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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по правни въпроси

10.2.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
(23/2012)

Относно: Мотивирано становище на Германския Бундесрат относно предложението за 
регламент на Европейския парламент и на Съвета относно определянето на 
правила и процедури за въвеждането на свързани с шума експлоатационни 
ограничения на летищата в Съюза в рамките на балансирания подход и за 
отмяна на Директива 2002/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
(COM(2011)0828 – C7-0456/2011 – 2011/0398(COD))

Съгласно член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и на пропорционалност, всеки национален парламент може в срок от 
осем седмици от датата на предаване на проект на законодателен акт да изпрати на 
председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията мотивирано 
становище, в което излага причините, поради които счита, че въпросният проект не е 
съобразен с принципа на субсидиарност.

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент, комисията по правни 
въпроси отговаря за въпросите, свързани със спазването на принципа на субсидиарност.

Приложено за сведение е мотивираното становище от Бундесрата на Федерална 
република Германия, относно горепосоченото предложение.
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Бундесрат печатен материал, 799/11 (Решение)

07.02.12

Решение

на Бундесрата

-Камара по европейски въпроси-

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 
определянето на правила и процедури за въвеждането на свързани с шума 
експлоатационни ограничения на летищата в Съюза в рамките на балансирания подход 
и за отмяна на Директива 2002/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

COM (2011) 828 окончателен; Документ на Бундесрата 18010/11

На 7 февруари 2012 г. Камарата по европейски въпроси на Бундесрата прие, съобразно 
член 12, буква б) от ДЕС, посоченото в приложението становище.

Решението е взето съобразно член 45, буква и) от Правилника за дейността на 
Бундесрата.

Приложение

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 
определянето на правила и процедури за въвеждането на свързани с шума 
експлоатационни ограничения на летищата в Съюза в рамките на балансирания подход 
и за отмяна на Директива 2002/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

COM (2011) 828 окончателен; Документ на Бундесрата 18010/11

1. Бундесратът изисква от Федералното правителство, в хода на преговорите в 
рамките на комисиите на ЕС да изиска заличаване на член 10; в предвидените в член 10 
разпоредби Бундесратът вижда нарушаване на принципа на субсидиарност. 
Бундесратът отбелязва със задоволство, че Федералното правителство споделя тези 
съмнения.

2. Член 10 от предложението за регламент предоставя на Комисията досега 
несъществуващо право на проверка и контрол върху предвидените в държавите членки 
решения относно експлоатационни ограничения. Съобразно него тя има право да 
проверява и евентуално преустановява планирани експлоатационни ограничения, 
когато според нея те са в противоречие с изискванията на регламента, в частност с 
концепцията за балансирания подход и изискването за неутралност по отношение на 
конкуренцията, или с други правни разпоредби на ЕС. Комисията може да упражнява 
това право по искане на държава членка или по собствена инициатива. Така тя може да 
оказва пряко влияние върху всички планирани експлоатационни ограничения на 
летищата на държавите членки и да изисква промени.
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Във връзка с това, наред с националните съдилища ще бъде създадена специална 
инстанция, която би била допълнително оправомощена да осъществява проверки и 
евентуално да отменя съответните разпоредби за експлоатационни ограничения.

Тези разпоредби са излишни и представляват необоснована намеса в правомощията на 
държавите членки; решенията относно експлоатационните ограничения, както и досега, 
трябва да продължат да се вземат само от държавите членки въз основа на съответните 
характеристики на място и местното въздействие. В този смисъл не е необходима още 
една проверяваща инстанция, наред с националните съдилища. Целта на регламента, а 
именно ограничаване или намаляване на броя на хората, засегнати от отрицателните 
въздействия на летищния шум, в никакъв случай няма да се постигне по-добре чрез 
допълнителна проверяваща инстанция. Наред с това, наличието на такава инстанция 
вероятно ще доведе до забавяния в процедурата.


