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Assunto: Parecer fundamentado do Senado romeno 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 romeno 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.
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ANEXO

O Senado romeno examinou, na sua sessão plenária de 9 de maio de 2017, a proposta de 
regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao mercado interno da 
eletricidade (reformulação), COM (2016) 861 final, em conformidade com o Protocolo n.º 1 
anexo ao Tratado de Lisboa, e considera que esta não respeita os princípios da subsidiariedade 
e da proporcionalidade.

1. O Senado romeno constata que a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativo ao mercado interno da eletricidade (reformulação) não respeita os 
princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade.

2. O Senado romeno formula as seguintes observações:

a. As iniciativas que constam do «pacote de inverno» no que toca à energia limpa, 
nomeadamente a proposta de regulamento em apreço, deveriam traduzir-se numa 
consolidação da segurança do aprovisionamento energético da União Europeia, numa reforma 
do mercado da eletricidade, bem como na definição de um processo integrado de governação 
e acompanhamento, tendo em vista a realização dos objetivos da União da Energia.
b. A reestruturação do enquadramento do mercado deveria responder às necessidades 
específicas das fontes de energia convencionais e das novas tecnologias correspondentes, bem 
como à utilização eficaz das capacidades de interligação.

3. Considera o seguinte

a. O pacote legislativo deve ser construído de molde a reagir permanentemente à problemática 
do mercado interno da eletricidade e evitar as potenciais abordagens regionais isoladas ou a 
criação de centros de poder a nível regional, para não substituir as questões do mercado único 
com a problemática da regionalização.
A reforma deve ter em conta os custos induzidos pela transição e a capacidade dos Estados-
Membros de sustentar esses custos, do ponto de vista da acessibilidade e da competitividade.
b. Outra questão sensível visa a proposta de excluir as capacidades de produção com emissões 
superiores a 550 g CO2/kWh dos mecanismos de capacidade, o que requer uma análise mais 
aprofundada, nomeadamente pelo prisma da adequação e da segurança energética.
A introdução do limite de 550 g CO2/kWh para a capacidade de produção conduzirá à 
eliminação de uma única tecnologia do âmbito dos mecanismos de capacidade – a produção 
de energia com base no carvão.
A ideia de definir uma metodologia para o cálculo da adequação comum a todos os Estados-
Membros é sustentável, mas a avaliação da adequação deve ser feita primeiro a nível nacional 
e, em seguida, a nível regional.
A avaliação da adequação a nível europeu pode complementar as análises nacionais, mas não 
deve substituí-las.
Os mecanismos de capacidade devem ser avaliados primeiro a nível nacional e, em seguida, a 
nível regional, por forma a contrariar o caráter imprevisível das energias renováveis, até à 
criação de capacidades de armazenamento eficientes e acessíveis.
c. Outro aspeto diz respeito à liberalização do mercado da energia e à derrogação da aplicação 
de tarifas regulamentadas apenas para combater a pobreza energética e proteger os 
consumidores domésticos vulneráveis.
O direito de cada Estado-Membro, de proteger os consumidores vulneráveis e de assegurar a 
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competitividade das entidades económicas deve ser claramente realçado no pacote legislativo.
Compete a cada Estado-Membro determinar o próprio nível de vulnerabilidade e o modo 
como assegura a proteção desses consumidores.
O nível de vulnerabilidade varia de um Estado para outro e os recursos necessários para a 
proteção dos consumidores vulneráveis são e permanecerão também diferentes.
Em conformidade com o princípio da subsidiariedade e no contexto da luta contra a pobreza 
energética, o modo como são definidos os clientes vulneráveis e as medidas a tomar a nível 
nacional para a sua proteção, bem como a decisão de manter a derrogação da aplicação das 
tarifas regulamentadas deve continuar a ser uma competência exclusiva dos Estados-
Membros.
d. A questão da criação de centros operacionais regionais necessita de uma análise 
aprofundada no que toca à transferência de competências do nível nacional (ORT) para o 
nível regional (ROC).
A concessão de poderes vinculativos aos ROC é incompatível com as responsabilidades dos 
Estados-Membros no que se refere à segurança do aprovisionamento, enquanto a partilha de 
responsabilidades entre o ORT nacional e a estrutura regional afetaria o funcionamento eficaz 
do sistema nacional de eletricidade.

pelo Presidente do Senado
Iulian-Claudiu MANDA
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