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Komisja Prawna 
 

1.2.2017 

UZASADNIONA OPINIA PARLAMENTU 
NARODOWEGO W SPRAWIE 

POMOCNICZOŚCI 

Przedmiot: Uzasadniona opinia Senatu Francji w sprawie wniosku dotyczącego 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Organ 

Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej 

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

 

Zgodnie z art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i 

proporcjonalności parlamenty narodowe mogą, w terminie ośmiu tygodni od daty przekazania 

projektu aktu ustawodawczego, przesłać przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Rady i 

Komisji uzasadnioną opinię zawierającą powody, dla których uznają, że dany projekt nie jest 

zgodny z zasadą pomocniczości. 

Senat Francji przekazał załączoną uzasadnioną opinię w sprawie przedmiotowego wniosku 

dotyczącego rozporządzenia. 

W świetle Regulaminu Parlamentu Europejskiego w kwestiach przestrzegania zasady 

pomocniczości właściwa jest Komisja Prawna. 
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ZAŁĄCZNIK 

Nr 38 

SENAT 

SESJA ZWYCZAJNA 2016–2017 

12 grudnia 2016 r. 

 

 

 

REZOLUCJA EUROPEJSKA 

ZAWIERAJĄCA UZASADNIONĄ OPINIĘ 

 

w sprawie zgodności z zasadą pomocniczości wniosku dotyczącego rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Organ Europejskich Regulatorów 

Łączności Elektronicznej – COM(2016)0591 final 

 

 

 

Uchwałą Senatu, zgodnie z art. 73g ust. 4 i 5 Regulaminu Senatu, przyjęto sporządzoną przez 

Komisję Spraw Gospodarczych rezolucję o następującym brzmieniu: 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Organ 

Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC), COM(2016)0591 final, ma na 

celu wzmocnienie instytucjonalnej roli tego organu poprzez przekształcenie go w agencję 

Unii Europejskiej. 

 

Podczas gdy wniosek dotyczący dyrektywy ustanawiającej kodeks łączności przewiduje 

rozszerzenie uprawnień BEREC, wniosek dotyczący rozporządzenia zmierza do wzmocnienia 

jego struktury i zwiększenia budżetu, aby umożliwić mu wykonywanie przyszłych zadań. 

 

BEREC miałby od tej pory posiadać osobowość prawną oraz kompetencje w zakresie 

przyjmowania wiążących decyzji. Składałby się z Zarządu, Dyrektora Wykonawczego, grup 

roboczych i Rady Odwoławczej. 

 

W skład Zarządu wchodziłby jeden przedstawiciel każdego państwa członkowskiego oraz 

dwóch przedstawicieli Komisji, wszyscy z prawem głosu. Jego Przewodniczący i 

Wiceprzewodniczący wybierani by byli na cztery lata spośród przedstawicieli krajowych. 

 

Dyrektor Wykonawczy byłby powoływany przez Zarząd na pięć lat na podstawie listy 

kandydatów proponowanej wyłącznie przez Komisję Europejską. Reprezentowałby on 

BEREC, odpowiadał za zarządzanie agencją i za przygotowanie programu grup roboczych. 

 

Uwzględniając art. 88–6 Konstytucji, 

 

Senat przedstawia następujące uwagi: 

 

– Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej, w jego obecnej formie, skupia 

niezależne krajowe organy regulacyjne; 

 

– od momentu jego powstania BEREC wykazał się zdolnością wypełniania zadań 

powierzonych mu w celu umożliwienia spójnego wdrożenia pakietu telekomunikacyjnego 

oraz wzmocnienia współpracy między krajowymi organami regulacyjnymi z dziedziny 

łączności i instytucjami europejskimi;  

 

– ten elastyczny system współpracy pozwala zapewnić skuteczną regulację przy 

jednoczesnym poszanowaniu niezależności regulatorów łączności, zgodnie z intencjami 

ustawodawcy unijnego; 

 

– proponowane rozwiązanie tymczasem doprowadziłoby do podważenia tego systemu 

współpracy między krajowymi organami regulacyjnymi na korzyść rozszerzenia zadań 

BEREC, którego zasadność pozostaje do udowodnienia; 

 

– ponadto to przekazanie uprawnień odbyłoby się z korzyścią dla organu, którego warunki 

niezależności nie byłyby zapewnione; 

 

– w myśl proponowanej reformy bowiem działanie nowej agencji zasadzałoby się na postaci 

Dyrektora Wykonawczego; tryb jego powoływania oraz mianowanie do Zarządu dwóch 

przedstawicieli Komisji Europejskiej mogą zagrażać niezależności BEREC wobec Komisji. 
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Z tych też powodów Senat uważa, że wniosek dotyczący rozporządzenia COM(2016)0591 

final jest niezgodny z zasadą pomocniczości. 

 

Rezolucja przyjęta przez Senat w dniu 12 grudnia 2016 r. 

Przewodniczący 

Podpis: Gérard Larcher 

 


