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Betreft: Gemotiveerd advies van de Duitse Bondsraad inzake het voorstel voor een  
verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de vaststelling van 
regels en procedures voor de invoering van geluidsgerelateerde 
exploitatiebeperkingen op EU-luchthavens in het kader van een evenwichtige 
aanpak, en tot intrekking van Richtlĳn 2002/30/EG van het Europees Parlement 
en de Raad
(COM(2011)0828 – C7-0456/2011 – 2011/0398(COD))

Overeenkomstig artikel 6 van Protocol Nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid kunnen nationale parlementen binnen een termijn van acht 
weken vanaf de datum van toezending van een ontwerp van wetgevingshandeling aan de 
voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een gemotiveerd advies 
toezenden waarin wordt uiteengezet waarom het betrokken ontwerp huns inziens niet strookt 
met het subsidiariteitsbeginsel.

Volgens het Reglement van het Europees Parlement is de Commissie juridische zaken 
bevoegd voor de naleving van het subsidiariteitsbeginsel.

Hierbij gaat ter informatie een gemotiveerd advies van de Duitse Bondsraad inzake 
bovengenoemd voorstel.
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Duitse Bondsraad Kamerstuk 799/11 (Besluit)

07.02.12

Besluit

van de Bondsraad

Kamer voor Europese aangelegenheden

Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de vaststelling 
van regels en procedures voor de invoering van geluidsgerelateerde exploitatiebeperkingen op 
EU-luchthavens in het kader van een evenwichtige aanpak, en tot intrekking van Richtlĳn 
2002/30/EG van het Europees Parlement en de Raad

COM(2011) 828 def.; Document 18010/11

De Kamer voor Europese aangelegenheden van de Bondsraad heeft op 7 februari 2012 
overeenkomstig artikel 12, onder b) VEU het in de bijlage opgenomen advies uitgebracht.

Dit besluit is overeenkomstig § 45 van het Reglement van de Bondsraad genomen.

Bijlage

Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de vaststelling 
van regels en procedures voor de invoering van geluidsgerelateerde exploitatiebeperkingen op 
EU-luchthavens in het kader van een evenwichtige aanpak, en tot intrekking van Richtlĳn 
2002/30/EG van het Europees Parlement en de Raad

COM(2011) 828 def.; Document van de Raad 18010/11

1. De Bondsraad verzoekt de Bondsregering bij de verdere onderhandelingen in het 
kader van de EU ernaar te streven dat artikel 10 geschrapt wordt, aangezien hij van mening is 
dat de in dat artikel voorgestelde regeling inbreuk maakt op het subsidiariteitsbeginsel. De 
Bondsraad neemt met voldoening kennis van het feit dat de Bondsregering deze visie 
onderschrijft.

2. In artikel 10 van haar voorstel voor een verordening voorziet de Commissie in een 
nieuwe onderzoeks- en controlebevoegdheid ten aanzien van de beslissingen van lidstaten om 
een exploitatiebeperking op te leggen.  Op grond hiervan mag de Commissie geplande 
exploitatiebeperkingen onderzoeken alvorens deze ten uitvoer worden gelegd en, als deze 
naar haar mening niet voldoen aan de in de verordening uiteengezette eisen (met name dat er 
sprake moet zijn van een evenwichtige aanpak en neutraliteit ten aanzien van de 
mededinging) of anderszins in strijd zijn met het EU-recht, schorsen. De Commissie mag een 
dergelijk onderzoek uitvoeren op verzoek van een lidstaat of op eigen initiatief. Daardoor kan 
zij dus rechtstreeks invloed uitoefenen op alle geplande exploitatiebeperkingen op 
luchthavens in de lidstaten en wijzigingen daarvan verlangen.

Deze regeling zorgt er dus voor dat er naast de nationale rechtbanken een afzonderlijke 
instantie bij zou komen die de bevoegdheid krijgt om exploitatiebeperkingen te toetsen en in 
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gegeven geval te schorsen.

Deze regeling is overbodig en vormt een ongerechtvaardigde inmenging in de bevoegdheden 
van de lidstaten, aangezien uitsluitend de lidstaten - zoals dusver ook gebruikelijk - aan de 
hand van de plaatselijke omstandigheden en de gevolgen voor de directe omgeving over
exploitatiebeperkingen en bescherming tegen lawaai moeten kunnen blijven beslissen. Een 
controle-instantie naast de nationale rechterlijke instanties is derhalve niet noodzakelijk. Het 
doel van de verordening, namelijk het beperken of verminderen van het aantal burgers dat last 
heeft van de ongewenste effecten van vliegtuiglawaai, kan door een aanvullende controle-
instantie niet beter worden bereikt. Bovendien is het aannemelijk dat er vertragingen in de 
procedures zullen ontstaan.


