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PARECER FUNDAMENTADO DE UM
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SUBSIDIARIEDADE

Assunto: Parecer fundamentado do Senado polaco 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 polaco 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

PARECER

DO SENADO DA REPÚBLICA DA POLÓNIA

de 27 de abril de 2017

sobre a inobservância do princípio da subsidiariedade pela proposta de regulamento do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao mercado interno da eletricidade 

(reformulação) COM(2016) 861

O Senado, depois de analisar a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativo ao mercado interno da eletricidade (reformulação) – COM(2016) 861, 
considera que essa proposta não é compatível com o princípio da subsidiariedade a que se 
refere no artigo 5.º, n.º 3, do Tratado da União Europeia.

O Senado da República da Polónia não contesta a necessidade de procurar um 
consenso sobre a definição de regras comuns para o mercado interno da eletricidade a um 
nível superior ao regional ou nacional.

O Senado da República da Polónia considera, no entanto, que a solução proposta não é 
compatível com o princípio da subsidiariedade na perspetiva do direito que assiste aos 
Estados-Membros, por força dos Tratados, de determinarem livremente o seu próprio cabaz 
energético, a neutralidade tecnológica e uma política energética soberana a nível nacional. 
Concretamente, a violação do princípio da subsidiariedade diz respeito aos seguintes aspetos:

1) A obrigação de realizar uma avaliação europeia da adequação da produção;

2) A introdução de requisitos técnicos relativos ao nível de emissões (que não deve 
exceder 550 g de C02/kWh) para os geradores de eletricidade que podem ser 
integrados no mercado da energia;

3) A obrigação de participar em intercâmbios transfronteiriços entre mercados 
nacionais de energia;

4) A criação de centros operacionais regionais e as respetivas competências.

O Senado da República da Polónia observa, porém, que, em conformidade com o 
artigo 194.º, n.º 2, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, não pode ser 
afetado o direito de os Estados-Membros determinarem as condições de exploração dos seus 
recursos energéticos, a sua escolha entre diferentes fontes de energia e a estrutura geral do seu 
aprovisionamento energético.

O Senado da República da Polónia considera igualmente que a proposta de 
regulamento afeta profundamente as competências reservadas aos Estados-Membros no que 
se refere à política da segurança energética, colocando, no entanto, a responsabilidade em 
matéria de riscos ao nível dos Estados-Membros, o que se pode traduzir numa redução do 
grau de segurança energética em cada um dos Estados-Membros, assim como na UE, em 
geral.

O Senado polaco conclui, por conseguinte, que a referida proposta de regulamento 
viola o princípio da subsidiariedade.
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