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PARECER FUNDAMENTADO DE UM 
PARLAMENTO NACIONAL SOBRE A 

SUBSIDIARIEDADE 

Assunto: Parecer fundamentado do Senado romeno relativo à proposta de Regulamento do 

Parlamento Europeu e do Conselho sobre uma Agência da União Europeia de 

Cooperação dos Reguladores da Energia 

 (COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 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 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 

Parlamento Romeno 

Senado 

Bucareste, 4 de abril de 2017  

 

PARECER FUNDAMENTADO 

 

sobre a 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  

 

O Senado romeno examinou a 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 em conformidade com o Protocolo 

n.º 2 do Tratado de Lisboa que altera o Tratado da União Europeia e o Tratado que institui a 

Comunidade Europeia, assinado em Lisboa a 13 de dezembro de 2007. 

 

Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Europeus, de 30.3.2017, o Senado, 

reunido em sessão plenária a 4 de abril de 2017: 

I. Constata que a presente proposta de regulamento não respeita os princípios da 

subsidiariedade e da proporcionalidade 

II. Considera o seguinte: 

 

1. As iniciativas que constam do «pacote de inverno» no que toca à energia limpa devem 

traduzir-se numa consolidação da segurança do aprovisionamento energético da União 

Europeia, conduzindo a uma reforma do mercado da eletricidade, bem como à definição de 

um processo de governação e acompanhamento integrado, de molde a assegurar que as ações 

no domínio da energia contribuam para a realização dos objetivos da União da Energia. 

2. Neste contexto, apoiamos um maior envolvimento da ACER no desenvolvimento do 

mercado interno e, paralelamente, uma transição acelerada da missão de consultas e 

acompanhamento para um papel mais participativo no processo de regulamentação. 

3. A aplicação das disposições do Terceiro Pacote da Energia, a harmonização do quadro 

legislativo, o aumento das interligações e emparelhamentos dos mercados da energia, a 

consolidação das consultas com as partes envolvidas relevantes constituem elementos 

fundamentais destinados a realizar o mercado interno da energia e assegurar o funcionamento 

eficaz e transparente dos seus mecanismos. 

4. Há que evitar o risco da regulamentação excessiva, assim como o risco de aumentar do 

número de atos administrativos e de transformar a ACER numa entidade reguladora a nível 

pan-europeu, designadamente de lhe atribuir prerrogativas para emitir recomendações 

também «por sua própria iniciativa», tal como estipulado no artigo 6.º, n.º 2. No tocante aos 

objetivos fixados na criação da ACER, às dificuldades e aos problemas com que esta 

instituição tem vindo a confrontar-se (mormente no domínio da fiscalização dos mercados 

grossistas nacionais), a autoridade financeira não pôde responder aos pedidos oficiais 

formulados com vista a assegurar um nível satisfatório dos recursos humanos e financeiros. 



 

NP\1123237PT.docx 3/5 PE603.002v01-00 

 PT 

5. No que se refere à coordenação das funções regionais na Agência e das funções 

relativas aos centros operacionais regionais (artigos 7.º e 8.º), assim como as restantes 

disposições com caráter administrativo, foram identificados elementos que devem ser 

clarificados: 

a. a necessidade de um equilíbrio entre os aspetos nacionais, regionais e europeus, 

respeitando o princípio da subsidiariedade; 

b. a heterogeneidade ainda patente de determinados mercados nacionais da energia, que 

se manifesta igualmente por lacunas regulamentares ou por abordagens específicas a 

nível nacional; 

c. a dimensão regional do mercado interno, abordada como uma etapa intermédia no 

processo de integração europeia, acarretando a possibilidade da divisão regional, da 

abordagem regional isolada e até a eventualidade de criar centros de poder a nível 

regional, o que é contrário aos objetivos do mercado interno da UE; 

d. a necessidade de clarificar o modo de funcionamento do processo de cooperação 

regional, bem como os papéis e as responsabilidades das autoridades nacionais, da 

ACER e do Conselho de Reguladores; 

e. a elaboração de novos atos administrativos, planos de execução e medidas de 

acompanhamento, avaliação e informação, contrários à atual abordagem relativa à 

governação da União da Energia, a qual visa a racionalização e o planeamento dos 

requisitos de informação e acompanhamento; 

f. a dificuldade de assegurar a coerência e a coordenação a nível europeu dos vários 

centros decisórios e dos diferentes interesses regionais; 

g. a criação de mecanismos suplementares para a análise e a tomada de decisões, 

suscetíveis de aumentar a burocracia e perturbar o fluxo de dados e informações entre 

os Estados-Membros, afetando a segurança do aprovisionamento e do 

acompanhamento dos mercados; 

h. a rotação das entidades reguladoras responsáveis pela coordenação dos subgrupos 

regionais – é pertinente ponderar a diminuição deste período de dois anos para um ano 

ou até menos, em conformidade com a presidência rotativa do Conselho da UE (a fim 

de oferecer oportunidades a todas as autoridades reguladoras e evitar a ocorrência de 

eventuais abusos, devido a um período de coordenação mais longo); 

i. as atividades que visam a regulamentação e as decisões do Diretor da ACER e do 

Conselho de Reguladores assentam nos grupos de trabalho criados para esse fim, 

compostos por representantes das autoridades reguladoras e pessoal altamente 

qualificado. Todos os membros dos grupos deveriam agir de forma independente de 

qualquer interesse, a fim de contribuir para um processo decisório correto; 

j. na ausência de um orçamento satisfatório e seguro, as contribuições voluntárias de 

alguns Estados-Membros ou reguladores poderiam ter um impacto negativo na 

representação ou até no processo decisório. 

6. A criação dos centros operacionais regionais (ROC), com o acompanhamento 

supranacional assegurado pela ACER pode afetar o processo de harmonização e determinar 

uma nova forma de divisão, designadamente ao nível das regiões, permitindo a determinados 

Estados ou regiões impor medidas e decisões em detrimento dos que têm poderes mais 

deficitários de decisão ou regulamentação. Além disso, a abordagem regional conduzirá à 

interrupção do fluxo dos dados e informações entre os Estados-Membros no que se refere ao 

modo como resolver as deficiências no funcionamento dos mercados (devido à organização 

regional, os aspetos de interesse para determinadas regiões não serão conhecidos pelos 

membros de outras regiões, podendo conduzir a redundâncias e a deficiências de 
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acompanhamento e execução). O pacote legislativo deve ser constituído de molde a 

acompanhar permanentemente a questão do mercado interno da eletricidade. A regionalização 

deve ser apenas uma etapa de transição para o mercado internos, de preferência tão curta 

quanto possível. 

7. A criação dos centros operacionais regionais constitui um passo importante, que 

necessita de uma análise aprofundada no que toca à questão da transferência de competências 

do nível nacional (ORT) para o nível regional, designadamente em matéria de segurança. 

Através da proposta do pacote legislativo, a concessão de poderes vinculativos («binding 

powers») aos ROC é incompatível com as responsabilidades dos Estados-Membros no que se 

refere à segurança do aprovisionamento. A partilha de responsabilidades entre o ORT 

nacional e a estrutura regional gera um risco de legalidade e até político, que afeta o 

funcionamento eficaz do sistema nacional de eletricidade. As decisões técnicas não podem ser 

tomadas por duas entidades diferentes, com diferentes horizontes temporais ou através da 

seleção de um conjunto de elementos e processos. O Sistema Energético Nacional (SEN) 

funciona de forma integrada e o ORT, que tem a responsabilidade de garantir um 

funcionamento seguro e estável do SEN, não pode ser privado do direito de tomar decisões 

nesse sentido. É necessário que a eventual transferência de serviços e funções normais para os 

ROC seja avaliada mais profundamente e efetuada pelos ORT, que conhecem melhor a 

estrutura e as vulnerabilidades dos próprios sistemas e já beneficiam de uma vasta experiência 

no que toca ao funcionamento coordenado a nível regional. No que se refere aos artigos 9.º 

(«Funções da Agência relativas aos operadores nomeados do mercado da eletricidade») e 10.º 

(«Funções da Agência relativas à adequação da produção e à preparação para os riscos»), 

consideramos que, atendendo à certificação e designação dos operadores nomeados do 

mercado da eletricidade (ONME) pelas autoridades reguladoras nacionais, todas as 

autoridades deveriam poder regulamentar ou emitir decisões vinculativas no que se refere aos 

ONME.  A introdução de uma coordenação ao nível da ACER para questões como, por 

exemplo, avaliar a adequação da geração, implica esforços consideráveis por parte da 

Agência, que já se depara com a falta de recursos humanos e financeiros, o que poderá 

prejudicar o processo. A intervenção da Agência é necessária para resolver problemas de 

índole transfronteiriça, mas as especificidades dos sistemas nacionais não podem ser 

abordadas a nível regional ou pan-europeu, apesar de serem suscetíveis de afetar o 

funcionamento dos sistemas dos Estados vizinhos. A diminuição do leque de ações de 

regulamentação em favor da ação coordenada poderá trazer benefícios aos consumidores no 

caso de ser finalizado o processo de harmonização das políticas e de operação dos sistemas; 

8. A concessão de poderes acrescidos à ACER não facilitará a resolução das questões 

relacionadas com uma integração mais rápida dos mercados intradiários, de dia seguinte e a 

prazo, porquanto se trata de questões que dependem do nível de integração de cada Estado-

Membro, das caraterísticas técnicas e funcionais das redes e dos sistemas operativos, da 

maturidade dos mercados e dos operadores desses mercados. No que toca ao artigo 19.º, n.º 5, 

e artigo 23.º, n.º 1, relativamente à modificação do modo como são tomadas as decisões no 

Conselho de Administração e no Conselho de Reguladores, bem como no âmbito das 

estruturas regionais, de dois terços para a maioria simples, registaram-se opiniões divergentes, 

podendo esta modificação afetar o equilíbrio decisório alcançado ao nível da ACER, existindo 

o risco de centralizar o poder de decisão e enfraquecer o papel do Conselho de Reguladores. 

As recomendações, as decisões e os pareceres adotados pela ACER nos casos em que é 

necessário o envolvimento do Conselho de Reguladores deveriam ser emitidos apenas com 

base numa maioria de dois terços. Ao mesmo tempo, o facto de modificar o modo como são 

tomadas as decisões no âmbito do Conselho de Reguladores dilui o próprio objetivo assumido 
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através das novas alterações legislativas, a saber, o reforço do papel e do envolvimento 

adequado da ACER no processo de regulamentação (como, por exemplo, o papel conferido ao 

Conselho de Reguladores ao abrigo do artigo 5.º, n.º 2, relativamente à aprovação dos termos 

e condições ou metodologias  para a aplicação dos códigos de rede e das orientações). Além 

do mais, as modificações propostas no artigo 5.º, n.º 2 – a saber a possibilidade de a ACER 

alterar, antes de aprovar os termos e condições ou metodologias para a aplicação desses 

códigos de rede das orientações – podem situar-se fora do quadro legal, ultrapassando as 

atribuições da Agência, nomeadamente no caso de o Conselho de Reguladores dispor de um 

processo decisório baseado na maioria simples. 

III. Realça que, atendendo à modalidade de designar os membros do Conselho de 

Administração, o reforço do papel dessa entidade afeta o processo decisório e o atual 

equilíbrio entre os órgãos de decisão da ACER. 

p. pelo Presidente do Senado 

Iulian-Claudiu MANDA 

 


