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PARECER FUNDAMENTADO DE UM 
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Assunto: Parecer fundamentado do Parlamento Federal alemão (Bundestag) à proposta de 
regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que institui a Agência da 
União Europeia de Cooperação dos Reguladores da Energia (reformulação)
(COM(2016)0863 – C8-00494/2016 – 2016/0378(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 Parlamento Federal alemão (Bundestag) 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

DECISÃO

Na sua 228.ª sessão, realizada em 30 de março de 2017, o Bundestag decidiu, com base no 
seu documento 18/11777 (novo),

a) Em relação às informações fornecidas pelo Governo alemão
(documento 18/11229, n.º A.16 )
Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao mercado 
interno da eletricidade (reformulação)
COM(2016)0861, Documento do Conselho 15135/16

Assunto: Parecer fundamentado nos termos do Protocolo n.º 2 ao Tratado de Lisboa 
(verificação da aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade)

b) Em relação às informações fornecidas pelo Governo alemão
(documento 18/11229, n.º A.17)
Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria uma Agência da 
União Europeia de Cooperação dos Reguladores da Energia (reformulação)
COM(2016)0863 final, Documento do Conselho 15149/16

Assunto: Parecer fundamentado nos termos do Protocolo n.º 2 ao Tratado de Lisboa 
(verificação da aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade)

tendo em conta as informações contidas no documento 18/11229 n.º A.16 e n.º A.17, 
adotar a seguinte resolução, nos termos do Protocolo n.º 2 ao Tratado de Lisboa, em 
articulação com o artigo 11.º da lei relativa à responsabilidade em matéria de integração 
(«Integrationsverantwortungsgesetz»):

Em 30 de novembro de 2016, a Comissão da UE apresentou a iniciativa «Energia Limpa 
para todos os Europeus» («Clean Energy for all Europeans»), que consiste num pacote 
legislativo abrangente, cujo objetivo é redefinir o novo quadro europeu da energia. Este 
pacote é constituído por quatro propostas de diretiva e quatro propostas de regulamento.

No quadro da proposta de reformulação do Regulamento que institui a Agência Europeia 
de Cooperação dos Reguladores da Energia (ACER) e do Regulamento relativo ao 
mercado interno da eletricidade, prevê-se a transferência de uma série de competências, em 
especial à ACER, aos novos centros operacionais regionais (os chamados ROC, que 
constituem associações de operadores nacionais das redes de transporte, aos quais deverão 
ser atribuídas competências de decisão de pleno direito), bem como relativamente a 
processos técnicos por meio de atos delegados.

A apreciação da subsidiariedade das duas propostas de regulamento apresenta grandes 
semelhanças em termos de substância, pelo que é feita em conjunto.

I. No que diz respeito à conformidade da proposta de reformulação do regulamento que 
institui a Agência da União Europeia de Cooperação dos Reguladores de Energia 
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(Regulamento ACER; COM (2016), 0863 final; documento do Conselho 15149/16) e à 
conformidade da proposta de regulamento relativo ao mercado interno da eletricidade 
(COM (2016), 0861; documento do Conselho 15135/16) com os princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade, o Bundestag constata o seguinte:

1. O Bundestag congratula-se com o facto de, com o seu pacote legislativo intitulado 
«Energia Limpa para todos os Europeus», a Comissão ter apresentado uma estratégia 
abrangente para redefinir o quadro europeu da energia, sintonizando-o assim melhor com 
os desafios associados à transição energética na Alemanha.

2. O Bundestag congratula-se com a orientação de base subjacente à proposta de 
regulamento relativa ao mercado interno da eletricidade no sentido de reforçar o mercado 
interno europeu da eletricidade e, em particular, de o adequar melhor à crescente quota de 
energias renováveis. O Bundestag considera que a existência de mercados interligados, 
associados, líquidos e mais flexíveis é essencial a fim de se poder tirar proveito das 
sinergias do mercado interno com vista a aumentar a concorrência e a inovação, a garantir 
de forma mais eficiente e fiável a segurança do aprovisionamento, bem como a integrar 
melhor as energias renováveis.

3. O Bundestag considera ainda que, enquanto instância consultiva e de coordenação das 
entidades reguladoras nacionais da energia, a ACER deu provas da sua utilidade.

4. Porém, o Bundestag considera que as seguintes disposições previstas no regulamento 
relativo ao mercado interno da eletricidade e no regulamento que institui a ACER não 
estão em conformidade com os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade:

a) os novos poderes de decisão da Comissão em matéria de configuração das zonas de 
ofertas num determinado país (artigo 13.º, n.º 4, n.º 5, 2.º parágrafo, e n.º 6),

b) os numerosos casos de transferência indiscriminada de poderes para atos delegados 
relativamente a domínios setoriais inteiros (artigo 55.º, n.º 1, artigo 31.º, n.º 3, artigo 46.º, 
n.º 4, artigo 56.º, n.os 1 e 4, artigo 57.º, artigo 59.º, n.º 11, e 4 do regulamento relativo ao 
mercado interno da eletricidade),

c) a criação de centros operacionais regionais, (ROC, artigos 32.º a 34.º do regulamento 
relativo ao mercado interno da eletricidade),

d) o alargamento dos poderes de decisão e das competências atribuídas à ACER (artigo 6.º, 
n.º 8, artigo 7.º, artigo 8.º, n.º 2, e artigo 14.º do regulamento que institui a ACER) e

e) a alteração do processo de votação da ACER (artigos 19.º, 23.º e 25.º do regulamento 
que institui a ACER).

5. O Bundestag reserva-se o direito de se pronunciar sobre outros aspetos do pacote de 
propostas «Energia Limpa para todos os Europeus» num parecer separado.
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6. O Bundestag solicita ao seu Presidente que transmita a presente decisão à Comissão da 
UE, ao Parlamento Europeu e ao Conselho da União Europeia e que os Parlamentos dos 
Estados-Membros desse facto.

II. Justificação:

1. Configuração das zonas de ofertas

O artigo 13.º da proposta de reformulação do regulamento relativo ao mercado interno da 
eletricidade introduz um novo procedimento pelo qual se deverá reger a configuração das 
zonas de ofertas na UE. Este prevê que a configuração das zonas de ofertas num 
determinado Estado-Membro seja da competência exclusiva da Comissão da UE. Até 
agora, tal requeria uma decisão unânime dos Estados-Membros.

No entender do Bundestag, a transferência destes poderes de decisão à Comissão Europeia 
viola o princípio da subsidiariedade.

A fim de assegurar que uma proposta legislativa que não diga respeito a um domínio de 
ação abrangido pelo âmbito de competência exclusiva da UE respeite o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º, n.º 3, do Tratado da União Europeia (TUE), a 
Comissão tem de justificar por que motivo os objetivos da proposta legislativa em causa 
não podem ser suficientemente alcançados ao nível dos Estados-Membros, sendo, em 
contrapartida, mais bem alcançados ao nível da União, devido às dimensões ou aos efeitos 
da ação considerada.

A Comissão não logrou fornecer uma tal justificação. No que diz respeito à configuração 
das zonas de ofertas trata-se, em última análise, de saber se, num determinado Estado-
Membro, deve ser mantida a uniformidade dos preços grossistas da eletricidade. O que está 
em causa é a unidade económica e social de um Estado-Membro, devendo a decisão a este 
respeito caber ao próprio Estado-Membro em causa.

2. Atos delegados

A proposta de regulamento relativo ao mercado interno da eletricidade contém várias 
disposições (em particular, o artigo 55.º; o artigo 1.º, n. 3.º, o artigo 46.º, n.º 4, o artigo 
56.º, n.º 1, o artigo 57.º, n.º 1, e o artigo 59.º, n.º 11) que preveem a regulamentação de 
certas questões em atos jurídicos a jusante, a adotar pela Comissão sob a forma de atos 
delegados, em conformidade com o artigo 290.º do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia (TFUE).

A Comissão da UE não adiantou a razão pela qual a totalidade das questões incluídas nesta 
extensa lista necessitam de ser regulamentadas ao nível da UE. O Bundestag considera que 
algumas destas questões podem ser mais bem regulamentadas a nível nacional, uma vez 
que dizem respeito a especificidades locais.

Em especial, o Bundestag vê com apreensão o facto de serem transferidas para atos 
jurídicos a jusante não apenas questões técnicas específicas, mas também, e de forma 
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indiscriminada, domínios setoriais inteiros. O artigo 290.º do TFUE prevê a adoção de atos 
delegados apenas quando estão em causa elementos não essenciais. O Bundestag considera 
que os domínios setoriais a que se refere o artigo 55.º da proposta de reformulação do 
regulamento relativo ao mercado interno da eletricidade não dizem, de forma alguma, 
apenas respeito a questões não essenciais na aceção da disposição acima referida. O 
Bundestag considera que o número extremamente elevado de códigos de redes já adotados 
vem confirmar a sua preocupação. Neste contexto, há que ter em conta que os Estados-
Membros só dificilmente podem influenciar a adoção de atos delegados. Um ato delegado 
pode apenas ser rejeitado como um todo por maioria qualificada do Conselho da UE. Por 
conseguinte, em consequência da transferência indiscriminada de domínios setoriais 
inteiros para a regulamentação através de atos delegados, será praticamente impossível 
assegurar que as propostas concretas da Comissão respeitem o princípio da 
subsidiariedade.

Além disso, o Bundestag considera que a transferência indiscriminada de domínios 
setoriais inteiros para regulamentação por meio de atos delegados é contrária ao princípio 
da proporcionalidade. Se e na medida em que o estabelecimento das regras específicas 
relativas aos domínios setoriais enunciados no artigo 55.º do projeto de reformulação do 
regulamento relativo ao mercado interno da eletricidade seja realmente mais eficaz ao 
nível da UE, é, em todo o caso, necessário tomar as decisões políticas de princípio 
seguindo os trâmites parlamentares ordinários previstos nos Tratados da UE. Neste 
contexto, o Bundestag observa que já os códigos de redes em vigor apresentam numerosos 
problemas de relevância política.

3. Centros operacionais regionais (ROC)

A proposta de reformulação do regulamento do mercado de eletricidade prevê, no seu 
artigo 32.º, a criação de novos centros operacionais regionais que deverão funcionar como
associações dos operadores de redes de transporte nacionais. Atualmente, os operadores de 
redes de transporte já cooperam através dos centros de serviço regionais (como, por 
exemplo, a CORESO). Estes últimos não dispõem, no entanto, de poder de decisão. A
proposta da Comissão, por seu turno, prevê que os centros de serviço regionais passem a 
dispor de poder de decisão nos domínios pertinentes em matéria de segurança do 
aprovisionamento.

A Comissão Europeia não explicou de modo satisfatório por que razão a delegação deste 
poder de decisão é necessária e por que motivo o objetivo da Comissão não pode ser 
alcançado através dos centros regionais no âmbito da cooperação regional existente entre 
operadores de redes de transporte. A cooperação voluntária entre os operadores de redes de 
transporte provou funcionar bem, nomeadamente quando a rede se encontra em situação 
crítica. Na perspetiva do Bundestag, os ganhos de bem-estar que, segundo a Comissão, 
surgirão em consequência de uma tal delegação de poderes de decisão são duvidosos, tanto 
mais que, por outro lado, a concentração de tarefas em estruturas centrais conduz a perdas 
no domínio da inovação. Além disso, o Bundestag entende que dá igualmente azo a 
dificuldades no que diz respeito à delimitação de competências, bem como a incertezas 
quanto à responsabilidade final e quando estão em causa graves questões de 
responsabilidade. Estas ambiguidades poderão vir a ter repercussões na segurança da 
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exploração dos sistemas. É, nomeadamente, necessário que os principais aspetos da 
segurança do aprovisionamento continuem a ser tratados de forma independente por cada 
Estado-Membro.

4. Reformulação do regulamento que institui a ACER

Com a sua proposta de regulamento, a Comissão prossegue o objetivo de alargar as 
competências atribuídas à Agência. Esta Agência, criada em 2009, com base no 
Regulamento (CE) n.º 713/2009, tem por missão desempenhar ao nível da UE as funções 
de regulação desempenhadas pelos reguladores nacionais ao nível dos Estados-Membros e, 
se necessário, coordenar a sua atuação. A Agência

– emite pareceres e recomendações dirigidos aos operadores das redes de transportes, às 
autoridades reguladoras ou às instituições da UE,

– toma decisões individuais nos casos específicos referidos no regulamento e

– apresenta à Comissão as orientações-quadro não vinculativas (a seguir designadas por 
«orientações-quadro»), nos termos do artigo 6.º do Regulamento (CE) n.º 714/2009 
relativas às condições de acesso à rede para o comércio transfronteiriço de eletricidade e 
do artigo 6.º do Regulamento (CE) n.º 715/2009 relativo às condições de acesso às redes de 
transporte de gás natural.

A proposta de regulamento prevê, em diversos pontos, o alargamento do âmbito de 
competências da Agência, bem como uma alteração do seu processo de votação.

O Bundestag considera que algumas disposições da proposta da Comissão violam os 
princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, nos termos do artigo 6.º do Protocolo 
n.º 2 ao Tratado de Lisboa.

a) Tal aplica-se ao alargamento das competências da Agência:

• No futuro, sob reserva de determinadas condições, será atribuída à Agência a 
competência última relativamente a todas as questões regulamentares «com relevância 
transfronteiras» que se insiram no âmbito de competências das autoridades reguladoras 
nacionais. Esta competência última não poderá apenas ser desencadeada a pedido conjunto 
das autoridades reguladoras nacionais competentes. Em vez disso, basta que duas 
autoridades reguladoras nacionais não tenham chegado a acordo sobre uma questão num 
curto prazo de seis (respetivamente de, no máximo, doze) meses. Até agora, tal aplicava-se 
apenas a questões relativas à «infraestrutura transfronteiriça» (Regulamento (CE) n.º 
713/2009, artigo 6.º, n.º 8).

O termo «com relevância transfronteiras» é ambíguo. Num mercado interno comum, todo 
e qualquer facto pode potencialmente ser considerado de relevância transfronteiras. Basta 
que uma autoridade reguladora nacional considere o facto de relevância transfronteiras e 
não chegue a acordo com a entidade reguladora nacional do país vizinho. Assim, acaba-se 
por correr o risco de todas as questões regulamentares serem delegadas à Agência.
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• A proposta prevê, além disso, a possibilidade de a Comissão atribuir funções 
adicionais à Agência, que podem requerer a transferência de poder de decisão (artigo 14.º). 
Até agora, podiam apenas ser atribuídas novas funções que não envolvessem poder de 
decisão. Ora, cabe única e exclusivamente ao legislador da União, isto é, ao Conselho e ao 
Parlamento Europeu decidir quais os poderes de decisão a atribuir à Comissão, quais à 
Agência.

• A proposta confere à Agência um papel alargado no que se refere a decisões que 
devem ser tomadas no quadro de atos delegados sob a forma de códigos de rede (artigo 5.º, 
n.º 2). Nos casos em que os códigos de rede atribuem às entidades reguladoras nacionais a 
função de especificar ou desenvolver um determinado método, as autoridades reguladoras 
nacionais puderam, até agora, elaborar uma proposta conjunta e posteriormente adotá-la 
por unanimidade. Caso fosse adotada por unanimidade, a proposta já não era apresentada à 
Agência para decisão. De acordo com a proposta de regulamento, será atribuído à Agência 
o direito de apreciar e de adaptar uma proposta elaborada. A proposta adaptada deverá, em 
seguida, ser adotada por maioria simples pelo Conselho de Reguladores («board of 
regulators»).

• Caberá à Agência decidir sobre a dimensão dos centros operacionais regionais 
(artigo 8.º, n.º 2).

• O processo de decisão relativo a questões regionais também será alterado (artigo 
7.º). Assim, as autoridades reguladoras nacionais em causa deixam de poder decidir 
sozinhas sobre situações regionais, podendo apenas fazer recomendações ao Conselho de 
Reguladores. Neste caso, a Agência disporá igualmente do direito de adaptar as propostas.

O alargamento das competências de decisão última da Agência viola o princípio da 
subsidiariedade. Na sua proposta, a Comissão não explicou por que razão uma 
interferência tão importante na independência das autoridades reguladoras nacionais é 
necessária para evitar que decisões não uniformes criem obstáculos ao mercado interno da 
eletricidade.

A delegação indeterminada de tarefas não especificadas à ACER – que ocorre ao ser-lhe 
atribuída «omnicompetência» relativamente a todos as situações de potencial relevância 
transfronteiras ou ao permitir que a Comissão atribua posteriormente novas funções à 
ACER que requeiram poder de decisão (artigo 14.º) – apresenta, além disso, o risco de 
também serem atribuídas à Agência funções cuja dimensão transfronteiras é inexistente ou 
pouco relevante.

Além disso, uma transferência adicional de poderes à ACER viola igualmente o princípio 
da proporcionalidade, uma vez que vai muito além do que é necessário para atingir o 
objetivo prosseguido pela Comissão, pondo seriamente em causa a independência das 
autoridades reguladoras nacionais e a participação destas últimas numa tomada de decisões 
esclarecida no âmbito da Agência, bem como a aceitação das decisões tomadas.
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A Comissão também não explicou por que motivo a ACER tem de decidir quanto à 
dimensão dos centros operacionais regionais. Quanto maior for a dimensão dos centros 
operacionais regionais, maiores as reservas do Bundestag quanto à sua criação. Não se 
vislumbra por que motivo seria melhor tomar a referida decisão ao nível da UE.

b) As reservas quanto ao princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade estendem-se, 
além disso, à alteração dos processos de tomada de decisão da Agência:

• Assim, a proposta prevê, designadamente, que, no futuro, as decisões do Conselho 
de Administração e do Conselho de Reguladores sejam adotadas por maioria simples de 
votação, com uma ponderação simples (princípio de votação «one-country-one-vote») dos 
votos (artigos 19.º e 23.º). Até agora, era necessária uma maioria de dois terços dos 
membros presentes.

O requisito de uma maioria de dois terços, até agora aplicável a estes órgãos, assegura que 
todas as atividades da Agência respeitem o princípio da subsidiariedade e funciona como 
uma garantia suplementar de independência dos reguladores nacionais da energia. Assim, 
deve ponderar-se a introdução, no Conselho de Reguladores da Agência, da votação por 
maioria qualificada, tal como prevista no artigo 16.º, n.º 4, do TUE, isto é, sob a forma de 
maioria dupla.

• Por último, a proposta de regulamento prevê que, futuramente, o Diretor da ACER 
elabore ele próprio pareceres, recomendações e decisões, sem ter de envolver as 
autoridades reguladoras nacionais no processo de elaboração (artigo 25.º).

A Comissão Europeia não logrou, pois, explicar de forma convincente por que motivo não 
era suficiente a regulamentação aplicável, segundo a qual as entidades reguladoras 
nacionais desempenhavam esta tarefa no âmbito de um processo de cooperação.
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