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EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Teisės reikalų komitetas

10.2.2012

PRANEŠIMAS NARIAMS
(23/2012)

Tema: Vokietijos Bundesrato pagrįsta nuomonė dėl pasiūlymo kuriuo pagal darnųjį 
metodą nustatomos su triukšmu susijusių naudojimo apribojimų taikymo Sąjungos 
oro uostuose taisyklės ir procedūros ir panaikinama Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2002/30/EB
(COM(2011)0828 – C7-0456/2011 – 2011/0398(COD))

Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 
nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo įstatymo galią turinčio akto projekto 
pateikimo gali pareikši Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams pagrįstą 
nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka subsidiarumo 
principo.

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles Teisės reikalų komitetas atsakingas už 
subsidiarumo principo laikymąsi.

Pridedama susipažinti Vokietijos Bundesrato pagrįsta nuomonė dėl minėto pasiūlymo.
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PRIEDAS

Bundesratas. Dokumentas Nr. 799/11 (sprendimas)

07.02.12

Bundesrato sprendimas

Europos reikalų komitetas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento kuriuo pagal darnųjį metodą 
nustatomos su triukšmu susijusių naudojimo apribojimų taikymo Sąjungos oro uostuose 
taisyklės ir procedūros ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/30/EB

COM(2011) 828 galutinis. Tarybos dokumentas Nr. 18010/11

2012 m. vasario 7 d. Bundesrato Europos reikalų komitetas pagal ES sutarties 12 straipsnio 
b punktą priėmė pridedamą nuomonę.

Sprendimas priimtas pagal Bundesrato darbo tvarkos taisyklių 45i straipsnį.

Priedas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo pagal darnųjį metodą 
nustatomos su triukšmu susijusių naudojimo apribojimų taikymo Sąjungos oro uostuose 
taisyklės ir procedūros ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/30/EB

COM(2011) 828 galutinis. Tarybos dokumentas Nr. 18010/11

1. Bundesratas prašo Federacinės vyriausybės vykdant tolimesnes derybas su ES 
institucijomis siekti 10 straipsnio panaikinimo. Šio straipsnio nuostatose jis mato 
subsidiarumo principo pažeidimą. Bundesratas su pasitenkinimu pastebi, kad Federacinė 
vyriausybė sutinka su šia nuomone.

2. Pasiūlymo dėl reglamento 10 straipsniu Komisijai suteikiama iki šiol neegzistuojanti 
teisė tikrinti ir kontroliuoti valstybėse narėse numatomus sprendimus dėl naudojimo 
apribojimų. Remiantis šia teise jai galima patikrinti numatytus naudojimo apribojimus dar 
prieš juos įvedant ir, esant reikalui, juos sustabdyti, jeigu Komisijos nuomone jie prieštarauja 
reglamento reikalavimams, o ypač subalansuoto požiūrio koncepcijai ir sąžiningos 
konkurencijos principui ar bet kuriam kitam ES teisės aktui. Šia teise Komisija gali 
pasinaudoti valstybės narės prašymu arba savo pačios iniciatyva. Tokiu būdu ji gali tiesiogiai 
daryti įtaką visiems numatytiems naudojimo apribojimams valstybių narių oro uostuose bei 
reikalauti patvirtinti pakeitimus.

Tokiu būdu šalia nacionalinių teismų veiktų atskira institucija, turinti įgaliojimus vykdyti 
papildomus patikrinimus ir, esant reikalui, anuliuoti atitinkamas naudojimo apribojimų 
nuostatas.

Ši nuostata yra nereikalinga ir ja nepateisinamai kišamasi į valstybių narių kompetencijos 
sritį. Dėl naudojimo apribojimų ir apsaugos nuo triukšmo, kaip ir iki šiol, būtina spręsti 
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valstybėse narėse, vadovaujantis atitinkamomis vietos sąlygomis ir poveikiu vietoje. Todėl 
papildoma tikrinimo institucija, veikianti kartu su nacionaliniais teismais, nėra reikalinga. 
Reglamento tikslas yra apriboti arba sumažinti nuo nuolatinio lėktuvų keliamo triukšmo 
kenčiančių asmenų skaičių, o sukuriant papildomą instituciją šio tikslo įgyvendinimas jokiu 
būdu nebus palengvintas. Be to, dėl šios priežasties gali pailgėti pati procedūra.


