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Tárgy: A Holland Királyság Képviselőházának indokolással ellátott véleménye az Unió 
repülőterein a zajvédelemmel összefüggő üzemeltetési korlátozások bevezetésére 
vonatkozó szabályok és eljárások megállapításáról a kiegyensúlyozott 
megközelítés jegyében és a 2002/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatról
(COM(2011)0828 – C7-0456/2011 – 2011/0398(COD))

A szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkének 
megfelelően a nemzeti parlamentek a jogalkotási aktus tervezetének továbbításától számított 
nyolc héten belül indokolással ellátott véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a Tanács 
és a Bizottság elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott 
tervezetet nem tartják összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével.

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben 
tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság.

Tájékoztatásképpen mellékletben közöljük a Holland Királyság Képviselőházának a fentebb 
megjelölt javaslatról szóló, indokolással ellátott véleményét.
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zajvédelemmel összefüggő üzemeltetési korlátozásokról szóló 
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Tisztelt Schulz Úr!

A Képviselőház a szubszidiaritás elve tekintetében és az előírt eljárásnak megfelelően 
megvizsgálta a fenti javaslatot. Ennek során az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkét, 
valamint a szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló, Lisszaboni 
Szerződéshez csatolt  2. jegyzőkönyvet alkalmazta.

E levelemmel tájékoztatom Önt a Képviselőház álláspontjáról. Ezzel azonos tartalmú levelet 
küldtünk az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak és a holland kormánynak is.

A Ház véleménye szerint nincs kellően alátámasztva annak szükségessége, hogy az Európai 
Bizottság ellenőrzési jogot kapjon a tagállamok zajvédelemmel összefüggő üzemeltetési 
korlátozások bevezetésére vonatkozó döntései felett. Az Európai Bizottság nem igazolta 
kellőképpen, hogy az említett bizottsági ellenőrzés lehetséges előnyei miként ellensúlyozzák a 
tagállamok azon hatáskörének korlátozását, hogy a zajvédelemmel összefüggő üzemeltetési 
korlátozások tekintetében a nemzeti körülmények alapján eltérő megállapításra jussanak.
Ezért a Képviselőház arra a következtetésre jutott, hogy ez a rendeletre irányuló javaslat 
(COM (2011) 828) sérti a szubszidiaritás elvét.
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