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Tárgy: A német Bundesrat indokolással ellátott véleménye a kiegyensúlyozott 
megközelítés jegyében az Unió repülőterein a zajvédelemmel összefüggő 
üzemeltetési korlátozások bevezetésére vonatkozó szabályok és eljárások 
megállapításáról és a 2002/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon 
kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatról
(KOM(2011)0828 – C7-0456/2011 – 2011/0398(COD))

A szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkének 
megfelelően a nemzeti parlamentek a jogalkotási aktus tervezetének továbbításától számított 
nyolc héten belül indokolással ellátott véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a Tanács 
és a Bizottság elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott 
tervezetet nem tartják összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével.

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben 
tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság.

Tájékoztatásképpen mellékletben közöljük a német Bundesratnak a fentebb megjelölt 
javaslatról szóló, indokolással ellátott véleményét.
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MELLÉKLET

Bundesrat 799/11. sz dokumentum (határozat)

2012. február 7.

A Bundesrat

határozata

– Európai ügyek kamarája –

A kiegyensúlyozott megközelítés jegyében az Unió repülőterein a zajvédelemmel összefüggő 
üzemeltetési korlátozások bevezetésére vonatkozó szabályok és eljárások megállapításáról és 
a 2002/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat

COM(2011)0828 végleges; 18010/11. sz. tanácsi dokumentum

A Bundesrat európai ügyekkel foglalkozó kamarája 2012. február 7-én az EUSZ 12. cikkének 
b) pontjával összhangban elfogadta a mellékletben szereplő véleményt.

A határozat a Bundesrat eljárási szabályzatának 45i. cikke szerint jött létre.

Melléklet

A kiegyensúlyozott megközelítés jegyében az Unió repülőterein a zajvédelemmel összefüggő 
üzemeltetési korlátozások bevezetésére vonatkozó szabályok és eljárások megállapításáról és 
a 2002/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat

COM(2011)0828 végleges; 18010/11. sz. tanácsi dokumentum

1. A Bundesrat kéri a szövetségi kormányt, hogy a tárgyalások folyamán a továbbiakban 
járjon el az uniós testületeknél a 10. cikk törlése érdekében; véleménye szerint ugyanis az 
abban meghatározott rendelkezések sértik a szubszidiaritás elvét. A Bundesrat 
megelégedéssel veszi tudomásul, hogy a szövetségi kormány osztja ezeket az aggályokat.

2. A rendeletre irányuló javaslat a 10. cikkben új felülvizsgálati és ellenőrzési hatáskört 
biztosít a Bizottság számára a tagállamok repülési korlátozásokra irányuló tervezett döntéseire 
vonatkozóan. Ennek értelmében a Bizottság a tervezett repülési korlátozásokat azok 
végrehajtása előtt felülvizsgálhatja, és adott esetben felfüggesztheti, amennyiben az a 
Bizottság véleménye szerint nem felel meg a rendeletben leírt – különösen a kiegyensúlyozott 
megközelítésre és a versenysemlegességre vonatkozó – követelményeknek, vagy más 
tekintetben sérti az uniós jogot. Ezt a jogát a Bizottság valamely tagállam kérésére vagy saját 
kezdeményezésére gyakorolhatja. Ezáltal közvetlen befolyást gyakorolhat a tagállamok 
repülőterein tervezett összes repülési korlátozásra, és előírhatja azok módosítását.

Így a nemzeti bíróságok mellett egy külön fórum is szerepet kapna, amely az adott repülési 
korlátozásra vonatkozó előírás felülvizsgálatára és adott esetben annak felfüggesztésére is 
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jogosult lenne.

Ez a szabályozás felesleges, és indokolatlan beavatkozást jelent a tagállamok hatásköreibe; a 
repülési korlátozásokról és a zajvédelemről ugyanis a tagállamoknak – az eddigiekhez 
hasonlóan – továbbra is egyedül kell dönteniük a helyi adottságok és az adott környékre 
gyakorolt hatások figyelembevételével. A nemzeti joghatóság mellett ezért nincs szükség 
további felülvizsgálati szervre. A rendelet célját, nevezetesen a légi járművek okozta zaj 
negatív hatásai által érintettek számának korlátozását, illetve csökkentését egy további 
felülvizsgálati szerv révén semmi esetre sem lehet könnyebben elérni. Egy ilyen szerv 
valószínűleg inkább késleltetné az eljárás lefolytatását.


