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Assunto: Parecer fundamentado do Parlamento nacional da República da Bulgária sobre a 
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medidas destinadas a garantir a segurança do aprovisionamento de gás e que 

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

 (COM(2016)0052 – C80035/2016 – 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 Parlamento nacional da República da Bulgária transmitiu o parecer fundamentado que 

figura em anexo sobre a proposta de regulamento mencionada. 

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 

PRESIDENTE 

DO PARLAMENTO NACIONAL 

DA REPÚBLICA DA BULGÁRIA  

 

 

AO PRESIDENTE 

MARTIN SCHULZ 

PRESIDENTE DO 

PARLAMENTO 

EUROPEU 

 

ASSUNTO: Parecer fundamentado do Parlamento nacional da República da Bulgária 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 

 

Senhor Presidente, 

 

Na sua reunião de 20 de abril de 2016, a Comissão dos Assuntos Europeus e da Supervisão 

dos Fundos Europeus no Parlamento nacional da República da Bulgária debateu 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. 

 

Os membros da comissão em referência saudaram a iniciativa da Comissão Europeia de 

revisão do Regulamento (UE) n.º 994/2010 com o objetivo de reforçar a cooperação entre os 

Estados-Membros e garantir a segurança do aprovisionamento de gás. Paralelamente, após 

um exame atento da proposta de regulamento e tendo em conta a posição-quadro do Conselho 

dos Assuntos Externos no seio do Conselho de Ministros da República da Bulgária, bem 

como dos relatórios da Comissão da Política Económica e do Turismo e da Comissão da 

Energia do Parlamento búlgaro, os membros da Comissão dos Assuntos Europeus e da 

Supervisão dos Fundos Europeus decidiram que era necessário exercer os poderes conferidos 

ao parlamento nacional nos termos do artigo 6.º do Protocolo n.º 2 ao Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia e formular um parecer fundamentado (em anexo) sobre a 

referida proposta de regulamento. 

 

No quadro do procedimento previsto, tenho a honra de junto enviar o relatório aprovado e o 

parecer fundamentado, que refletem a posição do Parlamento búlgaro na matéria. 

 

Anexo: Texto como foi adotado 
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PARECER FUNDAMENTADO DO PARLAMENTO NACIONAL 

DA REPÚBLICA DA BULGÁRIA 

 

REPÚBLICA DA BULGÁRIA 

43.ª ASSEMBLEIA NACIONAL 

COMISSÃO DOS ASSUNTOS EUROPEUS E DA SUPERVISÃO  

DOS FUNDOS EUROPEUS 

 

R E L A T Ó R I O  

 

ASSUNTO: 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 – ponto16 do programa de trabalho anual 2016 do 

Parlamento nacional no domínio de assuntos europeus e posição-quadro n.º 602-00-20 da 

República da Bulgária sobre o assunto, adotada em Conselho de Ministros, em 1 de abril 

de 2016. 

 

I. Na sua reunião de 20 de abril de 2016, a Comissão dos Assuntos Europeus e da 

Supervisão dos Fundos Europeus no Parlamento nacional da República da Bulgária 

debateu 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 – constante (ponto 16) do programa de trabalho anual 

2016 do Parlamento nacional no domínio de assuntos europeus. 

 

Participam na reunião da comissão em referência: Zhecho Stankov – Ministro Adjunto da 

Energia, Albena Trasieva – Chefe da Cooperação Internacional no Departamento do Sector 

da Energia, Direção das Políticas Energéticas e Cooperação Internacional do Ministério da 

Energia, Tsvetan Vladikov, Dennitsa Nedeva e Mariana Vasileva – peritos governamentais 

junto da Direção dos Assuntos da UE na administração do Conselho de Ministros.  

 

II. O objetivo da proposta de regulamento é assegurar que todos os Estados-Membros 

estabeleçam instrumentos adequados para se prepararem para situações de escassez de gás 

decorrentes de uma perturbação no aprovisionamento ou de uma procura excecionalmente 

elevada, bem como para a gestão dos respetivos efeitos. As medidas incluídas na proposta de 

regulamento preveem a melhoria da cooperação e da coordenação a nível regional; obrigações 

detalhadas e o estabelecimento das infraestruturas necessárias; melhor avaliação dos riscos e 

prevenção dos riscos; abastecimento de gás garantido a algumas categorias de consumidores 

(«clientes protegidos») mesmo em circunstâncias difíceis («norma de aprovisionamento») e 

introdução do princípio de solidariedade entre os Estados-Membros. 

 

Em virtude das tensões entre a Ucrânia e a Rússia, a Comissão Europeia considera que cinco 

anos após a adoção do Regulamento (UE) n.º 994/2010 terão de ser adotadas medidas 

adicionais para garantir a segurança do aprovisionamento de gás na Europa. De acordo com a 

Comissão, a base jurídica da proposta de regulamento é o artigo 194.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia (TFUE), que estabelece as competências da União no 

sector da energia. Na sua justificação, a Comissão declara que o risco de uma grande 

perturbação no aprovisionamento de gás não está limitado por fronteiras nacionais e poderia 

afetar vários Estados-Membros e que uma abordagem nacional tem como consequência 

medidas subotimizadas e o agravamento do impacto de uma crise. Na sequência de uma 
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avaliação circunstanciada dos instrumentos referidos no Regulamento (UE) n.º 994/2010 e da 

sua aplicação pelos Estados-Membros, a Comissão propõe o reforço da cooperação e da 

coordenação regionais como como a abordagem mais eficaz em termos de custos para 

melhorar a segurança do aprovisionamento em toda a UE. 

 

A proposta de regulamento prevê planos preventivos de ação e planos de emergência a nível 

regional e avaliações regionais dos riscos a elaborar para as diferentes regiões (descritos no 

anexo I). Esses planos serão objeto de análise pelos pares e preparados em coordenação com 

as restantes regiões no Grupo de Coordenação do Gás e a Comissão pode requerer que esses 

planos sejam alterados antes da respetiva aprovação final. 

 

De acordo com as novas disposições propostas pela Comissão Europeia, cada Estado-

Membro tomará as medidas necessárias para que, caso se verifique uma perturbação na maior 

infraestrutura individual de gás, a capacidade técnica das restantes infraestruturas, 

determinada segundo a fórmula N-1 prevista no anexo II (descrita no anexo II da proposta de 

regulamento), possa satisfazer a procura total de gás da zona de cálculo durante um dia de 

procura de gás excecionalmente elevada, cuja probabilidade estatística de ocorrência seja uma 

vez em vinte anos. Além disso, os operadores de redes de transporte devem disponibilizar 

uma capacidade física permanente de transporte de gás em ambos os sentidos («capacidade 

bidirecional») em todas as interligações entre Estados-Membros, exceto nos casos previstos 

(artigo 4.º, n.º 4, e anexo III da proposta de regulamento). 

 

As alterações propostas constantes da proposta de regulamento destinam-se a assegurar um 

melhor acesso à informação por parte das autoridades competentes nacionais e pela 

Comissão. As autoridades competentes estarão habilitadas a solicitar dados às empresas de 

gás natural, incluindo informações contratuais, em caso de ocorrência de uma emergência em 

circunstâncias devidamente justificadas. Ademais, as empresas de gás natural serão obrigadas 

a notificar a respetiva autoridade nacional competente e a Comissão de contratos relevantes 

para a segurança do aprovisionamento de gás, logo que sejam assinados ou alterados. Tal diz 

respeito aos contratos a longo prazo que representem mais de 40 % do consumo anual de gás 

natural no Estado-Membro em causa. 

 

Não está prevista nenhuma alteração significativa da norma de aprovisionamento, que garante 

aprovisionamentos de gás ininterruptos a clientes protegidos durante um período de tempo 

específico, mesmo em caso de escassez do aprovisionamento de gás e/ou de procura 

excecionalmente elevada. A categoria «clientes protegidos» continuará a incluir os todos os 

consumidores nos agregados familiares ligados à rede de distribuição de gás e, em condições 

específicas (ao critério dos Estados-Membros), as instalações de aquecimento urbano e as 

pequenas e médias empresas. A proposta de regulamento prevê a aplicação obrigatória do 

princípio de solidariedade entre Estados-Membros. De acordo com esse princípio, se um 

Estado-Membro se encontrar em situação de emergência e não puder garantir o 

aprovisionamento aos clientes protegidos, o gás não será fornecido a clientes que não sejam 

abrangidos pela categoria de clientes protegidos num outro Estado-Membro que se encontre 

diretamente ligado ao primeiro. 

 

III. De acordo com o parecer fundamentado apresentado pelo Conselho de Ministros, a 

República da Bulgária apoia, de um modo geral, 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. Ao mesmo tempo, 
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a República da Bulgária insistirá na obtenção de uma derrogação, como foi o caso do 

Luxemburgo, da Eslovénia e da Suécia (artigo 4.º, n.º 8), de Malta e de Chipre (artigo 19.º), 

em virtude do tempo e do investimento financeiro considerável necessário para construir as 

infraestruturas necessárias dotadas de uma maior capacidade. A República da Bulgária 

considera que as alterações propostas reforçam o controlo da Comissão em relação à 

atividade dos operadores no mercado de gás natural. Por um lado, tal contraria os princípios 

de um mercado livre e competitivo e, por outro, restringe os direitos dos Estados-Membros 

nas suas relações contratuais com terceiros. A República da Bulgária prevê que a proposta de 

regulamento resulte num aumento do ónus burocrático para as empresas e/ou a administração 

pública. Por fim, a República da Bulgária propõe que algumas disposições da proposta de 

regulamento sejam mais específicas, especificando as modalidades de compensação das 

partes sujeitas a obrigações em relação à sociedade que lhes são impostas. 

 

IV. A proposta de regulamento em apreço foi analisada pela Comissão da Política Económica 

e do Turismo na sua reunião de 13 de abril de 2016. Na sua declaração, esta comissão 

considera que se justificam plenamente todas as preocupações expressas pela República da 

Bulgária e refletidas na posição-quadro sobre a matéria. Além disso, a mesma comissão 

considera que a adoção da proposta de regulamento não acarretará a modificação do quadro 

normativo búlgaro mas causará um importante ónus administrativo e financeiro à economia 

búlgara. 

 

V. A proposta de regulamento em apreço foi analisada pela Comissão da Energia na sua 

reunião de 14 de abril de 2016. Na sua declaração, esta comissão apoia na íntegra a posição-

quadro da República da Bulgária adotada pelo Conselho dos Assuntos Europeus no seio do 

Conselho de Ministros. 

 

VI. Tendo discutido 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 e tendo em conta os pareceres da Comissão da Política 

Económica e do Turismo e da Comissão da Energia da República da Bulgária, o Parlamento 

nacional da Bulgária emite, através da Comissão dos Assuntos Europeus e da Supervisão dos 

Fundos Europeus, o seguinte parecer fundamentado que transmitirá às instituições europeias:  

 

1. A Comissão dos Assuntos Europeus e da Supervisão dos Fundos Europeus saúda a 

iniciativa da Comissão Europeia de revisão do Regulamento (UE) n.º 994/2010 com o 

objetivo de reforçar a cooperação entre os Estados-Membros e garantir a segurança do 

aprovisionamento de gás. 

 

2. Esta comissão manifesta a sua preocupação com o facto de, de acordo com a proposta, a 

coordenação obrigatória entre os Estados-Membros ter lugar a nível das regiões definidas 

pela Comissão Europeia e com o facto de não terem sido fornecidas provas convincentes que 

evidenciem que as posições dos diferentes Estados-Membros se encontram adequadamente 

refletidas. Se fosse adotada uma abordagem baseada numa cooperação regional obrigatória, 

seria necessário ter em conta uma série de caraterísticas geográficas, políticas e económicas 

no quadro de um diálogo constante com todos os Estados-Membros.  

 

3. A comissão em referência considera que o princípio de subsidiariedade consagrado no 

artigo 5.º, n.º 3, do Tratado da União Europeia (TUE) não foi respeitado, na medida em que 

os poderes conferidos à Comissão para adotar atos delegados na aceção do artigo 3.º, n.º 7, da 
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proposta de regulamento (relativo à composição das regiões mencionadas) não se encontram 

explicitamente consagrados no ato legislativo (no artigo 18.º «Exercício da delegação»). Tal 

está em contradição com o artigo 290.º, n.º 2, do TFUE. 

 

4. A Comissão dos Assuntos Europeus e da Supervisão dos Fundos Estruturais considera que 

a proposta não obedece ao princípio da proporcionalidade, tal como estabelecido no artigo 5.º, 

n.º 4, do TUE, porquanto dá origem a um encargo administrativo e financeiro adicional, quer 

para os Estados-Membros, que para os cidadãos da União Europeia, excedendo, assim, o 

necessário para alcançar o objetivo da proposta de regulamento. Para a República da 

Bulgária, a obrigação de desenvolver novas infraestruturas dotadas de maior capacidade 

comportará um ónus financeiro excessivamente elevado. 

 

5. Por fim, de acordo com a Comissão dos Assuntos Europeus e da Supervisão dos Fundos 

Europeus, uma outra medida que excede o que é necessário para alcançar o objetivo desejado 

reside no poder que é cometido à Comissão Europeu para iniciar um processo por infração 

contra o Estado-Membro cujas autoridades competentes têm poderes para receber ou solicitar 

um contrato se a empresa de gás natural não cumprir a obrigação de notificação. 

 

À luz do exposto, e na sequência do debate realizado na Comissão dos Assuntos Europeus 

e da Supervisão dos Fundos Europeus, o relatório e o parecer fundamentado sobre este 

mesmo assunto foram aprovados por unanimidade por 14 votos a favor. 

 

PRESIDENTE DA COMISSÃO 

DOS ASSUNTSO EUROPEUS E 

E DA SUPERVISÃO DOS FUNDOS EUROPEUS: 

 

SVETLIN TANCHEV 


