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Assunto: Parecer fundamentado do Bundesrat (Conselho Federal) austríaco sobre a 

proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a 

medidas destinadas a garantir a segurança do aprovisionamento de gás e que 

revoga o Regulamento (UE) n.º 994/2010 

 (COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(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 Bundesrat (Conselho Federal) austríaco 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 

15/SB-BR/2016 

P ARECER FUNDAMENTADO  
 

da Comissão dos Assuntos Europeus do Conselho Federal austríaco, nos termos do 

artigo 23.º, alínea g), n.º 1, da Constituição Federal, em conjugação com o artigo 6.º do 

Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da 

proporcionalidade 

 

de 30 de março de 2016 

 

COM(2016)0053 final 

 

Proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à criação de um 

mecanismo de intercâmbio de informações sobre acordos intergovernamentais e 

instrumentos não vinculativos entre Estados-Membros e países terceiros no domínio da 

energia e que revoga a Decisão n.º 994/2012/UE 

 

e 

 

COM(2016)0052 final 

Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a medidas 

destinadas a garantir a segurança do aprovisionamento de gás e que revoga o 

Regulamento (UE) n.º 994/2010 

 

 

A. Parecer fundamentado 

 

A proposta objeto do presente parecer não é compatível com o princípio da subsidiariedade. 

 

B. Fundamentação 

 

Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a medidas 

destinadas a garantir a segurança do aprovisionamento de gás e  

que revoga o Regulamento (UE) n.º 994/2010 

 

A Comissão baseia a sua proposta no artigo 194.º do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia (TFUE), relativo a medidas destinadas a garantir a segurança do 

aprovisionamento de gás. Relativamente às medidas previstas (parcialmente novas, em 

comparação com o regulamento a revogar), o instrumento escolhido pela Comissão é o 

regulamento.  

 

Em princípio, nada há a objetar a que as medidas destinadas a prosseguir a melhoria da 

segurança do aprovisionamento de energia sejam tomadas à escala europeia, sobretudo 

porque, deste modo, se pode pôr termo às diferenças entre Estados-Membros a nível dos 

processos transfronteiriços que comprometem essa segurança. Já em 2010, a União Europeia 

enveredou por esta via, ao adotar o Regulamento (UE) n.º 994/2010 relativo a medidas 
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destinadas a garantir a segurança do aprovisionamento de gás e que revoga a Diretiva 

2004/67/CE do Conselho. Daí não existirem quaisquer dúvidas de que algumas medidas 

específicas do Regulamento (UE) n.º 994/2010 serão retomadas na nova proposta relativa a 

medidas destinadas a garantir a segurança do aprovisionamento de gás. 

 

No entanto, a proposta também prevê inovações. Nos termos do artigo 3.º da proposta, os 

Estados-Membros têm a obrigação de dar resposta às crises de aprovisionamento. Com este 

propósito, a Comissão definiu diversas «regiões» formadas por vários Estados-Membros. Os 

critérios para a sua composição são enunciados no artigo 3.º, n.º 7, da proposta.  Futuras 

alterações à composição das regiões deverão poder ser realizadas pela própria Comissão com 

base num ato delegado. Deste modo, os Estados-Membros não têm direitos de participação na 

composição inicial das regiões, nem numa futura alteração que seja necessária. 

 

Do ponto de vista da subsidiariedade, essa situação deve ser claramente rejeitada, dado que a 

composição das «regiões» constitui uma ingerência na soberania dos Estados-Membros. 

 

Para a prossecução da ideia da criação de «regiões» com vista a garantir a segurança do 

aprovisionamento de gás natural, (também) serão certamente precisos critérios harmonizados, 

havendo, no entanto, que considerar igualmente os pontos de vista dos Estados-Membros 

com relevância para a composição das «regiões». Entre os critérios harmonizados de seleção 

poderiam figurar as capacidades existentes em matéria de redes de transporte, bem como um 

grau equivalente de transposição do «terceiro pacote do mercado interno do gás» nos 

Estados-Membros em causa. 

 

De igual modo, a criação de «regiões» terá de processar-se em absoluta concordância com os 

Estados-Membros em causa. Transferir esta competência para a Comissão, através de um ato 

delegado, é algo claramente rejeitado. Acresce o facto de que falta a necessária precisão ao 

ato delegado proposto, visto que o artigo 18.º da proposta de regulamento, que define o 

exercício da delegação de poderes, não faz menção ao artigo 3.º, n.º 7. 

 

Proposta de decisão relativa à criação de um mecanismo de intercâmbio de informações 

sobre acordos intergovernamentais e instrumentos não vinculativos entre Estados-Membros 

e países terceiros no domínio da energia e que revoga a Decisão n.º 994/2012/UE 

 

A base jurídica da decisão continua a ser o artigo 194.º do TFUE. A Comissão considera, 

relativamente a acordos entre Estados-Membros e países terceiros em matéria de energia, ser 

necessário receber informação sobre estes antes da sua celebração. Um ponto essencial da 

decisão consiste numa avaliação ex ante dos projetos de acordos por parte da Comissão. Os 

acordos entre empresas devem, no entanto, ser excluídos deste ponto. 

 

A introdução da obrigatoriedade de notificação de todos os acordos intergovernamentais 

entre Estados-Membros e países terceiros no domínio da energia pode interferir na soberania 

dos Estados-Membros. O artigo 5.º, n.º 4, da proposta de decisão prevê que os Estados-

Membros não devem assinar, ratificar ou aprovar o projeto de acordo intergovernamental ou 

a alteração de um acordo intergovernamental em vigor enquanto a Comissão não tiver 

informado o Estado-Membro de possíveis dúvidas, nos termos do n.º 1 ou, quando aplicável, 

emitido o seu parecer em conformidade com o disposto no n.º 2 ou até ao termo dos prazos a 

que se refere o n.º 1 e o n.º 2. No momento da assinatura e ratificação de um acordo 

intergovernamental, o Estado-Membro em causa deve ter na máxima consideração o parecer 
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da Comissão. 

 

Em princípio, pode ser vantajosa uma participação atempada da CE, de modo a resolver 

eventuais problemas jurídicos ainda durante as negociações. Neste contexto, é importante que 

o direito à formulação de um parecer se limite aos aspetos jurídicos. Subsistem preocupações 

em relação ao proposto alargamento generalizado da decisão a instrumentos não vinculativos 

no domínio da energia, o qual dará origem, nomeadamente, a mais burocracia. 

 

Também sob o ponto de vista da proporcionalidade, seria possível conciliar melhor o artigo 

5.º da proposta de decisão com o direito primário da União, se a Comissão se limitasse a 

comunicar ao Estado-Membro em questão a sua posição jurídica sobre um acordo concreto no 

domínio da energia, no que se refere à compatibilidade com as disposições relativas ao bom 

funcionamento do mercado interno da energia (e com o direito da concorrência). 


