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PARECER FUNDAMENTADO DE UM 
PARLAMENTO NACIONAL SOBRE A 

SUBSIDIARIEDADE 

Assunto: Parecer fundamentado do Senado francês sobre a proposta de regulamento do 

Parlamento Europeu e do Conselho que institui o Gabinete do Organismo de 

Reguladores Europeus das Comunicações Eletrónicas 

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

 

Nos termos do artigo 6.º do Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos princípios da 

subsidiariedade e da proporcionalidade, qualquer Parlamento nacional pode, no prazo de oito 

semanas a contar da data de envio de um projeto de ato legislativo, dirigir aos presidentes do 

Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão um parecer fundamentado em que exponha 

as razões pelas quais considera que o projeto em questão não obedece ao princípio da 

subsidiariedade. 

O Senado francês procedeu ao envio do parecer fundamentado em anexo sobre a proposta de 

regulamento em epígrafe. 

Segundo o Regimento do Parlamento Europeu, a comissão competente em matéria de 

observância do princípio da subsidiariedade é a Comissão dos Assuntos Jurídicos. 
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ANEXO 

N.º 38 

SENADO 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 2016-2017 

12 de dezembro de 2016 

 

 

 

RESOLUÇÃO EUROPEIA 

QUE CONTÉM UM PARECER 

FUNDAMENTADO 

 

sobre a conformidade com o princípio da subsidiariedade da proposta de regulamento do 

Parlamento Europeu e do Conselho que institui o Gabinete do Organismo de Reguladores 

Europeus das Comunicações Eletrónicas - COM (2016) 591 final 

 

 

 

Tornou-se resolução do Senado, em conformidade com o disposto no artigo 73.º-G, quarto e 

quinto parágrafos do Regimento do Senado, a resolução aprovada pela Comissão dos 

Assuntos Económicos com o seguinte teor: 
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A proposta de regulamento que institui o Gabinete do Organismo de Reguladores Europeus 

das Comunicações Eletrónicas (ORECE), COM (2016) 591 final, tem por objetivo reforçar o 

papel institucional desse organismo, transformando-o numa agência da União Europeia. 

 

Embora a proposta de diretiva que estabelece o código de comunicações preveja o 

alargamento dos poderes do ORECE, a proposta de regulamento visa reforçar a sua estrutura 

e aumentar o seu orçamento, a fim de o tornar apto para o exercício das suas futuras tarefas. 

 

O ORECE passaria a ser dotado de personalidade jurídica e de poderes para adotar decisões 

vinculativas. Seria constituído por um conselho de administração, um diretor executivo, 

grupos de trabalho e uma Instância de Recurso. 

 

O conselho de administração seria composto por um representante de cada Estado-Membro e 

dois representantes da Comissão, todos com direito de voto. O presidente e o vice-presidente 

seriam eleitos de entre os representantes nacionais por um período de quatro anos. 

 

O diretor executivo seria nomeado pelo conselho de administração por um período de cinco 

anos a partir de uma lista de candidatos propostos exclusivamente pela Comissão Europeia. O 

mesmo representaria o ORECE, garantiria a sua gestão e seria responsável pela elaboração do 

programa dos grupos de trabalho. 

 

Tendo em conta o artigo 88.º, n.º 6, da Constituição, 

 

O Senado faz as seguintes observações: 

 

– O Organismo de Reguladores Europeus das Comunicações Eletrónicas, na sua forma atual, 

reúne as autoridades reguladoras nacionais independentes; 

 

– Desde a sua criação, o ORECE demonstrou a capacidade de desempenhar as tarefas que lhe 

foram atribuídas para permitir a implementação coerente do pacote das telecomunicações e 

reforçar a cooperação entre as autoridades reguladoras nacionais de comunicações e as 

instituições europeias; 

 

– Este sistema de cooperação flexível garante uma regulação eficaz, respeitando, 

simultaneamente, a independência das autoridades reguladoras de comunicações pretendida 

pelo legislador europeu; 

 

– Porém, a estrutura proposta poria em causa este sistema de cooperação entre as autoridades 

reguladoras nacionais em benefício de um alargamento das tarefas do ORECE cujos 

benefícios ainda não foram comprovados; 

 

– Além disso, essa transferência beneficiaria um órgão cujas condições de independência não 

seriam asseguradas; 

 

– Com a reforma proposta, o diretor executivo seria o principal motor do funcionamento da 

nova agência; o modo de nomeação para este cargo e a designação de dois representantes da 

Comissão Europeia para o conselho de administração são suscetíveis de prejudicar a 

independência do ORECE em relação à Comissão; 
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Por estas razões, o Senado considera que a proposta de regulamento (COM (2016) 591 final 

não respeita o princípio da subsidiariedade. 

 

Tornou-se resolução do Senado em 12 de dezembro de 2016. 

O Presidente, 

Assinado: Gérard Larcher 

 


