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NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT 
VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL 

Tárgy: a francia szenátus indokolt véleménye az Európai Elektronikus Hírközlési 

Szabályozók Testületének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi 

rendeletre irányuló javaslatról 

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

 

A szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkének 

megfelelően a nemzeti parlamentek a jogalkotási aktus tervezetének továbbításától számított 

nyolc héten belül indokolt véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a Tanács és a 

Bizottság elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott 

tervezetet nem tartják összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével. 

A francia szenátus a mellékelt, indokolt véleményt nyilvánította a fent említett rendeletre 

irányuló javaslatról. 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben 

tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság. 
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MELLÉKLET 

Sz.: 38 

SZENÁTUS 

2016–2017. ÉVI RENDES ÜLÉSSZAK 

2016. december 12. 

 

 

 

EURÓPAI ÁLLÁSFOGLALÁS 

INDOKOLÁSSAL ELLÁTOTT VÉLEMÉNNYEL 

 

az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének létrehozásáról szóló 

európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatnak (COM(2016)0591) a 

szubszidiaritás elvével való összeegyeztethetőségéről 

 

 

 

Szenátusi állásfoglalás a Szenátus eljárási szabályzata 73g. cikke negyedik és ötödik 

albekezdésének értelmében, a Gazdasági Ügyek Bizottsága által elfogadott határozat alapján, 

melynek tartalma a következő: 
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Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének (BEREC) létrehozásáról szóló 

rendeletre irányuló javaslat (COM(2016)0591) célja a szóban forgó szervezet megerősítése és 

európai uniós ügynökséggé való átalakítása. 

 

Míg az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló irányelvre irányuló 

javaslat a BEREC hatásköreinek kiterjesztéséről rendelkezik, a rendeletre irányuló javaslat 

célja a szervezet felépítésének megerősítése és költségvetésének növelése annak érdekében, 

hogy képes legyen jövőbeli feladatainak ellátására. 

 

Ennek nyomán a BEREC jogi személyiséggel rendelkezne, és kötelező erejű határozatokat 

fogadhatna el. Saját igazgatótanáccsal, ügyvezető igazgatóval, munkacsoportokkal és 

fellebbviteli tanáccsal rendelkezne. 

 

Az igazgatótanács a tagállamok egy-egy képviselőjéből és a Bizottság két képviselőjéből 

állna, akik valamennyien szavazati joggal rendelkeznének. Elnökét és alelnökét négy évre 

választanák a tagállami képviselők közül. 

 

Az ügyvezető igazgatót – kizárólag az Európai Bizottság által javasolt jelöltlista alapján – az 

igazgatótanács nevezné ki ötéves időtartamra. Az ügyvezető igazgató lenne a BEREC 

törvényes képviselője, ő végezné irányítását, és az ő feladata lenne a munkacsoportok 

programjának meghatározása. 

 

Tekintettel az Alkotmány 88. cikkének (6) bekezdésére, 

 

a Szenátus az alábbi észrevételeket teszi: 

 

– az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete jelenlegi formájában a független 

nemzeti szabályozó hatóságokat tömöríti; 

 

– a BEREC létrejötte óta bebizonyította, hogy képes a rábízott feladatokat teljesíteni a 

távközlési csomag koherens végrehajtása, valamint a nemzeti szabályozó hatóságok és az 

európai intézmények közötti együttműködés megerősítése érdekében; 

 

– e rugalmas együttműködési rendszer lehetővé teszi a hatékony szabályozást, emellett 

tiszteletben tartja a távközlési szabályozó hatóságok európai jogalkotó által kívánt 

függetlenségét; 

 

– ám a javasolt szerkezet végső soron megszüntetné a nemzeti szabályozó hatóságok közötti 

együttműködés rendszerét a BEREC feladatai kiterjesztésének javára, aminek indokait 

egyelőre nem ismerjük; 

 

– ráadásul ez a feladatátruházás olyan szervezet javára történne, amely függetlenségének 

feltételei nincsenek biztosítva; 

 

– a javasolt reform nyomán valójában az ügyvezető igazgató vállán nyugodna az új 

ügynökség működése; kinevezésének módja, valamint az Európai Bizottság két 

képviselőjének kinevezése az igazgatótanácsba veszélyezteti a BEREC Bizottságtól való 

függetlenségét. 
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Ezen okból kifolyólag a Szenátus úgy véli, hogy a rendeletre irányuló javaslat 

(COM(2016)0591) nem tartja tiszteletben a szubszidiaritás elvét. 

 

Szenátusi állásfoglalásként elfogadva: 2016. december 12-én. 

az elnök, 

aláírás: Gérard Larcher 

 

 


