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Asia: Alankomaiden kuningaskunnan edustajainhuoneen perusteltu lausunto 
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tasapainoisen 
lähestymistavan mukaista meluun liittyvien toimintarajoitusten asettamista 
unionin lentoasemilla koskevista säännöistä ja menettelyistä ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/30/EY kumoamisesta
(COM(2011)0828 – C7-0456/2011 – 2011/0398(COD))

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 olevan 
6 artiklan mukaisesti kukin kansallinen parlamentti voi kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskeva esitys on toimitettu, antaa 
Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja komission puheenjohtajille perustellun 
lausunnon syistä, joiden perusteella se arvioi, että kyseessä oleva esitys ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen.

Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen 
liittyvät asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan.

Jäsenille lähetetään tiedoksi Alankomaiden kuningaskunnan edustajainhuoneen perusteltu 
lausunto edellä mainitusta ehdotuksesta.
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Viitteemme: 2012Z01904/2012D04403

Arvoisa Martin Schulz

Edustajainhuone on tarkastellut edellä mainittua ehdotusta selvittääkseen, onko se 
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen mukainen. Tarkastelussa oli kyse Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 5 artiklan ja Lissabonin sopimuksen toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatetta koskevan pöytäkirjan nro 2 soveltamisesta.

Ilmoitan Teille tällä kirjeellä edustajainhuoneen kannan. Vastaavanlaiset kirjeet on lähetetty 
Euroopan komissiolle, neuvostolle ja Alankomaiden hallitukselle.

Edustajainhuone katsoo, että tarvetta antaa komissiolle oikeus valvoa meluun liittyvien 
toimintarajoitusten asettamista koskevia jäsenvaltioiden päätöksiä ei ole riittävällä tavalla 
perusteltu. Komissio ei ole osoittanut riittävällä tavalla, miten tällaisesta komission 
valvonnasta mahdollisesti saatavat edut toimivat vastapainona sille, että rajoitetaan 
jäsenvaltioiden valtaa päätyä toisenlaiseen ratkaisuun meluun liittyvistä toimintarajoituksista 
kansallisten olosuhteiden perusteella.

Edustajainhuone katsoo näin ollen, että ehdotus asetukseksi (COM (2011) 828) on 
toissijaisuusperiaatteen vastainen.
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