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PARECER FUNDAMENTADO
DE UM PARLAMENTO NACIONAL

SOBRE A SUBSIDIARIEDADE
Assunto: Parecer fundamentado da Câmara de Deputados da Roménia 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.

A Câmara de Deputados da Roménia procedeu ao envio do parecer fundamentado em anexo 
sobre a proposta de diretiva 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.



PE604.704v01-00 2/4 NP\1125781PT.docx

PT

ANEXO

Nos termos do disposto nos artigos 67.º e 148.º da Constituição da Roménia, republicada, da 
Lei n.º 373/2013 sobre a cooperação entre o Parlamento e o Governo no domínio dos assuntos 
europeus, e dos artigos 160.º a 185.º do Regimento da Câmara dos Deputados, aprovado pela 
Decisão n.º 8/1994 da Câmara dos Deputados, republicado, com as alterações e os 
aditamentos subsequentes,

A Câmara de Deputados aprova a presente decisão.

Artigo único - Tendo em conta o parecer fundamentado n.º 4c-19/170, adotado pela Comissão 
dos Assuntos Europeus na sua reunião de 3 de maio de 2017, a Câmara de Deputados:

1. Constata que estão reunidas as condições estabelecidas nos Tratados para que a proposta 
seja objeto de controlo parlamentar da subsidiariedade: é de caráter legislativo e inscreve-se 
na categoria de competências que não são competências exclusivas da União Europeia, na 
aceção do artigo 4.º, n.º 1, e do artigo 5.º, n.º 2, do TUE, bem como do artigo 2.º, n.º 6, do 
TFUE.

2. Constata que os aspetos transnacionais são evidentes, o que justificaria uma ação ao nível 
da União para alcançar os objetivos, desde que a intervenção normativa proposta seja em 
conformidade com os Tratados da UE.

3. Considera que a criação de centros operacionais regionais – prevista no artigo 32.º da 
proposta – enquanto estruturas decisórias que combinam os operadores de transportes não 
apresenta qualquer valor acrescentado em comparação com o atual mecanismo de cooperação 
entre os operadores nacionais, o qual não implica a transferência do poder decisório. Este 
mecanismo demonstrou a sua eficácia também em situações de crise no fornecimento de 
eletricidade, pelo que não se afigura justificado proceder à sua alteração mediante o 
estabelecimento de centros de decisão regionais.

4. Considera que a introdução do direito dos centros operacionais regionais de emitir atos 
vinculativos é incompatível com as responsabilidades dos Estados-Membros em termos de 
segurança do fornecimento de eletricidade e que a partilha de responsabilidades entre os 
operadores nacionais e regionais acarreta um risco de conflito normativo e até de equívocos a 
nível político, podendo afetar o funcionamento eficaz do sistema nacional de eletricidade, sem 
que este novo direito introduzido se traduza em progressos ao nível da convergência do 
mercado único da energia.

5. Salienta que o facto de estabelecer a «relevância transfronteiriça» como condição para o 
exercício do poder de decisão da Agência de Cooperação dos Reguladores da Energia 
(ACER) pode conduzir, de modo discricionário, a uma transferência do direito de 
regulamentar a nível nacional, uma vez que qualquer desacordo entre os reguladores de 
Estados-Membros vizinhos pode ser apresentado como uma questão transfronteiriça, no 
âmbito do quadro regulamentar do mercado único.

6. Considera que a introdução, na proposta de regulamento, da obrigação das entidades 
reguladoras nacionais de submeterem à aprovação da Agência de Cooperação dos 
Reguladores da Energia (ACER) as propostas de cooperação regional constitui uma violação 
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direta do princípio da subsidiariedade.

7. Solicita a clarificação do método utilizado para a definição das zonas de ofertas, com vista 
a respeitar as competências da Agência de Cooperação dos Reguladores da Energia (ACER), 
uma vez que a proposta de regulamento transfere para o nível da União o poder de decisão 
dos Estados-Membros no que respeita à atribuição de capacidades e à gestão dos 
congestionamentos, não obstante o caráter principalmente técnico dessa decisão, e introduz, 
além disso, o direito da ACER de aprovar a metodologia e os pressupostos utilizados no 
processo de reconfiguração, bem como as configurações alternativas de zonas de ofertas, 
direito este que deveria ser objeto de acordo prévio entre os Estados-Membros.

8. Observa que o direito conferido à Comissão Europeia, de estabelecer outras 
responsabilidades da Agência de Cooperação dos Reguladores da Energia (artigo 14.º da 
proposta), inclui a definição de poderes de decisão adicionais, o que vai para além do papel da 
Comissão Europeia previsto nos Tratados, sendo uma competência exclusiva dos mecanismos 
legislativos dos Estados-Membros.

9. Considera que as normas propostas são demasiado detalhadas e que as categorias de 
documentos administrativos introduzidas pelo regulamento, a saber, as decisões e as 
recomendações dos «centros operacionais regionais», a par das certificações emitidas pela 
Agência de Cooperação dos Reguladores da Energia (ACER), podem prejudicar a eficácia das 
decisões das entidades reguladoras dos Estados-Membros.

10. Observa que a liberalização do mercado da energia e o facto de manter a derrogação da 
aplicação de tarifas regulamentadas apenas para combater a pobreza energética e proteger os 
consumidores domésticos vulneráveis não deverá afetar o direito dos Estados-Membros de 
protegerem os seus consumidores e garantirem a competitividade das entidades económicas, 
uma vez que as características variam de um Estado-Membro para outro.

11. Chama a atenção para as dificuldades de assegurar a coerência e a coordenação das 
autoridades nacionais no quadro do mecanismo de decisão introduzido pela proposta, o que 
contribui apenas para criar mais centros de decisão com horizontes de análise diferentes e 
mecanismos discricionários ou excessivos de transferência do poder de decisão, inúmeras 
condições relativas à apresentação pormenorizada e um elevado grau de burocracia, aspetos 
estes que são suscetíveis de afetar o poder de decisão dos Estados-Membros, sem que tal se 
traduza num valor acrescentado da intervenção proposta pelo regulamento ao nível da União.

12. Tendo em conta que a proposta de regulamento transfere indevidamente para entidades da 
União poderes de decisão cujo exercício se afigura mais eficaz ao nível dos Estados-Membros 
e que, no tocante à realização dos objetivos declarados, não possui suficiente valor 
acrescentado, considera que o princípio da subsidiariedade é violado e que é necessário emitir 
um parecer fundamentado.

A presente decisão foi aprovada pela Câmara de Deputados na sua reunião de 9 de maio de 
2017, nos termos do artigo 76.º, n.º 2, da Constituição romena (reeditada).

pelo Presidente da Câmara de Deputados
Petru-Gabriel VLASE
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Bucareste, 9 de maio de 2017
N.º 36

Departamento legislativo,
O chefe de departamento,
Georgică Tobă


