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Výbor pre právne veci

7.2.2012

OZNÁMENIE POSLANCOM
(19/2012)

Vec: Odôvodnené stanovisko Francúzskeho senátu k návrhu nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete
(COM(2011)0650 – C7-0375/2011 – 2011/0294(COD))

Na základe článku 6 protokolu č. 2 o uplatňovaní zásady subsidiarity a zásady proporcionality 
môžu národné parlamenty do ôsmich týždňov od doručenia návrhu legislatívneho aktu poslať 
predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko s uvedením 
dôvodov, pre ktoré sú presvedčené, že daný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity.

Podľa rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je dodržiavanie zásady subsidiarity v 
pôsobnosti Výboru pre právne veci.

V prílohe sa nachádza odôvodnené stanovisko Francúzskeho senátu k uvedenému návrhu.
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PRÍLOHA

č° 61

SENÁT
____

30. januára 2012 RIADNA SCHÔDZA 2011 – 2012

POZOR
PROVIZÓRNY DOKUMENT

Iba tlačená verzia je platným textom

EURÓPSKE UZNESENIE

S ODÔVODNENÝM STANOVISKOM

o súlade návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o usmerneniach Únie pre
rozvoj transeurópskej dopravnej siete (E 6740) so zásadou subsidiarity.

V súlade s článkom 73 písm. g) pododsekmi 4 a 5 rokovacieho poriadku senátu bol ako 
uznesenie senátu prijatý návrh uznesenia výboru pre hospodárstvo s týmto znením:

V kapitole IV návrhu nariadenia sa vymedzuje spôsob riadenia koridorov základnej siete, 
ktoré sú veľkými strategickými osami transeurópskej dopravy. V článku 51 sa stanovuje, že 
Komisia vymenuje európskeho koordinátora, ktorý bude najmä riadiť realizáciu týchto 
koridorov. Okrem toho v článku 53 sa povoľuje Európskej komisii, aby prijímala 
vykonávajúce rozhodnutia na realizáciu týchto koridorov.

So zreteľom na článok 88 ods. 6 ústavy,

________________________________________________________________________

pozri čísla:

Senát: 256 a 285 (2011 – 2012).

Senát predkladá tieto pripomienky:

– Urýchlenie realizácie dopravných projektov európskeho záujmu musí byť prioritou. Časté 
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meškania, ku ktorým dochádza už niekoľko rokov, sú neprípustné, ak boli spôsobené 
rozličnými vnútroštátnymi postupmi správy, nekonaním alebo nedostatočným čerpaním 
európskych úverov. Táto oprávnená snaha Komisie musí byť v súlade so zásadou subsidiarity. 
Členské štáty spolu s miestnymi orgánmi sú najpovolanejšie na vytvorenie podmienok na to, 
aby sa miestne obyvateľstvo stotožnilo s projektmi infraštruktúry.

– V článkoch 170 až 172 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa Únii udeľuje právomoc 
stanoviť usmernenia a ciele transeurópskych sietí. Naproti tomu sú členské štáty v súlade so 
zásadou subsidiarity zodpovedné za realizáciu projektov spoločného záujmu, pričom Únia ich 
v tom podporuje.

– V článku 51 návrhu nariadenia sa prekračuje tento rámec rozdelenia úloh tým, že európsky 
koordinátor má za úlohu riadiť koordinovanú realizáciu koridorov s cieľom zabezpečiť 
dodržiavanie lehôt stanovených vo vykonávacom rozhodnutí Európskej komisie aj v prípade 
projektov, ktoré nie sú financované z európskych prostriedkov.

– Rovnako možno vyčítať to, že v článku 53 návrhu nariadenia sa Európskej komisii 
povoľuje, aby sama prijala takéto vykonávacie rozhodnutia, ktoré by sa mohli týkať mnohých 
aspektov, najmä plánovania, nákladov a termínov na realizáciu.

– Prístup uplatnený v článku 59 návrhu nariadenia, v ktorom sa stanovuje postup Komisie v 
prípade meškania s prácami, je vo väčšom súlade so zásadou subsidiarity Táto situácia môže 
v skutočnosti poukázať na nedostatky jedného alebo viacerých členských štátov.

Senát sa preto domnieva, že články 51 a 53 návrhu nariadenia (E 6740) v súčasnom znení nie 
sú v súlade s článkom 5 Zmluvy o Európskej únii a s protokolom č. 2, ktorý tvorí prílohu k 
tejto zmluve.

Prijaté ako uznesenie senátu 30. januára 2012.

predseda

podpísaný: Jean-Pierre BEL


