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PARECER DA COMISSÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS SOBRE A BASE JURÍDICA

21.2.2019

Deputado Jerzy Buzek
Presidente
Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia
BRUXELAS

Assunto: Parecer sobre a base jurídica da proposta de regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativo à preparação para riscos no setor da 
eletricidade e que revoga a Diretiva 2005/89/CE  (COM(2016)0862 – 
C8-0493/2016 – 2016/0377(COD))

Ex.mo Senhor Presidente,
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Por carta de 29 de maio de 2018, solicitou V. Ex.ª à Comissão dos Assuntos Jurídicos, ao 
abrigo do disposto no artigo 39.º, n.º 2, do Regimento, que esta analisasse a validade da base 
jurídica da proposta da Comissão em apreço.

A comissão procedeu à análise da supracitada questão na sua reunião de 18 de fevereiro de 
2019.

I – Contexto

A presente proposta de regulamento visa assegurar que todos os Estados-Membros adotem 
ferramentas adequadas para prevenir situações de crise no domínio da eletricidade, bem como 
para se prepararem e para gerir essas situações que, muitas vezes, têm um efeito 
transfronteiras, uma vez que os sistemas de eletricidade são integrados, visando também 
melhorar o funcionamento do mercado interno da eletricidade.
 
Neste sentido, a abordagem proposta prevê que os Estados-Membros cooperem entre si para 
prevenir e gerir situações de crise, nomeadamente fornecendo métodos comuns para a 
avaliação de riscos, aumentando a comparabilidade e a transparência na fase de preparação e 
durante uma crise de energia elétrica e garantindo, mesmo durante uma crise, que a 
eletricidade chega onde é mais necessária. 

A base jurídica proposta pela Comissão é o artigo 194.º do TFUE, que estabelece a base 
jurídica para a política energética; no entanto, durante as negociações interinstitucionais, 
considerou-se necessário aditar uma referência ao n.º 2 do referido artigo, que determina que 
as medidas devem ser definidas em conformidade com o processo legislativo ordinário. 

O presidente da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, responsável pela 
proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à preparação para 
riscos no setor da eletricidade e que revoga a Diretiva 2005/89/CE (2016/0377(COD)), 
solicitou, por conseguinte, à Comissão dos Assuntos Jurídicos que, nos termos do artigo 39.º, 
n.o 2, do Regimento, verificasse a base jurídica da proposta e, mais especificamente, a 
adequação do aditamento sugerido.

II – Artigos pertinentes do Tratado

O seguinte artigo do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, inserido no título 
XXI (Energia), é apresentado como base jurídica da proposta da Comissão (sublinhado 
nosso): 
 

Artigo 194.º do TFUE
 
1. No âmbito do estabelecimento ou do funcionamento do mercado interno e tendo em conta a 
exigência de preservação e melhoria do ambiente, a política da União no domínio da energia 
tem por objetivos, num espírito de solidariedade entre os Estados-Membros: 
(a) garantir o funcionamento do mercado da energia; 
(b) garantir a segurança do fornecimento de energia na União; 
(c) promover a eficiência energética e as economias de energia, bem como o desenvolvimento 
de energias novas e renováveis; e 
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(d) promover a interligação das redes. 
 
2. Sem prejuízo da aplicação de outras disposições dos Tratados, o Parlamento Europeu e o 
Conselho, deliberando de acordo com o processo legislativo ordinário, estabelecem as 
medidas necessárias à realização dos objetivos a que se refere o n.º 1. Essas medidas são 
adotadas após consulta ao Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões. Não afetam 
o direito de os Estados-Membros determinarem as condições de exploração dos seus recursos 
energéticos, a sua escolha entre diferentes fontes energéticas e a estrutura geral do seu 
aprovisionamento energético, sem prejuízo da alínea c) do n.º 2 do artigo 192.º. 
 
3. Em derrogação do n.º 2, o Conselho, deliberando de acordo com um processo legislativo 
especial, por unanimidade e após consulta ao Parlamento Europeu, estabelece as medidas 
referidas naquela disposição que tenham caráter essencialmente fiscal.

III – Jurisprudência do TJUE sobre a escolha da base jurídica

De acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, «a escolha da base jurídica de um ato 
comunitário deve assentar em elementos objetivos suscetíveis de fiscalização jurisdicional, 
entre os quais figuram, nomeadamente, a finalidade e o conteúdo do ato»1. A escolha de uma 
base jurídica incorreta pode, por conseguinte, justificar a anulação do ato em causa. A 
indicação exata da base jurídica reveste-se de particular importância no caso vertente, uma 
vez que os n.ºs 2 e 3 do artigo 194.º fazem referência, respetivamente, ao processo legislativo 
ordinário e a um processo legislativo especial, com votação por unanimidade no Conselho.
 
IV – Análise e determinação da base jurídica adequada tendo em conta o objetivo e o 
conteúdo da proposta, o mandato do Parlamento e o mandato do Conselho

A presente proposta de regulamento visa estabelecer normas comuns em matéria de 
prevenção de crises, a fim de garantir a segurança do aprovisionamento, fornecendo 
instrumentos para assegurar a cooperação transfronteiriça, exigindo aos Estados-Membros 
que cooperem a nível regional, num espírito de solidariedade. 
A proposta prevê igualmente medidas de prevenção, preparação e gestão de situações de crise 
de eletricidade, com vista a assegurar que a eletricidade seja fornecida a quem dela mais 
necessita, e estabelece o enquadramento para uma monitorização eficaz da segurança do 
fornecimento, através do Grupo de Coordenação da Eletricidade. Destas medidas deve 
resultar uma melhor preparação para o risco a um custo menor, bem como o reforço do 
mercado interno da energia através do aumento da confiança entre os Estados-Membros e da 
exclusão de intervenções públicas inadequadas em situações de crise, nomeadamente da 
restrição indevida dos fluxos transfronteiriços. 

Desde a entrada em vigor do Tratado de Lisboa que o artigo 194.º TFUE constitui uma base 
jurídica específica para medidas de política energética que visem assegurar o funcionamento 
do mercado da energia, garantir a segurança do aprovisionamento energético da União, 
promover a eficiência energética e as economias de energia, bem como o desenvolvimento de 
formas novas e renováveis de energia, ou promover a interconexão das redes de energia. 

1 Processo C-45/86, Comissão/ Conselho (Preferências pautais generalizadas) [1987] Colet.014393, ponto 5; 
Processo C-440/05, Comissão/ Conselho [2007] Colet. I-9097; Processo C-411/06, Comissão/ Parlamento e 
Conselho [2009], Colet. I-07585.
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O principal objetivo da proposta parece enquadrar-se inteiramente nos objetivos da política 
energética da UE previstos no artigo 194.º, n.º 1 do TFUE.

A alteração da base jurídica não altera de modo substancial a base indicada pela Comissão 
para a sua proposta, mas torna a escolha da base jurídica mais exata ao especificar o número 
do artigo 194.º do TFUE em que os colegisladores se baseiam.

O artigo 194.º do TFUE contém, de facto, nos n.ºs 2 e 3, duas bases jurídicas distintas para 
medidas de natureza diferente. Enquanto o n.º 3 se refere a medidas de caráter essencialmente 
fiscal, o n.º 2 refere-se à adoção de medidas necessárias à realização dos objetivos referidos 
no n.º 1, que incluem, nomeadamente, a segurança do aprovisionamento. Além disso, é 
importante salientar que o artigo 194.º TFUE prevê diferentes processos legislativos, em 
função da natureza da medida. 

V – Conclusão e recomendação

À luz do que precede, deve concluir-se que, para indicar a base jurídica de um modo que 
permita determinar qual o procedimento aplicável à adoção da proposta, é adequado recorrer 
ao artigo 194.º, n.º 2, como base jurídica da proposta.

A presente análise da base jurídica assenta no acordo provisório alcançado durante as 
negociações interinstitucionais sobre a proposta e aprovado pela Comissão da Indústria, da 
Investigação e da Energia, em 23 de janeiro de 2019.

Assim, na sua reunião de 18 de fevereiro de 2019, a Comissão dos Assuntos Jurídicos decidiu, 
por unanimidade2, com 17 votos a favor, que uma referência específica ao artigo 194.º, n.º 2, 
do TFUE na base jurídica é adequada e que o artigo 194.º, n.º 2, do TFUE deve ser 
confirmado como base jurídica para a proposta. 

Aproveito a oportunidade para reiterar a V. Ex.ª os protestos da minha elevada consideração.

Pavel Svoboda

(Diz respeito a todas as versões linguísticas.)

2 Encontravam-se presentes no momento da votação final: Pavel Svoboda (presidente), Jean-Marie Cavada, 
Mady Delvaux (vice-presidente), Gilles Lebreton (relator de parecer), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Kostas 
Chrysogonos, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, 
Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Tiemo Wölken, Tadeusz Zwiefka.


