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Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του γερμανικού Ομοσπονδιακού Συμβουλίου σχετικά με 
την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με την καθιέρωση των κανόνων και διαδικασιών για τη θέσπιση 
λειτουργικών περιορισμών σε συνάρτηση με τον προκαλούμενο θόρυβο στους 
αερολιμένες της Ένωσης στο πλαίσιο μιας εξισορροπημένης προσέγγισης και την 
κατάργηση της οδηγίας 2002/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του 
Συμβουλίου
(COM(2011)0828 – C7-0456/2011 – 2011/0398(COD))

Βάσει του άρθρου 6 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, κάθε εθνικό κοινοβούλιο μπορεί, εντός προθεσμίας 
οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να 
απευθύνει προς τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής αιτιολογημένη γνώμη όπου εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους εκτιμά ότι το εν 
λόγω σχέδιο δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρμόδια για την τήρηση της 
αρχής της επικουρικότητας είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.

Επισυνάπτεται, προς ενημέρωσή σας, αιτιολογημένη γνώμη του γερμανικού Ομοσπονδιακού 
Συμβουλίου σχετικά με την ως άνω πρόταση.
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Ομοσπονδιακό Συμβούλιο έγγραφο 799/11 (Απόφαση)

07.02.12

Απόφαση

του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου

-Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων-

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 
καθιέρωση των κανόνων και διαδικασιών για τη θέσπιση λειτουργικών περιορισμών σε 
συνάρτηση με τον προκαλούμενο θόρυβο στους αερολιμένες της Ένωσης στο πλαίσιο μιας 
εξισορροπημένης προσέγγισης και την κατάργηση της οδηγίας 2002/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου και του Συμβουλίου

COM(2011) 828 τελικό. Έγγρ. Συμβουλίου 18010/11

Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου ενέκρινε την 7η 
Φεβρουαρίου 2012 την συνημμένη γνωμοδότηση βάσει του άρθρου 12 στοιχείο β) ΣΕΕ.

Η απόφαση εγκρίθηκε βάσει της § 45 i του Εσωτερικού Κανονισμού του Ομοσπονδιακού 
Συμβουλίου.

Προσάρτημα

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 
καθιέρωση των κανόνων και διαδικασιών για τη θέσπιση λειτουργικών περιορισμών σε 
συνάρτηση με τον προκαλούμενο θόρυβο στους αερολιμένες της Ένωσης στο πλαίσιο μιας 
εξισορροπημένης προσέγγισης και την κατάργηση της οδηγίας 2002/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου και του Συμβουλίου

COM(2011) 828 τελικό. Έγγρ. Συμβουλίου 18010/11

1. Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο ζητεί από την γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση να 
επιδιώξει την κατάργηση του άρθρου 10 στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων στα όργανα της 
ΕΕ, καθώς θεωρεί ότι οι διατάξεις που περιέχει παραβιάζουν την αρχή της επικουρικότητας. 
Εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η γερμανική κυβέρνηση συμμερίζεται την άποψη 
αυτή.

2. Το άρθρο 10 της πρότασης κανονισμού παρέχει στην Επιτροπή δικαίωμα εξέτασης 
και ελέγχου, το οποίο δεν υφίστατο μέχρι τώρα, σχετικά με τις αποφάσεις που προβλέπουν τα 
κράτη μέλη για τους λειτουργικούς περιορισμούς. Συνεπώς η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να 
εξετάζει και ενδεχομένως να καταργεί τους προβλεπόμενους λειτουργικούς περιορισμούς 
πριν τη θέσπισή τους, όταν αυτοί δεν συνάδουν, σύμφωνα με την άποψή της , προς τις 
απαιτήσεις του κανονισμού, και ιδίως προς την έννοια της εξισορροπημένης προσέγγισης και 
τις επιταγές της ανταγωνιστικής ουδετερότητας, ή προς το δίκαιο της ΕΕ γενικότερα. Η 
Επιτροπή μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα αυτό είτε κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, είτε 
με δική της πρωτοβουλία. Κατ' αυτόν τον τρόπο μπορεί να ασκήσει άμεση επιρροή στο 
σύνολο των προβλεπόμενων λειτουργικών περιορισμών στους αερολιμένες των κρατών 



CM\892021EL.doc 3/3 PE483.479v01-00

EL

μελών και να απαιτήσει σχετικές τροποποιήσεις.

Δημιουργείται, έτσι, μια ξεχωριστή ελεγκτική αρχή, παράλληλα με τα εθνικά δικαστήρια, η 
οποία εξουσιοδοτείται να εξετάζει και ενδεχομένως να καταργεί τα σχετικά μέτρα περί 
λειτουργικών περιορισμών.

Η ρύθμιση αυτή είναι περιττή και συνιστά μία αδικαιολόγητη επέμβαση στις αρμοδιότητες 
των κρατών μελών. Οι λειτουργικοί περιορισμοί και η προστασία από την ηχορρύπανση 
πρέπει να συνεχίσουν να ρυθμίζονται αποκλειστικά από τα κράτη μέλη -όπως μέχρι τούδε-
σύμφωνα με τα εκάστοτε τοπικά δεδομένα και τις τοπικές συνέπειες. Μία πρόσθετη 
ελεγκτική αρχή πέραν της αρμοδιότητας των εθνικών δικαστηρίων δεν είναι απαραίτητη. Σε 
καμία περίπτωση ο στόχος του κανονισμού, ήτοι να περιοριστεί ή να μειωθεί ο αριθμός των 
ατόμων που πλήττονται από τις βλαβερές συνέπειες του θορύβου στους αερολιμένες, δεν θα 
επιτευχθεί καλύτερα με τη συγκρότηση μιας επιπλέον ελεγκτικής αρχής. Εξάλλου, κάτι 
τέτοιο θα προκαλούσε καθυστερήσεις στη διαδικασία.


