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Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Γερουσίας της Γαλλικής Δημοκρατίας, σχετικά με την 
πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί 
των προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου 
μεταφορών 
(COM(2011)0650 – C7-0375/2011 – 2011/0294(COD))

Βάσει του άρθρου 6 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, κάθε εθνικό κοινοβούλιο μπορεί, εντός προθεσμίας 
οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να 
απευθύνει προς τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής αιτιολογημένη γνώμη όπου εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους εκτιμά ότι το εν 
λόγω σχέδιο δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρμόδια για την τήρηση της 
αρχής της επικουρικότητας είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.

Επισυνάπτεται, προς ενημέρωσή σας, αιτιολογημένη γνώμη της Γερουσίας της Γαλλικής 
Δημοκρατίας σχετικά με την ως άνω πρόταση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθ. 61

ΓΕΡΟΥΣΙΑ
____

30 Ιανουαρίου 2012 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 2011-2012

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Μόνο η τελική εκτύπωση έχει ισχύ αυθεντικού κειμένου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ

σχετικά με τη συμμόρφωση της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου περί των προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του 
διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών προς την αρχή της επικουρικότητας (E 6740). 

Έχει καταστεί ψήφισμα της Γερουσίας, σύμφωνα με το άρθρο 73 ζ, εδάφια 4 και 5, του 
Κανονισμού της Γερουσίας, η ακόλουθη πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Οικονομικών:

Το κεφάλαιο ΙV της πρότασης κανονισμού καθορίζει τις ρυθμίσεις της διακυβέρνησης των 
«διαδρόμων του κεντρικού δικτύου» που αποτελούν τους κύριους στρατηγικούς άξονες των 
διευρωπαϊκών μεταφορών.  Το άρθρο 51 προβλέπει τον διορισμό «ευρωπαίου συντονιστή» 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο οποίος θα διαχειρίζεται κυρίως την υλοποίηση των εν λόγω 
διαδρόμων. Επιπλέον, το άρθρο 53 επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη λήψη 
εκτελεστικών αποφάσεων για την εφαρμογή των εν λόγω διαδρόμων.

Έχοντας υπόψη το άρθρο 88, παράγραφος 6, του Συντάγματος,

________________________________________________________________________

Βλ. αριθ.:

Γερουσία: 256 και 285 (2011-2012).

Η Γερουσία διατυπώνει τις εξής παρατηρήσεις:
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- Η επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων μεταφορών ευρωπαϊκού συμφέροντος πρέπει να 
αποτελεί προτεραιότητα. Δεν είναι αποδεκτές οι καθυστερήσεις που σημειώνονται συχνά εδώ 
και αρκετά χρόνια, όταν οφείλονται σε διαφορετικές εθνικές διοικητικές διαδικασίες, σε 
αδράνεια ή σε χαμηλή απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Οι νομοθετικές πράξεις με 
τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να ρυθμίσει αυτά τα ζητήματα, πρέπει να 
συνάδουν με την αρχή της επικουρικότητας. Τα κράτη μέλη και οι τοπικές αρχές παραμένουν 
οι πλέον κατάλληλοι για να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων οι κάτοικοι 
των παρόχθιων περιοχών θα αποδεχτούν ευκολότερα τα έργα υποδομής. 

- Βάσει των άρθρων 170 έως 172 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
η Ένωση είναι αρμόδια για τον καθορισμό των κύριων προσανατολισμών και των στόχων 
των διευρωπαϊκών δικτύων. Αντιθέτως, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, τα κράτη 
μέλη είναι επιφορτισμένα με την εφαρμογή των έργων κοινού συμφέροντος, ενώ η Ένωση 
υπεισέρχεται με υποστηρικτικό ρόλο.

- Το άρθρο 51 της πρότασης κανονισμού υπερβαίνει αυτή την κατανομή ρόλων, αναθέτοντας 
στον ευρωπαίο συντονιστή τη διαχείριση της συντονισμένης υλοποίησης των διαδρόμων, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η τήρηση των προθεσμιών που καθορίζονται από μια 
εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ακόμη και σε περίπτωση έργων που δεν 
χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

- Η ίδια μομφή μπορεί να γίνει και κατά του άρθρου 53 της πρότασης κανονισμού που 
επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λαμβάνει μόνη της τέτοιου είδους εκτελεστικές 
αποφάσεις για πολλές πτυχές, ιδίως όσον αφορά τον προγραμματισμό, το κόστος και τις 
προθεσμίες υλοποίησης των έργων.  

- Το άρθρο 59 της πρότασης κανονισμού, το οποίο προβλέπει την παρέμβαση της Επιτροπής 
σε περίπτωση καθυστέρησης των έργων, συνάδει περισσότερο με την αρχή της 
επικουρικότητας. Μια τέτοια κατάσταση μπορεί στην πραγματικότητα να αποδεικνύει την 
παράλειψη ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών.

Συνεπώς, η Γερουσία εκτιμά ότι τα άρθρα 51 και 53 της πρότασης κανονισμού, στην 
παρούσα μορφή τους (E 6740) δεν συμμορφώνονται προς το άρθρο 5 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και το πρωτόκολλο αριθ. 2 που επισυνάπτεται στη Συνθήκη.

Το παρόν ψήφισμα εγκρίνεται από τη Γερουσία στις 30 Ιανουαρίου 2012.

Ο Πρόεδρος,

Υπογραφή: Jean-Pierre BEL


