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EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro právní záležitosti

10. 2. 2012

SDĚLENÍ ČLENŮM
(23/2012)

Věc: Odůvodněné stanovisko německé Spolkové rady k návrhu nařízení Evropského 
parlamentu a Rady o pravidlech a postupech pro zavedení provozních omezení ke 
snížení hluku na letištích Unie v rámci vyváženého přístupu, kterým se zrušuje 
směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/30/ES
(COM(2011)0828 – C7-0456/2011 – 2011/0398(COD))

Podle článku 6 protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality může každý 
vnitrostátní parlament ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu legislativního aktu 
zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko uvádějící, 
proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity.

Podle jednacího řádu Evropského parlamentu je za problematiku dodržování zásady 
subsidiarity odpovědný Výbor pro právní záležitosti.

V příloze naleznete pro vaši informaci odůvodněné stanovisko německé Spolkové rady k výše 
uvedenému návrhu.
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PŘÍLOHA

Spolková rada, dokument 799/11 (rozhodnutí)

07.02.12

Rozhodnutí

Spolkové rady

Komora pro evropské záležitosti

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o pravidlech a postupech pro zavedení 
provozních omezení ke snížení hluku na letištích Unie v rámci vyváženého přístupu, kterým 
se zrušuje směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/30/ES

COM(2011) 828 v konečném znění; dokument Rady 18010/11

V souladu s čl. 12 písm. b) SEU přijala Spolková rada dne 7. února 2012 prostřednictvím své 
Komory pro evropské záležitosti stanovisko uvedené v příloze.

Rozhodnutí bylo přijato v souladu s § 45 i jednacího řádu Spolkové rady.

Příloha

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o pravidlech a postupech pro zavedení 
provozních omezení ke snížení hluku na letištích Unie v rámci vyváženého přístupu, kterým 
se zrušuje směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/30/ES

COM(2011) 828 v konečném znění; dokument Rady 18010/11

1. Spolková rada žádá spolkovou vládu, aby v průběhu dalších jednání v rámci grémií 
EU usilovala o vypuštění článku 10, neboť se domnívá, že ustanovení tohoto článku jsou 
v rozporu se zásadou subsidiarity. S uspokojením konstatuje, že spolková vláda sdílí tyto 
obavy.

2. Článek 10 návrhu nařízení přiznává Komisi zcela nové právo přezkumu a kontroly 
rozhodnutí o provozních omezeních, která členské státy hodlají přijmout. Na jeho základě je 
Komise oprávněna přezkoumat rozhodnutí o zamýšlených provozních omezeních před jejich 
provedením, a případně pozastavit jeho účinnost, pokud toto rozhodnutí podle názoru Komise 
nesplňuje požadavky stanovené v tomto nařízení, zejména koncepci vyváženého přístupu 
a požadavek na neutralitu hospodářské soutěže, nebo jinak odporuje právu Unie. Toto právo 
může Komise uplatňovat na žádost členského státu nebo z vlastní iniciativy. Díky němu může 
přímo ovlivňovat všechna plánovaná provozní omezení na letištích členských států a žádat 
jejich změny.

Kromě vnitrostátních soudů by tak přibyla zvláštní instance, která by byla rovněž oprávněna 
k přezkumu a případnému pozastavení účinnosti příslušných ujednání o provozních 
omezeních.
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Tato úprava je zbytečná a představuje neoprávněný zásah do pravomocí členských států, 
neboť o provozních omezeních a ochraně proti hluku musí i nadále rozhodovat výhradně 
členské státy, a to na základě místních podmínek a dopadu na dané místo. Proto mimo 
vnitrostátní soudy není zapotřebí další kontrolní instance. Zavedení další kontrolní instance 
v žádném případě nepřispěje k dosažení cíle nařízení, tj. omezit či snížit počet osob 
postižených negativními dopady hluku z letecké dopravy. Navíc lze spíše očekávat, že by se
v důsledku toho prodloužilo řízení.


