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plėtros gairių
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Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 
nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo teisėkūros prodedūra priimamo akto 
projekto pateikimo gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams 
pagrįstą nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka 
subsidiarumo principo.

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles Teisės reikalų komitetas atsakingas už 
subsidiarumo principo laikymąsi.

Pridedama susipažinti Prancūzijos Respublikos Senato pagrįsta nuomonė dėl minėto 
pasiūlymo.
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Autentiškas tik galutinis spausdintas dokumentas

REZOLIUCIJA EUROPOS KLAUSIMAIS,

KURIOJE PATEIKIAMA PAGRĮSTA NUOMONĖ

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos transeuropinio 
transporto tinklo plėtros gairių (E 6740) atitikties subsidiarumo principui.

Remiantis Senato darbo tvarkos taisyklių 73g straipsnio 4 ir 5 dalimis Senato rezoliucija 
priimta pagal Ekonomikos komiteto rezoliucijos pasiūlymą; rezoliucijos turinys pateikiamas 
toliau.

Pasiūlymo dėl reglamento IV skyriuje nustatoma pagrindinio tinklo koridorių, kurie yra 
svarbiausi transeuropinio transporto strateginiai maršrutai, valdymo tvarka. 51 straipsnyje 
nustatoma, kad Europos Komisija skiria Europos koordinatorius, kurie visų pirma vadovautų 
šių koridorių įgyvendinimui. Be to, pagal 53 straipsnį Komisijai leidžiama priimti 
įgyvendinimo sprendimus dėl šių koridorių įgyvendinimo.

Atsižvelgdamas į Konstitucijos 88-6 straipsnį,

________________________________________________________________________

žr. numerius:

Senatas: 256 ir 285 (2011-2012),

Senatas pateikia šias pastabas.
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– Europos svarbos transporto projektų įgyvendinimo spartinimas turi būti prioritetinis. Jau 
daugelį metų dažnai konstatuojami vėlavimai yra nepriimtini, kai jie atsiranda dėl skirtingų 
nacionalinių administracinių procedūrų, inercijos ar nepakankamo Europos lėšų panaudojimo. 
Šis susirūpinimas, kurį Europos Komisija teisėtai sprendžia, turi derėti su subsidiarumo 
principu. Valstybės narės su vietos valdžios institucijomis tebėra tinkamiausios sukurti 
sąlygoms, kad greta gyvenantis gyventojai gerai priimtų infrastruktūros projektus.

– Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 170–172 straipsniuose Sąjungai suteikiama 
kompetencija nustatyti transeuropinių tinklų pagrindines gaires ir tikslus. Kita vertus, laikantis 
subsidiarumo principo, pagal šiuos straipsnius valstybėms narėms paliekama atsakomybė už 
bendrų interesų projektų įgyvendinimą, o Sąjunga gali jį remti.

– Pasiūlymo dėl reglamento 51 straipsnyje nustatoma daugiau, nei šis vaidmenų pasidalijimas, 
Europos koordinatoriui suteikiant užduotį vadovauti koridorių įgyvendinimui siekiant, kad 
būtų laikomasi Europos Komisijos įgyvendinimo sprendime nustatytų terminų, net ir tais 
atvejais, kai projektui neskiriamas Europos finansavimas.

– Tą patį priekaištą galima išreikšti pasiūlymo dėl reglamento 53 straipsniui, kuriame Europos 
Komisijai leidžiama vienai priimti tokius įgyvendinimo sprendimus, kurie galėtų būti susiję 
su daugeliu aspektų, visų pirma planavimu, sąnaudomis ir įgyvendinimo detalėmis.

– Labiau su subsidiarumo principu derantis požiūris išreikštas pasiūlymo dėl reglamento 59 
straipsnyje, kuriame numatomas Komisijos įsikišimas vėluojančių darbų atveju. Ši padėtis iš 
tikrųjų gali atspindėti tai, kad viena ar keletas valstybių narių nevykdo įsipareigojimų.

Todėl Senatas mano, kad pasiūlymo reglamento (E 6740) 51 ir 53 straipsnių dabartinė 
redakcija neatitinka Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnio ir prie šios Sutarties pridėto 
Protokolo Nr. 2.

Senato rezoliucija priimta 2012 m. sausio 30 d.

Pirmininkas

Parašas: Jean-Pierre BEL


