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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ 

Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Γαλλικής Γερουσίας σχετικά με την πρόταση 

κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση 

του φορέα ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 

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

 

Βάσει του άρθρου 6 του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 

επικουρικότητας και της αναλογικότητας, τα εθνικά κοινοβούλια μπορούν, εντός προθεσμίας 

οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να 

απευθύνουν προς τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 

Επιτροπής αιτιολογημένη γνώμη στην οποία εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους εκτιμούν 

ότι το εν λόγω σχέδιο δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας. 

Η Γαλλική Γερουσία απέστειλε τη συνημμένη αιτιολογημένη γνώμη επί της 

προαναφερθείσας πρότασης κανονισμού. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρμόδια για την τήρηση της 

αρχής της επικουρικότητας είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Αριθ. 38 

ΓΕΡΟΥΣΙΑ 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017 

12 Δεκεμβρίου 2016 

 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 

ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ 

 

σχετικά με τη συμμόρφωση προς την αρχή της επικουρικότητας της πρότασης κανονισμού του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση του φορέα ευρωπαϊκών 

ρυθμιστικών αρχών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες - COM (2016) 591 τελικό 

 

 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 3 ζ εδάφια 4 και 5 του Κανονισμού της Γερουσίας, το ψήφισμα που 

ενέκρινε η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων κατέστη ψήφισμα της Γερουσίας με το ακόλουθο 

περιεχόμενο: 
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Η πρόταση κανονισμού για την ίδρυση του φορέα ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις 

ηλεκτρονικές επικοινωνίες (BEREC), COM (2016) 591 τελικό, έχει ως στόχο να ενισχυθεί ο 

θεσμικός ρόλος του οργάνου αυτού με τη μετατροπή της σε οργανισμό της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

 

Ενώ η πρόταση οδηγίας για τη θέσπιση κώδικα επικοινωνιών προβλέπει τη διεύρυνση των 

εξουσιών του BEREC, η πρόταση κανονισμού αποσκοπεί στην ενίσχυση της δομής του και 

στην αύξηση του προϋπολογισμού του για να μπορεί να επιτελεί τα καθήκοντά του στο 

μέλλον. 

 

Ο BEREC θα διαθέτει εφεξής νομική προσωπικότητα και την εξουσία να λαμβάνει 

δεσμευτικές αποφάσεις. Θα αποτελείται από ένα διοικητικό συμβούλιο, έναν εκτελεστικό 

διευθυντή, ομάδες εργασίας και τμήμα προσφυγών. 

 

Το διοικητικό συμβούλιο θα απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος και 

από δύο εκπροσώπους της Επιτροπής. Όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου θα έχουν 

δικαίωμα ψήφου. Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρός του θα εκλέγονται για τέσσερα έτη μεταξύ 

των εθνικών εκπροσώπων. 

 

Ο εκτελεστικός διευθυντής θα διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο για περίοδο πέντε 

ετών βάσει καταλόγου υποψηφίων που θα προτείνεται αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. Θα αντιπροσωπεύει τον BEREC, θα διασφαλίζει τη διαχείρισή του και θα είναι 

υπεύθυνος για την κατάρτιση του προγράμματος των ομάδων εργασίας. 

 

Έχοντας υπόψη το άρθρο 88 παράγραφος 6 του Συντάγματος, 

 

η Γερουσία διατυπώνει τις ακόλουθες παρατηρήσεις: 

 

– ο φορέας των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, υπό τη 

σημερινή του μορφή, συγκεντρώνει τις ανεξάρτητες εθνικές ρυθμιστικές αρχές· 

 

– από την ίδρυσή του, ο BEREC απέδειξε την ικανότητά του να εκτελεί τα καθήκοντα που 

του είχαν ανατεθεί για την συνεκτική υλοποίηση της δέσμης μέτρων για τις τηλεπικοινωνίες  

και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών για τις 

επικοινωνίες και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων· 

 

– αυτό το ευέλικτο σύστημα συνεργασίας επιτρέπει την εξασφάλιση της αποτελεσματικής 

ρύθμισης, σεβόμενο παράλληλα την ανεξαρτησία των ρυθμιστικών αρχών για τις 

επικοινωνίες κατά τη βούληση του Ευρωπαίου νομοθέτη· 

 

– όμως, το προτεινόμενο σύστημα θα είχε ως αποτέλεσμα να τεθεί υπό αμφισβήτηση το ως 

άνω σύστημα συνεργασίας μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και θα επέφερε την 

επέκταση των αρμοδιοτήτων του BEREC, οι λόγοι της οποίας μένει να αποδειχθούν· 

 

– εξάλλου, η μεταβίβαση αυτή θα γινόταν υπέρ ενός οργάνου του οποίου οι προϋποθέσεις 

ανεξαρτησίας δεν διασφαλίζονται· 

 

– η προτεινόμενη μεταρρύθμιση θα καθιστούσε πράγματι τον εκτελεστικό διευθυντή τον 

κύριο άξονα της λειτουργίας του νέου οργανισμού· ο τρόπος διορισμού του και ο διορισμός 
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στο διοικητικό συμβούλιο δύο εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ικανοί να 

υπονομεύσουν την ανεξαρτησία του BEREC έναντι της Επιτροπής· 

 

Για τους λόγους αυτούς, η Γερουσία κρίνει ότι η πρόταση κανονισμού COM (2016) 591 

τελικό δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας. 

 
Κατέστη ψήφισμα της Γερουσίας στις 12 Δεκεμβρίου 2016. 
Ο Πρόεδρος 

Υπογραφή: Gérard LARCHER 

 


