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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

Euroopa Parlament 
2014-2019  

 

Õiguskomisjon 
 

1.2.2017 

LIIKMESRIIGI PARLAMENDI 
PÕHJENDATUD ARVAMUS 
SUBSIDIAARSUSE KOHTA 

Teema: Prantsusmaa Senati põhjendatud arvamus ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asutatakse Elektroonilise Side Euroopa 

Reguleerivate Asutuste Ühendatud Amet 

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

 

Vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 

2 artiklile 6 võib iga liikmesriigi parlament kaheksa nädala jooksul alates seadusandliku akti 

eelnõu edastamise kuupäevast saata Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile 

ning nõukogu eesistujale põhjendatud arvamuse selle kohta, miks asjaomane eelnõu ei vasta 

tema arvates subsidiaarsuse põhimõttele. 

Prantsusmaa Senat on saatnud lisas esitatud põhjendatud arvamuse eespool nimetatud 

ettepaneku kohta võtta vastu määrus. 

Euroopa Parlamendi kodukorra kohaselt vastutab subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest 

õiguskomisjon. 
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ET 

LISA 

Nr 38 

PRANTSUSMAA SENAT 

KORRALINE ISTUNGJÄRK 2016–2017 

12. detsember 2016 

 

 

 

EUROOPA RESOLUTSIOON 

PÕHJENDATUD ARVAMUSEGA 

 

selle kohta, kas ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asutatakse 
Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Amet on kooskõlas subsidiaarsuse 

põhimõttega – (COM(2016)591 final 

 

 

 
Kodukorra artikli 73 g lõigete 4 ja 5 kohaselt esitab senat majanduskomisjoni ettepaneku alusel 

järgmise resolutsiooni: 
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 ET 

Ettepanek võtta vastu määrus, millega asutatakse Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate 

Asutuste Ühendatud Amet (BEREC) COM (2016) 591 final on tehtud eesmärgiga tugevdada 

kõnealuse organi institutsioonilist rolli, muutes selle Euroopa Liidu ametiks. 

 

Samal ajal kui direktiivis, millega kehtestatakse Euroopa elektroonilise side seadustik, on ette 

nähtud BERECi volituste laiendamine, on määruse ettepaneku eesmärk tugevdada ameti 

struktuuri ja suurendada ameti eelarvet, et tal oleks võimalik täita oma tulevasi ülesandeid. 

 

BERECil oleks edaspidi juriidilise isiku staatus ja õigus võtta vastu siduvaid otsuseid. 

BERECi haldus- ja juhtimisstruktuuri kuuluksid haldusnõukogu, tegevdirektor, töörühmad ja 

apellatsiooninõukogu. 

 

Haldusnõukokku kuuluks üks hääleõiguslik esindaja igast liikmesriigist ja kaks komisjoni 

hääleõiguslikku esindajat. President ja asepresident valitaks neljaks aastaks riikide esindajate 

seast. 

 

Haldusnõukogu valiks ainuõiguslikult Euroopa Komisjoni poolt esitatud nimekirjas olevate 

kandidaatide hulgast ameti tegevdirektori ning nimetaks ta ametisse viieks aastaks. 

Tegevdirektor esindaks BERECi, tagaks ameti haldamise ja töötaks välja töörühmade 

programmi. 

 

Võttes arvesse põhiseaduse artiklit 88-6, 

 

esitab Senat järgmised tähelepanekud: 

 

– Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Amet oma praegusel kujul 

koondab iseseisvaid riikide reguleerivaid asutusi; 

 

– loomisest saadik on BEREC tõendanud oma suutlikkust täita talle pandud ülesandeid, 

võimaldades rakendada ühtselt telekommunikatsiooni paketi ja tugevdades koostööd 

sidevaldkonna riikide reguleerivate asutuste ja ELi institutsioonide vahel; 

 

– see paindlik koostöösüsteem võimaldab tagada tõhusa reguleerimise, järgides samal ajal 

sidevaldkonna reguleerivate asutuste sõltumatust, mida liidu seadusandja taotles; 

 

– kuid esitatud kava seaks selle riikide reguleerivate asutuste koostöösüsteemi kahtluse alla, 

laiendades BERECi ülesandeid, kuid selle põhjendatuses ei saa kindel olla; 

 

– lisaks läheks ülesanded üle ametile, mille sõltumatuse tingimused ei ole tagatud; 

 

– esildatud reform teeks tegevdirektorist uue ameti toimimisel keskse isiku; tegevdirektori 

ametisse nimetamine ja kahe Euroopa Komisjoni esindaja kuulumine haldusnõukokku võivad 

kahjustada BERECi sõltumatust Euroopa Komisjoni suhtes. 

 

Nimetatud põhjustel ei vasta ettepanek COM (2016) 591 senati meelest subsidiaarsuse 

põhimõttele. 

 
Senati 12. detsembri 2016. aasta resolutsioon. 
Esimees, 
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alla kirjutanud: Gérard Larcher 


