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Asia: Saksan liittoneuvoston perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi tasapainoisen lähestymistavan mukaista meluun liittyvien 
toimintarajoitusten asettamista unionin lentoasemilla koskevista säännöistä ja menettelyistä ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/30/EY kumoamisesta
(COM(2011)0828 – C7-0456/2011 – 2011/0398(COD))

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 olevan 
6 artiklan mukaisesti kukin kansallinen parlamentti voi kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskeva esitys on toimitettu, antaa 
Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja komission puheenjohtajille perustellun 
lausunnon syistä, joiden perusteella se arvioi, että kyseessä oleva esitys ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen.

Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen 
liittyvät asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan.

Jäsenille lähetetään tiedoksi Saksan liittoneuvoston perusteltu lausunto edellä mainitusta 
ehdotuksesta.
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Liittoneuvosto Julkaisu 799/11 (päätös)

7.2.2012

Liittoneuvoston

päätös

– EU-asioiden kamari –

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tasapainoisen lähestymistavan 
mukaista meluun liittyvien toimintarajoitusten asettamista unionin lentoasemilla koskevista 
säännöistä ja menettelyistä ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/30/EY 
kumoamisesta

COM(2011)0828 lopullinen, neuvoston asiakirja 18010/11

Saksan liittoneuvoston EU-asioiden kamari teki 7. helmikuuta 2012 päätöksen liitteenä 
olevasta lausunnosta Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 12 artiklan ensimmäisen 
kohdan b alakohdan mukaisesti.

Päätös on tehty Saksan liittoneuvoston työjärjestyksen 45 §:n mukaisesti.

Liite

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tasapainoisen lähestymistavan 
mukaista meluun liittyvien toimintarajoitusten asettamista unionin lentoasemilla koskevista 
säännöistä ja menettelyistä ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/30/EY 
kumoamisesta

COM(2011)0828 lopullinen, neuvoston asiakirja 18010/11

1. Saksan liittoneuvosto pyytää Saksan liittohallitusta pyrkimään EU:n elimissä 
käytävissä tulevissa neuvotteluissa siihen, että ehdotuksen 10 artikla poistetaan, koska 
liittoneuvosto pitää artiklan säännöksiä toissijaisuusperiaatteen vastaisina. Liittoneuvosto 
panee tyytyväisenä merkille, että liittohallitus on samaa mieltä asiasta.

2. Komission asetusehdotuksen 10 artiklassa säädetään täysin uudesta tarkistamis- ja 
valvontaoikeudesta jäsenvaltioiden kaavailemien toimintarajoitusta koskevien päätösten 
suhteen. Komissiolla on artiklan nojalla oikeus tarkistaa suunnitellut toimintarajoitukset 
ennen niiden käyttöön ottamista ja tarvittaessa estää ne, jos komissio katsoo rajoitusten olevan 
ristiriidassa asetuksen vaatimusten – etenkin tasapainoisen lähestymistavan ja kilpailun 
tasapuolisuuden varmistamisen – tai muun EU-lainsäädännön kanssa. Komissio voi käyttää 
tätä oikeutta joko jäsenvaltion pyynnöstä tai oman harkintansa mukaan. Siten komissio voi 
vaikuttaa välittömästi kaikkiin jäsenvaltioiden lentoasemia varten kaavailtuihin 
toimintarajoituksiin ja vaatia niiden muuttamista.

Kansallisten tuomioistuinten oheen luotaisiin siis erillinen instanssi, jolla olisi valtuudet tehdä 
tarkistuksia ja tarvittaessa kumota kaavailtu toimintarajoitus.
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Säännös on tarpeeton ja se merkitsee perusteetonta puuttumista jäsenvaltioiden valtuuksiin. 
Jäsenvaltioiden on voitava nimittäin edelleen päättää yksin toimintarajoituksista ja 
melusuojasta paikallisten olosuhteiden ja vaikutusten perusteella. Kansallisen 
lainkäyttöjärjestelmän oheen ei siis tarvita uutta tarkastusinstanssia. Uusi tarkastusinstanssi ei 
myöskään edistä asetuksen tavoitteen saavuttamista (lentomelun haitoille altistuvien 
lukumäärän rajoittaminen tai vähentäminen). Lisäksi uusi instanssi johtaisi pikemminkin 
menettelyjen pitkittymiseen.


