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Temats: Francijas Senāta pamatots atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulai par Savienības vadlīnijām Eiropas transporta tīkla attīstībai  
(COM(2011)0650 – C7-0375/2011 – 2011/0294(COD))

Saskaņā ar 6. pantu Protokolā Nr. 2 par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa 
piemērošanu dalībvalstu parlamenti astoņu nedēļu laikā pēc leģislatīva akta projekta 
iesniegšanas var vērsties pie Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētāja(-as) ar 
pamatotu atzinumu, kurā izklāstīti iemesli, kāpēc, viņuprāt, attiecīgais projekts/priekšlikums 
neatbilst subsidiaritātes principam.
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošanas jautājumi ir 
Juridiskās komitejas kompetencē.
Jūsu informācijai pielikumā pievienots Francijas Senāta pamatots atzinums par minēto 
priekšlikumu.
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PIELIKUMS

N° 61

SENĀTS
____

2012. gada 30. janvāris KĀRTĒJĀ SESIJA (2011.–2012. gads)

UZMANĪBU
DOKUMENTA PROJEKTS

Tikai iespiesta galīgā versija ir uzskatāma par oficiālu dokumentu

EIROPAS REZOLŪCIJA

AR PAMATOTU ATZINUMU

par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas priekšlikuma par Savienības vadlīnijām
Eiropas transporta tīkla attīstībai (E 6740) atbilstību subsidiaritātes principam.

Ekonomikas komisijas rezolūcijas priekšlikums, kuras saturs ir izklāstīts turpmāk, ir kļuvis 
par Senāta rezolūciju saskaņā ar Senāta Reglamenta 73.g panta 4. un 5. daļu.

Regulas priekšlikuma IV nodaļā ir noteikta pārvaldības kārtība attiecībā uz „pamattīkla 
koridoru tīklu”, kuru veido Eiropas transporta stratēģiskās maģistrāles. Regulas priekšlikuma 
51. pantā ir paredzēts, ka Eiropas Komisija izraugās “Eiropas koordinatoru”, lai jo īpaši 
vadītu šo koridoru īstenošanu. Papildus tam 53. pantā Eiropas Komisijai ir noteiktas pilnvaras 
pieņemt īstenošanas lēmumu, lai varētu īstenot šos koridorus.

Ņemot vērā Konstitūcijas 88-6. pantu,

Sk. numurus:

Senāts: 256 un 285 (2011.–2012. gads).

Senāts izsaka šādas piezīmes:

– Eiropas nozīmes transporta projektu paātrināta īstenošanai ir jābūt vienai no prioritātēm. 
Bieži vien jau vairākus gadus konstatētie kavējumi nav pieņemami, ja to cēlonis ir dažādās 
valstu administratīvās procedūras, pasivitāte vai nepietiekama Eiropas līdzekļu apguve. Šīm 
Eiropas Komisijas pamatoti paustajām bažām jābūt saskanīgām ar subsidiaritātes principu. 
Dalībvalstis un vietējās pašvaldības joprojām ir vispiemērotākie subjekti, kas var nodrošināt 
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apstākļus, kuros apkaimes iedzīvotājiem infrastruktūras projekti ir pieņemami.

– Līguma par Eiropas Savienības darbību 170.–172. pantā Savienībai ir noteikta kompetence 
izstrādāt pamatnostādnes un Eiropas tīklu mērķus. Savukārt dalībvalstīm saskaņā ar 
subsidiaritātes principu tajos ir paredzēta vispārējas nozīmes projektu īstenošanas kompetence 
— Savienība līdz ar to veic atbalsta funkciju.

– Regulas priekšlikuma 51. pantā šis funkciju sadalījums ir mainīts, Eiropas koordinatoram 
paredzot uzdevumu vadīt koridoru koordinētu īstenošanu, lai varētu ievērot Eiropas Komisijas 
īstenošanas lēmumā noteiktos termiņus — arī attiecībā uz tiem projektiem, kuru īstenošanai 
nav iegūts Eiropas finansējums.

– To pašu var pārmest arī, runājot par regulas priekšlikuma  53. pantu, kurā Eiropas Komisijai 
ir piešķirtas tiesības vienpersonīgi pieņemt īstenošanas lēmumus, kas var attiekties uz 
daudziem aspektiem, jo īpaši uz plānošanu, izmaksām un praktiskās izpildes termiņiem.

– Subsidiaritātes principam atbilstošāka pieeja izriet no regulas priekšlikuma 59. panta, kurā ir 
paredzēta Komisijas rīcība, ja darbi tiek aizkavēti. Šāda situācija patiešām var liecināt par to, 
ka viena vai vairākas dalībvalstis nepilda savus pienākumus.

Senāts līdz ar to uzskata, ka regulas priekšlikuma (E 6740) 51. un 53. pants pašreizējā 
redakcijā neatbilst Līguma par Eiropas Savienību 5. pantam un šim līgumam pievienotajam 
2. protokolam.

Kļuvusi par Senāta rezolūciju 2012. gada 30. janvārī.

Priekšsēdētājs

Paraksts: Jean-Pierre Bel


