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Assunto: Parecer fundamentado do Sejm da República da Polónia 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 Sejm da República da Polónia 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 

Anexo à resolução 

do Sejm da República da Polónia 

de 11 de maio de 2017 

 

Parecer fundamentado do Sejm da República da Polónia, de 11 de maio de 2017, que 

enuncia os motivos pelos quais o Sejm considera a proposta de regulamento do 

Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao mercado interno da eletricidade 

(reformulação) incompatível com o princípio da subsidiariedade 

O Sejm da República da Polónia considera que a proposta de regulamento do 

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

(COM(2016) 861 final) é incompatível com o princípio da subsidiariedade inscrito no artigo 

5.º, n.º 3, do Tratado da União Europeia (TUE).  A proposta viola o princípio da 

subsidiariedade, uma vez que o regulamento proposto não garante que os objetivos da ação 

considerada possam ser mais bem alcançados ao nível da UE do que através de medidas 

nacionais.  

O Sejm considera que as decisões vinculativas adotadas ao nível da UE sobre a 

construção de ligações transfronteiras, que podem provocar uma alteração no cabaz 

energético geral – menos sustentado na produção doméstica e mais dependente de 

importações – não são aceitáveis. Embora não se ponha em causa a necessidade de envidar 

esforços no sentido da realização do objetivo estabelecido no artigo 194.º, n.º 2, do Tratado 

sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) (promover a interconexão das redes de 

energia), importa assinalar que esse objetivo não significa que sejam tomadas decisões ao 

nível da UE sobre a construção de ditas interligações ou a obrigação de os Estados-Membros 

as criarem, sem que se tenha em conta a eficácia económica e as decisões dos 

Estados-Membros sobre o cabaz energético geral. Embora a Polónia, tal como os outros 

Estados-Membros, deva contribuir para os esforços desenvolvidos no sentido de atingir os 

objetivos do mercado comum da energia da UE mediante a construção de interligações entre 

as redes de energia, os instrumentos administrativos propostos vão demasiado longe. 

O Sejm considera que o princípio da subsidiariedade é violado pelas disposições da 

proposta de regulamento, que abrem o caminho a uma intervenção a nível da UE que afetará o 

cabaz de abastecimento energético, caso sejam aplicadas medidas no setor da energia que: 

1) proíbam o desenvolvimento de um mercado de dois produtos e a utilização de 

recursos energéticos domésticos para resolver o problema da insuficiência de recursos 

nacionais caso haja recursos suficientes a nível europeu, e obriguem a dar prioridade às 

interligações e à resposta à procura (e não a uma fonte equivalente) (artigo 23.º da proposta de 

regulamento); 

2) introduzam limites de emissões de CO2, para apoiar o desenvolvimento de novas 

capacidades de produção (mercados de capacidade), para as entidades que participam num 

mercado de dois produtos, o que equivaleria, na prática, a impedir as entidades ligadas ao 

carvão de participarem neste tipo de mercado (artigo 23.º, n.º 4, da proposta de regulamento).  

Manter este limite num mercado nacional conduziria, na prática, à exclusão das medidas mais 

económicas e flexíveis destinadas a resolver o problema da insuficiência de capacidades de 

produção, o que obviamente, se traduziria num aumento do custo da implementação do 
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mercado de capacidade para os consumidores finais. Por sua vez, esta situação levaria 

diretamente a um aumento do nível de pobreza energética, o que é, em si, contrário aos 

objetivos da política energética da UE; 

3) exijam que todas as receitas provenientes da atribuição de capacidades de 

interligação sejam utilizadas para manter ou aumentar as capacidades de interligação, e não 

como receitas a ter em conta aquando do cálculo das tarifas (artigo 17.º da proposta de 

regulamento). 

O Sejm considera que, além disso, a proposta de regulamento não preenche os 

requisitos formais para a observância do princípio da subsidiariedade. A Comissão não 

conseguiu demonstrar de forma cabal que os objetivos do regulamento proposto não podiam 

ser mais bem regulamentados a nível dos Estados-Membros. Esta falta de elementos, em 

especial a falta de dados qualitativos e quantitativos, constitui uma violação do artigo 5.º do 

Protocolo (n.º 2) relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da 

proporcionalidade, apenso ao TUE e ao TFUE. Além disso, esta ausência de justificação torna 

muito difícil, se não mesmo impossível, a avaliação da observância do princípio da 

subsidiariedade pelos parlamentos nacionais, como é seu direito (artigo 5.º, n.º 3, e artigo 12.º, 

alínea b), do TUE, e artigo 6.º do Protocolo (n.º 2)). Conclui-se, por conseguinte, que o 

regulamento proposto infringe o artigo 4.º, n.º 3, do TUE, que afirma que em virtude do 

princípio da cooperação leal, a União e os Estados-Membros devem respeitar-se e assistir-se 

mutuamente no cumprimento das missões decorrentes dos Tratados. 

O Sejm entende, assim, que a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativo ao mercado interno da eletricidade (reformulação) (COM(2016) 861 final) 

viola o princípio da subsidiariedade. 
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RESOLUÇÃO 

do Sejm da República da Polónia 

de 11 de maio de 2017 

que declara a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo 

ao mercado da eletricidade (reformulação) incompatível com o princípio da 

subsidiariedade 

 

 

O Sejm da República da Polónia, com base no artigo 148.ºcc do seu Regimento, considera a 

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

da eletricidade (reformulação) (COM(2016) 861 final) incompatível com o princípio da 

subsidiariedade inscrito no artigo 5.º, n.º 3, do Tratado da União Europeia (TUE). A proposta 

viola o princípio da subsidiariedade, uma vez que o regulamento proposto não garante que os 

objetivos da ação considerada possam ser mais bem alcançados ao nível da UE do que através 

de medidas nacionais. Em anexo à resolução, encontra-se o parecer fundamentado do Sejm, 

onde se explicam os motivos pelos quais o Sejm considera que a proposta não é compatível 

com o princípio da subsidiariedade. 
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Anexo à resolução 

do Sejm da República da Polónia 

de 11 de maio de 2017 

Parecer fundamentado do Sejm da República da Polónia, de 11 de maio de 2017, que 

explica os motivos pelos quais o Sejm considera a proposta de regulamento do 

Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao mercado interno da eletricidade 

(reformulação) incompatível com o princípio da subsidiariedade 

O Sejm da República da Polónia considera que a proposta de regulamento do 

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

(COM(2016) 861 final) é incompatível com o princípio da subsidiariedade inscrito no artigo 

5.º, n.º 3, do Tratado da União Europeia (TUE). A proposta viola o princípio da 

subsidiariedade, uma vez que o regulamento proposto não garante que os objetivos da ação 

considerada possam ser mais bem alcançados ao nível da UE do que através de medidas 

nacionais. 

O Sejm considera que as decisões vinculativas adotadas ao nível da UE sobre a 

construção de ligações transfronteiras, que podem provocar uma alteração no cabaz 

energético geral – menos sustentado na produção doméstica e mais dependente de 

importações – não são aceitáveis. Embora não se ponha em causa a necessidade de envidar 

esforços no sentido da realização do objetivo estabelecido no artigo 194.º, n.º 2, do Tratado 

sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) (promover a interconexão das redes de 

energia), importa assinalar que esse objetivo não significa que sejam tomadas decisões ao 

nível da UE sobre a construção de ditas interligações ou a obrigação de os Estados-Membros 

as criarem, sem que se tenha em conta a eficácia económica e as decisões dos 

Estados-Membros sobre o cabaz energético geral. Embora a Polónia, tal como os outros 

Estados-Membros, deva contribuir para os esforços desenvolvidos no sentido de atingir os 

objetivos do mercado comum da energia da UE mediante a construção de interligações entre 

as redes de energia, os instrumentos administrativos propostos vão demasiado longe. 

O Sejm considera que o princípio da subsidiariedade é violado pelas disposições da 

proposta de regulamento, que abrem o caminho a uma intervenção a nível da UE que afetará o 

cabaz de abastecimento energético, caso sejam aplicadas medidas no setor da energia que: 

1) proíbam o desenvolvimento de um mercado de dois produtos e a utilização de 

recursos energéticos domésticos para resolver o problema da insuficiência de recursos 

nacionais caso haja recursos suficientes a nível europeu, e obriguem a dar prioridade às 

interligações e à resposta à procura (e não a uma fonte equivalente) (artigo 23.º da proposta de 

regulamento); 

2) introduzam limites de emissões de CO2, para apoiar o desenvolvimento de novas 

capacidades de produção (mercados de capacidade), para as entidades que participam num 

mercado de dois produtos, o que equivaleria, na prática, a impedir as entidades ligadas ao 

carvão de participarem neste tipo de mercado (artigo 23.º, n.º 4, da proposta de regulamento). 

Manter este limite num mercado nacional conduziria, na prática, à exclusão das medidas mais 

económicas e flexíveis destinadas a resolver o problema da insuficiência de capacidades de 

produção, o que obviamente, se traduziria num aumento do custo da implementação do 
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mercado de capacidade para os consumidores finais. Por sua vez, esta situação levaria 

diretamente a um aumento do nível de pobreza energética, o que é, em si, contrário aos 

objetivos da política energética da UE; 

3) exijam que todas as receitas provenientes da atribuição de capacidades de 

interligação sejam utilizadas para manter ou aumentar as capacidades de interligação, e não 

como receitas a ter em conta aquando do cálculo das tarifas (artigo 17.º da proposta de 

regulamento). 

O Sejm considera que, além disso, a proposta de regulamento não preenche os 

requisitos formais para a observância do princípio da subsidiariedade. A Comissão não 

conseguiu demonstrar de forma cabal que os objetivos do regulamento proposto não podiam 

ser mais bem regulamentados a nível dos Estados-Membros. Esta falta de elementos, em 

especial a falta de dados qualitativos e quantitativos, constitui uma violação do artigo 5.º do 

Protocolo (n.º 2) relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da 

proporcionalidade, apenso ao TUE e ao TFUE. Além disso, esta ausência de justificação torna 

muito difícil, se não mesmo impossível, a avaliação da observância do princípio da 

subsidiariedade pelos parlamentos nacionais, como é seu direito (artigo 5.º, n.º 3, e artigo 12.º, 

alínea b), do TUE, e artigo 6.º do Protocolo (n.º 2)). Conclui-se, por conseguinte, que o 

regulamento proposto infringe o artigo 4.º, n.º 3, do TUE, que afirma que em virtude do 

princípio da cooperação leal, a União e os Estados-Membros devem respeitar-se e assistir-se 

mutuamente no cumprimento das missões decorrentes dos Tratados. 

O Sejm entende, assim, que a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativo ao mercado interno da eletricidade (reformulação) (COM(2016) 861 final) 

viola o princípio da subsidiariedade. 


