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Θέμα : Αιτιολογημένη γνώμη της Βουλής των Αντιπροσώπων του Βασιλείου των Κάτω 
Χωρών σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου περί της καθιέρωσης των κανόνων και διαδικασιών για τη 
θέσπιση λειτουργικών περιορισμών σε συνάρτηση με τον προκαλούμενο θόρυβο 
στους αερολιμένες της Ένωσης στο πλαίσιο μιας εξισορροπημένης προσέγγισης 
και την κατάργηση της οδηγίας 2002/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου
(COM(2011)0828 – C7-0456/2011 – 2011/0398(COD))

Βάσει του άρθρου 6 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, κάθε εθνικό κοινοβούλιο μπορεί, εντός προθεσμίας 
οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να 
απευθύνει προς τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής αιτιολογημένη γνώμη στην οποία εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους εκτιμά ότι 
το εν λόγω σχέδιο δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 
είναι αρμόδια για την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας.

Επισυνάπτεται, προς ενημέρωσή σας, αιτιολογημένη γνώμη της Βουλής των Εκπροσώπων 
του Βασιλείου των Κάτω Χωρών σχετικά με την ως άνω πρόταση .
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Τόπος και ημερομηνία:Χάγη, 7 Φεβρουαρίου 2012

Θέμα : Αιτιολογημένη γνώμη (επικουρικότητα) σχετικά με τον κανονισμό για 
τη θέσπιση περιορισμών λειτουργίας σε συνάρτηση με τον 
προκαλούμενο θόρυβο στους αερολιμένες της Ένωσης (COM (2011) 
828)

Αριθ. αναφοράς: 2012Z01904/2012D04403

Αξιότιμε Κύριε Schulz,

Η Βουλή των Εκπροσώπων εξέτασε την ως άνω πρόταση υπό το πρίσμα της αρχής της 
επικουρικότητας, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτό, 
εφαρμόστηκε το άρθρο 5 της Συνθήκης ΕΕ και το πρωτόκολλο  αριθ. 2 της Συνθήκης της 
Λισαβόνας για την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και αναλογικότητας.

Με την παρούσα, επιθυμών να σας διαβιβάσω τη γνώμη της Βουλής των Εκπροσώπων. Η 
ίδια επιστολή έχει αποσταλεί και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στην 
κυβέρνηση των Κάτω Χωρών.

Η Βουλή θεωρεί ότι η ανάγκη να δοθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το δικαίωμα ελέγχου των 
αποφάσεων των κρατών μελών να επιβάλλουν περιορισμούς λειτουργίας σε συνάρτηση με το 
θόρυβο δεν έχει τεκμηριωθεί επαρκώς.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν απέδειξε επαρκώς με 
ποιον τρόπο τα πιθανά πλεονεκτήματα εκάστου ελέγχου εκ μέρους της Επιτροπής θα 
αντισταθμίζουν τον περιορισμό της εξουσίας των κρατών μελών, προκειμένου να 
καταλήξουν σε διαφορετική κρίση όσον αφορά τους περιορισμούς λειτουργίας σε συνάρτηση 
με το θόρυβο, βάσει των εθνικών περιστάσεων.

Κατόπιν τούτου, η Βουλή των Εκπροσώπων καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η εν λόγω 
πρόταση κανονισμού (COM (2011) 828) παραβιάζει την αρχή της επικουρικότητας.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

(υπογραφή)

Gerdi A. Verbeet
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