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Przedmiot: Uzasadniona opinia Senatu Republiki Francuskiej w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej
(COM(2011)0650 – C7-0375/2011 – 2011/0294(COD))

Zgodnie z art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości 
i proporcjonalności parlamenty narodowe mogą, w terminie ośmiu tygodni od daty 
przekazania projektu aktu ustawodawczego, przesłać przewodniczącym Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji uzasadnioną opinię zawierającą powody, dla których uznają, 
że dany projekt nie jest zgodny z zasadą pomocniczości.

W świetle Regulaminu Parlamentu Europejskiego Komisja Prawna jest odpowiedzialna za 
przestrzeganie zasady pomocniczości.

Posłowie są proszeni o zapoznanie się z uzasadnioną opinią Senatu Republiki Francuskiej w 
sprawie wyżej wymienionego wniosku.



PE480.853v01-00 2/3 CM\891396PL.doc

PL

ZAŁĄCZNIK

Nr 61

SENAT

30 stycznia 2012 r.

SESJA ZWYCZAJNA 2011-2012

REZOLUCJA EUROPEJSKA

ZAWIERAJĄCA UZASADNIONĄ OPINIĘ

w sprawie zgodności z zasadą pomocniczości wniosku dotyczącego rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju 
transeuropejskiej sieci transportowej (E 6740).

Uchwałą Senatu, zgodnie z art. 73g ust. 4 i 5 Regulaminu Senatu, przyjęto sporządzoną przez 
Komisję Ekonomiczną rezolucję o następującym brzmieniu:

W rozdziale IV wniosku dotyczącego rozporządzenia określono metody zarządzania 
„korytarzami sieci bazowej”, które są głównymi strategicznymi osiami transportu 
transeuropejskiego. W art. 51 przewiduje się powołanie przez Komisję „koordynatora 
europejskiego”, który ma prowadzić skoordynowane wdrażanie tych korytarzy. Poza tym art. 
53 upoważnia Komisję Europejską do podejmowania decyzji wykonawczych dotyczących 
wdrażania tych korytarzy.

Uwzględniając art. 88–6 konstytucji,

Senat przedstawia następujące uwagi:

– przyspieszenie realizacji projektów transportowych o znaczeniu europejskim musi być 
priorytetem. Nie można akceptować stwierdzanych od wielu lat opóźnień, jeżeli wynikają one 
z różniących się krajowych procedur administracyjnych, z inercji czy też z niedostatecznego 
wykorzystywania funduszy europejskich. Ta uzasadniona troska wykazywana przez Komisję 
Europejską musi być zgodna z zasadą pomocniczości. Państwa członkowskie wraz z 
władzami lokalnymi mają najlepszą pozycję do stworzenia warunków akceptacji projektów z 
zakresu infrastruktury przez ludność lokalną.

– Artykuły 170 – 172 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej nadają Unii uprawnienia 
w dziedzinie określania wytycznych i celów sieci transeuropejskich. Natomiast pozostawiają 
państwom członkowskim – zgodnie z zasadą pomocniczości – odpowiedzialność za 
wdrażanie projektów realizowanych we wspólnym interesie, przy których Unia spełnia rolę 
pomocniczą.

– Artykuł 51 wniosku dotyczącego rozporządzenia wychodzi poza ten podział ról, 
powierzając koordynatorowi europejskiemu zadanie skoordynowanego kierowania 
wdrażaniem korytarzy, co ma na celu dotrzymanie terminów określonych decyzją 



CM\891396PL.doc 3/3 PE480.853v01-00

PL

wykonawczą Komisji Europejskiej, a dotyczy to nawet projektów niekorzystających z 
finansowania europejskiego.

– Ten sam zarzut można uczynić w odniesieniu do art. 53 wniosku dotyczącego 
rozporządzenia, w którym zezwala się Komisji Europejskiej na przyjmowanie jedynie przez 
nią decyzji wykonawczych mogących mieć wpływ na wiele aspektów, zwłaszcza w zakresie 
planowania, kosztów i terminów realizacji.

– Podejście bardziej zgodne z zasadą pomocniczości jest określone w art. 59 wniosku 
dotyczącego rozporządzenia, w którym przewiduje się interwencję Komisji w przypadku 
opóźnień w pracach. Taka sytuacja może bowiem w istocie świadczyć o niedociągnięciach w 
jednym lub w kilku państwach członkowskich.

W konsekwencji Senat uznaje, że art. 51 i 53 wniosku dotyczącego rozporządzenia (E 6740) 
w ich obecnym brzmieniu nie są zgodne z art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej i z załączonym 
do niego protokołem nr 2.

Rezolucja przyjęta w dniu 30 stycznia 2012 r. przez Senat

Przewodniczący

Podpisano: 

Jean-Pierre BEL


