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Emne: Begrundet udtalelse fra Kongeriget Nederlandenes Generalstaters Andetkammer 
om Europa-Parlamentets og Rådets forslag til forordning om fastsættelse af 
bestemmelser og procedurer for indførelse af støjrelaterede driftsrestriktioner i 
Unionens lufthavne inden for en afbalanceret strategi og om ophævelse af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2002/30/EF
(KOM(2011)0828 – C7-0456/2011 – 2011/0398(COD))

I henhold til artikel 6 i protokollen (nr. 2) om anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet kan ethvert nationalt parlament senest otte uger efter 
fremsendelsen af et udkast til lovgivningsmæssig retsakt sende formændene for Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen en begrundet udtalelse, der forklarer, hvorfor det 
mener, at det pågældende udkast ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Ifølge Europa-Parlamentets forretningsorden er det Retsudvalget, der er kompetent med 
hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet.

Vedlagt fremsendes til orientering en begrundet udtalelse fra Kongeriget Nederlandenes 
Generalstaters Andetkammer om ovennævnte forslag.
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Sted og dato: Haag, den 7. februar 2012

Emne: Begrundet udtalelse (nærhedsprincippet) om forordning om 
støjrelaterede driftsrestriktioner i Unionens lufthavne 
(KOM(2011)0828)

Vor ref.: 2012Z01904/2012D04403

Hr. formand,

Generalstaternes Andetkammer har behandlet ovennævnte forslag i lyset af nærhedsprincippet 
i overensstemmelse med den herfor fastlagte procedure. Det anvendte i den forbindelse artikel 
5 i traktaten om Den Europæiske Union og protokol nr. 2 til Lissabontraktaten om anvendelse 
af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet.

Formålet med denne skrivelse er at orientere Dem om Andetkammerets opfattelse. Der er 
sendt enslydende skrivelser til Kommissionen, Rådet og den nederlandske regering.

Det er Andetkammerets opfattelse, at behovet for at give Europa-Kommissionen ret til indsigt 
i medlemsstaternes afgørelser om at indføre støjrelaterede driftsrestriktioner ikke er 
tilstrækkeligt godtgjort. Det er ikke i tilstrækkelig grad lykkedes Europa-Kommissionen at 
vise, hvorledes de mulige fordele ved en sådan indsigt fra Europa-Kommissionen side opvejer 
indskrænkningen af medlemsstaternes beføjelse til på grundlag af nationale omstændigheder 
at nå frem til en anden vurdering med hensyn til støjrelaterede driftsrestriktioner.
Generalstaternes Andetkammeret finder derfor, at dette forslag til forordning 
(KOM(2011)0828) strider mod nærhedsprincippet.

Med venlig hilsen

(underskrift)
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