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PARECER FUNDAMENTADO DE UM 
PARLAMENTO NACIONAL SOBRE A 

SUBSIDIARIEDADE

Assunto: Parecer fundamentado do Senado francês relativo à proposta de regulamento do 
Parlamento Europeu e do Conselho que institui a Agência da União Europeia de 
Cooperação dos Reguladores da Energia
(COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(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 108

SENADO

SESSÃO ORDINÁRIA DE 2016-2017

5 de abril de 2017

ATENÇÃO

DOCUMENTO PROVISÓRIO

Apenas a impressão definitiva tem valor de texto autêntico

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 a Agência da União 

Europeia de Cooperação dos Reguladores da Energia (COM(2016)863 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:

                                               
Ver os números: Senado 476 (2016-2017).
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Publicada em 30 de novembro de 2016, no âmbito do pacote «Energias limpas para todos os 
europeus», a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que institui a 
Agência da União Europeia de Cooperação dos Reguladores da Energia (COM(2016) 863 final) 
contém diversas alterações às regras que regem a Agência de Cooperação dos Reguladores da 
Energia (ACRE), instituída em 13 de julho de 2009 pelo Regulamento (CE) nº 713/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho: alarga o seu âmbito de intervenção a todos os assuntos com 
dimensão energética transfronteiras, sem que seja estabelecido a priori qualquer limite; 
acrescenta uma nova competência regional no interior da União Europeia; por último, permite a 
tomada de decisões por maioria simples dos membros presentes no Conselho de Reguladores, 
em vez de dois terços atualmente exigidos.

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

O Senado faz as seguintes observações:

– a existência de uma instituição incumbida da tarefa de facilitar a cooperação entre as 
entidades reguladoras nacionais do setor da energia é uma vantagem para a União 
Europeia;

– até à data, o âmbito da competências estabelecido não suscitou qualquer crítica;

– a Comissão Europeia absteve-se de fornecer qualquer justificação factual à dupla extensão 
proposta para o domínio de intervenção, cuja combinação tende a transformar um 
organismo de cooperação num sucedâneo de agência supranacional, competente para 
decidir em vez dos reguladores nacionais, na medida em que uma questão energética afeta 
mais de um Estado-Membro;

– às consequências desta evolução importa acrescentar a introdução do voto por maioria 
simples dos membros presentes que substitui a maioria qualificada de dois terços, mais 
ainda quando a proposta tende a manter o princípio de «um Estado-Membro, um voto», 
contrário a qualquer ponderação demográfica que, contudo, é indispensável para que as 
decisões de um organismo, que passa ser normativo, disponham da base democrática 
desejável.   

Por estas razões, o Senado considera que a proposta de regulamento (COM (2016) 
863 final não respeita o princípio da subsidiariedade.

Tornou-se resolução do Senado em 5 de abril de 2017.

O Presidente,
Assinado: Gérard LARCHER
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