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Utskottet för rättsliga frågor
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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA
(0022/2012)

Ärende: Motiverat yttrande från den nederländska andra kammaren över förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning om regler och förfaranden för att av 
bullerskäl införa driftsrestriktioner vid flygplatser i unionen inom en väl avvägd 
strategi och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/30/EG
(COM(2011)0828 – C7-0456/2011 – 2011/0398(COD))

Enligt artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna får de nationella parlamenten, inom åtta veckor från den dag då 
ett utkast till lagstiftningsakt översänds, till Europaparlamentets talman och rådets och 
kommissionens ordförande lämna ett motiverat yttrande med skälen till att de anser att det 
aktuella utkastet inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen.

Enligt Europaparlamentets arbetsordning har utskottet för rättsliga frågor ansvar för respekten 
för subsidiaritetsprincipen.

För er kännedom bifogas ett motiverat yttrande från den nederländska andra kammaren över 
ovannämnda förslag.
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Ort och datum: Haag den 7 februari 2012

Ärende: Motiverat yttrande (subsidiaritetsprincipen) över förordningen om 
regler och förfaranden för att av bullerskäl införa driftsrestriktioner 
vid flygplatser i unionen (COM(2011)0828)

Vår referens: 2012Z01904/2012D04403

Till talman Martin Schulz,

Det nederländska parlamentets andra kammare har, i enlighet med det i detta avseende 
fastställda förfarandet, prövat ovan angivna förslag mot subsidiaritetsprincipen. Därmed har 
artikel 5 i EU-fördraget och protokoll nr 2 till Lissabonfördraget om tillämpning av 
subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna tillämpats.

Jag vill med denna skrivelse uppmärksamma er på yttrandet från det nederländska 
parlamentets andra kammare. Identiska skrivelser har skickats till kommissionen, rådet och 
Nederländernas regering.

Andra kammaren anser att man inte har angivit tillräckligt väl underbyggda skäl till varför 
kommissionen ska ges att kontrollera ett beslut fattat av en medlemsstat om att av bullerskäl 
införa driftsrestriktioner vid flygplatser i unionen. Kommissionen har inte i tillräcklig 
utsträckning visat varför de eventuella fördelar som en kontroll av kommissionen medför 
skulle uppväga en inskränkning av medlemsstaternas rätt att komma fram till en annan 
slutsats när det gäller att av bullerskäl införa driftsrestriktioner på grundval av nationella 
förhållanden.

Det nederländska parlamentets andra kammare har kommit fram till att förslaget till 
förordning (COM(2011)0828) strider mot subsidiaritetsprincipen.

Med vänlig hälsning,

Gerdi A. Verbeet

Talman i det nederländska parlamentets andra kammare 
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