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Asia: Ranskan tasavallan senaatin perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen 
liikenneverkon kehittämiseksi
(COM(2011)0650 – C7-0357/2011 – 2011/0294(COD))

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 olevan 
6 artiklan mukaisesti kukin kansallinen parlamentti voi kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskeva esitys on toimitettu, antaa 
Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja komission puheenjohtajille perustellun 
lausunnon syistä, joiden perusteella se arvioi, että kyseessä oleva esitys ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen.

Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen 
liittyvät asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan.

Jäsenille lähetetään tiedoksi Ranskan kansalliskokouksen perusteltu lausunto edellä 
mainitusta ehdotuksesta.
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LIITE

N° 61

SENAATTI
____

30. tammikuuta 2012 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN ISTUNTO 2011–2012

HUOMIO
ALUSTAVA VERSIO

Ainoastaan lopullinen versio on todistusvoimainen

EUROOPPALAINEN PÄÄTÖSLAUSELMA

PERUSTELLUSTA LAUSUNNOSTA,

joka koskee unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi 
annetun ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (E 6740) 
toissijaisuusperiaatteen mukaisuutta.

Työjärjestyksensä 73 g artiklan 4 ja 5 alakohdan mukaisesti senaatti antaa päätöslauselman 
seuraavasta talousvaliokunnan päätöslauselmaesityksestä:

Asetusehdotuksen IV luvussa määritellään Euroopan laajuisen liikenneverkon strategisesti 
tärkeimpien osien eli ydinverkkokäytävien hallinnointia koskevat järjestelyt. Ehdotuksen 
51 artiklassa säädetään "eurooppalaisesta koordinaattorista", jonka Euroopan komissio 
nimittää johtamaan näiden ydinverkkokäytävien toteuttamista. Lisäksi 53 artiklassa Euroopan 
komissiolle annetaan valtuudet tehdä näitä ydinverkkokäytäviä koskevia 
täytäntöönpanopäätöksiä.

Ottaen huomioon perustuslain 88-6 pykälän

________________________________________________________________________

Ks. nro:

Senaatti: 256 ja 285 (2011–2012).

senaatti esittää seuraavat huomautukset:
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– Eurooppalaisittain tärkeiden liikennehankkeiden vauhdittamisen on kuuluttava ensisijaisiin 
tavoitteisiin. Jo vuosia on ollut yleistä, että hankkeet ovat viivästyneet. Viivästyminen ei ole 
hyväksyttävää silloin, kun se johtuu eroista jäsenvaltioiden viranomaismenettelyissä, 
haluttomuudesta tai unionin määrärahojen vajaakäytöstä. Euroopan komissio on oikeassa 
pyrkiessään puuttumaan näihin ongelmiin, mutta se on tehtävä sopusoinnussa 
toissijaisuusperiaatteen kanssa. Jäsenvaltioilla ja niiden paikallisviranomaisilla on parhaat 
mahdollisuudet luoda edellytykset sille, että infrastruktuurihankkeet saavat kannatusta 
paikallisväestöltä.

– Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 170–172 artiklassa annetaan unionille 
toimivalta määrittää Euroopan laajuisten verkkojen suuntaviivat ja tavoitteet. Niissä kuitenkin 
jätetään jäsenvaltioille toissijaisuusperiaatteen mukaisesti vastuu yhteistä etua koskevien 
hankkeiden täytäntöönpanosta, jossa unionin on tukena.

– Asetusehdotuksen 51 artiklassa poiketaan tästä roolinjaosta, kun eurooppalaiselle 
koordinaattorille annetaan tehtäväksi johtaa ydinverkkokäytävän koordinoitua toteuttamista, 
jotta yksittäistä ydinverkkokäytävää koskevassa Euroopan komission 
täytäntöönpanopäätöksessä vahvistettua määräaikaa voidaan noudattaa, myös niissä 
tapauksissa, joissa hanke ei saa unionin rahoitusta.

– Sama moite koskee asetusehdotuksen 53 artiklaa, jossa Euroopan komissiolle annetaan
valtuudet antaa yksin täytäntöönpanopäätöksiä, jotka voivat koskea monenlaisia näkökohtia, 
erityisesti suunnitelmia, kustannuksia ja täytäntöönpanon aikataulua.

– Toissijaisuusperiaatteen kanssa paremmin sopusoinnussa on asetusehdotuksen 59 artikla, 
jossa säädetään komission toimenpiteistä töiden viivästyessä. Tällainen tilanne voi itse asiassa 
kertoa puutteista yhden tai useamman jäsenvaltion toiminnassa.

Tällä perusteella senaatti katsoo, että nykyisessä sanamuodossaan Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetusehdotuksen (E 6740) 51 ja 53 artikla eivät ole Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 5 artiklan ja kyseiseen sopimukseen liitetyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisia.

Senaatin päätöslauselma, 30. tammikuuta 2012.

Puhemies

Allekirjoitus: Jean-Pierre BEL


