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Comissão dos Assuntos Jurídicos
O Presidente

27.6.2008

Exm.ª Senhora
Deputada Angelika Niebler
Presidente da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia
BRUXELAS

Assunto: Parecer sobre a base jurídica da proposta de directiva do Parlamento Europeu e 
do Conselho relativa à promoção da utilização de energia proveniente de fontes 
renováveis (COM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD))

Senhora Presidente,

Por carta de 29 de Maio de 2008, solicitou V. Ex.ª à Comissão dos Assuntos Jurídicos, ao 
abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 35.º do Regimento, que esta analisasse a validade da base 
jurídica da proposta da Comissão referida em epígrafe.

Na sua reunião de 26 de Junho de 2008 a comissão procedeu à análise desta questão.

De acordo com a carta enviada por V. Exa., uma alteração apresentada pelo relator da 
Comissão a que preside pretende suprimir o artigo 95 °, deixando o nº 1 do Artigo 175° do 
Tratado CE como única base jurídica. A justificação dada pelo autor da alteração é que uma 
base dupla está reservada a casos extremos, quando diversos objectivos sejam igualmente 
importantes; o principal objectivo da directiva proposta é a protecção do ambiente, e a actual 
directiva sobre a energia proveniente de fontes renováveis, como a directiva biocombustíveis 
foram, ambas, aprovadas nos termos do Artigo 175 °. Além disso, de acordo com o relator, as 
disposições sobre biocombustíveis não têm por objectivo principal facilitar o comércio – visto 
que os padrões previstos estão longe de se encontrar harmonizados – mas sim definir critérios 
de sustentabilidade.

Base Jurídica

Todos os actos comunitários devem fundamentar-se numa base jurídica estabelecida no 
Tratado (ou noutro acto jurídico a que pretendam dar execução). A base jurídica define a 
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competência ratione materiae da comunidade e especifica de que forma essa competência 
deve ser exercida, e designadamente que instrumentos legislativos devem ser utilizados e qual 
o processo decisório.

Segundo o Tribunal de Justiça, a escolha da base jurídica não é subjectiva mas deve basear-se 
"em elementos objectivos susceptíveis de controlo jurisdicional"1 tal como o objectivo e o 
conteúdo e a medida em questão2. Além disso, o factor decisivo deverá ser o objectivo 
principal da medida3.

De acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, um artigo geral do Tratado constitui 
base jurídica suficiente ainda que a medida em questão pretenda também, acessoriamente, 
atingir um objectivo prosseguido por um artigo específico do Tratado4.

No que respeita ao recurso a bases jurídicas múltiplas, só quando uma medida tiver diversos 
objectivos simultâneos que se encontrem indissoluvelmente relacionados uns com os outros 
sem que um seja secundário e indirecto relativamente aos restantes deverão ser utilizadas 
bases jurídicas múltiplas5.

Base jurídica proposta pela Comissão

A Comissão propõe a utilização de duas bases jurídicas, nomeadamente o n.º 1 do artigo 1756

                                               
1 Processo 45/86, Comissão versus Conselho, Colectânea [1987] 1439, n.º 5.
2 Processo C-300/89, Comissão versus Conselho, Colectânea [1991] 1287, n.º 10.
3 Processo C-377/98, Países Baixos versus Parlamento e Conselho, Colectânea [2001] 17079, n.º 27.
4 Processo C-377/98, Países Baixos versus Parlamento e Conselho, Colectânea [2001] 17079, n.º 27-28; processo 
C-491/01, British American Tobacco (Investments) and Imperial Tobacco, Colectânea [2002] 111453, n.º 93-94
5 Ver por exemplo Processo C-165/87, Comissão versus Conselho, Colectânea [1988] 5545, n.º 11. Ver também 
Lenaerts e Van Nuffel (ed. Bray), Constitutional Law of the European Union, 2005, Sweet & Maxwell, Londres, 
5-13.
6 Artigo 175. °
1. O Conselho, deliberando nos termos do artigo 251.° e após consulta ao Comité Económico e Social e ao 
Comité das Regiões, estabelece as acções a empreender pela Comunidade para realizar os objectivos previstos 
no artigo 174.°.
2. Em derrogação do processo de decisão previsto no n.° 1 e sem prejuízo do disposto no artigo 95.°, o 
Conselho, deliberando por unanimidade, sob proposta da Comissão e após consulta ao Parlamento Europeu, ao 
Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões, adopta:
a) Disposições de natureza essencialmente fiscal;
b) As medidas que afectem:
— o ordenamento do território,
— a gestão quantitativa dos recursos hídricos ou que digam respeito, directa ou indirectamente, à 
disponibilidade desses recursos,
— a afectação dos solos, com excepção da gestão dos lixos;
c) As medidas que afectem consideravelmente a escolha de um Estado-Membro entre diferentes fontes de 
energia e a estrutura geral do seu aprovisionamento energético.
O Conselho, deliberando nas condições previstas no primeiro parágrafo, pode definir quais os domínios 
referidos no presente número que devem ser objecto de decisões a tomar por maioria qualificada.
3. Noutros domínios, o Conselho, deliberando nos termos do artigo 251.°, e após consulta ao Comité Económico 
e Social e ao Comité das Regiões, adopta programas gerais de acção que fixam os objectivos prioritários a 
atingir.
O Conselho, deliberando nas condições previstas no n.º 1 ou no n.º 2, consoante o caso, adopta as medidas 
necessárias para a execução desses programas.
4. Sem prejuízo de certas medidas de carácter comunitário, os Estados-Membros asseguram o financiamento e a 
execução da política em matéria de ambiente.
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e o artigo 951. A sua justificação, excepcionalmente longa, para a utilização desta dupla base 

                                                                                                                                                  
5. Sem prejuízo do princípio do poluidor-pagador, nos casos em que uma medida adoptada nos termos do n.° 1 
implique custos considerados desproporcionados para as autoridades públicas de um Estado-Membro, o 
Conselho prevê, no acto de adopção dessa medida, as disposições adequadas sob a forma de:
— derrogações de carácter temporário, e/ou
— um apoio financeiro proveniente do Fundo de Coesão criado nos termos do artigo 161.°.
Artigo 174. °
1. A política da Comunidade no domínio do ambiente contribui para a prossecução dos seguintes objectivos:
— a preservação, a protecção e a melhoria da qualidade do ambiente,
— a protecção da saúde das pessoas,
— a utilização prudente e racional dos recursos naturais,
— a promoção, no plano internacional, de medidas destinadas a enfrentar os problemas regionais ou mundiais 
do ambiente.
2. A política da Comunidade no domínio do ambiente tem por objectivo atingir um nível de protecção elevado, 
tendo em conta a diversidade das situações existentes nas diferentes regiões da Comunidade. Baseia�se nos 
princípios da precaução e da acção preventiva, no princípio da correcção, prioritariamente na fonte, dos danos 
causados ao ambiente e no princípio do poluidor-pagador.
Neste contexto, as medidas de harmonização destinadas a satisfazer exigências em matéria de protecção do 
ambiente incluem, nos casos adequados, uma cláusula de salvaguarda autorizando os Estados-Membros a 
tomar, por razões ambientais não económicas, medidas provisórias sujeitas a um processo de controlo por parte 
da Comunidade.
3. Na elaboração da sua política no domínio do ambiente, a Comunidade tem em conta:
— os dados científicos e técnicos disponíveis,
— as condições do ambiente nas diversas regiões da Comunidade,
— as vantagens e os encargos que podem resultar da actuação ou da ausência de actuação,
— o desenvolvimento económico e social da Comunidade no seu conjunto e o desenvolvimento equilibrado das 
suas regiões.
4. A Comunidade e os Estados-Membros cooperam, no âmbito das respectivas competências, com os países 
terceiros e as organizações internacionais competentes. As formas de cooperação da Comunidade podem ser 
objecto de acordos entre esta e as partes terceiras interessadas, os quais são negociados e celebrados nos 
termos do artigo 300. °.
O disposto no primeiro parágrafo não prejudica a competência dos Estados-Membros para negociar nas 
instâncias internacionais e celebrar acordos internacionais.
1 Artigo 95. °
1. Em derrogação do artigo 94. ° e salvo disposição em contrário do presente Tratado, aplicam-se as 
disposições seguintes à realização dos objectivos enunciados no artigo 14.°. O Conselho, deliberando nos 
termos do artigo 251. °, e após consulta ao Comité Económico e Social, adopta as medidas relativas à 
aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros que tenham 
por objecto o estabelecimento e o funcionamento do mercado interno.
2. O n.° 1 não se aplica às disposições fiscais, nem às disposições relativas à livre circulação de pessoas e às 
relativas aos direitos e interesses dos trabalhadores assalariados.
3. A Comissão, nas suas propostas previstas no n.o 1 em matéria de saúde, segurança, protecção do ambiente e 
defesa dos consumidores, baseia�se num nível de protecção elevado, tendo nomeadamente em conta qualquer 
nova evolução baseada em dados científicos. No âmbito das respectivas competências, o Parlamento Europeu e 
o Conselho procuram igualmente alcançar esse objectivo.
4. Se, após a adopção de uma medida de harmonização pelo Conselho ou pela Comissão, um Estado-Membro 
considerar necessário manter disposições nacionais justificadas por exigências importantes referidas no artigo 
30.o ou relativas à protecção do meio de trabalho ou do ambiente, notifica a Comissão dessas medidas, bem 
como das razões que motivam a sua manutenção.
5. Além disso, sem prejuízo do disposto no n.° 4, se, após a adopção de uma medida de harmonização pelo 
Conselho ou pela Comissão, um Estado-Membro considerar necessário adoptar disposições nacionais baseadas 
em novas provas científicas relacionadas com a protecção do meio de trabalho ou do ambiente, motivadas por 
qualquer problema específico desse Estado-Membro que tenha surgido após a adopção da referida medida de 
harmonização, notifica a Comissão das disposições previstas, bem como dos motivos da sua adopção.
6. No prazo de seis meses a contar da data das notificações a que se referem os n.os 4 e 5, a Comissão aprova ou 
rejeita as disposições nacionais em causa, depois de ter verificado se constituem ou não um meio de 
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jurídica é a seguinte:

"A proposta terá por base o n.º 1 do artigo 175.º do Tratado em combinação com o artigo 
95.°. Embora seja preferível uma única base jurídica, considera-se adequada uma base 
jurídica dupla sempre que uma medida contém disposições baseadas em várias partes do 
Tratado. Ambas as bases jurídicas implicam a utilização do processo de co-decisão.

A maior parte da proposta é abrangida pelo âmbito do n.º 1 do artigo 175.º (ambiente). Este 
artigo confere à Comunidade competência para actuar no sentido de preservar, proteger e 
melhorar a qualidade do ambiente, proteger a saúde humana e fazer uma utilização prudente 
e racional dos recursos naturais. Estes objectivos são prosseguidos pela presente directiva. 

Contudo, os artigos 15. °, 16.º e 17.º da proposta impõem aos Estados-Membros obrigações 
vinculativas em matéria de sustentabilidade dos bio combustíveis e outros bio líquidos. 
Embora os próprios critérios de sustentabilidade tenham obviamente um objectivo de 
protecção do ambiente, a directiva também impede os Estados-Membros de adoptarem 
algumas medidas que constituiriam um entrave ao comércio de biocombustíveis ou de 
matérias-primas. A directiva visa, portanto, uma completa harmonização dos critérios de 
sustentabilidade dos bio combustíveis a fim de assegurar que nenhum critério adoptado 
individualmente por um Estado-Membro possa constituir entrave ao comércio entre os 
Estados-Membros. Para este elemento da directiva, o mercado interno é, pois, considerado o 
objectivo primário. Esta avaliação não é alterada pelo facto de a protecção do ambiente ser 
também um objectivo importante, uma vez que o n.º 3 do artigo 95. ° do Tratado CE 
estabelece expressamente que as medidas destinadas a realizar o mercado interno devem ter 
por objectivo um nível elevado de protecção do ambiente. A Comissão considera, por 
conseguinte, que as disposições das normas harmonizadas para a sustentabilidade dos 
biocombustíveis são abrangidas pelo âmbito do artigo 95. ° (mercado interno).

Em geral, as energias renováveis são um substituto imediato das energias convencionais e
são fornecidas através da mesma infra-estrutura e dos mesmos sistemas logísticos. Todos os 
Estados-Membros já utilizam energias renováveis e todos já decidiram aumentar a quota de 
energias renováveis. Por estas razões, a proposta não irá afectar significativamente a 
                                                                                                                                                  
discriminação arbitrária ou uma restrição dissimulada ao comércio entre os Estados-Membros, ou um 
obstáculo ao funcionamento do mercado interno.
Na ausência de decisão da Comissão dentro do citado prazo, considera-se que as disposições nacionais a que se 
referem os n.os 4 e 5 foram aprovadas.
Se a complexidade da questão o justificar, e não existindo perigo para a saúde humana, a Comissão pode 
notificar o Estado-Membro em causa de que o prazo previsto no presente número pode ser prorrogado por um 
novo período de seis meses, no máximo.
7. Se, em aplicação do n.° 6, um Estado-Membro for autorizado a manter ou adoptar disposições nacionais 
derrogatórias de uma medida de harmonização, a Comissão pondera imediatamente se deve propor uma 
adaptação dessa medida.
8. Sempre que um Estado-Membro levante um problema específico em matéria de saúde pública num domínio 
que tenha sido previamente objecto de medidas de harmonização, informa do facto a Comissão, que pondera 
imediatamente se deve propor ao Conselho medidas adequadas.
9. Em derrogação do processo previsto nos artigos 226.o e 227.o, a Comissão ou qualquer Estado-Membro 
pode recorrer directamente ao Tribunal de Justiça, se considerar que outro Estado-Membro utiliza de forma 
abusiva os poderes previstos no presente artigo.
10. As medidas de harmonização acima referidas compreendem, nos casos adequados, uma cláusula de 
salvaguarda que autorize os Estados-Membros a tomarem, por uma ou mais das razões não económicas 
previstas no artigo 30.o, medidas provisórias sujeitas a um processo comunitário de controlo.
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escolha dos Estados-Membros entre várias fontes de energia nem a estrutura geral do seu 
aprovisionamento energético e não é abrangida pelo âmbito do n.º 2 do artigo 175.º do 
Tratado."

Conteúdo e objectivo da proposta de directiva

A directiva proposta pretende estabelecer um quadro comum para a promoção da energia 
proveniente de fontes renováveis. Fixa metas vinculativas para a quota global de energia 
proveniente de fontes renováveis no consumo de energia e para a quota de energia 
proveniente de fontes renováveis nos transportes. Estabelece também normas relativas às 
garantias de origem, aos procedimentos administrativos e às ligações à rede de electricidade 
aplicáveis à energia produzida a partir de fontes renováveis. Estabelece critérios de 
sustentabilidade para os biocombustíveis e outros biolíquidos.

A futura directiva pretende estabelecer uma meta vinculativa global de 20% em quota de 
fontes de energias renováveis no consumo de energia e uma meta mínima vinculativa de 10% 
para os biocombustíveis nos transportes, a alcançar por cada Estado-Membro, bem como 
metas nacionais vinculativas em 2020, em conformidade com a meta global da UE de 20%.

Dos 57 considerando apenas um, o considerando 53, se refere especificamente ao mercado 
interno: declara que se deve considerar que os artigos 15.° a 27.° são baseados no Artigo 95.° 
CE, uma vez que asseguram o funcionamento adequado do mercado interno, harmonizando as 
condições de sustentabilidade que os biocombustíveis e outros biolíquidos devem cumprir 
para certos fins e facilitando assim o comércio, entre os Estados-Membros, de 
biocombustíveis e outros biolíquidos que cumpram essas condições.

Os restantes considerandos e o articulado (com excepção das disposições finais sobre 
monitorização e apresentação de relatórios, alterações e revogação, comitologia e entrada em 
vigor) ocupam-se da preservação, protecção e melhoria da qualidade do ambiente e da
utilização prudente e racional dos recursos naturais na acepção do artigo 174 ° CE. Mesmo os 
artigos 15 ° a 17.°, que a Comissão pretende  se devem basear no artigo 95.°, dizem respeito à 
protecção do ambiente.

Tendo em conta a doutrina do Tribunal de Justiça no sentido de que (a) um artigo geral do 
Tratado constitui base jurídica suficiente ainda que a medida em questão pretenda também, 
acessoriamente, alcançar um objectivo prosseguido por um artigo especifico do Tratado e (b) 
que apenas quando uma medida tenha diversos objectivos simultâneos que se encontrem 
indissoluvelmente ligados uns aos outros sem que um seja secundário e indirecto em relação 
aos restantes se deverá usar uma base jurídica múltipla, conclui-se que o nº 1 do artigo 175. °
CE pode ser usado como base jurídica única.
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Na sua reunião de 27 de Junho 2008 a Comissão dos Assuntos Jurídicos decidiu em 
conformidade, por unanimidade1, recomendar o número 1 do Artigo 175. ° do Tratado CE 
como base jurídica mais adequada, não sendo necessário acrescentar qualquer referência ao 
artigo 95.°.

Com os melhores cumprimentos,

Giuseppe Gargani

                                               
1 Estavam presentes para a votação final os seguintes deputados: Giuseppe Gargani (presidente), Titus Corlăţean 
(vice-presidente), Diana Wallis (relatora de parecer), Sharon Bowles, Carlo Casini, Monica Frassoni, Neena Gill,
Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Eva Lichtenberger, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega,
Aloyzas Sakalas, József Szájer e Ieke van den Burg.
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