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1.2.2017 

AVIZ MOTIVAT AL UNUI PARLAMENT 
NAȚIONAL REFERITOR LA 

SUBSIDIARITATE 

Subiect: Avizul motivat al Senatului Franței referitor la propunerea de regulament al 

Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Organismului Autorităților 

Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice 

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

 

În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității 

și proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 

legislativ, orice parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, al 

Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună motivele pentru care 

consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității. 

Senatul Franței a transmis avizul motivat prezentat în anexă referitor la propunerea de 

regulament menționată mai sus. 

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru 

afaceri juridice este comisia competentă în domeniul respectării principiului subsidiarității. 



 

PE597.447v01-00 2/4 NP\1114095RO.docx 

RO 

ANEXĂ 

Nr. 38 

SENATUL 

SESIUNEA ORDINARĂ 2016-2017 

12 decembrie 2016 

 

 

 

REZOLUȚIE EUROPEANĂ 

CONȚINÂND UN AVIZ MOTIVAT 

 

privind conformitatea cu principiul subsidiarității a propunerii de regulament al 

Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Organismului Autorităților 

Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice - 

COM(2016)0591 

 

 

 

În conformitate cu articolul 73g alineatele (4) și (5) din Regulamentul Senatului, rezoluția 

adoptată de Comisia pentru afaceri economice, care are următorul conținut, a devenit 

rezoluție a Senatului: 
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Propunerea de regulament de instituire a Organismului Autorităților Europene de 

Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC), COM(2016)0591, are ca 

obiectiv consolidarea rolului instituțional al acestui organism prin transformarea sa în agenție 

a Uniunii Europene. 

 

În timp ce propunerea de directivă de instituire a Codului european al comunicațiilor prevede 

extinderea puterilor OAREC, propunerea de regulament vizează consolidarea structurii sale și 

creșterea bugetului pentru îndeplinirea viitoarelor misiuni. 

 

OAREC ar avea de acum înainte personalitate juridică și puterea de a adopta decizii cu 

caracter obligatoriu. Acesta ar fi constituit dintr-un consiliu de administrație, un director 

executiv, grupuri de lucru și o cameră de recurs. 

 

Consiliul de administrație ar fi format din câte un reprezentant al fiecărui stat membru și doi 

reprezentanți ai Comisiei Europene, cu toții având drept de vot. Președintele și 

vicepreședintele ar fi aleși din rândul reprezentanților naționali pentru o perioadă de patru ani. 

 

Directorul executiv ar fi numit de consiliul de administrație pentru o perioadă de cinci ani, pe 

baza unei liste de candidați propuse exclusiv de Comisia Europeană. Acesta ar reprezenta 

OAREC, ar asigura gestionarea organismului și ar fi responsabil cu elaborarea programului 

grupurilor de lucru. 

 

Având în vedere articolul 88-6 din Constituție, 

 

Senatul face următoarele observații: 

 

– Organismul Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor 

Electronice, în forma sa actuală, este format din autorități naționale de reglementare 

independente; 

 

– de la constituirea sa, OAREC și-a demonstrat capacitatea de a îndeplini misiunile care i-au 

fost atribuite, astfel încât pachetul privind telecomunicațiile să fie pus în aplicare în mod 

coerent, iar colaborarea dintre autoritățile naționale de reglementare în domeniul 

comunicațiilor și instituțiile europene să fie consolidată; 

 

– acest sistem flexibil de cooperare asigură reglementarea eficientă, respectând în același timp 

independența autorităților de reglementare în domeniul comunicațiilor impusă de legiuitorul 

Uniunii; 

 

– totuși, structura propusă ar sfârși prin a pune în discuție acest sistem de cooperare între 

autoritățile de reglementare naționale în favoarea extinderii misiunilor OAREC care va trebui 

justificată; 

 

– în plus, acest transfer ar avea loc în beneficiul unui organism ale cărui condiții de 

independență nu ar fi asigurate; 

 

– prin reforma propusă, directorul executiv ar avea într-adevăr un rol central în funcționarea 

noii agenții; modalitatea de numire a acestuia și desemnarea a doi reprezentați ai Comisiei 

Europene în consiliul de administrație sunt de natură să aducă atingere independenței OAREC 
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față de Comisie; 

 

Din aceste motive, Senatul consideră că propunerea de regulament COM(2016)0591 nu 

respectă principiul subsidiarității. 

 

Prezentul document a devenit rezoluție a Senatului la 12 decembrie 2016. 

Președintele, 

Semnătura: Gérard Larcher 

 


