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Om: Begrundet udtalelse fra det franske Senat om forslag til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om Unionens retningslinjer for udvikling af det 
transeuropæiske transportnet
(COM(2011)0650 – C7-0375/2011 – 2011/0294(COD))

I henhold til artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet kan de nationale parlamenter senest otte uger efter fremsendelsen 
af et udkast til lovgivningsmæssig retsakt sende formændene for Europa-Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen en begrundet udtalelse, der forklarer, hvorfor de mener, at det pågældende 
udkast ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Ifølge Europa-Parlamentets forretningsorden er det Retsudvalget, der er kompetent med 
hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet.

Vedlagt fremsendes til orientering en begrundet udtalelse fra det franske Senat om det 
ovennævnte forslag.
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BILAG

Nr. 61

SENATET

den 30. januar 2012

ordinært møde i perioden 2011-2012

EUROPÆISK BESLUTNING

MED BEGRUNDET UDTALELSE

om, hvorvidt forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Unionens 
retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet (E6740) er i overensstemmelse 
med nærhedsprincippet.

Senatet har i overensstemmelse med artikel 73g, stk. 4 og 5, i Senatets forretningsorden 
vedtaget økonomiudvalgets forslag til beslutning, der lyder således:

Kapitel IV i forslaget fastlægger de nærmere regler om styring af ”hovednetkorridorer”, som 
er de store strategiske hovedlinjer for transeuropæisk transport. I henhold til artikel 51 skal 
Europa-Kommissionen udpege ”europæiske koordinatorer”, bl.a. for at lede gennemførelsen 
af disse korridorer. Desuden bemyndiges Kommissionen i artikel 53 til at vedtage 
gennemførelsesafgørelser om korridorerne.

Der henvises til artikel 88, stk. 6, i forfatningen.

Senatets bemærkninger:

- Det bør være en prioritet at fremskynde gennemførelsen af transportprojekter af europæisk 
interesse. De forsinkelser, man ofte har kunnet konstatere i de seneste år, er uacceptable, når 
de skyldes forskellige nationale administrative procedurer, inerti eller underforbrug af EU-
bevillingerne. Det er legitimt, at Kommissionen forfølger dette mål, men det skal ske i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet. Medlemsstaterne er fortsat sammen med de lokale 
myndigheder bedre i stand til at skabe forudsætningerne for, at befolkningen i området 
accepterer infrastrukturprojekterne. 

- Artikel 170-172 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde giver EU beføjelse 
til at fastlægge de overordnede retningslinjer og mål for de transeuropæiske net. Derimod 
overlades det i overensstemmelse med nærhedsprincippet til medlemsstaterne at gennemføre 
projekter af fælles interesse, mens Unionen støtter disse projekter.

- Artikel 51 i forslaget til forordning går ud over rammerne for denne rollefordeling ved at 
give den europæiske koordinator til opgave at lede den samordnede gennemførelse af 
korridorerne med henblik på at gøre det muligt at overholde den tidsplan, der er fastlagt i en 
gennemførelsesafgørelse truffet af Kommissionen, selv når der er tale om projekter, der ikke 
modtager finansiering fra EU. 
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- Den samme kritik kan rettes mod artikel 53 i forslaget til forordning, hvorefter 
Kommissionen på egen hånd kan træffe sådanne gennemførelsesafgørelser, der kan omfatte 
mange aspekter som f.eks. planlægning, omkostninger og tidsplan.

- En tilgang, der i højere grad er i overensstemmelse med nærhedsprincippet, er den, der er 
valgt i artikel 59 i forslaget til forordning, hvorefter Kommissionen kan gribe ind i tilfælde af 
forsinkelser med arbejderne. En sådan situation kan nemlig vidne om passivitet hos en eller 
flere medlemsstater.

Senatet finder således, at artikel 51-53 i forslaget til forordning (E 6740) i den nuværende 
affattelse ikke er i overensstemmelse med artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union og 
protokol nr. 2, der er knyttet som bilag til traktaten.

Vedtaget af Senatet den 30. januar 2012.
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