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1.2.2017 

PAGRĮSTA NACIONALINIO 
PARLAMENTO NUOMONĖ DĖL 

SUBSIDIARUMO 

Tema: Prancūzijos Respublikos Senato pagrįsta nuomonė dėl Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamento dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos 

įsteigimo 

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

 

Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 

nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo teisėkūros procedūra priimamo akto 

projekto pateikimo gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams 

pagrįstą nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka 

subsidiarumo principo. 

Prancūzijos Respublikos Senatas pateikė pridedamą pagrįstą nuomonę dėl minėto pasiūlymo 

dėl reglamento. 

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles už subsidiarumo principo laikymąsi 

atsakingas Teisės reikalų komitetas. 
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PRIEDAS 

Nr. 38 

SENATAS 

2016–2017 m. EILINĖ SESIJA 

2016 m. gruodžio 12 d. 

 

 

 

REZOLIUCIJA EUROPOS KLAUSIMAIS, 

KURIOJE PATEIKIAMA PAGRĮSTA NUOMONĖ 

 

dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų 

institucijos įsteigimo (COM(2016)0591 final) 

 

 

 

Remiantis Senato darbo tvarkos taisyklių 73g straipsnio 4 ir 5 dalimis Senato rezoliucija 

priimta pagal Ekonomikos reikalų komiteto rezoliuciją; rezoliucijos turinys pateikiamas 

toliau. 
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Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų 

institucijos (EERRI) įsteigimo (COM(2016)0591 final) tikslas – sustiprinti EERRI institucinį 

vaidmenį paverčiant ją Europos Sąjungos agentūra. 

 

Pasiūlyme dėl direktyvos, kuria sukuriamas Europos elektroninių ryšių kodeksas, numatoma 

išplėsti EERRI įgaliojimus, o pasiūlyme dėl reglamento siekiama patobulinti jos valdymo 

struktūrą ir padidinti jos biudžetą, kad ji galėtų vykdyti ateityje jai patikėtas užduotis. 

 

Nuo šiol EERRI turėtų teisinį subjektiškumą ir įgaliojimus priimti privalomus sprendimus. Ją 

sudarytų valdyba, vykdomasis direktorius, darbo grupės ir Apeliacinė valdyba. 

 

Į valdybą įeitų po vieną kiekvienos valstybės narės atstovą ir du Komisijos atstovus; jie visi 

turėtų balso teisę. Institucijos pirmininkas ir pirmininko pavaduotojai būtų renkami 

ketveriems metams iš narių, atstovaujančių valstybėms narėms. 

 

Vykdomąjį direktorių skirtų valdyba tik iš Komisijos pasiūlyto kandidatų sąrašo penkerių 

metų kadencijai. Jis atstovautų EERRI, ją administruotų ir būtų atsakingas už darbo grupių 

programos rengimą. 

 

Vadovaudamasis Konstitucijos 88-6 straipsniu, 

 

Senatas pateikė šias pastabas: 

 

– dabartinės formos Europos elektroninių ryšių reguliuotojų instituciją sudaro nepriklausomi 

nacionaliniai reguliuotojai; 

 

– nuo pat savo įsteigimo EERRI įrodė, jog geba įvykdyti jai pavestas užduotis, kad būtų 

nuosekliai įgyvendinamas telekomunikacijų srities dokumentų rinkinys ir stiprinamas 

nacionalinių ryšių reguliuotų ir ES institucijų bendradarbiavimas; 

 

– ši lanksti bendradarbiavimo sistema leidžia užtikrinti veiksmingą reguliavimą sykiu paisant 

ryšių reguliuotojų nepriklausomumo, kokį norėjo užtikrinti ES teisės aktų leidėjas; 

 

– tačiau dėl dabar siūlomos sistemos iškiltų grėsmė minėtai nacionalinių reguliuotojų 

bendradarbiavimo sistemai išplečiant EERRI užduotis, kurių pagrįstumą dar reikėtų ištirti; 

 

– be to, šie pakeitimai būtų padaryti institucijos, kurios nepriklausomumo sąlygos nebūtų 

garantuotos, naudai; 

 

– pagal siūlomą reformą vykdomasis direktorius taptų pagrindine naujosios agentūros veiklos 

ašimi; šio direktoriaus skyrimo tvarka ir dviejų Europos Komisijos atstovų skyrimas į valdybą 

gali pakenkti EERRI nepriklausomumui (ji priklausytų nuo Komisijos). 

 

Dėl šių priežasčių Senatas mano, kad pasiūlymas dėl reglamento COM(2016)0591 final 

neatitinka subsidiarumo principo. 

 

Senato rezoliucija priimta 2016 m. gruodžio 12 d. 

Pirmininkas 

Parašas: Gérard Larcher 
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