
CM\891396NL.doc PE480.853v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie juridische zaken

7.2.2012

MEDEDELING AAN DE LEDEN
(19/2012)

Betreft: Gemotiveerd advies van de Franse Senaat inzake het voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende EU-richtsnoeren 
voor de ontwikkeling van het trans-Europees vervoersnet
(COM(2011)0650) – C7-0375/2011 – 2011/0294(COD))

Overeenkomstig artikel 6 van Protocol Nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid kunnen nationale parlementen binnen een termijn van acht 
weken vanaf de datum van toezending van een ontwerp van wetgevingshandeling aan de 
voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een gemotiveerd advies 
toezenden waarin wordt uiteengezet waarom het betrokken ontwerp huns inziens niet strookt 
met het subsidiariteitsbeginsel.

Volgens het Reglement van het Europees Parlement is de Commissie juridische zaken 
bevoegd voor de naleving van het subsidiariteitsbeginsel.

Hierbij gaat ter informatie een gemotiveerd advies van de Franse Senaat inzake 
bovengenoemd voorstel.
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EUROPESE RESOLUTIE

HOUDENDE GEMOTIVEERD ADVIES

inzake de verenigbaarheid met het subsidiariteitsbeginsel van het voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende EU-richtsnoeren voor de 
ontwikkeling van het trans-Europees vervoersnet (E 6740).

De ontwerpresolutie van de Commissie economische zaken is overeenkomstig 
artikel 73 octies, alinea's 4 en 5, van het Reglement van de Senaat resolutie van de Senaat 
geworden en heeft de volgende strekking:

In hoofdstuk IV van het voorstel voor een verordening wordt aangegeven hoe de 
"kernnetwerkcorridors" zullen worden beheerd. Hiermee worden de strategische 
verkeersverbindingen in Europa bedoeld. Artikel 51 bepaalt dat de Commissie "Europese 
coördinatoren" zal aanwijzen met het oog op de uitvoering van de kernnetwerkcorridors.
Voorts geeft artikel 53 de Commissie de bevoegdheid uitvoeringsbesluiten vast te stellen voor 
de verwezenlijking van de kernnetwerkcorridors.

Gezien artikel 88, lid 6, van de Grondwet,

________________________________________________________________________

Zie Senaat

nummers: 256 en 285 (2011-2012).
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maakt de Senaat maakt de volgende opmerkingen:

- Bespoediging van de uitvoering van vervoersprojecten van Europees belang moet voorrang 
krijgen. De vertragingen die zich de afgelopen jaren keer op keer voordoen zijn 
onaanvaardbaar als ze het gevolg zijn van verschillen in nationale bestuurlijke procedures, 
ambtelijke logheid of onderbesteding van Europese gelden. Het legitieme streven van de 
Commissie om hier iets aan te doen moet wel verenigbaar zijn met het subsidiariteitsbeginsel. 
De lidstaten en de lagere overheden kunnen het beste zorgen voor het maatschappelijk 
draagvlak voor de betrokken infrastructuurprojecten.

- Op grond van de artikelen 170 en 172 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie stelt de Unie de grote lijnen en de doelstellingen van de trans-Europese 
netwerken vast. Daar staat tegenover dat het op grond van het subsidiariteitsbeginsel aan de 
lidstaten is om, met steun van de Unie, de projecten van gemeenschappelijk belang uit te 
voeren.

- Artikel 51 van het voorstel voor een verordening gaat verder dan deze rolverdeling. De 
Europese coördinatoren krijgen tot taak de gecoördineerde uitvoering van de corridors te 
leiden zodat de in de uitvoeringsbesluiten van de Commissie vastgestelde termijnen worden 
nageleefd, zelfs bij niet met Europees geld gefinancierde projecten.

- Hetzelfde bezwaar geldt ten aanzien van artikel 53 van het voorstel voor een verordening, 
dat de Commissie machtigt om zelfstandig uitvoeringsbesluiten vast te stellen, die betrekking 
kunnen hebben op tal van aspecten, zoals de planning, de kosten en de uitvoeringstermijnen.

- Meer in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel is de procedure van artikel 59 van 
het voorstel voor een verordening, dat de Commissie een rol toebedeelt in geval van 
vertraging bij de werkuitvoering. De Commissie kan ingrijpen als een of meer lidstaten in 
gebreke blijven.

De Senaat is dan ook van mening dat de artikelen 51 en 53 van het voorstel voor een 
verordening (E 6740) in de huidige bewoordingen niet stroken met artikel 5 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie en Protocol Nr. 2 bij dit Verdrag.

Aldus de resolutie van de Senaat van 30 januari 2012.

De voorzitter

(Get.) Jean-Pierre BEL


