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Výbor pro právní záležitosti 
 

1.2.2017 

ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO 
VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU K 

SUBSIDIARITĚ 

Věc: Odůvodněné stanovisko francouzského Senátu k návrhu nařízení Evropského 

parlamentu a Rady o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti 

elektronických komunikací 

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

 

Podle článku 6 protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality může každý 

vnitrostátní parlament ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu legislativního aktu 

zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko uvádějící, 

proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity. 

V příloze naleznete odůvodněné stanovisko francouzského Senátu týkající se výše uvedeného 

návrhu nařízení. 

Podle jednacího řádu Evropského parlamentu je za dodržování zásady subsidiarity odpovědný 

Výbor pro právní záležitosti. 
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PŘÍLOHA 

Č. 38 

SENÁT 

ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ V OBDOBÍ 2016–2017 

12. prosince 2016 

 

 

 

EVROPSKÉ USNESENÍ 

JEHOŽ PŘEDMĚTEM JE ODŮVODNĚNÉ 

STANOVISKO 

 

k souladu návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Sdružení evropských 
regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací - COM (2016) 591 final - se 

zásadou subsidiarity 

 

 

 

Usnesení přijaté Výborem pro hospodářské záležitosti v následujícím znění bylo přijato jako 

usnesení Senátu podle čl. 73g odst. 4 a 5 jeho jednacího řádu: 
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Cílem návrhu nařízení o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti 

elektronických komunikací (BEREC), COM (2016) 591 final, je posílit institucionální úlohu 

tohoto sdružení, a to jeho přeměnou na agenturu Evropské unie. 

 

Zatímco návrh směrnice, kterou se stanoví kodex pro elektronické komunikace, předpokládá 

rozšíření pravomocí sdružení BEREC, cílem návrhu nařízení je posílit strukturu tohoto 

sdružení a navýšit jeho rozpočet, a umožnit mu tak plnit jeho budoucí úkoly. 

 

Sdružení BEREC by napříště mělo právní subjektivitu a disponovalo by pravomocí přijímat 

závazná rozhodnutí. Tvořila by jej správní rada, výkonný ředitel, pracovní skupiny a odvolací 

senát. 

 

Správní rada má být složena z jednoho zástupce každého členského státu a dvou zástupců 

Komise, přičemž všichni by měli hlasovací právo. Jeho předseda a místopředseda by byli 

voleni z řad zástupců členských států na dobu čtyř let. 

 

Výkonný ředitel má být jmenován správní radou na období pěti let, a to ze seznamu kandidátů 

navržených výhradně Evropskou komisí. Zastupoval by sdružení BEREC, zajišťoval jeho 

řízení a byl by pověřen vypracováváním programu pracovních skupin. 

 

s ohledem na článek 88-6 Ústavy, 

 

vznáší Senát následující připomínky: 

 

– Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací ve své 

současné podobě sdružuje nezávislé vnitrostátní regulační orgány,  

 

– sdružení BEREC od svého založení prokazuje, že je s to plnit úkoly, které mu byly svěřeny 

za účelem důsledného dokončení telekomunikačního balíčku a posílení spolupráce mezi 

vnitrostátními regulačními orgány v oblasti komunikací a evropskými orgány, 

 

– tento pružný systém spolupráce umožňuje zajistit účinnou regulaci při respektování 

nezávislosti regulačních orgánů v oblasti komunikací, zamýšlené evropským zákonodárcem, 

 

– navrhovaný režim by však vedl ke zpochybnění tohoto systému spolupráce mezi 

vnitrostátními regulačními orgány ve prospěch rozšíření úkolů BEREC, pro něž je zapotřebí 

poskytnout odůvodnění, 

 

– tento převod pravomocí by se kromě toho uskutečnil ve prospěch subjektu, jehož 

nezávislost by nebyla zajištěna, 

 

– navrhovaná reforma by výkonnému řediteli přiznala klíčovou úlohu v rámci fungování nové 

agentury, způsob jeho jmenování a navržení ve správní radě dvěma zástupci Evropské komise 

může ohrozit nezávislost sdružení BEREC vůči Komisi, 

 

Z těchto důvodů má Senát za to, že návrh nařízení COM (2016) 591 final není v souladu se 

zásadou subsidiarity.  

 

Přijato jako usnesení Senátu dne 12. prosince 2016. 
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Předseda 

Podpis: Gérard Larcher 

 


