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TEATIS LIIKMETELE
(19/2012)

Teema: Prantsuse Vabariigi Senati põhjendatud arvamus, mis käsitleb Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse ettepanekut üleeuroopalise transpordivõrgu 
arendamist käsitlevate liidu suuniste kohta
(COM(2011)0650 – C7-0375/2011 – 2011/0294(COD))

Vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 
artiklile 6 võib iga liikmesriigi parlament kaheksa nädala jooksul alates seadusandliku akti 
eelnõu edastamise kuupäevast saata Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile 
ning nõukogu eesistujale põhjendatud arvamuse selle kohta, miks kõnealune eelnõu ei vasta 
tema arvates subsidiaarsuse põhimõttele.

Euroopa Parlamendi kodukorra kohaselt vastutab subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest 
õiguskomisjon.

Teavitamise eesmärgil on teatisele lisatud Prantsuse Vabariigi Senati põhjendatud arvamus 
ülalnimetatud ettepaneku kohta.
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EUROOPA RESOLUTSIOON

PÕHJENDATUD ARVAMUSEGA

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku (üleeuroopalise transpordivõrgu 
arendamist käsitlevate liidu suuniste kohta) subsidiaarsuse põhimõttele vastavuse kohta 
(E 6740).

Kodukorra artikli 73g lõigete 4 ja 5 kohaselt esitab senat majanduskomisjoni ettepaneku 
alusel järgmise resolutsiooni ettepaneku:

Määruse ettepaneku IV peatükis sätestatakse üleeuroopalise transpordivõrgu strateegiliste 
telgede ehk põhivõrgukoridoride juhtimise kord. Artiklis 51 sätestatakse, et Euroopa 
Komisjon nimetab selliste võrgukoridoride rakendamise juhtimiseks ametisse Euroopa 
koordinaatori. Lisaks sellele antakse Euroopa Komisjonile artikliga 53 volitus võtta vastu 
rakendusotsuseid põhivõrgukoridoride rakendamiseks. 

Võttes arvesse põhiseaduse artiklit 88-6,

________________________________________________________________________

Vt järgmisi dokumente:

Senat: 256 ja 285 (2011–2012).

esitab senat järgmised tähelepanekud:

– Üleeuroopaliste transpordiprojektide elluviimise kiirendamine tuleb seada prioriteediks. 
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Viimastel aastatel sageli esinenud viivitused ei ole vastuvõetavad, kui viivituse põhjuseks on 
riikide erinevad haldusmenetlused, inertsus või ELi rahaliste vahendite alakasutamine. See 
mureküsimus, millega Euroopa Komisjon õiguspäraselt tegeleb, peab olema ühitatav 
subsidiaarsuse põhimõttega. Liikmesriigid koos kohalike omavalitsustega suudavad kõige 
paremini tagada kohalike elanike jaoks vastuvõetavad tingimused infrastruktuuriprojektide 
arendamiseks. 

– Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 170–172 antakse liidule pädevus üleeuroopalisi 
võrke käsitlevate üldsuuniste ja eesmärkide kindlaksmääramisel. Nimetatud artiklite kohaselt 
on liikmesriikide ülesanne seevastu kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega ühist huvi 
pakkuvate projektide elluviimine liidu toetusel.

– Määruse ettepaneku artikkel 51 läheb aga sätestatud pädevuse jaotusest kaugemale, tehes 
Euroopa koordinaatorile ülesandeks juhtida koridoride kooskõlastatud rakendamist, et tagada 
Euroopa Komisjoni rakendusotsuses sätestatud tähtaegadest kinnipidamine isegi selliste 
projektide puhul, mida ei rahastata ELi vahenditest. 

– Samasugune märkus kehtib määruse ettepaneku artikli 53 puhul, millega antakse Euroopa 
Komisjonile volitus võtta iseseisvalt vastu nimetatud rakendusotsuseid, mis võivad käsitleda 
eri aspekte, eelkõige kavandamist, maksumust ja rakendamise ajakava.

– Subsidiaarsuse põhimõttega on paremini kooskõlas määruse ettepaneku artikkel 59, milles 
nähakse ette komisjoni sekkumine tööde hilinemise korral. Selline olukord võib olla 
tõepoolest tingitud sellest, et üks või mitu liikmesriiki ei ole täitnud oma kohustusi.

Seetõttu on senat seisukohal, et määruse ettepaneku (E 6740) artiklid 51 ja 53 ei ole praeguses 
sõnastuses kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikliga 5 ega sellele lisatud protokolliga nr 2.

Senati 30. jaanuari 2012. aasta resolutsioon

President

Allkiri: Jean-Pierre BEL


