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Ärende: Motiverat yttrande från den franska senaten över förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning om unionens riktlinjer för utbyggnad 
av det transeuropeiska transportnätet
(COM(2011)0650 – C7-0375/2011 – 2011/0294(COD))

Enligt artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna får de nationella parlamenten, inom åtta veckor från den dag då 
ett utkast till lagstiftningsakt översänds, till Europaparlamentets talman och rådets och 
kommissionens ordförande lämna ett motiverat yttrande med skälen till att de anser att det 
aktuella utkastet inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen.

Enligt Europaparlamentets arbetsordning har utskottet för rättsliga frågor ansvar för respekten 
för subsidiaritetsprincipen.

För er kännedom bifogas ett motiverat yttrande från den franska senaten över ovannämnda 
förslag.
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BILAGA

N° 61

SENATEN
____

30 januari 2012 ALLMÄN SESSION 2011–2012

OBSERVERA
PRELIMINÄR HANDLING

Endast den slutliga utskriften gäller som autentisk text

EUROPEISK RESOLUTION

MED MOTIVERAT YTTRANDE

över förslag (E 6740) till Europaparlamentets och rådets förordning om unionens riktlinjer för 
utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet och över förslagets förenlighet med 
subsidiaritetsprincipen

Det förslag till resolution från finansutskottet vars innehåll anges nedan har antagits som 
resolution av senaten i enlighet med artikel 73 g styckena 4 och 5 i senatens arbetsordning.

I kapitel IV i förslaget till förordning fastställs närmare bestämmelser och villkor för 
förvaltning av ”stamnätskorridorerna” som är de strategiska huvudlederna för transeuropeisk 
transport. I artikel 51 föreskrivs att en europeisk samordnare ska utses av kommissionen bland 
annat för att leda genomförandet av dessa stamnätskorridorer. Genom artikel 53 ges 
kommissionen möjlighet att fatta genomförandebeslut avseende dessa korridorer.

________________________________________________________________________

Se följande nummer:

Senaten: 256 och 285 (2011-2012).
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Med beaktande av artikel 88-6 i konstitutionen gör senaten följande iakttagelser:

– Att påskynda genomförandet av transportprojekt av europeiskt intresse måste vara en 
prioritet. De förseningar som sedan flera år ofta konstateras är inte acceptabla när de kan 
tillskrivas olika nationella administrativa förfaranden, passivitet eller otillräcklig användning 
av anslag från EU. Kommissionens rättmätiga ansträngningar att åtgärda detta måste vara 
förenliga med subsidiaritetsprincipen. Det är medlemsstaterna och de lokala myndigheterna 
som är bäst lämpade att skapa förutsättningar för att den närboende befolkningen ska vara 
villig att godta infrastrukturprojekten.

– I artiklarna 170–172 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ges unionen 
behörighet att ställa upp riktlinjer och mål för de transeuropeiska näten. Däremot är det 
medlemsstaterna som i enlighet med subsidiaritetsprincipen ges ansvaret för att genomföra 
projekt av gemensamt intresse, med unionen som stöd.

– I artikel 51 i förslaget till förordning går man längre än denna rollfördelning och ger den 
europeiska samordnaren i uppdrag att leda det samordnade genomförandet av 
stamnätskorridoren så att den tidsram som fastställs i genomförandebeslutet kan iakttas, även 
om det är frågan om ett projekt som inte får stöd från EU.

– Samma invändning kan riktas mot artikel 53 i förslaget till förordning som tillåter 
kommissionen att ensam anta sådana genomförandebeslut som kan omfatta flera aspekter, till 
exempel planering, kostnader och tidsplan för genomförandet.

– Ett tillvägagångssätt som är mer i linje med subsidiaritetsprincipen är artikel 59 i förslaget 
till förordning, där det sägs att kommissionen ska ingripa vid fall av förseningar inom 
arbetena. En sådan situation kan ju vittna om en eller flera medlemsstaters bristande förmåga.

Senaten bedömer följaktligen att artiklarna 51 och 53 i Europaparlamentets och rådets förslag 
till förordning (E 6740) i sin nuvarande utformning inte är förenliga med artikel 5 i fördraget 
om Europeiska unionen eller med protokoll nr 2 bifogat till detta fördrag.

Antaget som resolution av senaten den 30 januari 2012.

Ordförande

Underskrift: Jean Pierre Bel


