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Evropski parlament 
2014-2019  

 

Odbor za pravne zadeve 
 

1.2.2017 

OBRAZLOŽENO MNENJE 
NACIONALNEGA PARLAMENTA O 

NAČELU SUBSIDIARNOSTI 

Zadeva: Obrazloženo mnenje francoskega senata o predlogu uredbe Evropskega 

parlamenta in Sveta o ustanovitvi Organa evropskih regulatorjev za elektronske 

komunikacije 

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

 

V skladu s členom 6 Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 

nacionalni parlamenti v roku osmih tednov od datuma posredovanja osnutka zakonodajnega 

akta predsednikom Parlamenta, Sveta in Komisije pošljejo obrazloženo mnenje o razlogih, 

zaradi katerih ocenjujejo, da osnutek ni v skladu z načelom subsidiarnosti. 

Francoski senat je o zgoraj omenjenem predlogu uredbe podal obrazloženo mnenje, ki je 

priloženo. 

V skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta je za vprašanje spoštovanja načela 

subsidiarnosti pristojen Odbor za pravne zadeve. 
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PRILOGA 

Št. 38 

SENAT 

REDNA SEJA 2016–2017 

12. december 2016 

 

 

 

EVROPSKA RESOLUCIJA 

Z OBRAZLOŽENIM MNENJEM 

 

o skladnosti predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Organa 

evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (COM(2016)0591) 

 

 

 

V skladu z alineama 4 in 5 člena 73g uredbe senata je resolucija odbora za ekonomske zadeve 

postala resolucija senata z naslednjo vsebino: 
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Namen predloga uredbe o ustanovitvi Organa evropskih regulatorjev za elektronske 

komunikacije (BEREC) (COM(2016)0591) je okrepiti institucionalno vlogo tega organa, tako 

da se preoblikuje v agencijo Evropske unije. 

 

Medtem ko predlog direktive o vzpostavitvi komunikacijskega zakonika določa razširitev 

pristojnosti organa BEREC, je namen predloga uredbe okrepiti njegovo strukturo in povečati 

njegov proračun za prihodnje naloge. 

 

Organ BEREC bi tako postal pravna oseba in bi bil pristojen za odločanje z zavezujočim 

učinkom. Sestavljal naj bi ga upravljalni odbor, izvršni direktor, delovne skupine in komisija 

za pritožbe. 

 

Upravljalni odbor bi bil sestavljen iz enega predstavnika vsake države članice in dveh 

predstavnikov Komisije, od katerih bodo imeli vsi glasovalno pravico. Njegova predsednik in 

namestnik predsednika bi bila izvoljena izmed nacionalnih predstavnikov za štiri leta. 

 

Izvršnega direktorja bi za obdobje petih let imenoval upravljalni odbor s seznama kandidatov, 

ki jih predlaga izključno Evropska komisija. Zastopal in upravljal bi organ BEREC ter bi bil 

odgovoren za pripravo programa delovnih skupin. 

 

Ob upoštevanju člena 88-6 ustave 

 

ima senat naslednje pripombe: 

 

– Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije v sedanji obliki sestavljajo 

neodvisni nacionalni regulatorji; 

 

– organ BEREC je vse od svojega nastanka pokazal, da je zmožen opravljati naloge, ki so mu 

bile zaupane za skladno izvedbo telekomunikacijskega svežnja in okrepitev sodelovanja med 

nacionalnimi regulatorji za komunikacije in evropskimi institucijami; 

 

– s tem prilagodljivim sistemom sodelovanja je mogoče zagotoviti učinkovito ureditev, pri 

kateri se spoštuje neodvisnost regulatorjev za komunikacije, ki jo želi zakonodajalec Unije; 

 

– predlagana shema pa bi ta sistem sodelovanja med nacionalnimi regulatorji omajala in 

razširila naloge organa BEREC, ki bi jih bilo treba še utemeljiti; 

 

– poleg tega bi se ta prenos izvedel v korist organa, katerega neodvisnost ne bi bila 

zagotovljena; 

 

– s predlagano reformo bi imel izvršni direktor osrednjo vlogo pri delovanju nove agencije, 

način njegovega imenovanja in imenovanje upravljalnega odbora, v katerem bi bila dva 

predstavnika Evropske komisije, pa bi lahko ogrozila neodvisnost organa BEREC v odnosu 

do Komisije. 
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Zato senat meni, da predlog uredbe (COM(2016)0591) krši načelo subsidiarnosti. 

 

Besedilo je 12. decembra 2016 postalo resolucija senata. 

Predsednik 

Podpis: Gérard Larcher 

 

 


