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PARECER FUNDAMENTADO DE UM
PARLAMENTO NACIONAL SOBRE A

SUBSIDIARIEDADE

Assunto: Parecer fundamentado do Senado polaco sobre a proposta de diretiva do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativa a regras comuns para o mercado 
interno da eletricidade (reformulação)
(COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(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 
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

PARECER

DO SENADO DA REPÚBLICA DA POLÓNIA

de 27 de abril de 2017

sobre a inobservância do princípio da subsidiariedade pela proposta de diretiva do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativa a regras comuns para o mercado interno da 

eletricidade (reformulação) COM(2016) 864

O Senado, depois de analisar a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativa a regras comuns para o mercado interno da eletricidade (reformulação) –
COM(2016) 864, considera que essa proposta não é compatível com o princípio da 
subsidiariedade a que se refere o 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.

O Senado da República da Polónia considera igualmente que a proposta de diretiva 
afeta profundamente as competências reservadas aos Estados-Membros no que se refere à 
política da segurança energética, transferindo as atuais competências das autoridades 
reguladoras e dos operadores de redes de transporte para o nível supranacional, ao passo que a 
responsabilidade em matéria de riscos continua a situar-se ao nível dos Estados-Membros, o 
que pode conduzir a um nível reduzido 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 diretiva viola o 
princípio da subsidiariedade.

O PRESIDENTE DO SENADO,

Stanisław KARCZEWSKI
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