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PARECER FUNDAMENTADO DE UM 
PARLAMENTO NACIONAL SOBRE A 

SUBSIDIARIEDADE

Assunto: Parecer fundamentado do Senado francês 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.

O Senado francês 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

Resolução europeia que contém um parecer fundamentado sobre a conformidade com o 
princípio da subsidiariedade da proposta de regulamento relativo ao mercado interno da 
eletricidade (reformulação), com a referência COM(2016)861 final, que se inscreve no âmbito 
do pacote «Energia limpa para todos os europeus»

Tornou-se resolução do Senado, em conformidade com o disposto no artigo 73.º-G, quarto e 
quinto parágrafos, do Regimento do Senado, a resolução aprovada pela Comissão dos 
Assuntos Económicos com o seguinte teor:

Ver os números: Senado 548 (2016-2017).

Publicada em inglês, a 30 de novembro de 2016 e, em seguida em francês, a 23 de fevereiro 
de 2017, a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao 
mercado interno da eletricidade (reformulação), com a referência COM(2016)861 final, 
inscreve-se no âmbito do pacote «Energia limpa para todos os europeus».

A proposta tende a favorecer a convergência dos métodos utilizados para fixar as tarifas do 
transporte e da distribuição de eletricidade e inclui os princípios e os procedimentos 
aplicáveis à avaliação coordenada da adequação entre recursos e procura. A proposta 
reformula as tarefas e funções da Rede Europeia dos Operadores das Redes de Transporte de 
Eletricidade – geralmente designada REORTE –, criada em 2009 no âmbito do Terceiro 
Pacote da Energia.

Tendo em conta o artigo 88.º, n.º 6, da Constituição,

O Senado faz as seguintes observações:

– A adoção de regras comuns aos Estados-Membros relativas ao mercado da eletricidade é 
coerente com a ideia de uma União da Energia, que o Senado apoia;

– A energia é, todavia, uma competência partilhada, pelo que convém limitar a intervenção 
da União aos objetivos que não podem ser atingidos de forma suficiente pelos Estados-
Membros, mas podem ser mais bem alcançados ao nível da União;

1. Relativamente aos centros operacionais regionais:

– O artigo 32.º da proposta de regulamento COM(2016)861 visa criar «centros operacionais 
regionais» abrangendo vários Estados-Membros, de acordo com uma delimitação operada 
pela Agência da União Europeia de Cooperação dos Reguladores da Energia (ACER);

– O artigo 38.º da mesma proposta permite a cada centro adotar decisões vinculativas 
dirigidas aos operadores de redes de transporte em quatro domínios essenciais para a 
segurança do aprovisionamento: O «cálculo coordenado da capacidade», a «análise 
coordenada de segurança», o «dimensionamento da reserva de capacidade regional» e, por 
fim, o cálculo da «capacidade de entrada máxima disponível para a capacidade de 
participação externa nos mecanismos de capacidade»;
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– Uma vez que estão relacionados com a segurança do aprovisionamento, esses quatro 
domínios podem, com razão, ser objeto de uma cooperação voluntária, mas a soberania dos 
Estados-Membros nessa área se opõe a uma transferência de competências nacionais a 
favor de uma estrutura chamada «regional»;

2. Relativamente à celebração de contratos de capacidade para o mesmo período de entrega:

– O artigo 21.º da proposta de regulamento permite aos fornecedores de capacidade 
participar em «mais do que um mecanismo no mesmo período de entrega»;

– Esta disposição representaria uma grave ameaça para a segurança do aprovisionamento nos 
casos em que uma escassez de aprovisionamento se manifeste simultaneamente em duas ou 
mais zonas abrangidas pelos contratos de capacidade, porquanto a única sanção prevista 
contra um fornecedor que não cumpra as suas obrigações são os pagamentos de 
indisponibilidade;

– Na sua redação atual, o artigo 21.º impede, portanto, os Estados-Membros de aplicarem 
uma política contratual que garanta a segurança do aprovisionamento em eletricidade em 
caso de insuficiência da oferta em relação à procura;

Por estas duas razões, o Senado considera que a proposta de regulamento COM (2016)861 
final não respeita o princípio da subsidiariedade.

Tornou-se resolução do Senado em 16 de maio de 2017.

O Presidente,

Assinado: Gérard LARCHER
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