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МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ НА 
НАЦИОНАЛЕН ПАРЛАМЕНТ 

ОТНОСНО СУБСИДИАРНОСТТА 

Относно: Мотивирано становище на Сената на Френската република относно 

предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 

създаване на Орган на европейските регулатори в областта на електронните 

съобщения 

 (COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)) 

 

Съгласно член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 

субсидиарност и на пропорционалност всеки национален парламент може в срок от 

осем седмици от датата на предаване на проект на законодателен акт да изпрати на 

председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията мотивирано 

становище, в което излага причините, поради които счита, че въпросният проект не е 

съобразен с принципа на субсидиарност. 

Сенатът на Френската република изпрати мотивирано становище, което е приложено 

към настоящия документ, относно горепосоченото предложение за регламент. 

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент комисията по правни 

въпроси отговаря за въпросите, свързани със спазването на принципа на 

субсидиарност. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Nº 38 

СЕНАТ 

РЕДОВНА СЕСИЯ 2016 - 2017 г. 

12 декември 2016 г. 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКО РЕШЕНИЕ 

ОТНОСНО МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ 

 

 относно съответствието с принципа на субсидиарност на предложението за 

регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Органа на 

европейските регулатори в областта на електронните съобщения - COM (2016) 591 

окончателен 

 

 

 

С решение на Сената съгласно член 73ж, параграфи 4 и 5 от Правилника на Сената се 

одобрява предложение за решение на комисията по икономически въпроси със 

следното съдържание: 
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Предложението за регламент за създаването на Органа на европейските регулатори в 

областта на електронните съобщения, СОМ (2016) 591 окончателен, има за цел да 

засили инстутиционалната роля на този орган, като го превърне в Агенция на Съюза. 

 

Докато предложението за директива за създаване на кодекс за съобщенията предвижда 

да разшири правомощията на Органа на европейските регулатори в областта на 

електронните съобщения, то предложението за регламент има за цел да укрепи неговата 

структура и да увеличи неговия бюджет, за да му даде възможност да осъществява 

бъдещите си мисии. 

 

Очаква се Органът на европейските регулатори в областта на електронните съобщения 

да има занапред правосубектност и правото да приема решения със задължителен 

характер. Очаква се той да включва управителен съвет, изпълнителен директор, 

работни групи и апелативен съвет. 

 

Очаква се Управителният съвет да се състои от един представител от всяка държава 

членка и двама представители на Комисията, като всички имат право на глас. Очаква се 

неговият председател и заместник председател да се избират сред националните 

представители за срок от четири години. 

 

Очаква се изпълнителният директор да се назначава от управителния съвет за срок от 

пет години въз основа на списък с кандидати, предложен изключително от 

Европейската комисия. Очаква се същият да представлява Органа на европейските 

регулатори в областта на електронните съобщения и да отговаря за неговото 

управление и за изготвянето на програмата на работните групи. 

 

Като взе предвид член 88-6 от Конституцията, 

 

Сенатът представя следните съображения: 

 

– Органът на европейските регулатори в областта на електронните съобщения в 

настоящия си вид обединява независими национални регулатори; 

 

– от своето възникване Органът на европейските регулатори в областта на 

електронните съобщения е доказал своя капацитет за изпълняване на възложените му 

мисии, за да се даде възможност за последователното осъществяване на пакета за 

далекосъобщенията и да се засили сътрудничеството между националните регулатори 

на съобщенията и европейските институции; 

 

– тази гъвкава система за сътрудничество позволява гарантирането на ефикасно 

регулиране при същевременно зачитане на независимостта на регулаторите на 

съобщения, за което е изразена воля от страна на европейския законодател; 

 

– предложената схема, обаче, ще доведе до поставянето под въпрос на тази система за 

сътрудничество между националните регулатори в полза на разширяването на мисиите 

на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения, чиято 

обосновка подлежи на разглеждане; 

 

– освен това, този трансфер ще бъде в полза на орган, чиито условия за независимост 
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няма да бъдат гарантирани; 

 

– предложената реформа би превърнала наистина изпълнителния директор в основния 

елемент за функционирането на новата агенция; начинът, по който е назначен, както и 

посочването в рамките на управителния съвет на двама представители на Европейската 

комисия, могат да нарушат независимостта на Органа на европейските регулатори в 

областта на електронните съобщения по отношение на Комисията 

 

Поради тези причини, Сенатът счита, че предложението за регламент COM (2016) 591 

окончателен не съответства на принципа на субсидиарност. 

 
Прието решение на Сената от 12 декември 2016 г. 
Председателят, 

Подпис: Жерар ЛАРШЕ 


