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VALSTS PARLAMENTA PAMATOTS 
ATZINUMS PAR SUBSIDIARITĀTI 

Temats: Francijas Senāta pamatots atzinums par priekšlikuma Eiropas Parlamenta un 

Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādi  

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

 

Saskaņā ar 6. pantu 2. protokolā par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa 

piemērošanu ikviens valsts parlaments astoņu nedēļu laikā pēc leģislatīvā akta projekta 

nosūtīšanas dienas var nosūtīt Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētājam 

pamatotu atzinumu, kurā paskaidrots, kāpēc tas uzskata, ka attiecīgais projekts neatbilst 

subsidiaritātes principam. 

Pielikumā pievienots Francijas Senāta atzinums par minēto lēmuma priekšlikumu. 

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošana ir Juridiskās 

komitejas kompetencē. 
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PIELIKUMS 

Nr. 38 

SENĀTS 

KĀRTĒJĀ SESIJA (2016-2017) 

2016. gada 12. decembris 

 

 

 

EIROPAS LIETU REZOLŪCIJA, 

AR KO SNIEDZ PAMATOTU ATZINUMU 

 

par priekšlikuma Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas 

Elektronisko sakaru regulatoru iestādi — COM(2016)591 final, atbilstību subsidiaritātes 

principam 

 

 

 

Ekonomikas lietu komitejas pieņemtā rezolūcija, kuras saturs ir izklāstīts turpmāk, ir kļuvusi 

par Senāta rezolūciju saskaņā ar Senāta Reglamenta 7 3.g panta 4. un 5. daļu. 
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Priekšlikumu regulai, ar ko izveido Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādi (BEREC), 

COM (2016) 591 final, pieņēma, lai pastiprinātu šīs iestādes institucionālo nozīmi, to 

pārveidojot par Eiropas Savienības aģentūru. 

 

Kaut arī priekšlikumā direktīvai, ar ko izveido sakaru kodeksu, ir paredzēts paplašināt BEREC 

pilnvaras, regulas priekšlikuma mērķis ir pastiprināt šo iestādi un palielināt tās budžetu, lai tā 

turpmāk varētu veikt savus uzdevumus. 

 

BEREC turpmāk būs juridiska persona, un tai būs tiesības pieņemt saistošus lēmumus. 

BEREC veidos valde, izpilddirektors, darba grupas un apelācijas padome. 

 

Valdē darbosies pa vienam pārstāvim no katras dalībvalsts un divi Komisijas pārstāvji, 

kuriem visiem ir tiesības balsot. Tās priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku ievēlē uz 

četriem gadiem no dalībvalstu pārstāvju vidus. 

 

Valde ieceļ izpilddirektoru uz pieciem gadiem, izvēloties no tikai Eiropas Komisijas 

ierosināto kandidātu saraksta. Izpilddirektors pārstāv BEREC, to pārvalda un izstrādā darba 

grupu programmu. 

 

Ņemot vērā Konstitūcijas 88-6. pantu, 

 

Senāts izklāsta šādus apsvērumus: 

 

– Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestāde savā šā brīža formā atgādina dalībvalstu 

neatkarīgos regulatorus; 

 

– kopš savas izveides brīža BEREC ir apliecinājis savu spēju izpildīt tam uzticētos 

uzdevumus, lai telesakaru reglamentējošos tiesību aktu kopumu varētu īstenot saskanīgi un 

varētu pastiprināt dalībvalstu sakaru regulatoru sadarbību ar Eiropas iestādēm; 

 

– pateicoties šādai elastīgai sadarbībai, var nodrošināt efektīvu regulēšanu, vienlaikus 

ievērojot sakaru regulatoru neatkarību, kuru Eiropas likumdevējs ir vēlējies saglabāt; 

 

– taču jāteic, ka ierosinātā kārtība beigu beigās atcels šo dalībvalstu regulatoru sadarbības 

sistēmu, un tās vietā tiek paplašinātas BEREC pilnvaras — šā soļa pamatotība vēl nav 

noskaidrota; 

 

– papildus tam šī pārejas rezultātā lielāka vara tiek piešķirta iestādei, kuras neatkarības 

priekšnoteikumi netiks nodrošināti; 

 

– saskaņā ar ierosināto reformu izpilddirektors faktiski kļūst par jaunās aģentūras darbības 

galveno elementu; tas, ka viņu valdē izvirza un ieceļ divi Eiropas Komisijas pārstāvji, 

apdraud BEREC neatkarību attiecībās ar Komisiju; 

 

Šo iemeslu dēļ Senāts uzskata, ka regulas priekšlikums COM (2016)0591 final ir pretējs 

subsidiaritātes principam. 

 

Kļuvusi par Senāta rezolūciju 2013. gada 26. novembrī. 

Priekšsēdētājs 
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Paraksts: Gérard Larcher 

 

 


