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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 Parlamento húngaro 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. 



 

PE604.706v01-00 2/12 NP\1129906PT.docx 

PT 

ANEXO 

Comissão dos Assuntos Europeus do Parlamento húngaro 

 

 

Ao cuidado de László Kövér, 

Presidente do Parlamento húngaro 
 

Ex.mo Senhor Presidente, 

 

A Comissão dos Assuntos Europeus do Parlamento húngaro, nos termos do artigo 142.º, n.º 2, 

da Decisão 10/2014 (II.24) OGY relativa às disposições do Regimento, apresenta, no quadro 

da proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao mercado interno 

da eletricidade (reformulação) [COM(2016)861; 2016/0379(COD)] e à proposta de diretiva do 

Parlamento Europeu e do Conselho relativa a regras comuns para o mercado interno da 

eletricidade (reformulação) [COM (2016)864; 2016/0380(COD)], o seu relatório sobre a 

existência de condições para a adoção de um parecer fundamentado. 

 

 

Budapeste, 18 de abril de 2017 

 

Doutor Richárd Hörcsik 

Presidente da comissão 
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Comissão dos Assuntos Europeus do Parlamento húngaro 

 

Documento da comissão 

 

Relatório 

 

sobre a existência de condições para a adoção de um parecer fundamentado sobre a 

proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao mercado 

interno da eletricidade (reformulação) [COM(2016)861; 2016/0379 (COD)] e a proposta 

de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a regras comuns para o 

mercado interno da eletricidade (reformulação) [COM (2016)864; 2016/0380 (COD)] 

 

 

Relator: Doutor Richárd Hörcsik 

Presidente 

 

Budapeste, 18 de abril de 2017 
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1. Contexto jurídico da análise à luz do princípio da subsidiariedade 

O princípio da subsidiariedade exige que todas as decisões sejam tomadas ao nível mais baixo 

possível. 

Nos termos do artigo 5.º1 do Tratado da União Europeia (a seguir designado "TUE") uma ação 

planeada da União Europeia está em conformidade com o princípio da subsidiariedade sempre 

que não possa ser realizada ao nível dos Estados-Membros ou se os respetivos objetivos sejam 

mais bem alcançados ao nível da União e a ação da União apresente valor acrescentado. 

O Protocolo n.º 2 do Tratado de Lisboa2 estabelece que o parlamento nacional de um 

Estado-Membro da UE tem o direito de analisar as propostas legislativas da União Europeia, 

através de um procedimento previsto por lei, tendo em vista o respeito do princípio da 

subsidiariedade. Se a câmara do parlamento em causa constatar a não observância do 

princípio, pode, no prazo de oito semanas a contar da data de envio da proposta legislativa, 

dirigir um parecer fundamentado ao autor da proposta — a Comissão Europeia — ou aos 

órgãos legisladores da UE. Caso seja enviada a quantidade de pareceres fundamentados 

conforme prevista no Protocolo n.º 2, o autor da proposta legislativa deve reanalisá-la e pode, 

em última análise, retirá-la. O objetivo deste procedimento é permitir, sempre que necessário, 

que os parlamentos nacionais impeçam as instituições da União de ultrapassarem as suas 

competências. 

A Comissão dos Assuntos Europeus do Parlamento húngaro pode proceder à análise de uma 

proposta legislativa da União Europeia à luz da aplicação do princípio da subsidiariedade, em 

conformidade com o artigo 71.º, n.ºs 1 e 2, da Lei n.º XXXVI/2012 relativa ao Parlamento 

húngaro e com o artigo 142.º, n.ºs 1 e 2, da Decisão 10/2014 (II. 24.) OGY sobre certas 

disposições do regulamento interno (a seguir designada por "Decisão HHSZ"). 

Se a Comissão dos Assuntos Europeus considerar que a proposta legislativa viola o princípio 

da subsidiariedade, apresenta ao Parlamento húngaro um relatório sobre a existência de 

condições para a adoção de um parecer fundamentado e uma proposta de decisão relativa à 

adoção do relatório. Nos termos do artigo 142.º, n.º 3, da Decisão HHSZ, o Parlamento 

húngaro decide da adoção do relatório e da proposta de decisão. O prazo de oito semanas para 

a apresentação de um parecer fundamentado é imperativo, pelo que o Parlamento deve 

observá-lo. 

 

2. Objeto da análise à luz do princípio da subsidiariedade: propostas legislativas da 

Comissão 

Em 30 de novembro de 2016, a Comissão Europeia apresentou o pacote de medidas «Energia 

limpa para todos os europeus», uma parte do qual é constituída pelas seguintes duas propostas 

legislativas: 

 a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao mercado 

interno da eletricidade (reformulação) [COM(2016)861; 2016/0379 (COD)] (a seguir 

designada por "proposta de regulamento"), e 

                                                 
1 O anexo contém informações sobre o quadro regulamentar da União para a aplicação do princípio da subsidiariedade e as 

eventuais consequências do procedimento. 
2 Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, anexo ao Tratado da União 

Europeia, ao Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e ao Tratado que institui a Comunidade Europeia da 

Energia Atómica. 
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 a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a regras comuns 

para o mercado interno da eletricidade (reformulação) [COM (2016)864; 2016/0380 

(COD)] (a seguir designada por "proposta de diretiva"). 

Três temáticas merecem especial atenção no âmbito do pacote de medidas apresentado pela 

Comissão Europeia: a promoção da eficiência energética, a liderança mundial da UE no 

domínio das energias renováveis e a oferta de condições justas para os consumidores de 

energia. 

As propostas legislativas visam transformar o mercado da energia de forma a que a exploração 

das energias renováveis se torne parte integrante do sistema energético e que sejam criados os 

quadros regulamentares necessários, orientados para o consumidor e com vista a criar um 

mercado interno da energia competitivo e flexível. Uma vertente do pacote de medidas visa a 

implementação de uma União da Energia orientada em especial para a eficiência energética e a 

promoção das fontes de energia renováveis, bem como a promoção de um abastecimento de 

energia estável e de um mercado da energia integrado, para além da introdução de preços da 

energia regulamentados. 

A base jurídica da proposta de regulamento e da proposta de diretiva é o artigo 194.º, n.º 2, do 

Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (a seguir designado por "TFUE"), nos 

termos do qual a competência da União Europeia visa assegurar o funcionamento do mercado 

da energia, garantir a segurança do aprovisionamento energético, promover a eficiência 

energética e as economias de energia, bem como o desenvolvimento de energias novas e 

renováveis, e promover a interconexão das redes de energia. Além disso, o artigo 194.º, n.º 2, do 

Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, salienta igualmente que as medidas da União 

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. 

Um dos elementos da reformulação estrutural do mercado da eletricidade é o reforço da 

cooperação regional que, segundo a Comissão Europeia, é igualmente necessário, uma vez que 

as decisões não harmonizadas adotadas a nível nacional podem gerar despesas consideráveis 

para os consumidores europeus. Nesta perspetiva, a Comissão Europeia propõe igualmente 

reexaminar a supervisão dos reguladores e garantir uma maior legitimidade à Agência de 

Cooperação dos Reguladores da Energia (ACER) relativamente às questões transfronteiras que 

exigem uma decisão regional coordenada. 

 

3. Análise da proposta de regulamento à luz do princípio da subsidiariedade levada 

a cabo pela Comissão dos Assuntos Europeus 

O objetivo da proposta de regulamento COM(2016) 861 relativa o mercado interno da 

eletricidade é estabelecer as bases para a prossecução eficaz dos objetivos da União Europeia 

da Energia — em particular, o quadro em matéria de clima e energia para 2030 — e, para o 

efeito, garantir que o mercado enverede pelo caminho de uma maior flexibilidade, da 

descarbonizarão e da inovação. 

De acordo com a Comissão Europeia, a proposta de regulamento visa favorecer a integração 

dos mercados europeus da energia, em conformidade com o artigo 194.º, objetivo esse que, no 

seu entender, não pode ser atingido de forma eficaz a nível dos Estados-Membros. Segundo a 

Comissão Europeia, a proposta de regulamento justifica-se pelas medidas tomadas pelo 

Conselho Europeu. Convém ter presente, no entanto, que as conclusões do Conselho Europeu 

fazem referência a estratégias e a planos de ação, e não à criação de uma nova estrutura 

regional ou à transformação radical da estrutura energética dos Estados-Membros. As 
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conclusões do Conselho Europeu de 15 de dezembro de 2016, por exemplo, apenas sublinham 

de um modo geral a importância de estratégias comerciais coerentes e da União da Energia, e 

fixam a meta do ano de 2018 para concluir essas estratégias. 

Com a sua proposta de regulamento relativo ao mercado interno da eletricidade, a Comissão 

Europeia propõe a introdução de novas regras, descritas a seguir, que, por não respeitarem os 

princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, ultrapassam de forma injustificada as 

competências da União Europeia. 

3.1 Em primeiro lugar, a passagem para o nível da União de decisões relacionadas com o 

mecanismo de capacidade viola o princípio da subsidiariedade, dado que nada indica que as 

distorções de mercado não possam ser suprimidas de forma satisfatória a nível nacional. A 

violação do princípio de subsidiariedade deve-se principalmente à aplicação dos mecanismos 

de capacidade estabelecidos nos artigos 18.º a 24.º da proposta de regulamento. 

Os mecanismos de capacidade são atualmente aplicados para responder às distorções do 

mercado em matéria de segurança do aprovisionamento que não possam ser tratadas de outra 

forma (por exemplo, através de medidas regulamentares). O mecanismo destina-se a assegurar 

o abastecimento de eletricidade a curto e a longo prazo, a fim de que possam ser cobertas as 

necessidades. Fundamentalmente, para as capacidades disponibilizadas pelos serviços de 

capacidade ou recentemente desenvolvidas, está garantido um excedente de receitas, em 

conformidade com as regras em matéria de auxílios estatais, promovendo-se assim a criação 

de investimentos ou a manutenção de capacidades que não existiriam numa base puramente 

concorrencial. 

Entre os requisitos gerais para a introdução de mecanismos de capacidade, a proposta de 

regulamento estabelece um novo elemento, segundo o qual, ao contrário da prática atual, 

quando os Estados-Membros propõem, com base em análises realizadas segundo o seu próprio 

método, a aplicação de um mecanismo de capacidade, a proposta deve ser formulada com base 

numa avaliação da adequação dos recursos, a nível europeu, estabelecida pela proposta de 

regulamento. Esta avaliação seria efetuada pela Rede Europeia dos Operadores das Redes de 

Transporte de Eletricidade (REORT-E) e aprovada pela ACER. 

3.2 A supressão indireta da determinação pelos Estados-Membros do cabaz energético, nos 

termos do artigo 23.º da proposta de regulamento, que estabelece os princípios para a conceção 

dos mecanismos de capacidade, suscita uma questão de subsidiariedade. Nos termos do 

artigo 23.º, n.º 4, a capacidade de produção objeto de uma decisão de investimento após a 

entrada em vigor do regulamento deve respeitar o limite de emissão de 550 g CO2/kWh, o que 

exclui as centrais a carvão do mecanismo de capacidade. O referido limite de emissão pode 

gerar uma situação desfavorável para a produção de energia à base de carbono e para os 

Estados-Membros que recorram de forma significativa à produção de eletricidade a partir do 

carvão. Esta disposição implica uma restrição indireta da determinação do cabaz energético. 

Este facto viola os direitos garantidos aos Estados-Membros no artigo 194.º, n.º 2, do TFUE, 

uma vez que afeta indiretamente a liberdade de escolha entre as diferentes fontes energéticas e 

a estrutura geral do aprovisionamento energético. O artigo 194.º, n.º 2, do TFUE, prevê que 

estas medidas «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.» 

Na avaliação de impacto, a Comissão Europeia salientou, aquando da apresentação das 

disposições, o facto de, devido às diferentes práticas dos Estados-Membros, não existir 

nenhum instrumento adequado para a comparação e a avaliação das propostas relacionadas 
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com a aplicação dos mecanismos de capacidade. Além disso, as avaliações feitas a nível 

nacional descuram frequentemente as possibilidades regionais, ou seja, as possibilidades 

oferecidas pelo mercado europeu, o que pode resultar na criação de capacidades redundantes 

com a garantia de apoio por parte dos Estados. 

A aplicação exclusiva, enquanto avaliação em apoio da introdução do mecanismo de 

capacidade, de uma análise efetuada com base numa metodologia pan-europeia da segurança 

do aprovisionamento na fonte é preocupante. Ao invés, seria aceitável que a Rede Europeia 

dos Operadores das Redes das Transporte de Eletricidade (REORT-E) definisse uma 

metodologia de análise europeia coerente ou preparasse análises pan-europeias. A tomada em 

consideração de análises nacionais e regionais não deixaria, por isso, de ser necessária. A 

medida prevista prejudica enormemente a margem de manobra do Estado-Membro em causa 

e, tendo em conta a metodologia e as realidades atuais da REORT-E, diminui 

significativamente a possibilidade de introdução de mecanismos de capacidade, uma vez que 

os índices de segurança do aprovisionamento são determinados tendo em conta as 

possibilidades de importação/capacidades transfronteiriças. Apesar das informações 

provenientes dos outros Estados-Membros que apontam para um desenvolvimento positivo 

das centrais, as análises pan-europeias não militam, assim, a favor da necessidade de 

mecanismos de capacidade. 

Outro problema prende-se com o facto de a proposta de regulamento não ter em conta as 

questões de rendibilidade. Sobre este ponto, o artigo 18.º, n.º 3, da proposta de regulamento 

estabelece que, em caso de problemas de adequação dos recursos, antes de implantar um 

mecanismo de capacidade, um Estado-Membro deve, em especial, estudar a possibilidade de 

suprimir as distorções regulamentares, permitindo os preços de escassez, desenvolvendo as 

interligações, o armazenamento de energia, as medidas do lado da procura e a eficiência 

energética. Por outro lado, a proposta de regulamento não prescreve qualquer análise de 

rendibilidade, pelo que não se pode excluir que a falta de capacidade venha a ser resolvida no 

futuro por um instrumento muito mais dispendioso do que um eventual mecanismo de 

capacidade. 

3.3 O princípio da subsidiariedade é violado pelo facto de a proposta de regulamento 

pretender colocar determinados elementos das responsabilidades dos Estados-Membros em 

matéria de gestão da rede elétrica ao nível regional. Seriam criados centros operacionais 

regionais com poder de decisão autónomo, apesar de a responsabilidade pela segurança do 

aprovisionamento competir igualmente aos Estados-Membros. A criação dos centros 

operacionais regionais limita a possibilidade de os Estados-Membros intervirem por razões de 

segurança do aprovisionamento. 

Nos termos da exposição de motivos da proposta de regulamento, 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 abastecimento e prevenção de riscos). 

A criação dos centros operacionais regionais vai para além das atuais formas de cooperação 

regional autónoma, para cujo desenvolvimento foram recentemente tomadas iniciativas. Por 

falta de tempo e de experiência, ainda não foram objeto de avaliação e a Comissão Europeia 

não aguardou os resultados. O alargamento de competência proposto na proposta de 

regulamento não é, pois, proporcional aos objetivos visados. 
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4. Análise da proposta de diretiva à luz do princípio da subsidiariedade levada a 

cabo pela Comissão dos Assuntos Europeus 

No que diz respeito à proposta de diretiva, o princípio da subsidiariedade surge em primeiro 

lugar no contexto do artigo 5.º da proposta, que estabelece a introdução de preços 

determinados pelo mercado em lugar da competência dos Estados-Membros para fixar os 

preços da eletricidade. 

Artigo 5.º da proposta de diretiva – preços de comercialização baseados no mercado: 

1. Os comercializadores de eletricidade são livres de fixar os preços de comercialização da 

eletricidade fornecida aos clientes. Os Estados-Membros devem tomar todas as medidas adequadas 

para assegurar a concorrência efetiva entre comercializadores de eletricidade.  

2. Os Estados-Membros devem assegurar a proteção dos clientes vulneráveis ou em situação de 

pobreza energética, de forma direcionada, por outros meios que não as medidas de intervenção pública, 

na fixação dos preços de comercialização da eletricidade. 

3. Em derrogação do disposto nos n.os 1 e 2, os Estados-Membros que, em [OP: inserir a data de 

entrada em vigor da presente diretiva], aplicam medidas de intervenção pública para fixação dos preços 

de comercialização da eletricidade pagos pelos clientes vulneráveis ou em situação de pobreza 

energética podem manter essas medidas até [OP: inserir a data – cinco anos a contar da entrada em 

vigor da diretiva]. Essas medidas de intervenção pública devem ter interesse económico geral, ser 

claramente definidas, transparentes, não discriminatórias e verificáveis, bem como garantir a igualdade 

de acesso das empresas de eletricidade da União aos clientes. As medidas de intervenção não devem ir 

além do necessário para atingir os objetivos de interesse económico geral perseguidos e devem ser 

limitadas no tempo e proporcionadas no que respeita aos seus beneficiários. 

4. Após [OP: inserir a data – cinco anos a contar da entrada em vigor da diretiva], os Estados-

Membros podem continuar a aplicar medidas de intervenção pública para fixação dos preços de 

comercialização de eletricidade aos clientes domésticos vulneráveis, na medida do estritamente 

necessário, por razões de urgência imperiosa. Essas medidas de intervenção devem satisfazer as 

condições estabelecidas no n.º 3. 

 

Os Estados-Membros devem notificar as medidas adotadas em conformidade com o n.º 1 à Comissão 

no prazo de um mês a contar da sua adoção, podendo aplicá-las de imediato. A notificação deve ser 

acompanhada de uma explicação das razões pelas quais não seria suficiente adotar outros instrumentos 

para resolver a situação e do modo como foram determinados os beneficiários e o período de vigência 

da medida. A notificação considerar-se-á completa se, no prazo de dois meses a contar da sua receção, 

ou da receção das eventuais informações adicionais que tenham sido requeridas, a Comissão não 

solicitar mais esclarecimentos.  

Se considerar que não são cumpridos os requisitos estabelecidos no n.º 1, a Comissão pode, mediante 

decisão, instar as autoridades nacionais a alterar ou retirar essas medidas no prazo de dois meses a 

contar da receção de uma notificação completa. O prazo para tomada da decisão poderá ser prorrogado 

com o acordo da Comissão e do Estado-Membro em causa.  

As medidas de intervenção pública aplicadas com base no disposto no presente número serão 

consideradas válidas enquanto a Comissão não tiver tomado uma decisão por meio da qual insta a 

autoridades nacionais a proceder à alteração ou retirada das medidas. 

Com base no que precede, a proposta de diretiva permitiria, a título excecional, no prazo de 

cinco anos a contar da sua entrada em vigor, aos Estados-Membros fixarem os preços a fim de 

defender os utilizadores vulneráveis ou em situação de pobreza energética, e, em caso de 

"urgência imperiosa", estes preços regulamentados poderiam ser prorrogados após cinco anos 

para os clientes domésticos, estando, neste caso, a decisão sujeita ao poder discricionário da 

Comissão Europeia. Tal limitaria de forma desnecessária e desproporcionada o direito de os 

Estados-Membros fixarem os preços, sem ter em conta o conjunto dos instrumentos ao dispor 
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dos Estados-Membros para defender os direitos dos consumidores e combater a pobreza 

energética. 

A limitação da competência dos Estados-Membros em matéria de fixação dos preços da 

energia só seria aceitável se apresentasse um valor acrescentado relativamente às medidas dos 

Estados-Membros. Por outro lado, o setor da energia é um setor especial da economia, no qual, 

de acordo com as experiências realizadas até à data, a eliminação dos preços regulamentados 

não aumentou a concorrência, tendo, pelo contrário, conduzido a um aumento significativo dos 

preços. 

Ao mesmo tempo, a introdução de preços oficiais na Hungria melhorou significativamente a 

situação dos consumidores: no que respeita à eletricidade, os pagamentos em atraso 

diminuíram para metade, o número de cortes efetuados a consumidores privados diminuiu em 

mais de um terço. Tal sugere também que os preços regulamentados a nível dos 

Estados--Membros constituem um instrumento adequado para defender os consumidores e 

para eliminar a pobreza energética. 

Além disso, a supressão da fixação de preços pelos Estados-Membros justifica-se ainda menos 

tendo em conta que o atual sistema de preços regulamentados, no mercado do pequeno 

comércio de eletricidade, não entrava a concorrência, permitindo aos consumidores a compra 

de eletricidade num mercado concorrencial. 

A proposta de diretiva viola o princípio da subsidiariedade. 

 Por um lado, não demonstra que os Estados-Membros não possam assegurar de forma 

satisfatória preços acessíveis, tanto ao nível central como ao nível regional ou local. 

 Por outro lado, também não garante — uma vez que limita a competência dos 

Estados--Membros sem melhorar a situação dos consumidores — que o objetivo 

anunciado seja mais bem alcançado a nível da União, devido às dimensões ou efeitos 

da medida prevista. 

 

5. Posição da Comissão dos Assuntos Europeus no que se refere à aplicação do 

princípio da subsidiariedade 

Na reunião da Comissão dos Assuntos Europeus de 6 de março de 2017, o representante do 

Ministério do Desenvolvimento Nacional prestou informações sobre o objetivo e os principais 

elementos da proposta de diretiva e da proposta de regulamento. A Comissão dos Assuntos 

Europeus observou que era possível proceder a uma análise à luz do princípio da 

subsidiariedade, uma vez que o prazo de oito semanas para o envio do parecer fundamentado 

terminava em 9 de maio de 2017, no caso da proposta de diretiva, e em 17 de maio de 2017, 

no caso da proposta de regulamento. 

Na sua reunião de 18 de abril de 2017, a Comissão dos Assuntos Europeus efetuou a análise 

da proposta do ponto de vista da aplicação do princípio da subsidiariedade e expressou as 

seguintes preocupações. 

5.1 No que diz respeito à proposta de regulamento COM(2016)861 relativo ao mercado 

interno da eletricidade: 

 A passagem para o nível da União das decisões relativas ao mecanismo de capacidade 

viola o princípio da subsidiariedade; 
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 A supressão indireta da determinação pelos Estados-Membros do cabaz energético, nos 

termos do artigo 23.º da proposta de regulamento, suscita uma questão de 

subsidiariedade. 

 A aplicação exclusiva, enquanto avaliação em apoio da introdução do mecanismo de 

capacidade, de uma análise efetuada com base numa metodologia pan-europeia da 

segurança do aprovisionamento na fonte, é preocupante. 

 A passagem para o nível regional de alguns elementos da competência dos 

Estados--Membros em matéria de gestão da rede elétrica viola o princípio da 

subsidiariedade. Seriam criados centros operacionais regionais com poder de decisão 

autónomo, apesar de a responsabilidade pela segurança do aprovisionamento competir 

igualmente aos Estados-Membros. 

5.2 A introdução, no artigo 5.º da proposta de diretiva COM(2016)864 relativa a regras 

comuns para o mercado interno da eletricidade, de preços de fornecimento regulamentados 

baseados no mercado restringe desnecessariamente a competência dos Estados-Membros em 

matéria de fixação dos preços da eletricidade e não tem em conta o conjunto de instrumentos 

ao dispor dos Estados-Membros para defender os direitos dos consumidores e combater a 

pobreza energética. A proposta de diretiva viola o princípio da subsidiariedade. 

 Por um lado, não demonstra que os Estados-Membros não possam assegurar de forma 

satisfatória preços acessíveis, tanto ao nível central como ao nível regional ou local. 

 Por outro lado, também não garante - uma vez que limita a competência dos 

Estados--Membros sem melhorar a situação dos consumidores - que o objetivo 

anunciado seja mais bem alcançado a nível da União, devido às dimensões ou efeitos 

da ação prevista. 

 

À luz das considerações precedentes, a Comissão dos Assuntos Europeus considera que a 

proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao mercado 

interno da eletricidade (reformulação) [COM(2016)861; 2016/0379(COD)] e a proposta 

de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a regras comuns para o 

mercado interno da eletricidade (reformulação) [COM (2016)864; 2016/0380(COD)] 

violam o princípio da subsidiariedade. 
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Anexo 

 

Procedimento de análise do princípio da subsidiariedade e das suas possíveis 

consequências 

 

O artigo 5.º do TUE define subsidiariedade do seguinte modo: 

«3. 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 devidamente alcançados pelos Estados-Membros, tanto ao nível 

central como ao nível regional e local, podendo antes, devido às dimensões ou aos efeitos da 

ação considerada, ser mais bem alcançados ao nível da União. 

As instituições da União aplicam o princípio da subsidiariedade em conformidade com o 

Protocolo relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. Os 

Parlamentos nacionais velam pela observância do princípio da subsidiariedade de acordo 

com o processo previsto no referido Protocolo. 

4. Em virtude do princípio da proporcionalidade, o conteúdo e a forma da ação da 

União não devem exceder o necessário para alcançar os objetivos dos Tratados. 

As instituições da União aplicam o princípio da proporcionalidade em conformidade com o 

Protocolo relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade." 

A aplicação do princípio da subsidiariedade é analisada nos termos do artigo 6.º do Protocolo 

n.º 2: 

"Qualquer Parlamento nacional ou qualquer das câmaras de um desses Parlamentos pode, no 

prazo de oito semanas a contar da data de envio de um projeto de ato legislativo, nas línguas 

oficiais da União, 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 seguimento dado a um parecer fundamentado depende do número de parlamentos nacionais 

que decidam no prazo de oito semanas que o princípio da subsidiariedade não é observado por 

uma proposta da União Europeia. 

Neste procedimento, o Parlamento nacional de cada um dos 28 Estados-Membros dispõe de 

dois votos (o número total de votos é, por conseguinte, de 56). Os pareceres fundamentados 

terão um impacto significativo na tomada de decisão da União, particularmente nos casos em 

que — em função do processo legislativo da UE em questão — um quarto, um terço ou a 

maioria dos parlamentos dos Estados-Membros decidir que o princípio de subsidiariedade não 

foi observado. 

Na eventualidade de um procedimento de "cartão amarelo" nos termos do artigo 7.º do 

Protocolo n.º 2, se um terço dos parlamentos dos Estados-Membros (19 votos) decidir que a 

proposta não observa o princípio da subsidiariedade, o projeto tem de ser reanalisado. Na 

sequência dessa reanálise, o organismo de onde emana a proposta pode decidir manter, alterar 

ou retirar a proposta em causa. Desde a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, o 

procedimento de "cartão amarelo" foi aplicado três vezes. No primeiro caso, a proposta foi 

retirada, ao passo que, no segundo caso3, a Comissão Europeia manteve a proposta sem 

alterações. 

                                                 
3 Na Decisão n.º 87/2013 (X.22) OGY relativa à proposta de regulamento do Conselho que institui a Procuradoria 

Europeia, e na sua Decisão 9/2016 (V.10.) OGY relativa à proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho 

que altera a Diretiva 96/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 1996, relativa ao 

destacamento de trabalhadores no âmbito de uma prestação de serviços, o Parlamento húngaro concluiu pela não 

observância do princípio de subsidiariedade. 
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IX. Coletânea de decisões 

 

Decisão 10/2017 (V. 5.) OGY do Parlamento húngaro 

sobre a existência de condições para a adoção de um parecer fundamentado sobre a 

proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao mercado 

interno da eletricidade (reformulação) [COM(2016)861; 2016/0379 (COD)] e a proposta 

de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a regras comuns para o 

mercado interno da eletricidade (reformulação) [COM (2016)864; 2016/0380 (COD)] e 

sobre aprovação do relatório1 sobre a existência de condições para a adoção de um 

parecer fundamentado 

 

1. O Parlamento húngaro aprova o relatório da Comissão dos Assuntos Europeus sobre a 

existência de condições para a adoção de um parecer fundamentado sobre a proposta de 

regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao mercado interno da 

eletricidade (reformulação) [COM(2016)861; 2016/0379(COD)] e a proposta de diretiva do 

Parlamento Europeu e do Conselho relativa a regras comuns para o mercado interno da 

eletricidade (reformulação) [COM (2016)864; 2016/0380(COD)] («relatório») e considera, à 

luz do que precede, que a proposta de regulamento e a proposta de diretiva violam o princípio 

da subsidiariedade. 

2. O Parlamento húngaro encarrega o seu Presidente de transmitir o parecer 

fundamentado incluído no relatório aos Presidentes do Parlamento Europeu, do Conselho e da 

Comissão Europeia e de informar igualmente o Governo sobre essa questão. 

 

Sándor Lezsák, 

Vice-presidente do Parlamento húngaro 

István Ikotity, 

Secretário do Parlamento húngaro 

Dr István Tiba, 
Secretário do Parlamento húngaro 

                                                 
1 A decisão foi adotada pelo Parlamento na sua sessão de 3 de maio de 2017. 


