejto súvislosti právo kontroly, ktoré by podľa článku 10 návrhu nariadenia prislúchalo 
Európskej komisii, narúša túto rovnováhu. Tento článok by Európskej komisii umožnil obísť 
štandardný postup.

– Toto právo kontroly nie je podložená nijakými výnimočnými dôvodmi. Európska komisia 
by ho mohla uplatniť jednoducho v prípade pochybností o zákonnosti daných obmedzení. 
Zmluva o Európskej únii však v súlade so zásadami subsidiarity a lojálnej spolupráce 
ponecháva hlavnú zodpovednosť za vykonávanie európskych právnych predpisov členským 
štátom. A v danom prípade neexistuje žiadny dôvod, aby sa zavádzala výnimka z tejto zásady.

V dôsledku toho sa senát domnieva, že súčasné znenie článku 10 návrhu nariadenia (E 6916) 
nie je v súlade s článkom 5 Zmluvy o Európskej únii a s Protokolom č. 2 pripojeným k tejto 
zmluve.

Prijaté ako uznesenie Senátu 7. februára 2012.

Predseda

podpis: Jean-Pierre BEL


