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GEMOTIVEERD ADVIES VAN EEN 
NATIONAAL PARLEMENT INZAKE DE 

SUBSIDIARITEIT 

Betreft: Gemotiveerd advies van de Franse Senaat inzake het voorstel voor een 

verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Orgaan 

van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie 

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

 

Overeenkomstig artikel 6 van Protocol Nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van 

subsidiariteit en evenredigheid kunnen nationale parlementen binnen een termijn van acht 

weken vanaf de datum van toezending van een ontwerp van wetgevingshandeling aan de 

voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een gemotiveerd advies 

toezenden waarin wordt uiteengezet waarom het betrokken ontwerp huns inziens niet strookt 

met het subsidiariteitsbeginsel. 

De Franse Senaat heeft het in de bijlage opgenomen gemotiveerde advies inzake 

bovengenoemd voorstel voor een verordening aan het Parlement toegezonden. 

Volgens het Reglement van het Europees Parlement is de Commissie juridische zaken 

bevoegd voor de naleving van het subsidiariteitsbeginsel. 
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EUROPESE RESOLUTIE 

HOUDENDE GEMOTIVEERD ADVIES 

 

inzake de overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel van het voorstel voor een 

verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Orgaan van 

Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie - COM (2016) 591  

 

 

 

De ontwerpresolutie van de Commissie economische zaken is overeenkomstig artikel 73 

octies, alinea's 4 en 5, van het Reglement van de Senaat resolutie van de Senaat geworden en 

heeft de volgende strekking: 
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Het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van 

het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec), 

COM(2016)0591 final, beoogt deze verordening de rol van Berec te versterken en zijn 

bestuursstructuur te verbeteren door het in te stellen als een gedecentraliseerd agentschap van 

de Unie. 

 

Terwijl de voorgestelde richtlijn tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische 

communicatie in ruimere bevoegdheden voorziet voor Berec, beoogt deze verordening de 

structuur van Berec te versterken en zijn budget te verhogen om het in staat te stellen zijn 

toekomstige taken te vervullen. 

 

Berec zal voortaan rechtspersoonlijkheid hebben en de bevoegdheid tot uitvaardigen van 

bindende besluiten. Berec zal bestaan uit een raad van bestuur, een uitvoerend directeur, 

werkgroepen en een raad van beroep. 

 

De raad van bestuur zal bestaan uit één vertegenwoordiger per lidstaat en twee 

vertegenwoordigers van de Commissie, die allen stemrecht krijgen. De voorzitter en de 

vicevoorzitter worden voor vier jaar gekozen uit de nationale vertegenwoordigers. 

 

De uitvoerend directeur wordt aan de hand een uitsluitend door de Commissie op te stellen 

lijst van kandidaten door de raad van bestuur aangesteld voor een periode van vijf jaar. Hij 

dient Berc te vertegenwoordigen, te besturen en zal voorts belast zijn met het programma 

voor de werkgroepen. 

 

Gezien artikel 88, lid 6, van de Grondwet 

 

maakt de Senaat de volgende kanttekeningen: 

 

– het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie is in zijn 

huidige vorm een verzameling van nationale onafhankelijke regelgevers;  

 

– sinds zijn oprichting is de Berec in staat gebleken de hem toevertrouwde taken te verrichten 

voor de totstandbrenging van het telecom-pakket in zijn samenhang en de samenwerking 

tussen de nationale regelgevers en de Europese instellingen te versterken;  

 

– deze soepele samenwerkingsregeling maakt een doelmatige regulering mogelijk met behoud 

van de onafhankelijkheid van de door de Europese wetgever gewenste onafhankelijkheid van 

de regelgevende instanties voor de communicatie; 

 

– de voorgestelde regeling daarentegen zou deze samenwerking tussen nationale regelgevers 

op losse schroeven zetten, met daarvoor in de plaats een taakuitbreiding voor de Berec 

waarvoor een rechtvaardiging voorshands ontbreekt; 

 

– deze overdracht zou bovendien dienen te geschieden aan een orgaan waarvan de 

voorwaarden voor onafhankelijk niet verzekerd zijn; 

 

– met de voorgestelde hervorming zou de uitvoerend directeur de belangrijkste spil worden in 

het functioneren van het nieuwe agentschap; De wijze van zijn benoeming en de aanstelling 

van twee vertegenwoordigers van de Commissie in de raad van bestuur kunnen afbreuk doen 
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aan de onafhankelijkheid van de Berec ten opzichte van de Commissie;                                                                                                   

 

Om die reden meent de Senaat dat het voorstel in COM(2016)0591 final niet beantwoordt aan 

het subsidiariteitsbeginsel. 

 
Aldus de resolutie van de Senaat van 12 december 2016. 
De voorzitter, 

Getekend: Gérard Larcher 

 


