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Retsudvalget 
 

1.2.2017 

BEGRUNDET UDTALELSE 
FRA ET NATIONALT PARLAMENT 

OM NÆRHEDSPRINCIPPET 

Om: Begrundet udtalelse fra det franske Senat om forslag til Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning om oprettelse af Sammenslutningen af Europæiske 

Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation 

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

 

I henhold til artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og 

proportionalitetsprincippet kan de nationale parlamenter senest otte uger efter fremsendelsen 

af et udkast til lovgivningsmæssig retsakt sende formændene for Europa-Parlamentet, Rådet 

og Kommissionen en begrundet udtalelse, der forklarer, hvorfor de mener, at det pågældende 

udkast ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. 

Det franske Senat har fremsendt den vedhæftede begrundede udtalelse om det ovennævnte 

forslag til forordning. 

Ifølge Europa-Parlamentets forretningsorden er det Retsudvalget, der er kompetent med 

hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet. 
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BILAG 

Nr. 38 

SENATET 

Ordinært møde i perioden 2016-2017 

12. december 2016 

 

 

 

EUROPÆISK BESLUTNING 

MED BEGRUNDET UDTALELSE 

 

om, hvorvidt Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Sammenslutningen 

af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation 

Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk 

Kommunikation - COM(2016)0591 - er i overensstemmelse med nærhedsprincippet 

 

 

 

Senatet har i overensstemmelse med artikel 73g, stk. 4 og 5, i Senatets forretningsorden 

vedtaget økonomiudvalgets beslutning, der lyder således: 
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Forslaget til forordning om oprettelse af Sammenslutningen af Europæiske 

Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC), COM (2016)0591, 

sigter mod at styrke dette organs institutionelle rolle ved at gøre det til et EU-agentur. 

 

Mens direktivforslaget om en kodeks for kommunikation vil udvide BEREC's beføjelser, skal 

forslaget til forordning styrke dets struktur og øge dets budget, så det kan udføre sine 

fremtidige opgaver. 

 

BEREC vil få status som juridisk person og beføjelse til at træffe bindende afgørelser. Det vil 

omfatte en bestyrelse, en administrerende direktør, arbejdsgrupper og et klagenævn. 

 

Bestyrelsen vil bestå af en repræsentant for hver medlemsstat og to repræsentanter for 

Kommissionen, der alle vil have stemmeret. Formanden og næstformanden for bestyrelsen vil 

blive valgt for en periode på fire år blandt de nationale repræsentanter. 

 

Den administrerende direktør vil blive udnævnt af bestyrelsen for en periode på fem år på 

grundlag af en liste over kandidater foreslået af Kommissionen alene. Den administrerende 

direktør vil forestå ledelsen af BEREC og være ansvarlig for udarbejdelsen af 

arbejdsgruppernes program. 

 

Der henvises til artikel 88, stk. 6, i forfatningen. 

 

Senatet bemærker følgende: 

 

– Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk 

Kommunikation består i sin nuværende form af uafhængige nationale tilsynsmyndigheder. 

 

– BEREC har siden oprettelsen vist sig at være i stand til at udføre sine opgaver med henblik 

på at sikre en konsekvent gennemførelse af telekommunikationspakken og styrke samarbejdet 

mellem de nationale tilsynsmyndigheder og EU-institutionerne. 

 

– Denne fleksible samarbejdsordning sikrer en effektiv regulering, samtidig med at den 

respekterer kommunikationstilsynsmyndighedernes uafhængighed som ønsket af EU-

lovgiveren. 

 

– Den foreslåede ordning vil rejse tvivl om denne ordning med samarbejde mellem de 

nationale tilsynsmyndigheder til fordel for en udvidelse af BEREC's opgaver, som der endnu 

ikke er givet nogen begrundelse for. 

 

– Der vil desuden herved blive overført opgaver til et organ, hvis uafhængighed ikke vil være 

sikret. 

 

– Den foreslåede reform vil nemlig gøre den administrerende direktør til omdrejningspunktet 

for det nye agenturs drift, og reglerne for udnævnelsen af den administrerende direktør og 

udpegelsen af to repræsentanter for Kommissionen til bestyrelsen kan underminere BEREC's 

uafhængighed i forhold til Kommissionen. 

 

Af disse grunde er Senatet af den opfattelse, at forslaget til forordning COM(2016)0591 ikke 

er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. 
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Vedtaget af Senatet den 12. december 2016. 

Formanden 

Sign.: Gérard Larcher 

 


