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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 Conselho Federal austríaco apresentou em anexo o parecer fundamentado relativamente à 
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

22/SB-BR/2017

P A R E C E R   F U N D A M E N T A D O

da Comissão dos Assuntos Europeus do Conselho Federal austríaco, de 9 de maio de 
2017, 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

COM(2016)0861

Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao mercado 
interno da eletricidade (reformulação) (Texto relevante para efeitos do EEE)

A. Parecer fundamentado

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

B. Justificação

No domínio da política energética da UE existe uma grande prioridade, o chamado “pacote da 
União da Energia” da Comissão Europeia. A Comissão apresentou este pacote no final de 
2016/início de 2017. Ele contém uma série de medidas que abrange os domínios da eficiência 
energética, expansão e integração das fontes de energia renováveis, conceção ecológica, 
segurança do aprovisionamento energético, governação da União da Energia (governação), 
normas para o mercado da energia, papel ativo dos consumidores e consumidoras e preços da 
energia. O pacote também foi debatido na reunião de Ministros da Energia de 27 de fevereiro 
de 2017, em Bruxelas. As propostas devem ser contempladas na sua globalidade. Após a 
receção das propostas, o Conselho Federal apreciou-as ao longo de várias reuniões. O presente 
parecer fundamentado diz respeito à proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativa a regras comuns para o mercado interno da eletricidade. 

Em conformidade com o artigo 13.º, n.º 3, da proposta de regulamento, deve efetuar-se um 
reexame das zonas de ofertas. Enquanto, até agora, os operadores de redes de transporte 
envolvidos na revisão da configuração de zonas de ofertas deviam criar a metodologia a utilizar, 
com base na qual era realizada a revisão da configuração de zonas de ofertas, e que devia ser 
aprovada pelos Estados-Membros e pelas autoridades reguladoras nacionais participantes (cf. 
artigo 32.º, n.º 4, do Regulamento (UE) 2015/1222 que estabelece orientações para a atribuição 
de capacidade e a gestão de congestionamentos), a proposta de regulamento prevê que a decisão 
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sobre a aprovação da metodologia a utilizar e das configurações alternativas de zonas de ofertas 
avaliadas (artigo 13.º, n.º 3, da proposta de regulamento), passe a ser da competência da Agência 
de Cooperação dos Reguladores da Energia (ACER). Além disso, prevê que a competência 
relativa à decisão de manter ou alterar a configuração das zonas de ofertas (artigo 13.º, n.º 4) 
seja transferida dos Estados-Membros para a Comissão Europeia.

Este reforço das competências da ACER, em particular, mas também da Comissão Europeia, é 
crítico, especialmente do ponto de vista da subsidiariedade, tanto mais que – tendo em conta o 
atual processo – a configuração de zonas de ofertas poderia ser mais bem realizada a nível 
nacional ou regional, em virtude de uma maior proximidade das condições técnicas e de 
melhores conhecimentos regionais. Além disso, a aprovação das metodologias e pressupostos, 
bem como a escolha dos cenários a inspecionar para diferentes configurações, constituem, em 
larga medida, decisões discricionárias, que, segundo a jurisprudência assente do Tribunal de 
Justiça, não podem ser confiadas a uma agência. Em conformidade com o princípio da 
subsidiariedade, a União só pode intervir se estiver em condições de agir de forma mais eficaz 
do que os próprios Estados-Membros. Seria preferível que fossem exercidas a nível nacional 
ou regional as competências que, de acordo com o artigo 13.º, n.os 3 e 4, da proposta, devem ser 
transferidas para Comissão Europeia e para a ACER, em virtude da sua maior proximidade e 
dos conhecimentos mais profundos de que dispõem.

No artigo 2.º, n.º 39, da diretiva define-se o conceito de centro operacional regional (ROC). Os 
artigos 31.º a 44.º do regulamento contêm mais disposições pormenorizadas relativamente aos 
ROC. A Comissão Europeia não esclareceu suficientemente o valor acrescentado que, em 
termos organizativos, decorre dos ROC em complemento das sociedades de serviços já 
instituídas pelos operadores das redes de transporte, nem da coordenação por meio da Rede 
Europeia dos Operadores das Redes de Transporte (REORT). Além disso, o Conselho Federal 
considera que transferir as competências decisórias nacionais para uma entidade organizativa 
autónoma e suprarregional representa uma restrição clara dos poderes de decisão nacionais. 
Neste contexto, deve ser avaliada de forma particularmente crítica a autoridade quase 
administrativa e com efeitos jurídicos vinculativos que a proposta prevê para os ROC, 
nomeadamente no que respeita à dimensão da reserva, para a qual nem sequer está previsto um 
regime de proteção jurídica. Teme-se também que a criação dos ROC provoque a duplicação 
de estruturas que possa criar dificuldades no processo de tomada de decisões e, 
consequentemente, na ineficiência generalizada. Consequentemente, o Conselho Federal rejeita 
basicamente o princípio de organização proposto. A este respeito, note-se que o artigo 5.º do 
Regulamento estabelece as dimensões regionais das reservas de compensação. Além disso, 
estipula que, neste contexto, os ROC devem ajudar os operadores das redes de transporte. 
Rejeita-se igualmente, por princípio, um cálculo regional das reservas de compensação, uma 
vez que tal limitaria o poder de decisão a nível nacional. Esta forma de exercício de 
competências não é compatível com o princípio da subsidiariedade. 

Além disso, rejeita-se firmemente a atribuição, à Comissão Europeia, do poder de adotar atos 
delegados, tal como previsto no artigo 63.º da proposta de regulamento. Ao abrigo dos Tratados 
da União Europeia, esse poder só pode ser transferido para a Comissão Europeia em condições 
estritas. A adoção de atos delegados deve continuar a constituir uma exceção absoluta.
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