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Věc: Odůvodněné stanovisko dolní komory nizozemského parlamentu k návrhu 
nařízení Evropského parlamentu a Rady o pravidlech a postupech pro zavedení 
provozních omezení ke snížení hluku na letištích Unie v rámci vyváženého 
přístupu, kterým se zrušuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 
č. 2002/30/ES
(COM(2011)0828 – C7-0456/2011 – 2011/0398(COD))

Podle článku 6 protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality může každý 
vnitrostátní parlament ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu legislativního aktu 
zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko uvádějící, 
proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity.

Podle jednacího řádu Evropského parlamentu je za problematiku dodržování zásady 
subsidiarity odpovědný Výbor pro právní záležitosti.

V příloze naleznete pro vaši informaci odůvodněné stanovisko dolní komory nizozemského 
parlamentu k výše uvedenému návrhu.
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Předmět: Odůvodněné stanovisko (zásada subsidiarity) k nařízení o provozních 
omezeních ke snížení hluku na letištích Unie (COM(2011)828)

Naše značka 2012Z01904/2012D04403

Vážený pane Schulzi,

dolní komora nizozemského parlamentu ověřila stanoveným postupem, zda je výše uvedený 
návrh v souladu se zásadou subsidiarity. Tím uplatnila článek 5 Smlouvy o EU a Protokol č. 2 
o používání zásad subsidiarity a proporcionality připojený k Lisabonské smlouvě.

Tímto dopisem Vám sdělujeme stanovisko dolní komory nizozemského parlamentu. Dopisy 
téhož znění byly zaslány Evropské komisi, Radě a nizozemské vládě.

Komora se domnívá, že nutnost přiznat Evropské komisi právo na přezkum rozhodnutí 
členského státu o zavedení provozních omezení ke snížení hluku, není dostatečně 
odůvodněná. Evropská komise v dostatečné míře neprokázala, nakolik možné výhody 
takového dohledu ze strany Komise vyváží omezení práva členských států na to, aby na 
základě vnitrostátních podmínek dospěly k odlišnému rozhodnutí ohledně provozních 
opatření ke snížení hluku.

Dolní komora nizozemského parlamentu proto dospěla k závěru, že toto nařízení 
(COM(2011)828) je v rozporu se zásadou subsidiarity.
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(podpis)
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