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Tema: Nyderlandų Karalystės Atstovų Rūmų pagrįsta nuomonė dėl pasiūlymo dėl 
Reglamento, kuriuo pagal darnųjį metodą nustatomos su triukšmu susijusių 
naudojimo apribojimų taikymo Sąjungos oro uostuose taisyklės ir procedūros ir 
panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/30/EB
(COM(2011)0828 – C7-0456/2011 – 2011/0398(COD))

Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 
nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo įstatymo galią turinčio akto projekto 
pateikimo gali pareikši Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams pagrįstą 
nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka subsidiarumo 
principo.

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles Teisės reikalų komitetas atsakingas už 
subsidiarumo principo laikymąsi.

Pridedama susipažinti Nyderlandų Karalystės Atstovų Rūmų pagrįsta nuomonė dėl minėto 
pasiūlymo.
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Tema: Pagrįsta nuomonė (subsidiarumas) dėl reglamento dėl su triukšmu 
susijusių naudojimo apribojimų (COM (2011) 828)

Tarybos suteiktas reg. Nr.: 2012Z01904/2012D04403

Gerb. Martinai Schulzai,

Atstovų Rūmai, atsižvelgdami į subsidiarumo principą, apsvarstė minėtą pasiūlymą pagal 
taikytiną procedūrą. Svarstant buvo remtasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsniu ir 
Lisabonos sutarties protokolu Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo.

Šiame laiške norėčiau Jus informuoti apie Atstovų Rūmų nuomonę. Tokie patys laiškai 
išsiųsti Europos Komisijai, Tarybai ir Nyderlandų Vyriausybei.

Atstovų Rūmai mano, kad nėra tinkamai pagrįsta, kodėl reikia suteikti Europos Komisijai 
teisę tikrinti valstybių narių sprendimus, kuriais siekiama nustatyti privalomus su triukšmu 
susijusius naudojimo apribojimus. Europos Komisija nepakankamai pagrindė, kaip galima 
Komisijos atliekamos kontrolės nauda kompensuotų tai, kad apribojama valstybės narės teisė 
priimti skirtingą sprendimą dėl su triukšmu susijusių naudojimo apribojimų remiantis 
nacionalinėmis aplinkybėmis.
Taigi Atstovų Rūmai daro išvadą, kad šiuo pasiūlymu dėl Reglamento (COM(2011) 828) 
pažeidžiamas subsidiarumo principas.
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