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Tárgy: A Francia Köztársaság Szenátusának indokolással ellátott véleménye a 
transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról 
szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2011)0650 – C7-0375/2011 – 2011/0294(COD))

A szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkének 
megfelelően a nemzeti parlamentek a jogalkotási aktus tervezetének továbbításától számított 
nyolc héten belül indokolással ellátott véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a Tanács 
és a Bizottság elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott 
tervezetet nem tartják összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével.

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben 
tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság.

Tájékoztatásképpen mellékletben közöljük a Francia Köztársaság Szenátusának a fent 
megjelölt javaslatról szóló, indokolással ellátott véleményét.
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FIGYELEM
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Csak a végleges példány tekinthető hiteles iratnak

EURÓPAI ÁLLÁSFOGLALÁS

INDOKOLÁSSAL ELLÁTOTT VÉLEMÉNNYEL

a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (E 6740) a szubszidiaritás elvének 
való megfeleléséről.

A gazdasági bizottság az alábbiakban olvasható állásfoglalásra irányuló javaslatát a 
szenátus eljárási szabályzata 73g. cikkének negyedik és ötödik albekezdése értelmében 
szenátusi állásfoglalásként fogadták el.

A rendeletre irányuló javaslat IV. fejezete meghatározza a „törzshálózati folyosók” – azaz a 
transzeurópai közlekedés nagy, stratégiai tengelyei – irányításának módozatait. Az 51. cikk 
arról rendelkezik, hogy a folyosók megvalósításának irányítására az Európai Bizottság 
„európai koordinátort” jelöl ki. Az 53. cikk ezenkívül felhatalmazza az Európai Bizottságot, 
hogy a folyosók megvalósítása érdekében végrehajtási döntéseket fogadhasson el.

Tekintettel az Alkotmány 88-6. cikkére,

________________________________________________________________________

Lásd az alábbi számokat:

Szenátus: 256 és 285 (2011–2012).

A szenátus az alábbi megállapításokat teszi:
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– Az európai érdekeket szolgáló közlekedési projektek megvalósításának felgyorsítását 
prioritásként kell kezelni. Elfogadhatatlanok a már több éve számtalan alkalommal 
megállapított késedelmek, melyek okai a nemzeti közigazgatási eljárások közötti eltérések, a 
tétlenség, valamint az európai hitelek nem teljes mértékű kihasználása. A Bizottságnak e 
jogos aggodalmait a szubszidiaritás elvével összhangban kell kezelnie. Továbbra is a 
tagállamok és a helyi hatóságok vannak a legjobb helyzetben ahhoz, hogy olyan feltételeket 
alakítsanak ki, melyek segítik, hogy az érintett lakosok elfogadják az infrastrukturális 
projekteket.

– Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 170–172. cikke felhatalmazza az Uniót a 
transzeurópai hálózatokkal kapcsolatos főbb iránymutatások és célkitűzések meghatározására. 
Ugyanakkor a szubszidiaritás elvének megfelelően a tagállamokra bízza a közös érdekeket 
szolgáló projektek megvalósításának feladatát, az Unió támogatásával.

– A rendeletre irányuló javaslat 51. cikke túlmutat a szerepek ilyen leosztásán, mivel az 
Európai Bizottság által elfogadott végrehajtási döntésben megszabott határidők betartása 
érdekében a folyosók összehangolt megvalósításával az európai koordinátort bízza meg, még 
akkor is, ha a projekt nem részesül európai finanszírozásban.

– Ugyanezt a kifogást lehet felhozni a rendeletre irányuló javaslat 53. cikkével szemben is, 
amely felhatalmazza az Európai Bizottságot, hogy olyan végrehajtási döntéseket, amelyek 
számos szempontra – különösen a tervezésre, a költségekre és a határidőkre – kiterjednek, 
egyedül fogadjon el.

– A szubszidiaritás elvének jobban megfelel a rendeletre irányuló javaslat 59. cikkében 
alkalmazott megközelítés, amely cikk arról rendelkezik, hogy a munkálatok végrehajtásában 
tapasztalható késedelmek esetén a Bizottság beavatkozhat. Egy ilyen helyezet ugyanis egy 
vagy több tagállam mulasztásáról tanúskodik.

A szenátus véleménye szerint ezért az E 6740 számú rendeletre irányuló javaslat 51. és 53. 
cikke jelenlegi formájában nem felel meg az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkének és 
az e szerződéshez csatolt 2. számú jegyzőkönyvnek.

Szenátusi állásfoglalás, 2012. január 30.

Az elnök

Aláírás: Jean-Pierre BEL


