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Utskottet för rättsliga frågor
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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA
(21/2012)

Ärende: Motiverat yttrande från den franska senaten över förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning om regler och förfaranden för att av 
bullerskäl införa driftsrestriktioner vid flygplatser i unionen inom en väl 
avvägd strategi och om upphävande av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2002/30/EG
(COM(2011)0828 – C7-0456/2011 – 2011/0398(COD))

Enligt artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna får de nationella parlamenten, inom åtta veckor från den dag då 
ett utkast till lagstiftningsakt översänds, till Europaparlamentets talman och rådets och 
kommissionens ordförande lämna ett motiverat yttrande med skälen till att de anser att det 
aktuella utkastet inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen.

Enligt Europaparlamentets arbetsordning har utskottet för rättsliga frågor ansvar för respekten 
för subsidiaritetsprincipen.

För er kännedom bifogas ett motiverat yttrande från den franska senaten över ovannämnda 
förslag.
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BILAGA

N° 66

SENATEN
____

7 februari 2012 ALLMÄN SESSION 2011–2012

EUROPEISK RESOLUTION

MED MOTIVERAT YTTRANDE

över förslag (E 6916) till Europaparlamentets och rådets förordning om regler och förfaranden 
för att av bullerskäl införa driftsrestriktioner vid flygplatser i unionen inom en väl avvägd 
strategi och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/30/EG, och över 
förslagets förenlighet med subsidiaritetsprincipen

Det förslag till resolution från finansutskottet vars innehåll anges nedan har antagits som 
resolution av senaten i enlighet med artikel 73 g styckena 4 och 5 i senatens arbetsordning.

_________________________________________________

Se följande nummer:

Senaten: 255 och 314 (2011–2012).
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I artikel 10 i förslaget till förordning (E 6916) fastställs att kommissionen får upphäva ett 
nationellt beslut om en av bullerskäl motiverad driftsrestriktion för en flygplats, innan beslutet 
träder i kraft och för en obegränsad tid, även i sådana fall då ett överklagandeförfarande 
pågår.

Med beaktande av artikel 88-6 i konstitutionen

gör senaten följande iakttagelser:

– Syftet med texten är att harmonisera de förfaranden som gör det möjligt för varje nationell 
behörig myndighet att vidta åtgärder för driftsrestriktioner vid en flygplats på grund av buller. 
Detta tillvägagångssätt kan motiveras av att man vill undvika snedvridning av konkurrensen 
och erbjuda aktörerna på lufttransportområdet inom unionen ökad förutsebarhet.

– Denna harmonisering görs emellertid inom ramen för en ”väl avvägd strategi”, som i 
förslaget till förordning definieras som ”den metod enligt vilken de möjliga åtgärderna, 
nämligen minskning av flygbullret vid källan, markanvändningsplanering och 
markförvaltning, förfaranden för drift med minsta möjliga buller och driftsrestriktioner, 
bedöms på ett konsekvent sätt i syfte att bemöta bullerproblem på det mest kostnadseffektiva 
sättet från flygplats till flygplats”.

– Denna välavvägda strategi som förespråkas av kommissionen respekterar 
subsidiaritetsprincipen. De nationella myndigheterna är bäst lämpade för att fastställa vilka 
begränsningar som passar bäst inom vissa gemensamma ramar.

– I detta sammanhang bryts denna balans av den kontrollrätt som kommissionen tilldelas 
genom artikel 10 i förslaget till förordning. Den skulle göra det möjligt för kommissionen att 
komma undan det sedvanliga förfarandet.

– Kommissionens kontrollrätt är inte motiverad av något som helst undantag, och 
kommissionen skulle kunna använda sig av denna rätt om det råder tvivel om att 
restriktionerna är lagliga. Men fördraget om Europeiska unionen ger i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen och principen om lojalt samarbete medlemsstaterna det främsta 
ansvaret att genomföra EU-lagstiftningen. I detta fall finns det ingenting som motiverar ett 
undantag från dessa principer.

Senaten bedömer följaktligen att artikel 10 i förslaget till förordning (E 6916) i sin nuvarande 
utformning inte är förenlig med artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen eller med 
protokoll nr 2 bifogat till detta fördrag.

Antaget som resolution av senaten den 7 februari 2012.

Ordförande

Underskrift: Jean-Pierre Bel


