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Výbor pre právne veci 
 

1.2.2017 

ODÔVODNENÉ STANOVISKO 
NÁRODNÉHO PARLAMENTU K 

SUBSIDIARITE 

Vec: Odôvodnené stanovisko francúzskeho Senátu k návrhu nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Orgán európskych regulátorov pre 

elektronické komunikácie 

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

 

Na základe článku 6 protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality môžu 

národné parlamenty do ôsmich týždňov od doručenia návrhu legislatívneho aktu poslať 

predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko s uvedením 

dôvodov, pre ktoré sú presvedčené, že daný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity. 

Francúzsky Senát poslal odôvodnené stanovisko k uvedenému návrhu nariadenia pripojené 

v prílohe. 

Podľa rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je dodržiavanie zásady subsidiarity 

v pôsobnosti Výboru pre právne veci. 
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PRÍLOHA 

Č. 38 

SENÁT 

RIADNA SCHÔDZA 2016 – 2017 

12. decembra 2016 

 

 

 

EURÓPSKE UZNESENIE 

S ODÔVODNENÝM STANOVISKOM 

 

o súlade návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Orgán 

európskych regulátorov pre elektronické komunikácie – (COM(2016)0591 final), 

so zásadou subsidiarity 

 

 

 

V súlade s článkom 73g ods. 4 a 5 rokovacieho poriadku Senátu sa uznesenie, ktoré prijal 

Výbor pre hospodárske veci, prijíma ako uznesenie Senátu v tomto znení: 
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Cieľom návrhu nariadenia, ktorým sa zriaďuje Orgán európskych regulátorov pre elektronické 

komunikácie (ORECE), COM(2016)0591 final, je posilniť inštitucionálnu úlohu tohto orgánu 

jeho transformovaním na agentúru Európskej únie. 

 

Zatiaľ čo návrh smernice, ktorou sa zavádza kódex komunikácie, sa zameriava na rozšírenie 

právomocí ORECE, cieľom návrhu nariadenia je posilnenie jeho štruktúry a zväčšenie jeho 

rozpočtu, aby mohol vykonávať svoje budúce úlohy. 

 

ORECE by teda získal právnu subjektivitu a právomoc prijímať záväzné rozhodnutia. 

Pozostával by z riadiacej rady, výkonného riaditeľa, pracovných skupín a odvolacej rady. 

 

Riadiaca rada by sa skladala z jedného zástupcu každého členského štátu a z dvoch zástupcov 

Komisie, pričom všetci by mali hlasovacie právo. Jej predseda a podpredseda by boli volení 

na štyri roky spomedzi zástupcov členských štátov. 

 

Správna rada by vymenúvala výkonného riaditeľa na päť rokov na základe zoznamu 

kandidátov navrhovaných výlučne Európskou komisiou. Zastupoval by ORECE, 

zabezpečoval jeho riadenie a zodpovedal by za vypracovanie programu pracovných skupín. 

 

So zreteľom na článok 88-6 ústavy 

 

Senát predkladá tieto poznámky: 

 

— Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie vo svojej súčasnej podobe 

združuje nezávislé vnútroštátne regulačné orgány; 

 

— ORECE od svojho vzniku preukázal schopnosť vykonávať úlohy, ktoré mu boli zverené, 

aby bolo možné jednotné zavedenie telekomunikačného balíka a v záujme posilnenia 

spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi pre komunikáciu a európskymi inštitúciami; 

 

— tento pružný systém spolupráce umožňuje zaručiť účinnú reguláciu a súčasne 

rešpektovanie nezávislosti regulačných orgánov pre komunikácie vyžadovanej európskym 

zákonodarcom; 

 

— teraz sa navrhuje model, ktorým by sa oslabil systém spolupráce medzi vnútroštátnymi 

regulačnými orgánmi v prospech rozšírenia právomocí ORECE, čo nie je nijako odôvodnené; 

 

— takýto presun právomocí v prospech orgánu by navyše znamenal, že podmienky 

nezávislosti by neboli splnené; 

 

— v dôsledku navrhovanej reformy by sa výkonný riaditeľ stal ústredným aktérom novej 

agentúry; spôsob jeho vymenovania a skutočnosť, že do správnej rady by sa vymenovali 

dvaja zástupcovia Európskej komisie, narušujú nezávislosť ORECE vo vzťahu ku Komisii; 

 

Z týchto dôvodov sa Senát domnieva, že návrh nariadenia COM(20016)0591 final nie je 

v súlade so zásadou subsidiarity. 

 

Prijaté ako uznesenie Senátu 12. decembra 2016. 

predseda 
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podpis: Gérard Larcher 

 


