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În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității 
și proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 
legislativ, orice parlament național poate adresa Președintelui Parlamentului European, al 
Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună motivele pentru care 
consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității.

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru 
afaceri juridice este competentă cu privire la respectarea principiului subsidiarității.

Vă transmitem în anexă, în scop informativ, un aviz motivat din partea Senatului Republicii 
Franceze privind propunerea menționată mai sus.
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ANEXĂ

N° 61

SENATUL
____

30 ianuarie 2012 SESIUNEA ORDINARĂ 2011-2012

ATENȚIE:
DOCUMENT PROVIZORIU

Valoare de text autentic are doar versiunea tipărită definitivă

REZOLUȚIE EUROPEANĂ

CONȚINÂND UN AVIZ MOTIVAT

privind conformitatea cu principiul subsidiarității a propunerii de Regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei 
transeuropene de transport (E 6740).

A devenit rezoluție a Senatului, în conformitate cu articolul 73g alineatele (4) și (5) din 
Regulamentul Senatului, propunerea de rezoluție a Comisiei pentru economie, care are drept 
obiect următoarele aspecte:

Capitolul IV din propunerea de regulament stabilește modalitățile de administrare a 
„coridoarelor rețelei centrale”, care constituie principalele axe strategice ale transportului 
european. Articolul 51 prevede numirea de către Comisia Europeană a unui „coordonator 
european”, a cărui principală atribuție este dirijarea realizării acestor coridoare. În plus, 
articolul 53 autorizează Comisia Europeană să ia decizii executive în privința realizării 
coridoarelor.

Având în vedere articolul 88-6 din Constituție,

________________________________________________________________________

Cf. numerelor:

Senat: 256 și 285 (2011-2012).
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Senatul face următoarele observații:

- Realizarea cât mai rapidă a proiectelor de transport de interes european trebuie să constituie 
o prioritate. Întârzierile constatate frecvent în ultimii ani sunt inacceptabile, în măsura în care 
sunt provocate de diferențele între procedurile naționale ale administrațiilor, de inerție sau de 
utilizarea insuficientă a creditelor europene. Preocuparea legitimă a Comisiei Europene pentru 
aceste aspecte trebuie să respecte principiul subsidiarității. Statele membre, împreună cu 
autoritățile locale, sunt cel mai în măsură să creeze condițiile necesare pentru ca populația 
riverană să accepte în cât mai mare măsură proiectele de infrastructură.

- Articolele 170 și 172 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene conferă Uniunii 
competența de a defini orientările generale și obiectivele rețelelor transeuropene. În schimb, 
se lasă statelor membre, în conformitate cu principiul subsidiarității, responsabilitatea 
realizării proiectelor de interes comun, cu sprijinul Uniunii.

- Articolul 51 din propunerea de regulament depășește cadrul acestei distribuiri de roluri, 
conferind coordonatorului european misiunea de a conduce realizarea coordonată a 
coridoarelor, pentru a face respectate termenele fixate printr-o decizie de executare a Comisiei 
Europene, chiar și în cazul proiectelor care nu beneficiază de finanțări europene. 

- Același inconvenient se poate semnala și cu privire la articolul 53 din propunerea de 
regulament, care autorizează Comisia Europeană să adopte singură decizii de executare ce pot 
avea drept obiect diverse aspecte, dar în special planificarea, costurile și termenele de 
realizare. 

- O abordare mai conformă principiului subsidiarității este cea de la articolul 59 al propunerii 
de regulament, care prevede intervenția Comisiei în caz de întârziere a lucrărilor. La această 
situație se poate ajunge, într-adevăr, din cauza deficiențelor unuia sau mai multe state 
membre.

Prin urmare, Senatul consideră că articolele 51 și 53 din propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului (E 6740) nu respectă, în formularea lor actuală, 
articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană și Protocolul nr. 2 anexat acestui tratat.

Acest document a devenit rezoluție a Senatului la 30 ianuarie 2012.

Președintele,

Semnătura: Jean-Pierre BEL


