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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Juridiskā komiteja

10.2.2012

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM
(23/2012)

Temats: Vācijas Bundesrāta pamatots atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
padomes regulai par noteikumiem un procedūrām attiecībā uz tādu ekspluatācijas 
ierobežojumu, kas saistīti ar troksni, ieviešana Savienības lidostās, izmantojot 
līdzsvarotu pieeju, un par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/30/EK 
atcelšanu
(COM(2011)0828 – C7-0456/2011 – 2011/0398(COD) )

Saskaņā ar 6. pantu 2. protokolā par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa 
piemērošanu ikviens valsts parlaments astoņās nedēļās no leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas 
dienas var nosūtīt Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētājam pamatotu 
atzinumu, kurā paskaidrots, kāpēc tas uzskata, ka attiecīgais projekts neatbilst subsidiaritātes 
principam.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošana ir Juridiskās 
komitejas kompetencē.

Pielikumā zināšanai pievienots Vācijas Bundesrāta pamatots atzinums par minēto 
priekšlikumu.
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PIELIKUMS

Bundesrāts Dokuments Nr. 799/11 (lēmums)

07.02.12

Vācijas Bundesrāta

lēmums

-Eiropas lietu palāta-

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par noteikumiem un procedūrām 
attiecībā uz tādu ekspluatācijas ierobežojumu, kas saistīti ar troksni, ieviešana Savienības 
lidostās, izmantojot līdzsvarotu pieeju, un par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2002/30/EK atcelšanu

COM(2011)0828 galīgā redakcija; Padomes dokuments Nr. 18010/11

Bundesrāta Eiropas lietu palāta 2012. gada 7. februārī saskaņā ar ES līguma 12. panta 
b) punktu pieņēma atzinumu, kas izklāstīts pielikumā.

Lēmums ir pieņemts saskaņā ar Bundesrāta reglamenta 45. pantu.

Pielikums

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par noteikumiem un procedūrām 
attiecībā uz tādu ekspluatācijas ierobežojumu, kas saistīti ar troksni, ieviešana Savienības 
lidostās, izmantojot līdzsvarotu pieeju, un par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2002/30/EK atcelšanu

COM(2011)0828 galīgā redakcija; Padomes dokuments Nr. 18010/11

1. Vācijas Bundesrāts lūdz Vācijas Federācijas Republikas valdību turpmākajā sarunu 
gaitā ES forumos rīkoties tā, lai tiktu svītrots 10. pants, jo Bundesrāts saskata tur paredzētajos 
noteikumos subsidiaritātes principa pārkāpumu. Bundesrāts ar gandarījumu pieņem zināšanai, 
ka federatīvā valdība ir vienisprātis ar to šajā jautājumā.

2. Regulas priekšlikums 10. pantā atvēl Komisijai līdz šim vēl nebijušas pārbaudes un 
kontroles tiesības pār dalībvalstīs iecerētiem lēmumiem par ekspluatācijas ierobežojumiem. 
Saskaņā ar to Komisijai ir tiesības pārbaudīt plānotos ekspluatācijas ierobežojumus pirms to 
ieviešanas un attiecīgā gadījumā tos apturēt, ja Komisija uzskata, ka tie ir pretrunā direktīvas 
prasībām — jo īpaši koncepcijai par līdzsvarotu pieeju un prasībai par konkurences 
neitralitāti — vai citiem ES tiesību aktiem. Šīs tiesības Komisija var īstenot pēc kādas 
dalībvalsts lūguma vai pēc savas iniciatīvas. Tādējādi tā var tiešā veidā ietekmēt visus 
plānotos ekspluatācijas ierobežojumus pie dalībvalstu lidostām un pieprasīt grozījumus.

Tiktāl līdzās valstu tiesām pievienotos atsevišķa instance, kurai būtu tiesības veikt papildu 
pārbaudi un attiecīgā gadījumā apturēt attiecīgos ekspluatācijas ierobežojumus.
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Šis regulējums ir lieks un nozīmē neattaisnojamu iejaukšanos dalībvalstu kompetencē, jo par 
ekspluatācijas ierobežojumiem un aizsardzību pret troksni — tāpat kā līdz šim — joprojām 
jālemj tikai dalībvalstīm, balstoties uz attiecīgo situāciju uz vietas un lokālo ietekmi. Tādējādi 
nav vajadzīga vēl viena kontrolējošā instance līdzās valstu tiesām. Papildus kontrolējoša 
iestāde nekādi nepalīdzēs labāk sasniegt direktīvas mērķi, proti, to, lai tiktu ierobežots vai 
samazināts cilvēku skaits, kurus skar aviācijas trokšņa negatīvās sekas. Turklāt tādējādi ir 
drīzāk sagaidāma procedūras novilcināšana.


