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Výbor pre právne veci

10.2.2012

OZNÁMENIE POSLANCOM
(23/2012)

Vec: Odôvodnené stanovisko Nemeckej spolkovej rady k návrhu nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady o pravidlách a postupoch zavedenia 
prevádzkových obmedzení podmienených hlukom na letiskách Únie v rámci 
vyváženého prístupu a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2002/30/ES
(COM(2011)0828 – C7-0456/2011 – 2011/0398(COD))

Na základe článku 6 protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality môžu 
národné parlamenty do ôsmich týždňov od doručenia návrhu legislatívneho aktu poslať 
predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko s uvedením 
dôvodov, pre ktoré sú presvedčené, že daný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity.

Podľa Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je dodržiavanie zásady subsidiarity 
v pôsobnosti Výboru pre právne veci.

V prílohe sa nachádza odôvodnené stanovisko Nemeckej spolkovej rady k uvedenému 
návrhu.
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Spolková rada tlačovina 799/11 (rozhodnutie)

7.2.2012

Rozhodnutie

Spolkovej rady

– Komora pre európske záležitosti –

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o pravidlách a postupoch zavedenia 
prevádzkových obmedzení podmienených hlukom na letiskách Únie v rámci vyváženého 
prístupu a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/30/ES

COM(2011)0828 v konečnom znení; dokument Spolkovej rady č. 18010/11

Spolková rada prijala 7. februára 2012 prostredníctvom svojej Komory pre európske 
záležitosti v súlade s článkom 12 písm. b) ZEÚ rozhodnutie vo forme stanoviska, ktoré sa 
nachádza v prílohe.

Rozhodnutie bolo prijaté podľa článku 45i rokovacieho poriadku Spolkovej rady.

Príloha

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o pravidlách a postupoch zavedenia 
prevádzkových obmedzení podmienených hlukom na letiskách Únie v rámci vyváženého 
prístupu a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/30/ES

COM(2011)0828 v konečnom znení; dokument Spolkovej rady č. 18010/11

1. Spolková rada žiada spolkovú vládu, aby sa v priebehu nasledujúcich rokovaní
v orgánoch EÚ zasadzovala za vypustenie článku 10, pretože sa domnieva, že jeho 
ustanovenia sú v rozpore so zásadou subsidiarity. S uspokojením berie na vedomie, že 
spolková vláda sa s týmito pochybnosťami stotožňuje.

2. V článku 10 návrhu nariadenia sa Komisii priznáva doposiaľ neudelené právo 
na preskúmanie a kontrolu rozhodnutí o prevádzkových obmedzeniach zamýšľaných 
v členských štátoch. Podľa tohto článku je Komisia oprávnená preskúmať plánované 
prevádzkové obmedzenia pred ich zavedením a prípadne pozastaviť ich zavedenie, ak sú 
podľa názoru Komisie v rozpore s požiadavkami nariadenia – najmä s koncepciou 
vyváženého prístupu a zásadou neutrality v oblasti hospodárskej súťaže – alebo inými 
právnymi predpismi EÚ. Komisia môže toto právo uplatňovať na žiadosť členského štátu 
alebo aj z vlastnej iniciatívy. Takto môže mať priamy vplyv na všetky plánované prevádzkové 
obmedzenia na letiskách členských štátov a požadovať ich úpravy.

Okrem národných súdov by tak bol ustanovený ešte jeden samostatný orgán, ktorý by bol tiež 
oprávnený preskúmať príslušnú úpravu prevádzkového obmedzenia a prípadne ho zrušiť.

Tento právny predpis je zbytočný a predstavuje neodôvodnené zasahovanie do právomocí 
členských štátov, lebo členské štáty musia naďalej rozhodovať samy o prevádzkových 
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obmedzeniach a ochrane proti hluku, a to na základe osobitných miestnych podmienok 
a dôsledkov pre danú oblasť. Ďalší kontrolný orgán popri národných orgánoch súdnictva nie 
je z tohto dôvodu potrebný. Cieľ nariadenia – obmedziť a znížiť počet osôb vystavených 
nepriaznivým vplyvom hluku lietadiel – sa v žiadnom prípade nepodarí lepšie dosiahnuť 
prostredníctvom dodatočného kontrolného orgánu. Okrem toho možno v dôsledku tohto 
článku očakávať skôr prieťahy v postupoch.


