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Europaparlamentet 
2014-2019  

 

Utskottet för rättsliga frågor 
 

1.2.2017 

MOTIVERAT YTTRANDE FRÅN ETT 
NATIONELLT PARLAMENT ÖVER 

SUBSIDIARITETSPRINCIPEN 

Ärende: Motiverat yttrande från den franska senaten över förslaget till Europaparlamentets 

och rådets förordning om inrättande av Organet för europeiska 

regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation  

 

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

 

Enligt artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 

proportionalitetsprinciperna får de nationella parlamenten, inom åtta veckor från den dag då 

ett utkast till lagstiftningsakt översänds, till Europaparlamentets talman och rådets och 

kommissionens ordförande lämna ett motiverat yttrande med skälen till att de anser att det 

aktuella utkastet inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen. 

Den franska senaten har sänt bifogade motiverade yttrande över förslaget till ovannämnda 

förordning. 

Enligt Europaparlamentets arbetsordning har utskottet för rättsliga frågor ansvar för respekten 

för subsidiaritetsprincipen. 
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BILAGA 

Nr 38 

SENATEN 

ORDINARIE SESSION 2016–2017 

Den 12 december 2016 

 

 

 

RESOLUTION I EUROPAFRÅGOR 

MED MOTIVERAT YTTRANDE 

 

över huruvida förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av 

Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation 

(COM(2016)0591) är förenligt med subsidiaritetsprincipen 

 

 

 

Den resolution från ekonomiutskottet vars innehåll anges nedan har antagits som resolution 

av senaten i enlighet med artikel 73g styckena 4 och 5 i senatens arbetsordning. 
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Förslaget till förordning om inrättande av Organet för europeiska regleringsmyndigheter för 

elektronisk kommunikation (Berec) (COM(2016)0591) har till syfte att stärka den 

institutionella rollen för detta organ genom att omvandla det till en EU-byrå.  

 

Medan det i förslaget till direktiv om inrättande av en kodex för kommunikation fastställs att 

Berec ska få utökade befogenheter, har förslaget till förordning som mål att stärka dess 

struktur och öka dess budget, så att Berec kan utföra sina framtida uppgifter. 

 

Berec skulle hädanefter få status som juridisk person och befogenhet att fatta bindande beslut. 

Vidare kan nämnas att Berec skulle bestå av en styrelse, en verkställande direktör, 

arbetsgrupper och en överklagandenämnd. 

 

Styrelsen skulle bestå av en företrädare för varje medlemsstat och två företrädare för 

kommissionen, vilka alla skulle ha rösträtt. Ordföranden och vice ordföranden skulle väljas 

för en fyraårsperiod bland de nationella företrädarna. 

 

Den verkställande direktören skulle utses av styrelsen för en femårsperiod, på grundval av en 

lista över kandidater som kommissionen på egen hand skulle föreslå. Den verkställande 

direktören skulle företräda Berec, sköta förvaltningen och ansvara för utarbetandet av 

arbetsgruppernas program. 

 

Med beaktande av artikel 88-6 i konstitutionen 

 

gör senaten följande iakttagelser: 

 

– Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation liknar, i sin 

nuvarande utformning, oberoende nationella regleringsmyndigheter. 

 

– Berec har sedan inrättandet visat sin kapacitet att utföra sina tilldelade uppgifter för att 

möjliggöra ett enhetligt förverkligande av telekompaketet och för att stärka samarbetet mellan 

de nationella regleringsmyndigheterna för kommunikation och EU-institutionerna. 

 

– Detta flexibla samarbetssystem gör det möjligt att säkerställa en effektiv reglering och 

samtidigt respektera det oberoende för regleringsmyndigheterna för kommunikation som 

unionslagstiftaren efterlyst. 

 

– Den ordning som nu föreslås skulle dock riskera att urholka detta system för samarbete 

mellan nationella regleringsmyndigheter. I stället skulle Berec få utökade uppgifter, utan att 

det förklaras varför. 

 

– Dessutom skulle denna uppgiftsöverföring ske till förmån för ett organ vars oberoende inte 

skulle säkerställas.  

 

– Den föreslagna reformen skulle nämligen leda till att den verkställande direktören blir själva 

navet i den nya byrån. Formerna för nomineringen av den verkställande direktören och 

utnämningen av två företrädare för Europeiska kommissionen i styrelsen kommer att 

undergräva Berecs oberoende gentemot kommissionen.  
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Av dessa skäl anser senaten att förslaget till förordning COM(2016)0591 inte är förenligt med 

subsidiaritetsprincipen. 

 

Denna text antogs som en resolution av senaten den 12 december 2016. 

Ordföranden 

Underskrift: Gérard Larcher 

 


