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regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao mercado interno 
da eletricidade
(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.

As Cortes Gerais espanholas procederam 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

PARECER FUNDAMENTADO 1/2017 DA COMISSÃO MISTA PARA A UNIÃO 
EUROPEIA, DE 26 DE ABRIL DE 2017, SOBRE A VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 
SUBSIDIARIEDADE PELA PROPOSTA DE REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO RELATIVO AO MERCADO INTERNO DA 
ELETRICIDADE (REFORMULAÇÃO) (TEXTO RELEVANTE PARA EFEITOS DO EEE) 
[COM (2016) 861 FINAL] [COM (2016) 861 ANEXO I] [COM (2016) 861 ANEXO II] 
[2016/0379 (COD)] SWD (2016) 410 FINAL, PARTES 1 A 5} {SWD (2016) 411 FINAL} 
{SWD (2016) 412 FINAL, PARTES 1 E 2} {SWD (2016) 413 FINAL}

CONTEXTO

A. O Protocolo relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, 
anexo ao Tratado de Lisboa de 2007, em vigor desde 1 de dezembro de 2009, instituiu um 
procedimento que permite aos parlamentos nacionais controlar a observância do princípio da 
subsidiariedade por parte das iniciativas legislativas europeias. O dito Protocolo foi 
desenvolvido em Espanha pela Lei 24/2009, de 22 de dezembro, que altera a Lei 8/1994, de 
19 de maio. Em especial, os novos artigos 3.º j), 5.º e 6.º da Lei 8/1994 constituem o 
fundamento jurídico do presente parecer fundamentado.

B. A proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece regras 
comuns para o mercado interno da eletricidade (reformulação), a proposta de regulamento do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao mercado interno da eletricidade (reformulação) 
e a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à promoção da 
utilização de energia proveniente de fontes renováveis (reformulação) foram aprovadas pela 
Comissão Europeia e enviadas aos Parlamentos nacionais, que dispõem de um prazo de oito 
semanas para verificar a observância do princípio da subsidiariedade por parte destas 
iniciativas legislativas, prazo este que termina a 9 de maio para a primeira e a 17 de maio para 
as duas outras.

C. Em 30 de março de 2017, a Mesa e os Porta-Vozes da Comissão Mista para a União 
Europeia decidiram proceder à análise das referidas iniciativas legislativas europeias, 
designando como relatora a Deputada Pilar Rojo Noguera e solicitando ao Governo que 
apresentasse o relatório a que se refere o artigo 3.º j), da Lei 8/1994.

D. O Governo apresentou relatórios atestando que as duas propostas de diretiva são 
conformes com o princípio da subsidiariedade. O Governo transmitiu ainda um relatório em 
que demonstra que certas disposições da proposta de regulamento violam o referido princípio. 
Foram ainda recebidas cartas do Parlamento da Catalunha, do Parlamento da Rioja, do 
Parlamento da Cantábria e do Parlamento Basco, que informam de que tomaram 
conhecimento e arquivaram as propostas ou de que não emitirão parecer fundamentado.

E. A Comissão Mista para a União Europeia, na sua reunião de 26 de abril de 2017, aprovou o 
seguinte
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PARECER FUNDAMENTADO

1. O artigo 5.º, n.º 1, do Tratado da União Europeia assinala que «o exercício das 
competências da União [se] rege [...] pelos princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade». Em conformidade com o disposto no artigo 5.º, n.º 3, do mesmo Tratado, 
«em virtude do princípio da subsidiariedade, nos domínios que não sejam da sua 
competência exclusiva, a União intervém apenas se e na medida em que os objetivos da ação 
considerada não possam ser suficientemente alcançados pelos Estados-Membros, tanto ao 
nível central como ao nível regional e local, podendo contudo, devido às dimensões ou aos 
efeitos da ação considerada, ser mais bem alcançados ao nível da União».

2. As propostas legislativas analisadas baseiam-se no artigo 194.º, n.º 2, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, que estipula o seguinte:

«2. Sem prejuízo da aplicação de outras disposições dos Tratados, o Parlamento Europeu e o 
Conselho, deliberando de acordo com o processo legislativo ordinário, estabelecem as 
medidas necessárias à realização dos objetivos a que se refere o n.º 1. Essas medidas são 
adotadas após consulta ao Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões.

Não afetam o direito de os Estados-Membros determinarem as condições de exploração dos 
seus recursos energéticos, a sua escolha entre diferentes fontes energéticas e a estrutura geral 
do seu aprovisionamento energético, sem prejuízo da alínea c) do n.º 2 do artigo 192.º»

3.

A. Proposta de Diretiva e Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece 
regras comuns para o mercado interno da eletricidade (reformulação).

Juntamente com a Proposta de Regulamento, a Proposta de Diretiva relativa às regras comuns 
para o mercado interno da eletricidade procura adaptar o quadro regulamentar às mudanças 
nos mercados europeus de eletricidade e, nomeadamente, ao aumento da produção de energias 
renováveis, a uma participação cada vez mais ativa dos utilizadores no sistema energético e a 
uma cooperação regional reforçada.   

Antecederam a proposta em apreço vários textos legislativos adotados nas últimas duas 
décadas no intuito de criar um mercado interno da eletricidade na UE – nomeadamente três 
pacotes legislativos, adotados entre 1996 e 2009 a fim de integrar e liberalizar os mercados –, 
sendo que a referida proposta se enquadra concretamente no pacote da Comissão «Energia 
Limpa para Todos/Clean Energy for All», que tem como prioridades a promoção da eficiência 
energética, a liderança da UE em matéria de energias renováveis e o reforço do papel dos 
consumidores. 

Para efeitos de clareza e racionalização, convém proceder a uma reformulação das diferentes 
disposições, reunindo-as num único texto sob a forma de um novo regulamento.  

A diretiva estabelece os princípios gerais que cada Estado-Membro deve salvaguardar para 
que o mercado da eletricidade da UE seja competitivo, centrado no consumidor, flexível e não 
discriminatório. Também atualiza as normas relativas a eventuais obrigações de serviço 
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público que os Estados-Membros podem impor em determinadas circunstâncias. A diretiva 
reforça direitos preexistentes e atribui novos direitos aos consumidores.

O novo projeto de mercado da eletricidade de que faz parte a proposta de regulamento relativo 
ao mercado interno de eletricidade, por seu turno, foi concebido para regular um mercado 
europeu fisicamente já integrado e que se caracteriza por uma crescente percentagem de 
energias renováveis.  

Por conseguinte, a proposta revê as regras atualmente em vigor em matéria de funcionamento 
dos mercados grossistas e propõe uma prática harmonizada em toda a UE, reforçando as 
medidas de cooperação regional e criando mecanismos de tomada de decisões a nível 
supranacional.  

Considera-se que a proposta de diretiva está em conformidade com o princípio da 
subsidiariedade, dado que os seus objetivos não podem ser suficientemente alcançados pelos 
Estados-Membros (nem a nível central, nem a nível regional ou local), mas podem, contudo, 
devido à dimensão e aos efeitos da ação considerada, ser mais bem alcançados a nível da 
União.  

Porém, considera-se que alguns pontos da proposta de regulamento não respeitam o princípio 
da subsidiariedade. Além disso, no caso da Espanha, que não dispõe de uma interconexão 
suficiente e está longe de atingir, até 2020, o objetivo de 10 % de interligação, a aplicação de 
algumas medidas é considerada desproporcionada, uma vez que se trata de medidas que se 
justificam em razão de um grau de interligação elevado e da ausência de barreiras físicas. 
Enquanto a Espanha não dispuser de um grau de interconexão suficiente, a aplicação destas 
medidas ao nosso mercado não é suficientemente justificada, podendo até dar azo a grandes 
distorções, em prejuízo dos consumidores espanhóis.   

As medidas que não respeitam o princípio da subsidiariedade são as seguintes:

– Os períodos de ajustamento de desequilíbrios e de negociação da energia (artigo 7.º, n.º 4). 
A passagem do período de uma hora atualmente em vigor para períodos de um quarto de 
hora acarreta custos elevados para o consumidor, em virtude da necessidade de substituir 
os sistemas de medição atualmente instalados, bem como em consequência de distorções 
que esta mudança provoca no sinal de preços atualmente estabelecido, sem que a 
necessidade e o impacto positivo desta medida tenham sido suficientemente justificados.

– Os atos delegados devem ser plenamente justificados e bem definidos quanto ao seu 
alcance e ao processo que conduz à sua elaboração, uma vez que, segundo a proposta, o 
recurso a estes não se restringiria a questões técnicas específicas não essenciais, prevendo a 
proposta até que a sua aplicação se estenda de forma indiscriminada a decisões 
fundamentais em matéria de política energética (artigos 31.º, n.º 3, 46.º, n.º 4, 55.º, 56.º, 
n.º 1, 57.º, n.º 1, e 59.º, n.º 11), tal como o estabelecimento de códigos de rede.

– A configuração de zonas de ofertas: o artigo 13.º implica conferir à Comissão a 
competência exclusiva para decidir, sem que a proposta exponha por que razão a referida 
configuração não pode ser abordada de forma satisfatória a nível dos Estados-Membros, 
em linha com o procedimento em vigor (que foi aprovado em 2015 e se encontra em fase 
de execução), que prevê a participação dos Estados-Membros.
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– A convergência progressiva das metodologias de tarifas de transporte e distribuição através 
de uma recomendação da Agenda de Reguladores Europeia (ACER) (artigo 16.º, n.º 9).

– A criação de centros operacionais regionais (ROC) (artigo 32.º), que são novas estruturas 
com poderes de decisão autónomos e substituiriam os gestores da rede de transporte em 
certos domínios relativos à segurança do aprovisionamento.

– A conceção dos mecanismos de capacidade (artigo 23.º). A proposta pretende restringir a 
utilização de tais mecanismos, sendo esta medida, juntamente com a supressão de limites 
de preços máximos e mínimos, suscetível de causar prejuízos importantes aos 
consumidores dos países cuja interconexão é insuficiente.

– Só são permitidos os mecanismos de capacidade em que a avaliação europeia da 
adequação dos recursos não tenha identificado problemas de segurança, enquanto as 
avaliações nacionais não são consideradas válidas, apesar de continuarem a ser essenciais 
para os países com fraca interligação. Por outro lado, os mecanismos foram concebidos de 
tal forma que só permitem tecnologias cujas emissões de C02 são inferiores a um máximo 
de 550g C02/kWh, sem justificar de que modo o estabelecimento deste limiar está em 
conformidade com o direito dos Estados-Membros à determinação do seu cabaz energético 
e sem que tenha sido efetuada qualquer análise do impacto do referido limiar sobre a 
segurança do aprovisionamento. Por último, a proposta obriga a abrir os mecanismos a 
outros Estados-Membros, embora esta medida só se justifique caso os países disponham de 
suficiente capacidade de intercâmbio.

Em geral, considera-se que a Comissão não explicou por que razão as matérias abrangidas 
pelos referidos artigos devem ser regulamentadas a nível da UE e, ainda, que estas matérias 
devem ser regulamentadas a nível nacional, uma vez que se referem a condições locais 
específicas.

Até agora, também o Parlamento da Alemanha se manifestou neste mesmo sentido, tendo 
emitido um parecer fundamentado seguindo a mesma ordem de ideias, em que conclui que a 
proposta não respeita o princípio da subsidiariedade no que se refere aos atos delegados, às 
zonas de ofertas e aos centros operacionais regionais.

B. Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à promoção da 
utilização de energia proveniente de fontes renováveis (reformulação)

A proposta de diretiva relativa à promoção da utilização de energia proveniente de fontes 
renováveis adapta o quadro regulamentar das energias renováveis aos objetivos para 2030 em 
matéria de clima e energia, que foram acordados pelo Conselho Europeu de outubro de 2014, 
e segundo os quais a energia renovável deverá representar pelo menos 27 % do consumo de 
energia final a nível da UE. A Comissão reconhece que pretende assumir a liderança 
industrial mundial no domínio das energias renováveis. São estabelecidos seis domínios de 
ação:

1. Criação de um quadro que permita a expansão de fontes de energia renováveis no setor da 
eletricidade, com o objetivo de assegurar que, em 2030, metade da eletricidade na Europa 
provenha de fontes renováveis.
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2. Reforço das energias renováveis nos setores do aquecimento e da refrigeração, que 
representam 50 % do total da procura de energia na Europa.

3. Descarbonização sustentável do setor dos transportes (no entanto, 94 % dos transportes 
depende do petróleo).

4. Reforço dos direitos dos consumidores e da informação disponibilizada aos mesmos.

5. Reforço dos critérios de sustentabilidade. Tem-se por base o compromisso assumido pela 
Comissão de que a biomassa utilizada para fins energéticos é sustentável.

6. Estabelecimento de medidas para assegurar o cumprimento coletivo atempado da meta 
vinculativa a nível da UE, à falta de metas nacionais obrigatórias.

No que diz respeito à conformidade da presente proposta com o princípio da subsidiariedade, 
os objetivos da ação proposta não podem ser suficientemente realizados pelos Estados-
Membros (nem a nível central, nem a nível regional ou local), podendo ser mais bem 
alcançados a nível da União, devido à dimensão e/ou aos efeitos da ação considerada. 

Todavia, afigura-se conveniente assegurar que a proposta final aprovada permita integrar 
melhor as especificidades dos Estados-Membros, tendo nomeadamente em conta o nível 
efetivo de interconexões de cada Estado-Membro.

CONCLUSÃO

Pelos motivos acima referidos, a Comissão Mista para a União Europeia entende que, no que 
se refere aos números mencionados no ponto 3 da fundamentação, a proposta de regulamento 
do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao mercado interno da eletricidade 
(reformulação) não está em conformidade com o princípio da subsidiariedade consagrado no 
Tratado da União Europeia em vigor.
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