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AVIZ MOTIVAT AL UNUI PARLAMENT 
NAȚIONAL REFERITOR LA 

SUBSIDIARITATE

Subiect: Aviz motivat al Senatului francez referitor la propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Agenției Uniunii Europene 
pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei
(COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(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.
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ANEXĂ

Nr. 108

SENATUL

SESIUNEA ORDINARĂ 2016-2017

5 aprilie 2017

ATENȚIE

DOCUMENT PROVIZORIU

Doar versiunea tipărită definitivă are valoare de text autentic.

REZOLUȚIE EUROPEANĂ

CONȚINÂND UN AVIZ MOTIVAT

referitor la respectarea principiului subsidiarității în propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Agenției Uniunii Europene 

pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei 
(COM(2016)0863)

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:

                                               
A se vedea numerele: Senat 476 (2016-2017).
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Publicată la 30 noiembrie 2016 în cadrul pachetului „Energie curată pentru toți europenii”, 
propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Agenției 
Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei 
(COM(2016)0863) aduce mai multe modificări normelor care reglementează Agenția pentru 
Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER), instituită la 13 iulie 
2009 prin Regulamentul (CE) nr. 713/2009 al Parlamentului European și al Consiliului: se 
extinde domeniul de intervenție la totalitatea aspectelor care au o caracteristică energetică 
transfrontalieră, fără stabilirea de limite a priori, se introduce o nouă competență regională în 
cadrul Uniunii și, în sfârșit, se trece la luarea deciziilor prin majoritatea simplă a membrilor 
prezenți în cadrul Consiliului autorităților de reglementare, în loc de necesitatea existenței unei 
majorități de două treimi, cum este cazul în prezent.

Având în vedere articolul 88-6 din Constituție,

Senatul face următoarele observații:

– existența unei instituții însărcinate să faciliteze cooperarea între autoritățile naționale de 
reglementare din domeniul energiei este un atu pentru Uniunea Europeană;

– domeniul de competență actual nu a suscitat, până în prezent, critici;

– Comisia Europeană nu a oferit nicio justificare factuală pentru extinderile propuse ale 
celor două aspecte ale domeniului de intervenție, combinarea acestora tinzând să 
transforme un organism de cooperare într-o imitație de agenție supranațională cu 
competențe decizionale, în locul autorităților naționale de reglementare, atunci când o 
chestiune legată de energie privește mai mult de un stat membru;

– consecințele acestor evoluții sunt augmentate de trecerea la votul cu majoritate simplă a 
membrilor prezenți, în locul votului cu majoritate calificată, deși propunerea tinde să 
mențină principiul „un stat membru, un vot”, contrar oricărei ponderări pe criterii 
demografice, indispensabilă totuși pentru a conferi un temei democratic corespunzător 
deciziilor unui organism care devine de acum organism de reglementare.

Din aceste motive, Senatul consideră că propunerea de regulament COM(2016)0863 
nu respectă principiul subsidiarității.

Prezentul document a devenit rezoluție a Senatului la 5 aprilie 2017.

Președintele,
Semnătura: Gérard LARCHER
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