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Utskottet för rättsliga frågor
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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA
(0023/2012)

Ärende: Motiverat yttrande från det tyska förbundsrådet över förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning om regler och förfaranden för att av 
bullerskäl införa driftsrestriktioner vid flygplatser i unionen inom en väl avvägd 
strategi och om upphävande av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2002/30/EG
(COM(2011)0828 – C7-0456/2011 – 2011/0398(COD))

Enligt artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna får de nationella parlamenten, inom åtta veckor från den dag då 
ett utkast till lagstiftningsakt översänds, till Europaparlamentets talman och rådets och 
kommissionens ordförande lämna ett motiverat yttrande med skälen till att de anser att det 
aktuella utkastet inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen.

Enligt Europaparlamentets arbetsordning har utskottet för rättsliga frågor ansvar för respekten 
för subsidiaritetsprincipen.

För er kännedom bifogas ett motiverat yttrande från det tyska förbundsrådet över ovannämnda 
förslag.
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BILAGA

Bundesrat Drucksache 799/11 (beslut)

7.2.2012

Beslut

av förbundsrådet

– Europakammaren –

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om regler och förfaranden för att av 
bullerskäl införa driftsrestriktioner vid flygplatser i unionen inom en väl avvägd strategi och 
om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/30/EG

COM(2011)0828; rådsdok. 18010/11

Den 7 februari 2012 beslutade förbundsrådet genom sin Europakammare att avge 
nedanstående yttrande i enlighet med artikel 12 b i EU-fördraget.

Beslutet fattades i enlighet med § 45 i förbundsrådets arbetsordning.

Bilaga

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om regler och förfaranden för att av 
bullerskäl införa driftsrestriktioner vid flygplatser i unionen inom en väl avvägd strategi och 
om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/30/EG

COM(2011)0828; rådsdok. 18010/11

1. Förbundsrådet uppmanar förbundsregeringen att under de fortsatta förhandlingarna i 
EU:s organ arbeta för att artikel 10 ska strykas, eftersom det anser att bestämmelserna i 
artikeln strider mot subsidiaritetsprincipen. Förbundsrådet noterar med tillfredsställelse att 
förbundsregeringen delar denna oro.

2. I artikel 10 i förslaget till förordning ges kommissionen en ny granskningsrätt i samband 
med beslut som medlemsstaterna avser att vidta om driftsrestriktioner. Enligt bestämmelsen 
har kommissionen rätt att granska och eventuellt upphäva en planerad driftsrestriktion innan 
den träder i kraft om kommissionen anser att den inte uppfyller kraven i förordningen –
särskilt konceptet med en väl avvägd strategi och kravet på konkurrensneutralitet – eller i 
övrigt strider mot EU-rätten. Kommissionen får utöva denna rätt på begäran av en 
medlemsstat eller på eget initiativ. Därmed kan kommissionen utöva direkt inflytande över 
alla planerade driftsrestriktioner vid medlemsstaternas flygplatser och kräva att de ändras.

Vid sidan av de nationella domstolarna skulle det nu tillkomma en särskild instans som inte 
bara har rätt att granska de aktuella driftsrestriktionerna, utan i förekommande fall även har 
rätt att upphäva dem.
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Denna bestämmelse är överflödig och utgör ett omotiverat ingrepp i medlemsstaternas 
befogenheter. Precis som tidigare måste det även i fortsättningen vara enbart medlemsstaterna 
som beslutar om driftsrestriktioner och bullerskydd på grundval av aktuella lokala 
förhållanden och lokala konsekvenser. En ytterligare prövningsinstans vid sidan av det 
nationella domstolsväsendet behövs således inte. Målet med förordningen, nämligen att 
begränsa antalet människor som väsentligen drabbas av de skadliga effekterna av buller från 
luftfartyg, kommer definitivt inte att uppnås på ett bättre sätt med en ytterligare 
prövningsinstans. Dessutom kommer det sannolikt att leda till att förfarandet drar ut på tiden.


