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PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão dos Assuntos Jurídicos

10.2.2012

COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS
(23/2012)

Assunto: Parecer fundamentado do Bundesrat alemão sobre a proposta de regulamento do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao estabelecimento de regras e 
procedimentos para a introdução de restrições de operações relacionadas com o 
ruído nos aeroportos da União no âmbito de uma abordagem equilibrada e que 
revoga a Diretiva 2002/30//CE do Parlamento Europeu e do Conselho
(COM(2011)0828 – C7-0456/2011 – 2011/0398(COD))

Nos termos do artigo 6.º do Protocolo n.º 2, relativo à aplicação dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade, qualquer Parlamento nacional pode, no prazo de oito 
semanas a contar da data de apresentação de um projeto de ato legislativo, enviar aos 
presidentes do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão um parecer fundamentado do 
qual constem as razões pelas quais considera que o projeto em questão não respeita o 
princípio da subsidiariedade.

Ao abrigo do Regimento do Parlamento Europeu, a Comissão dos Assuntos Jurídicos é 
responsável pelo respeito do princípio da subsidiariedade.

Figura em anexo, para informação, o parecer fundamentado do Bundesrat alemão sobre a 
proposta em epígrafe.
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Bundesrat alemão Documento 799/11 (Decisão)

07.02.12

Decisão

do Parlamento Federal alemão

- Câmara ad hoc para os assuntos europeus -

Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao estabelecimento 
de regras e procedimentos para a introdução de restrições de operações relacionadas com o 
ruído nos aeroportos da União no âmbito de uma abordagem equilibrada e que revoga a 
Diretiva 2002/30/CE do Parlamento Europeu e do Conselho

Ver COM(2011) 828 final; Doc. 18010/11 do Conselho

Em 7 de fevereiro de 2012, o Bundesrat alemão, por intermédio da sua Câmara ad hoc para os 
assuntos europeus, adotou o parecer fundamentado em anexo, em conformidade com o 
disposto no artigo 12.º, alínea b), do Tratado da União Europeia.

A decisão foi tomada em conformidade com o artigo 45.º, alínea i), do Regimento do 
Bundesrat alemão.

Anexo

Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao estabelecimento 
de regras e procedimentos para a introdução de restrições de operações relacionadas com o 
ruído nos aeroportos da União no âmbito de uma abordagem equilibrada e que revoga a 
Diretiva 2002/30/CE do Parlamento Europeu e do Conselho

Ver COM(2011) 828 final; Doc. 18010/11 do Conselho

1. O Bundesrat solicita ao Governo alemão que, no decurso das negociações com os 
órgãos da UE, insista para que o artigo 10.º seja suprimido, pois considera que as normas 
previstas neste artigo representam uma violação do princípio de subsidiariedade. Nota, com 
satisfação, que o Governo alemão partilha destas preocupações.

2. O artigo 10.º da proposta de regulamento atribui à Comissão um direito de verificação 
e de controlo até à data inexistente sobre as decisões que os Estados-Membros pretendem 
adotar relativamente às restrições de operações. Aquele artigo confere-lhe o direito de 
verificar e, eventualmente, suprimir restrições de operações planeadas antes que sejam 
instauradas, caso as considere contrárias aos requisitos do regulamento - em especial ao 
conceito da abordagem equilibrada e do requisito da neutralidade concorrencial - ou a 
qualquer outro direito europeu. A Comissão pode exercer este direito a pedido de um Estado-
Membro ou também por iniciativa própria. Deste modo, pode agir diretamente sobre todas as 
restrições de operações planeadas nos aeroportos dos Estados-Membros e exigir a introdução 
de alterações para este efeito.

Neste sentido, para além dos tribunais nacionais, existiria um órgão distinto com o poder de 
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verificar e, eventualmente, suprimir as restrições de operações em questão.

Este artigo é supérfluo e representa uma interferência injustificada nas competências dos 
Estados-Membros. As restrições de operações e a proteção contra o ruído têm de ser decididas 
- como até agora - exclusivamente pelos Estados-Membros de acordo com as respetivas 
circunstâncias locais e impacto a nível local. Uma instância de verificação adicional às 
jurisdições nacionais não é portanto necessária. O objetivo do regulamento, nomeadamente a 
limitação ou redução do número de pessoas significativamente afetadas pelos efeitos nocivos 
do ruído proveniente de aeronaves, não é de todo mais bem atingido através de um órgão de 
verificação adicional.  Além disso, a existência de tal órgão contribuiria antes para um atraso 
no processo.


