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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Õiguskomisjon

10.2.2012

TEATIS LIIKMETELE
(22/2012)

Teema: Madalmaade Kuningriigi Parlamendi Teise Koja põhjendatud arvamus, mis 
käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepanekut müraga seotud 
käitamispiirangute eeskirjade ja korra kehtestamise kohta liidu lennuväljadel 
tasakaalustatud lähenemisviisi raames ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2002/30/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta
(COM(2011)0828 – C7-0456/2011 – 2011/0398(COD))

Vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 
artiklile 6 võib iga liikmesriigi parlament kaheksa nädala jooksul alates seadusandliku akti 
eelnõu edastamise kuupäevast saata Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile 
ning nõukogu eesistujale põhjendatud arvamuse selle kohta, miks kõnealune eelnõu ei vasta 
tema arvates subsidiaarsuse põhimõttele.

Euroopa Parlamendi kodukorra kohaselt vastutab subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest 
õiguskomisjon.

Teavitamise eesmärgil on teatisele lisatud Madalmaade Kuningriigi Parlamendi Teise Koja 
põhjendatud arvamus ülalnimetatud ettepaneku kohta.



PE483.477v01-00 2/2 CM\892018ET.doc

ET

LISA

Koht ja kuupäev: Haag, 7. veebruar 2012

Teema: Põhjendatud arvamus (subsidiaarsus) müraga seotud 
käitamispiiranguid liidu lennuväljadel käsitleva määruse kohta 
(COM(2011)828)

Meie viide: 2012Z01904/2012D04403

Austatud härra Schulz

Kooskõlas ettenähtud menetlusega kontrollis Madalmaade Parlamendi Teine Koda 
ülalnimetatud ettepanekut subsidiaarsuse põhimõttest lähtudes. Seejuures kohaldas ta Euroopa 
Liidu lepingu artiklit 5 ja Lissaboni lepingule lisatud protokolli nr 2 subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta.

Kirjaga tehakse teatavaks teise koja arvamus. Samasugused kirjad saadeti Euroopa 
Komisjonile, nõukogule ja Madalmaade valitsusele.

Teine koda on seisukohal, et ei ole piisavalt põhjendatud, miks on vaja anda Euroopa 
Komisjonile õigus kontrollida liikmesriikide otsuseid kehtestada müraga seotud 
käitamispiiranguid. Euroopa Komisjon ei ole piisavalt tõendanud, kuidas sellise 
komisjonipoolse kontrolli võimalikud eelised kaaluvad üles selle, et piiratakse liikmesriikide 
volitusi jõuda müraga seotud käitamispiirangute osas riigi olusid arvestades teistsugusele 
otsusele.

Seetõttu teeb teine koda järelduse, et määruse ettepanek (COM(2011)828) rikub 
subsidiaarsuse põhimõtet.
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