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Ref.: Avizul motivat al Bundesratului Republicii Federale Germania referitor la 
propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire 
a normelor și a procedurilor cu privire la introducerea restricțiilor de operare 
referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune în cadrul unei abordări 
echilibrate și de abrogare a Directivei 2002/30/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului
(COM(2011)0828 – C7-0456/2011 – 2011/0398(COD))

În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității 
și proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 
legislativ, orice parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, al 
Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună motivele pentru care 
consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității.

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru 
afaceri juridice este competentă cu privire la respectarea principiului subsidiarității.

Vă transmitem în anexă un aviz motivat din partea Bundesratului Republicii Federale 
Germania referitor la propunerea menționată mai sus.
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Bundesrat Publicație 799/11 (Decizie)

7.2.2012

Decizie

a Bundesratului

Camera pentru Afaceri Europene

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor și 
a procedurilor cu privire la introducerea restricțiilor de operare referitoare la zgomot pe 
aeroporturile din Uniune în cadrul unei abordări echilibrate și de abrogare a Directivei 
2002/30/CE a Parlamentului European și a Consiliului

COM(2011) 828 final; Document al Consiliului 18010/11

La 7 februarie 2012, Bundesratul a adoptat, prin intermediul Camerei sale pentru Afaceri 
Europene, avizul prezent în anexă, în conformitate cu articolul 12 litera (b) din Tratatul 
privind Uniunea Europeană.

Decizia a fost adoptată în conformitate cu articolul 45 litera (i) din Regulamentul de 
procedură al Bundesratului.

Anexă

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor și 
a procedurilor cu privire la introducerea restricțiilor de operare referitoare la zgomot pe 
aeroporturile din Uniune în cadrul unei abordări echilibrate și de abrogare a Directivei 
2002/30/CE a Parlamentului European și a Consiliului

COM(2011) 828 final; Document al Consiliului 18010/11

1. Bundesratul invită guvernul federal ca, în decursul negocierilor din cadrul 
organismelor UE, să depună eforturi vizând eliminarea articolul 10, deoarece consideră că 
reglementările prevăzute reprezintă o încălcare a principiului subsidiarității. Bundesratul ia act 
cu satisfacție de faptul că guvernul federal împărtășește aceste obiecții.

2. Articolul 10 din propunerea de regulament conferă Comisiei un drept de verificare și 
control, până în prezent inexistent, asupra deciziilor prevăzute de statele membre în privința 
restricțiilor operaționale. Articolul o autorizează pe aceasta să verifice și, după caz, să 
suspende restricțiile operaționale prevăzute, înainte de introducerea acestora, în cazul în care, 
în opinia Comisiei, sunt în contradicție cu cerințele regulamentului sau ale legislației UE în 
general – în special cu conceptul abordării echilibrate și cu exigența de neutralitate în materie 
de concurență. Comisia poate exercita acest drept la cererea unui stat membru sau din proprie 
inițiativă. Astfel, aceasta poate influența în mod direct toate restricțiile operaționale prevăzute 
în aeroporturile din statele membre și poate solicita modificări ale acestora.

Instanțelor naționale li s-ar adăuga, astfel, o instanță separată care, în plus, ar fi autorizată să 
examineze și, după caz, să revoce dispozițiile în cauză referitoare la restricțiile operaționale.
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Acest regulament este inutil și reprezintă un amestec nejustificat în competențele statelor 
membre, căci numai statele membre pot hotărî, ca și până în prezent, în privința restricțiilor 
operaționale și protecției fonice, în funcție de circumstanțele din fiecare loc și de impactul pe 
plan local. Prin urmare, nu este nevoie de o nouă instanță de verificare, în plus față de 
jurisdicția națională. Obiectivul regulamentului, adică limitarea sau reducerea numărului de 
persoane afectate de efectele negative ale zgomotului provocat de aeronave, nu va fi în nici un 
caz mai bine realizat prin intermediul unei noi instanțe de verificare. În plus, astfel pot apărea, 
mai degrabă, noi întârzieri în procedură.


