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Odbor za pravne zadeve

10. 2. 2012

OBVESTILO POSLANCEM
(23/2012)

Zadeva: Obrazloženo mnenje Nemškega zveznega sveta o predlogu uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o oblikovanju pravil in postopkov glede uvedbe s hrupom 
povezanih omejitev obratovanja na letališčih Unije v okviru uravnoteženega 
pristopa ter razveljavitvi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2002/30/ES
(COM(2011)0828 – C7-0456/2011 – 2011/0398(COD))

V skladu s členom 6 protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 
nacionalni parlamenti v roku osmih tednov od datuma posredovanja osnutka zakonodajnega 
akta predsednikom Parlamenta, Sveta in Komisije pošljejo obrazloženo mnenje o razlogih, 
zaradi katerih ocenjujejo, da osnutek ni v skladu z načelom subsidiarnosti.

V skladu s poslovnikom Evropskega parlamenta je za vprašanje spoštovanja načela 
subsidiarnosti pristojen Odbor za pravne zadeve.

V vednost je v prilogi priloženo obrazloženo mnenje, ki ga je o predlogu podal Nemški zvezni 
svet.
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Nemški zvezni svet tiskovina 799/11 (Sklep)

7. 2. 2012

Sklep

Nemškega zveznega sveta

Odbor za zadeve Evropske unije

Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju pravil in postopkov glede 
uvedbe s hrupom povezanih omejitev obratovanja na letališčih Unije v okviru uravnoteženega 
pristopa ter razveljavitvi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2002/30/ES

COM(2011) 828; dokument Sveta 18010/11

Nemški zvezni svet je prek odbora za zadeve Evropske unije v skladu s členom 12(b) 
Pogodbe o Evropski uniji 7. februarja 2012 sprejel priloženo mnenje.

Sklep je bil sprejet v skladu s členom 45 (i ) poslovnika Nemškega zveznega sveta.

Priloga

Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju pravil in postopkov glede 
uvedbe s hrupom povezanih omejitev obratovanja na letališčih Unije v okviru uravnoteženega 
pristopa ter razveljavitvi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2002/30/ES

COM(2011) 828; Dokument Sveta 18010/11

1. Nemški zvezni svet poziva nemško zvezno vlado, naj si pri nadaljnjih pogajanjih v 
institucijah EU prizadeva za črtanje člena 10 te uredbe; po njegovem mnenju določbe tega 
člena kršijo načelo subsidiarnosti. Z zadovoljstvom ugotavlja, da je zvezna vlada enakega 
mnenja.

2. Člen 10 predloga uredbe daje Komisiji pravico brez primere, da preveri in nadzoruje 
odločitve o omejitvi obratovanja, ki jih načrtujejo države članice. V skladu s tem členom ima 
Komisija pravico, da načrtovane omejitve obratovanja še pred njihovo uvedbo pregleda in jih 
po potrebi prekliče, če meni, da so v nasprotju z zahtevami uredbe, zlasti s konceptom 
uravnoteženega pristopa in zahtevo za nevtralnost konkurence, ali v nasprotju z drugo 
zakonodajo EU. Komisija lahko to pravico uporabi na prošnjo države članice ali na svojo 
pobudo. S tem lahko neposredno vpliva na vse načrtovane omejitve obratovanja na letališčih 
držav članic in zahteva njihove spremembe.

Tako bi poleg nacionalnih sodišč uvedli poseben organ, ki bi bil pooblaščen za dodatno 
preverjanje in po potrebi odpravo ustreznih omejitev obratovanja.

Ta določba je odveč in neupravičeno posega v pooblastila držav članic; o omejitvah 
obratovanja ter varstvu pred hrupom bi morale še naprej odločati zgolj države članice na 
podlagi lokalnih razmer v vsakem primeru in posledic za lokalno okolje. Tako poleg 
nacionalnega pravosodnega sistema ni potreben še dodaten organ za nadzor. Z njim nikakor 
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ne bi lažje dosegli cilja uredbe, da bi omejili ali zmanjšali število ljudi, ki trpijo zaradi 
negativnih posledic letalskega hrupa. Poleg tega bi zaradi takega organa verjetneje prišlo do 
zamud v postopku.


