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Przedmiot: Uzasadniona opinia niemieckiego Bundesratu na temat wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia zasad i 
procedur w odniesieniu do wprowadzenia ograniczeń działalności odnoszących 
się do poziomu hałasu w portach lotniczych Unii w ramach zrównoważonego 
podejścia oraz uchylającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 
2002/30/WE 
(COM(2011)0828 – C7-0456/2011 – 2011/0398(COD))

Zgodnie z art. 6 protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasady pomocniczości i zasady 
proporcjonalności parlamenty narodowe mogą – w terminie ośmiu tygodni od daty 
przekazania projektu aktu ustawodawczego – przesłać przewodniczącym Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji uzasadnioną opinię zawierającą powody, dla których uznają, 
że dany projekt nie jest zgodny z zasadą pomocniczości.

W świetle Regulaminu Parlamentu Europejskiego Komisja Prawna jest odpowiedzialna za 
przestrzeganie zasady pomocniczości.

Posłowie są proszeni o zapoznanie się z uzasadnioną opinią niemieckiego Bundesratu 
w sprawie wyżej wymienionego wniosku.
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Bundesrat druk nr 799/11 (decyzja)

07.02.2012

Decyzja

Bundesratu

-Izba ds. Europejskich-

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia 
zasad i procedur w odniesieniu do wprowadzenia ograniczeń działalności odnoszących się do 
poziomu hałasu w portach lotniczych Unii w ramach zrównoważonego podejścia oraz 
uchylającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/30/WE 

COM(2011)0828 wersja ostateczna; dokument Rady nr 18010/11

W dniu 7 lutego 2012 r. Bundesrat w składzie Izby ds. Europejskich przyjął opinię (w 
załączniku) na podstawie art. 12 lit. b) TUE.

Decyzję podjęto w trybie §45 regulaminu Bundesratu.

Załącznik

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia 
zasad i procedur w odniesieniu do wprowadzenia ograniczeń działalności odnoszących się do 
poziomu hałasu w portach lotniczych Unii w ramach zrównoważonego podejścia oraz 
uchylającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/30/WE 

COM(2011)0828 wersja ostateczna; dokument Rady nr 18010/11

1. Bundesrat zwraca się do rządu niemieckiego z wnioskiem, aby w dalszych 
negocjacjach w ramach gremiów UE opowiadał się za skreśleniem art. 10, ponieważ w 
przewidzianych tam przepisach dostrzega naruszenie zasady pomocniczości. Z zadowoleniem 
przyjmuje fakt, że rząd niemiecki podziela ten pogląd.

2. W art. 10 wniosek dotyczący rozporządzenia przyznaje Komisji nowe uprawnienia 
weryfikacyjno-kontrolne dotyczące planowanych decyzji państw członkowskich odnoszących 
się do ograniczenia działalności. Na mocy tego artykułu Komisja jest uprawniona do zbadania 
planowanych ograniczeń działalności przed ich wprowadzeniem, a w odpowiednich 
przypadkach może zawiesić odnośną decyzję, jeżeli z punktu widzenia Komisji nie spełnia 
ona wymogów rozporządzenia, szczególnie w odniesieniu do koncepcji „zrównoważonego 
podejścia” i zasady uczciwej konkurencji, lub jest niezgodna z innymi przepisami prawa 
unijnego. Komisja może skorzystać z tych uprawnień na wniosek państwa członkowskiego 
lub z inicjatywy własnej. Może ona tym samym wywierać bezpośredni wpływ na wszystkie 
planowane ograniczenia działalności w portach lotniczych państw członkowskich oraz 
wymagać wprowadzenia do nich zmian.

Obok s¹dów krajowych istnia³aby zatem specjalna instancja, która równie¿ by³aby 
uprawniona do kontroli, a w odpowiednich przypadkach do uchylenia odnoœnej decyzji o 
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ograniczeniu dzia³alnoœci.

Przepis ten jest niepotrzebny i stanowi nieuzasadnioną ingerencję w uprawnienia państw 
członkowskich, ponieważ o ograniczeniach działalności i ochronie przed hałasem muszą tak 
jak do tej pory decydować same państwa członkowskie, biorąc pod uwagę warunki na 
miejscu i skutki lokalne. Kolejna instancja kontrolna obok krajowych organów sądowych nie 
jest zatem potrzebna. Dodatkowy organ kontrolny nie doprowadzi w żaden sposób do lepszej 
realizacji celu rozporządzenia, jakim jest zmniejszenie lub ograniczenie liczby obywateli 
narażonych na szkodliwe skutki hałasu w portach lotniczych. Ponadto może to doprowadzić 
do opóźnień proceduralnych.


