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2014-2019

Comissão dos Assuntos Jurídicos

1 de junho de 2017

PARECER FUNDAMENTADO DE UM 
PARLAMENTO NACIONAL SOBRE A 

SUBSIDIARIEDADE

Assunto: Parecer fundamentado da Câmara dos Deputados do Parlamento da República Checa 
sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao 
mercado interno da eletricidade (reformulação)
(COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(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.

A Câmara dos Deputados do Parlamento da República Checa 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

Parlamento da República Checa
CÂMARA DOS DEPUTADOS

2017
7.ª legislatura

376.ª
RESOLUÇÃO

da Comissão dos Assuntos Europeus 
63.ª reunião

de 20 de abril de 2017

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao mercado interno 
da eletricidade (reformulação) (código do documento 15135/16, COM(2016)0861 final),

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que institui a Agência da 
União Europeia de Cooperação dos Reguladores da Energia (reformulação) (código do documento 

15149/16, COM(2016)0863 final),

sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a regras comuns para o 
mercado interno da eletricidade (reformulação) (código do documento 15150/16, COM(2016)0864, 

reformulação),

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à preparação para 
riscos no setor da eletricidade e que revoga a Diretiva 2005/89/CE (código do documento 15151/16, 

COM(2016)0862 final).

A Comissão dos Assuntos Europeus da Câmara dos Deputados do Parlamento da República Checa, 
após a prestação de informações pelo diretor do Departamento de Eficiência e Poupança Energéticas 

do Ministério da Indústria e do Comércio, Vladimír Sochor, e pelo vice-presidente da Entidade 
Reguladora da Energia, Vladimír Outrata, e a apresentação de um relatório pelo deputado Jan 

Zahradník, e após debate,

aprova o parecer anexo à presente resolução.

(assinatura) Josef Šenfeld
Verificador

(assinatura) Jan Zahradník
Relator

(assinatura) Igor Jakubčík
Vice-Presidente
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Anexo da Resolução n.º 376

Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao mercado interno 
da eletricidade (reformulação)

COM(2016)0861 final, documento do Conselho n.º 15135/16
Dossiê interinstitucional 2016/0379(COD)

Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que institui a Agência da 
União Europeia de Cooperação dos Reguladores da Energia (reformulação)

COM(2016)0863 final, documento do Conselho n.º 15149/16
Dossiê interinstitucional 2016/0378(COD)

Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a regras comuns para o 
mercado interno da eletricidade (reformulação)

COM(2016)0864 final, documento do Conselho n.º 15150/16
Dossiê interinstitucional 2016/0380(COD)

Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à preparação para 
riscos no setor da eletricidade e que revoga a Diretiva 2005/89/CE

COM(2016)0862 final, documento do Conselho n.º 15151/16
Dossiê interinstitucional 2016/0377(COD)

Base jurídica:
Artigo 194.º, n.º 2, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (COM(2016)0861, 
COM(2016)0863, COM(2016)0864).
Artigo 194.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (COM(2016)0862).

Data de transmissão à Câmara dos Deputados pela Comissão dos Assuntos Europeus:
2 de dezembro de 2016

Data de exame na Comissão dos Assuntos Europeus:
15 de dezembro de 2016 (1.ª fase)

Procedimento:
Processo legislativo ordinário.

Parecer preliminar do Governo (nos termos do artigo 109.º-A, n.º 1, do Regimento da 
Câmara dos Deputados):
Transmitido à Comissão dos Assuntos Europeus em 20 de março de 2017, com data de 6 de 
março de 2017, 7 de março de 2017 e 8 de março de 2017, através do sistema ISAP.

Avaliação relativamente ao princípio da subsidiariedade:

 Justificação e conteúdo:

A União da Energia constitui uma das prioridades da atual Comissão Europeia. No pacote 
apresentado no presente documento (por razões de simplificação, designado por «pacote 
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energético de inverno»), a Comissão propõe legislação e medidas de simplificação que, 
segundo afirma, visam modernizar a economia e promover o investimento no setor das 
energias limpas. As propostas legislativas referem-se à eficiência energética, às energias 
renováveis, ao funcionamento do mercado da eletricidade, à segurança do abastecimento 
energético e às regras para a gestão da União da Energia. Segundo a Comissão, a União da 
Energia é a principal força motriz e o contributo da UE para uma transição plena e mundial 
para uma economia hipocarbónica. A União Europeia também já ratificara o Acordo de Paris, 
que entrou em vigor em novembro de 2016. Tanto o Conselho Europeu como o Parlamento 
Europeu sublinharam várias vezes que um mercado integrado da energia que funcione bem é 
a melhor ferramenta para garantir preços de energia acessíveis, assegurar o abastecimento 
energético e permitir a integração economicamente eficiente de maiores volumes de 
eletricidade produzida a partir de fontes renováveis.

Esta segunda parte do pacote representa as propostas legislativas relacionadas com o 
funcionamento do mercado da eletricidade e a segurança do fornecimento.

A atual conceção do mercado da eletricidade baseia-se nas normas do «Terceiro Pacote da 
Energia», adotado em 2009. As propostas apresentadas visam alterar atos jurídicos essenciais 
deste pacote. Os mais recentes desenvolvimentos conduziram a mudanças fundamentais nos 
mercados europeus da eletricidade. A percentagem de eletricidade produzida a partir de fontes 
de energia renováveis aumentou acentuadamente1 e verificaram-se também mudanças 
tecnológicas significativas. Prevê-se que, no futuro, o mercado da eletricidade se caracterize 
por uma produção mais variável e mais descentralizada de eletricidade, com uma 
interdependência acrescida entre os Estados�Membros, e proporcione aos consumidores 
novas oportunidades tecnológicas para reduzir as despesas e participar ativamente no mercado 
da eletricidade através de resposta da procura, autoconsumo ou armazenamento. Esta 
iniciativa para a nova conceção do mercado da eletricidade procura, por conseguinte, adaptar 
as atuais regras do mercado às novas realidades que este apresenta.

Adaptar as regras do mercado

As atuais regras do mercado são baseadas nas tecnologias de produção mais importantes da 
última década, ou seja, centrais elétricas à base de combustíveis fósseis em grande escala 
centralizadas, com uma participação limitada dos consumidores.2 Devido ao aumento da 
percentagem de eletricidade produzida a partir de fontes de energia renováveis, os principais 
mercados da eletricidade a curto prazo serão os que permitirem a participação pouco antes do 
autoconsumo, tornando possível o comércio transfronteiriço. Os mercados de curto prazo 
proporcionarão novas oportunidades de negócio relativas à oferta de soluções de energia de 
reserva em alturas de elevada procura e escassez de produção a partir de fontes renováveis. A 
nova conceção do mercado tem por objetivo melhorar os sinais de preços, para fomentar o 
investimento nas áreas mais carenciadas, refletindo condicionalismos de rede e centros de 
procura, em vez de fronteiras nacionais. Os sinais de preços devem igualmente permitir 
compensações adequadas por recursos flexíveis e garantir a utilização eficaz da capacidade de 

                                               
1 As características da eletricidade produzida a partir de fontes de energia renováveis – mais variável, menos 
previsível e mais descentralizada do que a produção tradicional – exigem uma adaptação das regras do mercado 
e do funcionamento da rede de eletricidade a um mercado mais flexível.
2 Neste momento, as regras do mercado interno (por exemplo, os limites máximos de preços) e as intervenções 
estatais impedem que os preços reflitam a escassez de eletricidade. Além disso, as zonas de preços, pelo facto de 
poderem não estar devidamente configuradas, nem sempre refletem a verdadeira escassez e, em vez disso, 
seguem as fronteiras políticas.
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produção existente. A Comissão afirma que é, por conseguinte, necessário rever a legislação 
que possa distorcer a fixação de preços.

Colocar os consumidores no centro do mercado da energia

Embora os consumidores possam produzir e armazenar eletricidade, bem como gerir o seu 
consumo de energia mais facilmente do que nunca, a atual conceção do mercado retalhista 
impede-os de poderem aproveitar plenamente essas oportunidades. Na maioria dos 
Estados�Membros, os consumidores têm muito poucos incentivos para mudar o seu consumo 
em resposta à evolução dos preços nos mercados, uma vez que os sinais de preços em tempo 
real não chegam aos consumidores finais. A existência de sinais de preços em tempo real mais 
transparentes deverá estimular a participação dos consumidores no mercado, quer a título 
individual, quer através da agregação, e tornar mais flexível o sistema de eletricidade, 
facilitando a integração da eletricidade produzida a partir de fontes de energia renováveis. 
Além disso, estão a surgir novos serviços do lado da procura, nos quais novos intervenientes 
no mercado se disponibilizam junto dos consumidores para gerir o seu consumo de 
eletricidade, compensando-os financeiramente pela sua flexibilidade. A nova conceção de 
mercado deve assegurar que o Estado não interfere nos preços dos fornecedores e que 
quaisquer exceções são devidamente justificadas. Uma rápida diminuição dos custos da 
tecnologia implica que cada vez mais consumidores serão capazes de reduzir as suas faturas 
de energia através da utilização de tecnologias como a instalação de painéis solares e baterias. 
No entanto, a produção autónoma continua a ser dificultada pela falta de regras comuns para 
produtores-consumidores (prossumidores). Regras adequadas poderão contribuir para a 
eliminação destes obstáculos, por exemplo, garantindo os direitos dos consumidores na 
produção de energia para consumo próprio e na venda do excedente à rede, tendo 
simultaneamente em conta os custos e os benefícios para o sistema no seu conjunto. As 
comunidades locais da energia podem ser um meio eficaz de gestão da energia a nível local. A 
capacidade de abordar algumas das questões associadas à produção variável mais a nível local 
pode permitir reduções consideráveis dos custos. Um outro objetivo é melhorar a informação 
e a transparência. Simultaneamente, os membros mais vulneráveis da sociedade devem ser 
protegidos para que não aumente o número total de famílias em situação de pobreza 
energética. Considerando o aumento dos níveis de pobreza energética e a falta de clareza 
quanto à forma mais adequada de abordar a vulnerabilidade dos consumidores e a pobreza 
energética, a nova proposta de conceção do mercado obriga os Estados�Membros a uma 
medição rigorosa e a um acompanhamento regular da pobreza energética utilizando os 
procedimentos definidos a nível da UE.

Segurança do fornecimento de eletricidade

A Comissão afirma que a segurança do fornecimento pode, numa rede totalmente interligada 
e sincronizada com mercados que funcionem bem, ser organizada de uma forma muito mais 
eficiente e competitiva do que numa base puramente nacional. A Comissão considera ainda 
que as medidas mais eficientes para resolver défices de produção nacional assentam, muitas 
vezes, em medidas regionais, o que permite que os Estados�Membros tirem partido de 
excedentes de produção de outros países. É importante que seja realizada uma avaliação 
coordenada a nível europeu que permita obter uma visão realista das potenciais necessidades 
de produção ou que sejam desenvolvidos mecanismos que minimizem a distorção do mercado 
interno.

Reforçar a cooperação regional
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A estreita interligação entre os Estados�Membros da UE através da rede transeuropeia 
comum é única no mundo e constitui um grande trunfo para lidar eficazmente com a transição 
energética. A experiência demonstrou, contudo, que as decisões nacionais descoordenadas 
podem resultar em custos significativos para os consumidores europeus. O facto de alguns 
interconectores utilizarem apenas 25 % das suas capacidades, muitas vezes devido a 
limitações nacionais não coordenadas, e de os Estados-Membros não conseguirem chegar a 
acordo sobre as zonas de preços adequadas mostra que é necessária uma maior coordenação 
entre os operadores das redes de transporte (ORT) e as entidades reguladoras. A cooperação 
obrigatória seria alargada a outras áreas do quadro regulamentar3. 

Para o efeito, os operadores das redes de transporte poderiam decidir, no âmbito de «centros 
operacionais regionais», sobre matérias em que as ações nacionais fragmentadas e 
descoordenadas poderiam ter um efeito negativo no mercado e nos consumidores (por 
exemplo, nos domínios de funcionamento dos sistemas, cálculo da capacidade de interligação, 
segurança do fornecimento e prevenção de riscos).

Adaptar a supervisão regulamentar aos mercados regionais

Todas as principais decisões regulamentares são atualmente adotadas pelos reguladores 
nacionais, mesmo nos casos em que é necessária uma solução regional comum. A supervisão 
regulamentar fragmentada conduz a um risco de decisões divergentes e atrasos 
desnecessários. A Comissão considera adequado adaptar a supervisão regulamentar aos novos 
desenvolvimentos do mercado. O reforço dos poderes da ACER para as questões 
transfronteiras que requerem uma decisão regional coordenada deverá contribuir para um 
processo de tomada de decisões mais eficaz e mais rápido em questões transfronteiras. As 
autoridades reguladoras nacionais, com poder de decisão na ACER sobre estas questões 
através de votação por maioria, continuariam a ser inteiramente envolvidas no processo. O 
papel da REORT deveria ser também mais bem definido para fortalecer o seu papel de 
coordenação e tornar o processo de decisão mais transparente.

 Conteúdo e impacto

1. No que diz respeito especificamente à proposta de diretiva relativa a regras comuns 
para o mercado interno da eletricidade

Capítulo I Objeto e definições: contém uma clarificação do âmbito de aplicação e do objeto da 
diretiva, bem como definições atualizadas.

Capítulo II Regras gerais de organização do sector: os Estados�Membros devem assegurar 
um mercado da eletricidade na UE que seja competitivo, centrado no consumidor, flexível e 
não discriminatório. Este capítulo sublinha que as medidas nacionais não deverão impedir 
indevidamente a circulação transfronteiras, a participação dos consumidores ou os 
investimentos. Além disso, consagra o princípio de que os preços de fornecimento serão 
baseados no mercado, sujeitos a exceções devidamente justificadas. Salienta o direito de 

                                               
3 Em algumas áreas, por exemplo, no mecanismo de «acoplamento de mercados» à escala europeia, já se tornou 
obrigatória a cooperação entre os ORT e o sistema de votação por maioria em algumas matérias tem dado bons 
resultados em áreas em que a cooperação voluntária (deixando a cada ORT um direito de veto) não conduziu a 
resultados eficientes para problemas regionais.
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escolher um fornecedor e atualiza as regras sobre as obrigações de serviço público que podem 
ser impostas pelos Estados�Membros às empresas do setor da energia.

Capítulo III Reforço da posição dos consumidores e da sua proteção: Estabelece regras para 
informações de faturação mais claras e instrumentos de comparação certificados. Os 
consumidores devem ter direito a um contrato por preços dinâmicos, poder escolher 
livremente e mudar de fornecedor e de agregador e ter a possibilidade de participar na 
resposta da procura, na produção e consumo próprios de eletricidade. Os consumidores devem 
poder solicitar um contador inteligente. Devem ser melhoradas as normas relativas à 
possibilidade de os consumidores partilharem os seus dados com fornecedores e prestadores 
de serviços, em particular através da clarificação do papel das partes responsáveis pela gestão 
dos dados (será introduzido um formato de dados europeu comum a introduzir pela Comissão 
num ato de execução). Os Estados�Membros devem dar resposta à pobreza energética. Os 
Estados�Membros devem ainda definir enquadramentos para agregadores independentes e 
para uma resposta da procura de acordo com princípios que permitam a sua plena participação 
no mercado. Este capítulo define um quadro de comunidades de energia locais que podem 
desenvolver atividades locais de produção, distribuição, agregação, armazenagem e 
fornecimento de energia ou serviços de eficiência energética. Inclui ainda alguns 
esclarecimentos das disposições relativas a contadores inteligentes, pontos de contacto únicos, 
direitos de resolução extrajudicial, serviço universal e consumidores vulneráveis.

Capítulo IV Exploração das redes de distribuição: esclarecimentos relativos às tarefas dos 
operadores de redes de distribuição, especialmente as relacionadas com as atividades dos 
mesmos no que respeita à adjudicação de serviços de rede para garantir a flexibilidade, a 
integração dos veículos elétricos e a gestão dos dados. Este capítulo clarifica igualmente o 
papel dos operadores de redes de distribuição no que diz respeito a armazenamento e pontos 
de carregamento para veículos elétricos.

Capítulo V Regras gerais para os operadores das redes de transporte: clarificação sobre os 
serviços auxiliares e os recém-criados centros operacionais regionais.

Capítulo VI Separação dos operadores das redes de transporte: as regras em matéria de 
separação permanecem inalteradas no que se refere às principais regras substantivas 
aplicáveis à separação, nomeadamente no que diz respeito aos três regimes para os operadores 
das redes de transporte (separação da propriedade, operador de rede independente e operador 
de transporte independente), bem como no que diz respeito às disposições relativas à 
certificação e designação dos ORT. O capítulo clarifica a possibilidade de os ORT possuírem 
serviços de armazenamento ou serviços auxiliares.

Capítulo VII Entidades reguladoras nacionais: salienta a obrigação das entidades reguladoras 
de cooperar com as suas congéneres em países vizinhos e com a ACER caso surjam questões 
relevantes a nível transfronteiriço. A lista de tarefas é atualizada no que diz respeito à 
supervisão dos centros operacionais regionais recentemente criados.

Capítulo VIII Disposições finais: este capítulo prevê, nomeadamente, disposições relativas ao 
exercício de poderes delegados pela Comissão e ao Comité criado nos termos das regras de 
comitologia, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 182/2011.
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Os anexos estabelecem mais requisitos sobre os instrumentos de comparação, a faturação e as 
informações de faturação e alteram os requisitos já existentes para os contadores inteligentes e 
respetiva instalação.

2. No que diz respeito especificamente à proposta de regulamento relativo ao mercado 
interno da eletricidade

Capítulo I Objeto, âmbito de aplicação e definições: salienta a importância de os sinais de 
mercado não terem distorções, de forma a contribuírem para uma maior flexibilidade, a 
descarbonização e a inovação. As definições são atualizadas e complementadas.

Capítulo II Regras gerais aplicáveis ao mercado da eletricidade: estabelece os princípios 
basilares que devem ser respeitados no contexto da legislação nacional no domínio da energia. 
Define igualmente os princípios para a definição de regras em matéria de comércio de 
eletricidade em diferentes períodos de operação (mercados de compensação, intradiários, de 
dia seguinte e a prazo), incluindo os princípios para a formação dos preços. Clarifica o 
princípio do equilíbrio de responsabilidade e define um quadro de regras para o despacho e o 
deslastre da produção e da resposta da procura, que devem ser mais compatíveis com as 
necessidades do mercado, incluindo as condições para eventuais exceções.

Capítulo III Acesso ao sistema e gestão do excesso de capacidade: este capítulo descreve o 
processo para definir zonas de ofertas de uma forma coordenada e em consonância com o 
processo de revisão criado no Regulamento (UE) 2015/1222 que estabelece orientações para a 
atribuição de capacidade e a gestão de congestionamentos. A fim de resolver o problema 
persistente das limitações nacionais importantes para os fluxos transfronteiriços de 
eletricidade, as condições para essas limitações excecionais são clarificadas, designadamente 
através de disposições que garantem que as importações e exportações de eletricidade não são 
restringidas por agentes nacionais por razões económicas. Este capítulo contém, além disso, 
alterações aos atuais princípios de tarifas da rede de transporte e distribuição e estabelece um 
procedimento para fomentar a convergência progressiva das metodologias de tarifas de 
transporte e distribuição. Altera ainda as regras para a utilização das receitas associadas ao 
congestionamento.

Capítulo IV Adequação dos recursos: estabelece novos princípios gerais para abordar, de 
forma coordenada, as preocupações dos Estados�Membros sobre a adequação dos recursos; 
são enunciados princípios e um procedimento para o desenvolvimento de uma avaliação 
europeia da adequação dos recursos a fim de determinar melhor a necessidade de mecanismos 
de capacidade e, se necessário, o estabelecimento de uma norma de fiabilidade por parte dos 
Estados�Membros. São clarificados os princípios de conceção de mecanismos de capacidade 
compatíveis com o mercado, incluindo as regras de participação de capacidade situada noutro 
Estado�Membro e de utilização da interligação. Inclui uma especificação no que se refere ao 
modo como os centros operacionais regionais, os ORT nacionais, a REORT para a 
eletricidade e as entidades reguladoras nacionais através da ACER serão envolvidos no 
desenvolvimento dos parâmetros técnicos para a participação de capacidades localizadas 
noutro Estado�Membro, bem como as regras operacionais de participação.

Capítulo V Exploração das redes de transporte: este capítulo fixa as tarefas e obrigações da 
REORTE e as tarefas da ACER relacionadas com o acompanhamento. São igualmente 
definidos os centros operacionais regionais (criação e finalidade, atividades, requisitos e 
procedimentos para adotar decisões e recomendações, composição e responsabilidades do 
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conselho de administração, sistema de responsabilidade, etc.). Este capítulo também contém 
regras sobre a ligação de unidades de cogeração, anteriormente incluídas na Diretiva 
2012/27/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à eficiência energética. As regras 
de um plano decenal de desenvolvimento da rede, de compensação entre operadores de redes 
de transporte, de intercâmbio de informações e de certificação mantêm-se, em larga medida, 
inalteradas.

Capítulo VI Exploração das redes de distribuição: este capítulo institui um organismo europeu 
para os operadores de redes de distribuição (ORD UE) e define o procedimento para a sua 
criação, as suas funções e o método de consulta das partes interessadas. São definidas regras 
para a cooperação entre os ORD e os ORT.

Capítulo VII Códigos de rede e orientações: este capítulo estabelece as regras e os poderes 
existentes para a Comissão adotar atos delegados, sob a forma de orientações ou códigos de 
rede. Clarifica a sua natureza jurídica, modifica a sua adoção e alarga o seu conteúdo a fim de 
incluir questões relativas aos sistemas tarifários de distribuição, regras para a prestação de 
serviços auxiliares ocasionais, regras relativas à resposta do lado da procura, ao 
armazenamento de energia e à restrição da procura, regras em matéria de cibersegurança, 
regras relativas aos centros operacionais regionais, às restrições à produção e ao redespacho 
da produção e da procura. Pretende simplificar e agilizar o processo de elaboração de códigos 
de rede de eletricidade e atribuir aos reguladores nacionais a possibilidade de decidir, no 
âmbito da ACER, sobre questões relativas à aplicação dos códigos de rede e das orientações. 
A entidade europeia para os operadores das redes de distribuição e outras partes interessadas 
devem igualmente ser envolvidas de forma mais estreita no processo de elaboração de 
propostas para os códigos da rede de eletricidade.

Capítulo VIII Disposições finais: contém as disposições existentes para a isenção de novas 
interligações de corrente contínua de certos requisitos da diretiva da eletricidade e do 
regulamento e clarifica o procedimento de introdução de alterações subsequentes das regras 
efetuadas pelas entidades reguladoras nacionais.

O anexo define quais as funções atribuídas aos centros operacionais regionais.

3. No que diz respeito especificamente à proposta de regulamento que institui a 
Agência da UE de Cooperação dos Reguladores da Energia (ACER)

Capítulo I Objetivos e funções: o objetivo da Agência da UE de Cooperação dos Reguladores 
da Energia (a «Agência») é apoiar, a nível da União, as entidades reguladoras no exercício das 
funções de regulação desempenhadas nos Estados�Membros e, se necessário, coordenar as 
suas atividades. O capítulo define os tipos de documentos que a Agência pode emitir (em 
especial pareceres e recomendações, decisões e orientações-quadro) e define as funções da 
Agência. As novas funções da Agência incluem a coordenação, a supervisão e a aprovação de 
métodos. No que diz respeito à adoção de códigos de rede de eletricidade, a ACER assume 
uma maior responsabilidade na elaboração e apresentação da proposta final de um código. A 
proposta inclui também um espaço formal para que os operadores das redes de distribuição 
sejam representados a nível da UE, nomeadamente no desenvolvimento de propostas de 
códigos de rede. Para tarefas num contexto regional relativas apenas a um número limitado de 
entidades reguladoras nacionais, é ainda introduzido um processo de tomada de decisão 
regional.
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Capítulo II Organização da Agência: A Agência é uma instituição dotada de personalidade 
jurídica. Em todos os Estados-Membros, a Agência goza da mais ampla capacidade jurídica
reconhecida pela legislação destes Estados às pessoas coletivas. Pode, nomeadamente, 
adquirir ou alienar bens móveis e imóveis e estar em juízo. Tem sede em Liubliana. Este 
capítulo contém as regras organizacionais do Conselho de Administração, do Conselho de 
Reguladores, dos diretores e de outros órgãos, ao mesmo tempo que preserva as principais 
características da estrutura de administração existente. Algumas das disposições são 
adaptadas à abordagem comum da UE sobre as agências descentralizadas ou às novas regras 
de votação do Conselho, mas não é esse o princípio geral. Existem casos justificados em que a 
Agência pode divergir da abordagem comum (o sistema atual garante um equilíbrio adequado 
na distribuição de poderes entre os vários organismos, tendo em conta as características 
específicas do desenvolvimento do mercado interno da energia, bem como as atividades do 
Conselho de Administração que demonstraram ser eficientes e eficazes). A Comissão refere 
que, embora nesta fase não considere adequado alterar as estruturas de gestão da Agência de 
acordo com a abordagem comum, irá avaliar se os desvios ainda se justificam durante a 
próxima avaliação, prevista para 2021.

Capítulo III Definição e estrutura do orçamento: este capítulo contém disposições financeiras; 
são adaptadas várias disposições segundo a abordagem comum para as agências 
descentralizadas.

Capítulo IV Disposições gerais e finais: são atualizadas várias disposições em conformidade 
com a abordagem comum.

4. No que diz respeito especificamente à proposta de regulamento relativo à 
preparação para riscos no setor da eletricidade e que revoga a Diretiva 2005/89/CE

A Comissão Europeia afirma que a proposta de regulamento tem por objetivo assegurar que 
todos os Estados�Membros adotem ferramentas adequadas para prevenir situações de crise 
no domínio da eletricidade, bem como para se prepararem e para gerir essas situações. Não é 
possível excluir o risco de uma crise de eletricidade resultante de diversas circunstâncias (por 
exemplo, condições meteorológicas extremas, ataques cibernéticos, etc.), mesmo quando os 
mercados e as redes funcionam bem. Uma vez que os sistemas de eletricidade são integrados, 
as crises têm muitas vezes um efeito transfronteiriço4. A legislação em vigor não reflete a 
interligação do atual mercado da eletricidade. A avaliação determinou que os principais 
problemas são os seguintes:

 os planos e ações de crise continuam a ter um âmbito exclusivamente nacional;

 a partilha de informações e a transparência são insuficientes; e

 não há uma abordagem comum para a identificação e avaliação de riscos.

Aspetos específicos da proposta:

Capítulo I Disposições gerais: neste capítulo especifica-se que cada Estado�Membro deve 
estabelecer, logo que possível, a definição e as obrigações da autoridade governamental ou 

                                               
4 Além disso, algumas circunstâncias podem afetar vários Estados�Membros, e mesmo factos ocorridos a nível 
local podem estender-se além-fronteiras.
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reguladora nacional como autoridade competente para a execução das tarefas enunciadas no 
regulamento. Estas autoridades cooperam entre si.

Capítulo II Avaliação dos riscos: os Estados�Membros devem assegurar que todos os riscos 
relacionados com a segurança do fornecimento de eletricidade foram avaliados em 
conformidade com normas deste regulamento e do regulamento relativo à eletricidade 
(COM(2016)0861). Os Estados�Membros cooperarão com a REORT para este fim. A 
REORT apresenta à Agência uma proposta de metodologia para detetar os cenários de crise 
de eletricidade mais graves a nível regional. Com base nesta metodologia, a REORT 
averiguará os cenários de crise de eletricidade mais graves para cada região. Estes cenários 
serão apresentados ao Grupo de Coordenação da Eletricidade. Simultaneamente, os 
Estados�Membros determinarão os cenários de crise de eletricidade mais graves a nível 
nacional (com base na metodologia). Os Estados�Membros informam o Grupo de 
Coordenação da Eletricidade e a Comissão dos riscos potenciais que detetam, bem como das 
medidas tomadas para os prevenir. A REORTE apresentará igualmente uma proposta de 
metodologia para avaliar a adequação a curto prazo, nomeadamente a adequação sazonal, bem 
como previsões da adequação da produção intradiária com uma semana de antecedência. Uma 
vez aprovada pela ACER, deve esta metodologia ser seguida pelos Estados�Membros e pela 
REORTE nas suas avaliações a curto prazo.

Capítulo III Planos de preparação para riscos: Com base nos cenários de crise de eletricidade 
a nível regional e nacional, a autoridade competente de cada Estado�Membro elaborará um 
plano de preparação para riscos, em consulta com as entidades designadas. São especificados 
o processo de consulta, a adoção, a apresentação e as subsequentes publicação e atualização 
regular dos planos. Os elementos dos planos são descritos em pormenor. Os planos devem 
consistir em duas partes e estabelecer medidas nacionais e medidas coordenadas acordadas 
entre os Estados�Membros de cada região. Devem ter em conta as características específicas 
de cada Estado�Membro e definir claramente as funções e responsabilidades das autoridades 
competentes. As medidas devem ser claramente definidas, transparentes, proporcionadas, não 
discriminatórias e verificáveis. Além disso, não devem colocar em perigo a segurança do 
fornecimento de eletricidade de outros Estados�Membros ou da União no seu todo. Os 
planos devem incluir medidas destinadas a garantir que são corretamente prevenidas e geridas 
situações de crise simultâneas. Os planos têm de ser aprovados a nível regional, devendo ser 
definido o seu conteúdo mínimo.

Capítulo IV Gestão de situações de crise de eletricidade: se existir alguma informação que 
indique que pode ocorrer um incidente suscetível de provocar uma deterioração considerável 
da situação no âmbito do fornecimento de eletricidade num Estado�Membro, a autoridade 
competente desse Estado-Membro deve enviar imediatamente um alerta precoce à Comissão e 
ao Grupo de Coordenação da Eletricidade. Quando confrontada com uma situação de crise de 
eletricidade, a autoridade competente do Estado�Membro em causa declara a crise de 
eletricidade e informa sem demora as autoridades competentes dos Estados�Membros 
vizinhos e a Comissão. Os Estados�Membros devem fornecer informações sobre as causas 
da crise, as medidas tomadas e previstas para a atenuar e a eventual necessidade de assistência 
por parte de outros Estados�Membros. Os Estados�Membros são obrigados a atuar e 
cooperar num espírito de solidariedade a fim de prevenir e gerir as situações de crise e a 
assegurar o fornecimento a quem dele mais necessita, em troca de uma compensação. Em 
caso de crise de eletricidade, os Estados�Membros devem cumprir escrupulosamente as 
regras do mercado interno da eletricidade. Só como último recurso se podem aplicar medidas 
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não baseadas no mercado, devendo estas ser necessárias, proporcionadas, não discriminatórias 
e temporárias.

Capítulo V Avaliação e acompanhamento: imediatamente após o anúncio de uma situação de 
crise de eletricidade, as autoridades competentes apresentam um relatório de avaliação ao 
Grupo de Coordenação da Eletricidade e à Comissão. É ainda especificado o 
acompanhamento a realizar pelo Grupo de Coordenação da Eletricidade.

Capítulo VI Disposições finais: contém as disposições relativas à cooperação com as Partes 
Contratantes da Comunidade da Energia, disposições sobre o exercício do poder delegado à 
Comissão, etc.

Impacto no orçamento do Estado e na ordem jurídica da República Checa

Após aprovação, os regulamentos serão vinculativos e diretamente aplicáveis. Os 
Estados�Membros serão obrigados a alinhar o seu ordenamento jurídico com a Diretiva 
relativa a regras comuns para o mercado interno da eletricidade.

 Parecer do Governo da República Checa

Posição do Governo da República Checa em relação à proposta de diretiva relativa a 
regras comuns para o mercado interno da eletricidade, à proposta de regulamento 
relativo ao mercado interno da eletricidade e à proposta de regulamento relativo à 
preparação para riscos no setor da eletricidade:

A respeito do «pacote energético de inverno», o Governo checo declara que o seu princípio 
mais importante é a centralização da política energética europeia em detrimento das políticas 
nacionais; o Governo considera que, em consequência desta centralização e da transferência 
de algumas competências nacionais para o nível europeu, na prática existe uma violação dos 
direitos dos Estados�Membros a escolherem o seu cabaz energético. Na opinião do 
Governo checo, as propostas apresentadas reforçam igualmente a regulamentação de todo o 
setor, o que contraria os esforços desenvolvidos para um regresso às condições de mercado. 
Os mecanismos de capacidade introduzidos em alguns países constituem, no entender do 
Governo, uma prova da emergência de mutações nos mercados de eletricidade nacionais, que 
se estão a afastar do mercado único.

O Governo saúda o reforço da posição dos consumidores no mercado da eletricidade. Um dos 
problemas que o Governo encontra na proposta é o facto de alguns intervenientes no mercado 
(por exemplo, agregadores, clientes ativos ou comunidades locais da energia) serem 
beneficiados em prejuízo de outros. O Governo congratula-se com a proposta de eliminação 
dos limites máximos dos preços no mercado grossista da eletricidade. O Governo regista com 
reservas que, embora a proposta se refira em termos gerais à garantia de condições de 
concorrência equitativas para todos os recursos do lado da produção e do consumo, alguns 
elementos não cumprem este princípio (por exemplo, a possibilidade de isentar as pequenas 
fontes da responsabilidade por desvios ou a manutenção da utilização prioritária). O Governo 
tem algumas observações de cariz técnico a apresentar relativamente aos mecanismos de 
capacidade.

Em matéria de exploração da rede de transporte, o Governo checo discorda da criação de 
centros operacionais regionais. Na opinião do Governo, os códigos de rede e as orientações 
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num período mais ou menos recente são objeto de interferência e, além disso, existirá uma 
limitação da soberania dos Estados�Membros no domínio da segurança do fornecimento, 
uma vez que as decisões são transferidas do nível nacional para o regional, podendo, em 
último caso, conduzir a uma deterioração da situação dos consumidores finais em termos de 
fiabilidade do fornecimento em cada Estado�Membro. No que se refere aos centros 
operacionais regionais, o Governo tem ainda reservas na área da prestação de serviços de 
apoio.

O Governo apoia o reforço do papel dos distribuidores como «facilitadores» neutros no que 
toca ao tratamento dos dados relativos a outros intervenientes no mercado da eletricidade. O 
Governo tem uma opinião negativa das propostas que proíbem a priori os distribuidores de 
serem proprietários ou operadores de uma unidade de acumulação. No que respeita aos pontos 
de carregamento para veículos elétricos, o Governo considera que deve ser vedada aos 
distribuidores a exploração de pontos de carregamento públicos, devendo os mesmos poder 
deter e explorar pontos de carregamento para suprir as necessidades próprias. O Governo 
checo entende ainda que as tarifas de utilização das redes devem refletir as poupanças de 
energia resultantes da produção de eletricidade distribuída (deve ser possível aplicar tarifas 
mais baixas pelo uso de redes para a produção de eletricidade ligada ao sistema de 
distribuição). O Governo checo rejeita as propostas relativas a princípios pormenorizados para 
a regulamentação e fixação de tarifas no caso dos operadores de redes de distribuição.

O Governo observa que a proposta inclui a transferência de um conjunto de matérias para atos 
delegados da Comissão e receia que a transparência e o compromisso dos Estados�Membros 
venham a revelar-se insuficientes.

No que toca à criação de planos de preparação para riscos a nível regional mediante um 
sistema descendente, o Governo considera que tal pode representar um perigo para os 
Estados�Membros no que se refere à eliminação de especificidades e riscos nacionais. A 
República Checa solicita que os Estados�Membros tenham a possibilidade de definir os 
riscos na perspetiva das condições nacionais. A República Checa apoia a elaboração de uma 
metodologia para determinar os cenários de crise de eletricidade a nível regional através da 
REORT. O Governo propõe que o âmbito das consultas relativas aos planos nacionais seja 
limitado, por exemplo, a Estados vizinhos e propõe que a consulta do conjunto de uma região 
apenas seja realizada no quadro dos planos regionais. O Governo salienta que é necessário 
ponderar cuidadosamente o âmbito da informação a publicar tendo em conta a elevada 
vulnerabilidade do setor. O Governo checo compreende a necessidade de manter os planos 
atualizados, mas considera desnecessário o requisito de ensaios anuais. Em conclusão, o 
Governo entende que a maioria dos prazos são demasiado curtos e considera importante 
estabelecer prazos realistas.

Posição do Governo checo sobre a proposta de regulamento que institui a Agência da 
UE de Cooperação dos Reguladores da Energia:

O Governo checo apoia a clarificação das competências da ACER no domínio da supervisão 
de organismos pan-europeus, assim como a modificação do processo de aprovação das 
metodologias e condições adotadas com base em códigos de rede e orientações-quadro. A 
República Checa apoia igualmente a intenção de criar formatos regionais no Conselho de 
Reguladores. O Governo chama a atenção para a alteração do regulamento que atribui à 
ACER competência para decidir sobre questões regulamentares relativamente às quais as 
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autoridades reguladoras nacionais competentes não tenham chegado a acordo, e para as 
mudanças na distribuição de competências entre órgãos da ACER (as alterações dos poderes e 
competências da Agência apenas são aceitáveis, na perspetiva da República Checa, se o 
sistema de «pesos e contrapesos» da Agência for mantido ou melhorado). O Governo checo 
manifestou-se contra a proposta de alteração do sistema de votação no Conselho de 
Reguladores (maioria simples em vez da atual maioria de dois terços). O Governo salienta 
que, durante os debates, é necessário garantir que a maioria simples não é complementada por 
direitos de voto com base na dimensão do Estado�Membro (até agora, cada membro do 
conselho tem um voto) e observa que os Estados�Membros maiores podem inclinar-se para 
uma proposta neste sentido (a regra da igualdade de votos dos Estados�Membros garante a 
proteção dos Estados�Membros de menor dimensão).

 Calendário previsto para a apreciação da proposta pelas instituições europeias

As propostas foram apresentadas no final de novembro de 2016. A comissão de garantia para 
as propostas no Parlamento Europeu é a Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 
(ITRE). Krišjanis Karins foi nomeado relator sobre a proposta de regulamento relativo ao 
mercado interno da eletricidade e sobre a proposta de diretiva relativa a regras comuns para o 
mercado interno da eletricidade. A proposta de diretiva relativa a regras comuns para o 
mercado interno da eletricidade será analisada pela Comissão do Ambiente, da Saúde Pública 
e da Segurança Alimentar (ENVI), sendo Pavel Poc o relator. O relator sobre a proposta de 
regulamento relativo à preparação para riscos no setor da eletricidade será Flavio Zanonato, 
da Comissão ITRE, o relator sobre a proposta de regulamento que institui a Agência da União 
Europeia de Cooperação dos Reguladores da Energia será Morten Helveg Petersen, da 
Comissão ITRE. Esta proposta será ainda analisada pela Comissão dos Orçamentos do PE (o 
relator será Jens Geier). Outras comissões do PE manifestaram também a intenção de analisar 
estas propostas.

O primeiro debate político sobre o pacote no seu conjunto teve lugar na reunião extraordinária 
do Conselho (Transportes, Telecomunicações e Energia), em 27 de fevereiro de 2017, em 
Bruxelas.

No que respeita à proposta de regulamento relativo à preparação para riscos no setor da 
eletricidade, o prazo para a apresentação de um parecer fundamentado, 8 de março de 2017, 
foi ultrapassado devido a incongruências com o princípio da subsidiariedade. No caso da 
proposta de regulamento que institui a Agência da UE de Cooperação dos Reguladores da 
Energia, o prazo terminou em 6 de abril de 2017. Foram enviados pareceres fundamentados 
pelo Senado francês, pelo Parlamento Federal alemão e pelo Senado romeno. No que se refere 
às outras duas propostas, o prazo ainda decorre e terminará em 9 de maio de 2017 (para a 
diretiva) e em 17 de maio de 2017 (para o regulamento). No caso da proposta de regulamento 
relativo ao mercado interno da eletricidade, alguns países manifestaram opiniões divergentes 
(da Polónia) e, até agora, foram enviados pareceres fundamentados pelo Parlamento Federal 
alemão e pelo Conselho Federal alemão.

 Conclusão

A Comissão dos Assuntos Europeus

1. Debateu a proposta de regulamento relativo ao mercado interno da eletricidade 
(reformulação), a proposta de regulamento que institui a Agência da União Europeia de 
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Cooperação dos Reguladores da Energia (reformulação), a proposta de diretiva relativa a 
regras comuns para o mercado interno da eletricidade (reformulação) e a proposta de 
regulamento relativo à preparação para riscos no setor da eletricidade e que revoga a 
Diretiva 2005/89/CE;

2. Apoia os pontos principais da posição-quadro do Governo checo (de 6 de março de 2017, 
7 de março de 2017 e 8 de março de 2017);

3. Sublinha o direito dos Estados�Membros à segurança do fornecimento, a estabelecer 
condições para a utilização dos seus recursos energéticos, a escolher quais utiliza e a 
definir a composição do fornecimento de energia e, neste contexto, chama a atenção para 
os limites do direito primário da UE no domínio da energia;

4. Saúda as medidas para reforçar a posição e a proteção dos consumidores no mercado da 
eletricidade;

5. Chama a atenção para a necessidade de garantir que todas as medidas destinadas a 
transformar o sistema energético na UE durante o período de 2020-2030 sejam aplicadas 
de forma economicamente eficiente, em particular as relativas aos consumidores finais, 
tanto empresas industriais como famílias;

6. Regista a necessidade de fortalecer a solidariedade e a união regional entre os 
Estados�Membros da UE no domínio da segurança da energética, observando ao mesmo 
tempo que tal não deve suprimir injustificadamente a concorrência;

7. Considera que a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo ao mercado interno da eletricidade (reformulação) (COM(2016)0861) é 
contrária aos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade e como tal, com 
base no artigo 6.º do Protocolo (n.º 2) relativo à Aplicação dos Princípios da 
Subsidiariedade e da Proporcionalidade, anexo aos Tratados, aprova o seguinte 
parecer fundamentado:

 A Comissão dos Assuntos Europeus considera que o regulamento conduziria à 
transferência de poderes de decisão, que não precisam de ser coordenados ao nível da 
UE (poderes dos centros operacionais regionais, os novos poderes da Comissão), para 
o nível da UE, uma vez que a atual aplicação nacional/regional é suficiente para 
alcançar os objetivos.

 A este respeito, a Comissão dos Assuntos Europeus remete para a Resolução n.º 371 
da Comissão da Economia do Câmara dos Deputados do Parlamento checo, da 
49.ª reunião de 22 de março de 2017 sobre o «pacote energético de inverno», na qual a 
Comissão da Economia afirmou que a proposta de regulamento relativo ao mercado 
interno da eletricidade (reformulação) (COM(2016)0861) era determinante, por 
estabelecer um centro operacional regional para a cooperação dos operadores de redes 
de transporte, uma vez que existe o risco de violação do princípio da subsidiariedade 
pelo facto de os centros operacionais regionais assumirem parte da autoridade 
decisória do Estado�Membro em questões de garantia da segurança do fornecimento 
de eletricidade, e defendeu que a proposta de regulamento relativo ao mercado da 
eletricidade é incompatível com o princípio da proporcionalidade, visto que as 
medidas constantes da mesma não são proporcionais aos objetivos a alcançar.
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8. Autoriza o Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, nos termos do Regimento da 
Câmara dos Deputados do Parlamento da República Checa, a transmitir a presente 
resolução, através do Presidente da Câmara dos Deputados, ao Governo da República 
Checa, ao Presidente do Senado checo, ao Presidente do Parlamento Europeu, ao 
Presidente do Conselho e ao Presidente da Comissão Europeia;

9. Autoriza o Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus a transmitir a presente 
resolução, para conhecimento, à Comissão da Economia da Câmara dos Deputados do 
Parlamento da República Checa.

(assinatura) Josef Šenfeld
Verificador

(assinatura) Jan Zahradník
Relator

(assinatura) Igor Jakubčík 
Vice-Presidente
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