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Относно: Мотивирано становище от Долната камара на Парламента на Кралство 
Нидерландия относно предложението за регламент на Европейския 
парламент и на Съвета относно определянето на правила и процедури за 
въвеждането на свързани с шума експлоатационни ограничения на летищата 
в Съюза в рамките на балансирания подход и за отмяна на Директива 
2002/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
(COM(2011)0828 – C7-0456/2011 – 2011/0398(COD))

Съгласно член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и на пропорционалност, всеки национален парламент може в срок от 
осем седмици от датата на предаване на проект на законодателен акт да изпрати на 
председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията мотивирано 
становище, в което излага причините, поради които счита, че въпросният проект не е 
съобразен с принципа на субсидиарност.

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент, комисията по правни 
въпроси отговаря за въпросите, свързани със спазването на принципа на субсидиарност.

Приложено за сведение е мотивираното становище от Долната камара на Парламента 
на Кралство Нидерландия относно горепосоченото предложение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Място и дата: Хага, 7 февруари 2012 г.

Относно: Мотивирано становище (субсидиарност) относно предложението 
за регламент относно свързани с шума експлоатационни 
ограничения на летищата в Съюза (COM (2011) 828)

Наш №: 2012Z01904/2012D04403

Уважаеми г-н Schulz,

Долната камара разгледа горепосоченото предложение в контекста на принципа на 
субсидиарност в съответствие с изискуемата процедура. В рамките на това разглеждане 
тя приложи член 5 от Договора за Европейския съюз и Протокол № 2 към Договора от 
Лисабон относно прилагането на принципите на субсидиарност и на 
пропорционалност.

Настоящето писмо има за цел да Ви информира относно становището на Долната 
камара. Идентични копия от него бяха изпратени до Европейската комисия, Съвета и 
правителството на Нидерландия.

Долната камара счита, че необходимостта да се предостави на Европейската комисия 
право на надзор над решенията на държавите членки за налагане на свързани с шума 
експлоатационни ограничения не е достатъчно обоснована. Европейската комисия не е 
представила достатъчно доказателства за това, как възможните предимства от този 
надзор от страна на Комисията ще балансират ограничаването на правото на държавите 
членки да достигнат до различен извод относно свързаните с шума експлоатационни 
ограничения въз основа на национални обстоятелства.
Следователно Долната камара стига до заключението, че посоченото предложение за 
регламент (COM (2011) 828) нарушава принципа на субсидиарност.

С уважение,

(подпис)

Gerdi A. Verbeet

Председател на Долната камара на Парламента на Кралство Нидерландия

Долна камара 
Lange Poten 4
Хага
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