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Odbor za pravne zadeve

7. 2. 2012

OBVESTILO POSLANCEM
(19/2012)

Zadeva: Obrazloženo mnenje senata Francoske republike o predlogu uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o smernicah Unije za razvoj vseevropskega prometnega 
omrežja
(COM(2011)0650 – C7-0375/2011 – 2011/0294(COD))

V skladu s členom 6 Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 
kateri koli nacionalni parlament v osmih tednih od datuma, ko mu je bil posredovan osnutek 
zakonodajnega akta, predsednikom Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije pošlje 
obrazloženo mnenje, zakaj zadevni osnutek ni skladen z načelom subsidiarnosti.

V skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta je za skladnost z načelom subsidiarnosti 
pristojen Odbor za pravne zadeve.

V vednost je v prilogi priloženo obrazloženo mnenje, ki ga je o predlogu podal senat 
Francoske republike.
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PRILOGA

ŠT. 61

SENAT
____

30. januar 2012 REDNO ZASEDANJE  2011-2012

POZOR
ZAČASNI DOKUMENT

Kot verodostojno se šteje le končno natisnjeno besedilo

EVROPSKA RESOLUCIJA

Z OBRAZLOŽENIM MNENJEM

o tem, ali je predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o smernicah Unije za razvoj 
vseevropskega prometnega omrežja skladen z načelom subsidiarnosti (E6740).

V skladu z alineama 4 in 5 člena 73g poslovnika senata je predlog resolucije odbora za 
finance postala resolucija senata, katere vsebina je naslednja:

Poglavje IV predloga uredbe opredeljuje načine upravljanja „koridorjev osrednjega omrežja“, 
ki so velike strateške osi vseevropskega prometnega omrežja. V členu 51 je predvideno, da bo 
Evropska komisija imenovala „evropske koordinatorje“, ki bodo pristojni za izvajanje teh 
koridorjev. Člen 53 določa, da Evropska komisija lahko sprejme izvedbene sklepe za 
izvajanje teh koridorjev.

Ob upoštevanju člena 88-6 francoske ustave.

________________________________________________________________________

Glej številke:

Senat: 256 in 285 (2011-2012)
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Pripombe senata so naslednje:

– Pospešiti izvedbo prometnih projektov v interesu EU mora veljati kot prednostna naloga. 
Pogoste zamude, ki jih ugotavljamo že več let, niso sprejemljive, če so zanje krivi različni 
nacionalni administrativni postopki, pasivnost ali premajhno koriščenje evropskih sredstev. 
Ta cilj, ki si ga je Evropska komisija zadala upravičeno, mora biti usklajen z načelom 
subsidiarnosti. Države članice in lokalni organi so še vedno najbolj pristojni za ustvarjanje 
takih pogojev, da se bodo prizadeti prebivalci strinjali z infrastrukturnimi projekti in jih 
sprejeli.

– Členi 170 do 172 Pogodbe o delovanju Evropske unije pooblaščajo Unijo, da opredeli 
glavne smernice in cilje vseevropskih omrežij. Nasprotno pa državam članicam, pač v skladu 
z načelom subsidiarnosti, prepuščajo odgovornost za izvajanja projektov skupnega interesa, 
kjer Unija nudi podporo.

– Člen 51 predloga uredbe presega to delitev vlog, saj evropskemu koordinatorju nalaga, da 
usklajuje izvajanje koridorjev in s tem skrbi za spoštovanje rokov, določenih z izvedbenim 
sklepom Evropske komisije, in to celo pri projektih, ki se ne financirajo iz evropskih sredstev.

– Ista kritika velja za člen 53 predloga uredbe, po katerem lahko Evropska komisija sama 
sprejme izvedbene sklepe, ki bi lahko zadevali številne vidike, zlasti načrtovanje, stroške in 
roke za izvedbo.

– Z načelom subsidiarnosti je bolj usklajen pristop iz člena 59 predloga uredbe, ki predvideva 
poseg Komisije v primeru zamude pri delih. Zamujanje dejansko lahko kaže na pasivnost ene 
ali več držav članic.

Senat zato meni, da sedanje besedilo členov 51 in 53 predloga uredbe (E 6740) ni skladno s 
členom 5 Pogodbe o Evropski uniji in protokolom št. 2, ki je tej pogodbi priložen.

Besedilo je 30. januarja 2012 postalo resolucija senata.

Predsednik

podpisani:

Jean-Pierre BEL


