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KANSALLISEN PARLAMENTIN 
PERUSTELTU LAUSUNTO 

TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA 

Asia: Ranskan senaatin perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetukseksi Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten 

yhteistyöelimen perustamisesta 

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

 

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 2 olevan 

6 artiklan mukaisesti kukin kansallinen parlamentti voi kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun 

lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskeva esitys on toimitettu, antaa 

Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja komission puheenjohtajille perustellun 

lausunnon syistä, joiden perusteella se arvioi, että kyseessä oleva esitys ei ole 

toissijaisuusperiaatteen mukainen. 

Ranskan senaatti on antanut oheisen perustellun lausunnon edellä mainitusta ehdotuksesta 

asetukseksi. 

Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen 

liittyvät asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan. 
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LIITE 

N:o 38 

SENAATTI 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN ISTUNTO 2016–2017 

12. joulukuuta 2016 

 

 

 

EUROOPPA-ASIOITA KOSKEVA 

PÄÄTÖSLAUSELMA 

JOKA SISÄLTÄÄ PERUSTELLUN LAUSUNNON 

 

siitä, onko ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sähköisen 

viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen perustamisesta (COM(2016) 591 final) 

toissijaisuusperiaatteen mukainen 

 

 

 

Senaatin työjärjestyksen 73 g artiklan 4 ja 5 kohdan mukaisesti senaatin päätöslauselma on 

sisällöltään seuraava talousasioiden valiokunnan hyväksymä päätöslauselma: 
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Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) perustamista 

koskevan asetusehdotuksen (COM(2016) 591 final) tavoitteena on vahvistaa kyseisen elimen 

institutionaalista roolia tekemällä siitä EU:n erillisvirasto. 

 

Samalla kun eurooppalaista sähköisen viestinnän säännöstöä koskevassa 

direktiiviehdotuksessa annetaan BERECille lisävaltuuksia, asetusehdotuksen tavoitteena on 

tehostaa sen hallintorakennetta ja lisätä sen talousarviota, jotta se voisi huolehtia tulevista 

tehtävistään. 

 

BERECillä olisi vastedes oikeushenkilöllisyys ja valtuudet tehdä sitovia päätöksiä. Se 

muodostuisi hallintoneuvostosta, pääjohtajasta, työryhmistä ja valituslautakunnasta. 

 

Hallintoneuvosto koostuisi yhdestä kunkin jäsenvaltion edustajasta ja kahdesta komission 

edustajasta, joilla kaikilla olisi äänioikeus. Sen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valittaisiin 

neljäksi vuodeksi kansallisten edustajien joukosta. 

 

Hallintoneuvosto nimittäisi pääjohtajan yksinomaan komission esittämän ehdokasluettelon 

perusteella viideksi vuodeksi. Pääjohtaja edustaisi BERECiä, vastaisi sen hallinnoinnista ja 

olisi vastuussa työryhmien ohjelman laatimisesta. 

 

Senaatti, joka ottaa huomioon perustuslain 88-6 pykälän, 

 

esittää seuraavat huomautukset: 

 

– Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin kokoaa nykyisessä 

muodossaan yhteen kansallisia itsenäisiä sääntelyviranomaisia; 

 

– perustamisestaan lähtien BEREC on osoittanut kykenevänsä täyttämään tehtävät, jotka 

sille annettiin televiestintäpaketin johdonmukaista toteuttamista sekä kansallisten 

viestinnän sääntelyviranomaisten ja Euroopan unionin toimielinten välisen yhteistyön 

lujittamista varten; 

 

– kyseisellä joustavalla yhteistyöjärjestelmällä voidaan varmistaa tehokas sääntely 

samalla kun kunnioitetaan viestinnän sääntelyviranomaisten itsenäisyyttä unionin 

lainsäätäjän tahdon mukaisesti; 

 

– ehdotettu järjestely johtaisi kuitenkin kansallisten sääntelyviranomaisten välisen 

yhteistyöjärjestelmän kyseenalaistamiseen ja BERECin tehtävien lisäämiseen, jolle ei 

ole esitetty perusteita; 

 

– tällainen tehtävien siirto koituisi lisäksi sellaisen elimen eduksi, jonka 

riippumattomuutta koskevia edellytyksiä ei ole varmistettu; 

 

– ehdotettu uudistus tekisi nimittäin pääjohtajasta uuden viraston toiminnan kannalta 

keskeisimmän toimijan; pääjohtajan nimittämismenettely ja kahden komission 

edustajan nimeäminen hallintoneuvostoon saattavat vaarantaa BERECin 

riippumattomuuden komissioon nähden. 
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Näiden syiden perusteella senaatti katsoo, että asetusehdotus COM(2016) 591 final ei ole 

toissijaisuusperiaatteen mukainen. 

 

Senaatin päätöslauselma 12. joulukuuta 2016 

Puhemies 

Allekirjoitus: Gérard Larcher 

 

 


