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EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro právní záležitosti

7. 2. 2012

SDĚLENÍ ČLENŮM
(19/2012)

Věc: Odůvodněné stanovisko Senátu Francouzské republiky k návrhu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské 
dopravní sítě
(COM(2011)0650 – C7-0375/2011 – 2011/0294(COD))

Podle článku 6 protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality může každý 
vnitrostátní parlament ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu legislativního aktu 
zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko uvádějící, 
proč soudí, že dotyčný návrh není se zásadou subsidiarity v souladu.

Podle jednacího řádu Evropského parlamentu je za dodržování zásady subsidiarity odpovědný 
Výbor pro právní záležitosti.

V příloze naleznete pro vaši informaci odůvodněné stanovisko francouzského Senátu týkající 
se výše uvedeného návrhu.
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PŘÍLOHA

č. 61

SENÁT
____

dne 30. ledna 2012 ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ V OBDOBÍ 2011–2012

UPOZORNĚNÍ
PROZATÍMNÍ DOKUMENT

Pouze konečná vytištěná verze je platným zněním

EVROPSKÉ USNESENÍ,

JEHOŽ PŘEDMĚTEM JE ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO

týkající se souladu návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech 
Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě (E 6740) se zásadou subsidiarity. 

Usnesením Senátu podle článku 73g odstavců 4 a 5 jednacího řádu Senátu se stal návrh 
usnesení hospodářského výboru v tomto znění:

Kapitola IV návrhu nařízení stanoví podmínky správy „koridorů hlavní sítě“, které představují 
hlavní strategické osy transevropské dopravy. Článek 51 zavádí jmenování „evropských 
koordinátorů“ Evropskou komisí, kteří mají zejména řídit realizaci těchto koridorů. Článek 53 
navíc opravňuje Evropskou komisi k přijímání prováděcích rozhodnutí za účelem realizace 
těchto koridorů.

S ohledem na článek 88-6 Ústavy,

________________________________________________________________________

Viz jednací čísla:

Senát 256 a 285 (2011–2012).

Senát vznáší následující připomínky:

– Urychlení realizace dopravních projektů evropského zájmu musí být prioritou. Častá 
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zpoždění, k nimž již několik let dochází, nejsou přijatelná, pokud je zapříčinily odlišné 
vnitrostátní úřední postupy, nečinnost nebo nedostatečné využívání evropských finančních 
prostředků. Toto legitimní úsilí Evropské komise musí být v souladu se zásadou subsidiarity. 
Podmínky k tomu, aby projekty v oblasti infrastruktury přijímalo obyvatelstvo žijící na 
přilehlých pozemcích, mohou stále nejlépe zajišťovat členské státy spolu s místními orgány.

– Články 170 až 172 Smlouvy o fungování Evropské unie svěřují Unii pravomoc vymezit 
soubor hlavních směrů a cílů transevropských sítí. V souladu se zásadou subsidiarity však 
naopak ponechávají členským státům odpovědnost za realizaci projektů společného zájmu, při 
níž je pak Unie nápomocna.

– Článek 51 návrhu nařízení toto rozdělení úloh překračuje, neboť evropskému 
koordinátorovi udílí pravomoc řídit koordinovanou realizaci koridorů hlavní sítě s cílem 
zajistit dodržení termínu určeného v prováděcím rozhodnutí Evropské komise, a to i v případě 
projektu, který není financován z evropských finančních prostředků.

– Tatáž výtka se vztahuje k článku 53 návrhu nařízení, který opravňuje Evropskou komisi, 
aby sama přijímala taková prováděcí rozhodnutí, která by se mohla týkat mnoha aspektů, 
zejména plánování, nákladů a termínů realizace.

– Přístup, který je se zásadou subsidiarity více v souladu, je uveden v článku 59 návrhu 
nařízení, který stanoví zásah Komise v případě zpoždění prací. Tato situace může skutečně 
svědčit o nečinnosti jednoho nebo několika členských států.

V důsledku výše uvedeného se Senát domnívá, že články 51 a 53 návrhu nařízení (E 6740) 
nejsou ve svém současném znění v souladu s článkem 5 Smlouvy o Evropské unii 
a s protokolem č. 2 připojeným k této smlouvě.

Přijato jako usnesení Senátu dne 30. ledna 2012.

předseda

podpis: Jean-Pierre BEL


