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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по правни въпроси

7.2.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
(19/2012)

Относно: Мотивирано становище от Сената на Френската република относно 
предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 
насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа
(COM(2011)0650 – C7-0375/2011 – 2011/0294(COD))

Съгласно член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и на пропорционалност, всеки национален парламент може в срок от 
осем седмици от датата на предаване на проект на законодателен акт да изпрати на 
председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията мотивирано 
становище, в което излага причините, поради които счита, че въпросният проект не е 
съобразен с принципа на субсидиарност.

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент, комисията по правни 
въпроси отговаря за въпросите, свързани със спазването на принципа на субсидиарност.

Приложено за сведение е мотивираното становище от Сената на Френската република, 
относно горепосоченото предложение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 61

СЕНАТ

30 януари 2012 г.

РЕДОВНА СЕСИЯ 2011–2012 г.

ЕВРОПЕЙСКО РЕШЕНИЕ

ОТНОСНО МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ

относно съответствието с принципа на субсидиарност на предложението за регламент 
на Европейския парламент и на Съвета относно насоките на Съюза за развитието на 
трансевропейската транспортна мрежа (E6740).

С решение на Сената съгласно член 73ж, параграфи 4 и 5 от Правилника на Сената се 
одобрява предложение за решение на комисията по икономически въпроси със 
следното съдържание:

В глава IV от предложението за регламент се определят условията и редът за 
управление на „коридорите на основната мрежа“, които са основните стратегически оси 
на трансевропейската транспортна мрежа. Член 51 предвижда Европейската комисия да 
определя „европейски координатори“, които по-специално да ръководят изпълнението 
на посочените коридори. Освен това член 53 упълномощава Европейската комисия да 
приема решения за изпълнение относно коридорите на основната мрежа.

Като взе предвид член 88-6 от Конституцията,

Сенатът представя следните забележки:

– Ускоряването на осъществяването на транспортни проекти от общ интерес трябва да 
бъде приоритет. Честите закъснения, които се констатират от много години, не са 
приемливи, когато се дължат на различните национални административни процедури, 
на бездействие или на недостатъчно усвояване на европейски финансови средства. Този 
бъдещ загриженост въпрос, чието разрешаване Европейската комисия легитимно 
преследва, трябва да се съгласува с принципа на субсидиарност.  Държавите членки, 
заедно с органите на местно равнище, са в най-благоприятно положение за създаването 
на условия за доброто приемане на инфраструктурни проекти от страна на местното 
население.

– Членове 170–172 от Договора за функционирането на Европейския съюз предоставят 
правомощия на Съюза да определя основните насоки и цели на трансевропейските 
мрежи. Те обаче предоставят на държавите членки, в съответствие с принципа на 
субсидиарност, отговорността за изпълнението на проектите от общ интерес с 
подкрепата на Съюза.

– Член 51 от предложението за регламент превишава това разделение на ролите, като 
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предоставя на европейските координатори задачата да ръководят съгласуваното 
изпълнение на коридорите с оглед спазване на срока, определен в решението за 
изпълнение на Европейската комисия, дори в случай на проекти, които не получават 
европейско финансиране.

– Същата критика може да се отправи и по отношение на член 53 от предложението за 
регламент, който упълномощава Европейската комисия да приема самостоятелно 
решения за изпълнение, които биха могли да включват много аспекти, по-специално 
планирането, разходите и срока за изпълнение.

– Подходът, който съответства в по-голяма степен на принципа на субсидиарност, е 
предвиденият в член 59 от предложението за регламент, който предвижда намесата на 
Комисията в случай на закъснение на работата. Такава ситуация може действително да 
показва неизпълнение от страна на една или повече държави членки.

Следователно Сенатът счита, че членове 51 и 53 от предложението за регламент (E 
6740) не са в съответствие, в настоящия си вид, с член 5 от Договора за Европейския 
съюз и протокол № 2 към него.

Прието решение на Сената от 30 януари 2012 г.

Председател,

Подпис:

Jean-Pierre BEL


