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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Dado que a UE continuará a ser, por um período alargado, um importador líquido de energia, 
a política comercial da Comissão tem de garantir condições propícias ao comércio de 
produtos energéticos. Para a consecução deste objetivo, beneficia do apoio dos 
Estados-Membros que celebram acordos intergovernamentais com países terceiros, os quais 
estão frequentemente também relacionados com condições de trocas comerciais e 
investimentos em infraestruturas fixas de energia. Muito embora estes aspetos possam 
justificar a extensão da base jurídica da Decisão ao artigo 207.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, cumpre reconhecer que o âmbito da Decisão consiste 
essencialmente em estabelecer um sistema de intercâmbio de informações, de modo a 
assegurar o bom funcionamento do mercado interno, uma maior sustentabilidade e segurança 
do aprovisionamento energético e, por conseguinte, que assenta no artigo 194.º do TFEU.
Assim, a criação de um mecanismo de intercâmbio de informações sobre acordos 
intergovernamentais entre Estados-Membros e países terceiros no domínio da energia serve 
principalmente os objetivos da política energética europeia.

O intercâmbio de informações proposto entre Estados-Membros e um apoio coordenado pela 
Comissão Europeia iriam reforçar o mercado interno, assegurando a correta implementação 
da legislação, como o Terceiro Pacote Energético. A proposta oferece um instrumento para 
reduzir a pressão que recai sobre os Estados-Membros para aceitarem concessões 
regulamentares em acordos intergovernamentais que são incompatíveis com o direito da 
União. Uma melhor informação e um maior conhecimento sobre a evolução regulamentar 
também ajudarão na formulação da política comercial da Comissão face aos grandes países 
fornecedores de energia, como a Rússia.

Além disso, este aspeto pode ajudar a aumentar a segurança do aprovisionamento da UE 
graças à coordenação de esforços dos Estados-Membros durante os processos negociais. A 
proposta apoia a realização de mecanismos de solidariedade previstos no regulamento relativo 
à segurança do aprovisionamento de gás, informando acerca da quantidade de energia 
importada, e respetivas fontes, a fim de tornar a segurança do aprovisionamento uma 
realidade para todos os Estados-Membros da UE. Em segundo lugar, também melhora a 
segurança energética ao garantir que todos os acordos sejam inteiramente compatíveis com o 
direito da União e a legislação da UE relativa ao mercado interno da energia, proporcionado 
assim o quadro jurídico estável necessário para os investimentos realizados. Este ponto é 
igualmente no interesse de uma política comercial e de investimento competente para a UE.
Considerando que a UE gasta anualmente mais de 400 mil milhões de euros com a 
importação de energia, é necessário reduzir a dependência energética externa e aumentar a 
independência geopolítica e segurança energética. O mecanismo de intercâmbio de 
informações proposto e os esforços simultâneos dos Estados-Membros para cumprir o 
objetivo mínimo de 20% de poupança de energia permitirão reduzir em, pelo menos, 50 mil 
milhões de euros por ano a transferência de riqueza das economias da União para os países 
produtores de energia, e ainda aumentar a segurança energética da UE.

O mecanismo de intercâmbio de informações deve também reforçar a sustentabilidade ao 
conciliar as decisões de investimento do domínio da energia com os objetivos a longo prazo 
da UE em matéria de energia e clima e evitar uma duplicação das infraestruturas de transporte 
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da energia. Este último fator poderá – atendendo aos longos ciclos de investimento e duração 
destas infraestruturas – não só resultar em ineficiências e na retenção de uma capacidade 
demasiado grande de combustíveis fósseis que se tornará redundante num futuro cenário de 
economia europeia sustentável, como também ser economicamente ineficiente implicando 
custos adicionais. Esta questão já havia sido evocada pelo Parlamento Europeu no relatório 
Bendtsen1, onde se declara que a poupança de energia é fundamental para melhorar a 
segurança do abastecimento, e que a concretização do objetivo de 20% de poupança de 
energia permitiria poupar a energia equivalente à fornecida por quinze gasodutos "Nabucco".
O derradeiro objetivo tem de ser o de as empresas e os consumidores de todos os 
Estados-Membros beneficiarem de um abastecimento de energia sustentável e seguro a preços 
acessíveis.

As alterações propostas apoiam a proposta da Comissão para esse fim, ao mesmo tempo que 
preservam a autonomia dos Estados-Membros na negociação de acordos com países terceiros.

Um controlo ex-ante de compatibilidade na negociação de acordos intergovernamentais é a 
maneira mais eficiente de criar a segurança necessária, no que diz respeito à compatibilidade 
desses tratados com o direito da União e com os seus objetivos políticos a longo prazo. Para 
funcionar eficazmente, a avaliação de novos acordos pela Comissão, antes da sua celebração, 
tem de passar a constituir a regra. Se compete aos próprios Estados-Membros garantir a 
compatibilidade jurídica, assim como uma maior segurança de aprovisionamento e 
sustentabilidade, a Comissão, através de um parecer, tem a obrigação de avaliar e propor as 
alterações que sejam necessárias. O Estado-Membro em causa deve receber estas 
recomendações a tempo de evitar inseguranças jurídicas, decisões descoordenadas, 
insustentáveis ou economicamente mal fundamentadas e possíveis futuros processos por 
infração iniciados pela Comissão.

Na mesma ótica, os acordos em vigor devem ser avaliados e comentados pela Comissão no 
que toca a possíveis incompatibilidades com o Direito da União, para que os 
Estados-Membros possam conduzir a devida renegociação desses acordos. No entanto, não se 
deve prever um processo de autorização formal dos acordos novos ou em vigor, na medida em 
que isso iria sobrecarregar a decisão proposta.

Para evitar a imposição de uma sobrecarga desnecessária às empresas e aos 
Estados-Membros, também deve ficar claro que a Comissão terá de aplicar uma abordagem 
sólida e coerente na emissão do seu parecer, sobretudo no que respeita a todas as disposições 
legais da UE. Quaisquer derrogações aos requisitos de acesso de terceiros, existentes e 
futuras, devem ser avaliadas segundo um quadro jurídico sólido em matéria de política de 
concorrência, e devem ser criadas para benefício de todos os cidadãos da UE, sobretudo os 
consumidores de energia, que devem usufruir de todos benefícios de um mercado de energia 
liberalizado. Deve ser este o objetivo do intercâmbio reforçado de informações proposto.

ALTERAÇÕES

                                               
1 Resolução do Parlamento Europeu, de 15 de dezembro de 2010, sobre a revisão do Plano de Ação para a 
Eficiência Energética (2010/2107(INI))
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A Comissão do Comércio Internacional insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da 
Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu 
relatório:

Alteração1

Proposta de decisão
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Para o bom funcionamento do mercado 
interno da energia, é necessário que a 
energia importada para a União a partir de 
países terceiros seja totalmente regida pelas 
regras que estabelecem o mercado interno 
da energia. Um mercado interno da energia 
que não esteja a funcionar corretamente 
coloca a UE numa posição vulnerável no 
que respeita à segurança do 
aprovisionamento energético. Um elevado 
grau de transparência nos acordos entre os 
Estados-Membros e países terceiros no 
domínio da energia permitiria à União ter 
uma ação coordenada, num espírito de 
solidariedade, a fim de garantir que esses 
acordos estejam em conformidade com a 
legislação da União e garantam o 
aprovisionamento energético de forma 
eficaz.

(3) Para o bom funcionamento do mercado 
interno da energia, é necessário que a 
energia importada para a União a partir de 
países terceiros seja totalmente regida pelas 
regras que estabelecem o mercado interno 
da energia. Um mercado interno da energia 
que não esteja a funcionar corretamente 
coloca a UE numa posição vulnerável no 
que respeita à segurança do 
aprovisionamento energético. Um elevado 
grau de transparência nos acordos entre os 
Estados-Membros e países terceiros no 
domínio da energia permitiria à União ter 
uma ação coordenada, num espírito de 
solidariedade, a fim de garantir que esses 
acordos estejam em conformidade com a 
legislação da União e garantam o 
aprovisionamento energético de forma 
eficaz, ao mesmo tempo que evitam a 
acumulação da capacidade excedentária e 
asseguram, assim, a eficiência económica, 
a sustentabilidade e preços justos para o 
consumidor.

Alteração 2

Proposta de decisão
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A Comissão deve assegurar que os 
interesses dos consumidores europeus 
sejam respeitados, insistindo na 
compatibilidade dos acordos 
intergovernamentais no domínio da 
energia com o Direito da União e, em 
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especial, com a legislação da UE relativa 
ao mercado interno, nomeadamente as 
disposições sobre o acesso de terceiros 
previstas na legislação relativa ao 
mercado interno da energia.

Alteração 3

Proposta de decisão
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Os acordos intergovernamentais que 
têm de ser notificados na íntegra à 
Comissão com base noutros atos da União, 
como [o Regulamento (UE) n.º …/… do 
Parlamento Europeu e do Conselho, que 
estabelece disposições transitórias para os 
acordos bilaterais de investimento entre os 
Estados-Membros e os países terceiros], 
devem ser excluídos do mecanismo de 
intercâmbio de informações estabelecido 
na presente decisão.

(5) Os acordos intergovernamentais que 
têm de ser notificados na íntegra à 
Comissão com base noutros atos da União, 
como [o Regulamento (UE) n.º …/… do 
Parlamento Europeu e do Conselho, que 
estabelece disposições transitórias para os 
acordos bilaterais de investimento entre os 
Estados-Membros e os países terceiros], 
devem ser excluídos do mecanismo de 
intercâmbio de informações estabelecido 
na presente decisão. A Comissão deve, 
todavia, proceder a uma análise desses 
acordos bilaterais de investimento entre os 
Estados-Membros e os países terceiros, 
centrada nas disposições específicas sobre 
energia neles incluídas que sejam 
relevantes para o âmbito da presente 
decisão, produzindo um relatório dirigido 
aos Estados-Membros e ao Parlamento.

Alteração 4

Proposta de decisão
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A Comissão deve, por sua própria 
iniciativa ou a pedido do Estado-Membro 
que tenha negociado o acordo 
intergovernamental, ter o direito de
avaliar a compatibilidade do acordo 
negociado com o direito da União antes da 

(10) A Comissão deve avaliar a 
compatibilidade do acordo negociado com 
o direito da União e com os objetivos a 
longo prazo da UE em matéria de energia 
e clima, antes da assinatura do mesmo, e 
emitir um parecer sobre as necessidades 
de renegociação resultantes de requisitos 
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assinatura do mesmo. do Direito da União, que o 
Estado-Membro em causa deve tomar na 
devida consideração.

Alteração 5

Proposta de decisão
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Face à existência de um mercado 
interno da energia e de uma estratégia 
comum da energia, os acordos 
intergovernamentais têm uma incidência 
na política comum. Por conseguinte, 
cumpre garantir que os acordos 
intergovernamentais estejam em 
consonância com o conceito de política 
comum.

Alteração 6

Proposta de decisão
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Muitos acordos em matéria de 
energia têm uma vertente relativa à 
energia. A Carta Europeia da Energia 
tem, por exemplo, disposições nesta 
matéria. Por este motivo, há que garantir 
a coerência entre os acordos no setor 
energético e os acordos sobre 
investimentos. Convém, neste contexto, ter 
em conta os direitos e as recomendações 
do Parlamento no que diz respeito à 
futura política de investimento.

Alteração 7
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Proposta de decisão
Considerando 14-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-B) A Comissão deve desempenhar um 
papel ativo e encorajador na coordenação 
dos acordos intergovernamentais, de 
molde a garantir a aplicabilidade de todas 
as condições.

Alteração 8

Proposta de decisão
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente decisão estabelece um 
mecanismo de intercâmbio de informações 
entre os Estados-Membros e a Comissão 
sobre acordos intergovernamentais.

1. A presente decisão estabelece um 
mecanismo de intercâmbio de informações 
entre os Estados-Membros e a Comissão 
sobre acordos intergovernamentais, a fim 
de melhorar a segurança energética da 
União, o funcionamento do mercado 
interno da energia e a consistência e 
coerência da ação externa da União no 
domínio da energia, bem como-o de 
garantir a respetiva compatibilidade com 
o Direito comunitário.

Alteração 9

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem apresentar 
à Comissão todos os acordos 
intergovernamentais em vigor e aplicados a 
título provisório, celebrados entre eles e 
países terceiros, na íntegra, incluindo os 
seus anexos e outros textos neles 
explicitamente referidos e todas as 
alterações aos mesmos, o mais tardar no 
prazo de três meses após a data de entrada 

1. Os Estados-Membros devem apresentar 
à Comissão todos os acordos 
intergovernamentais em vigor e aplicados a 
título provisório, celebrados entre eles e 
países terceiros, na íntegra, incluindo os 
seus anexos e outros textos neles 
explicitamente referidos e todas as 
alterações aos mesmos, o mais tardar no 
prazo de três meses após a data de entrada 
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em vigor da presente decisão. A Comissão 
deve disponibilizar a todos os outros 
Estados-Membros o acesso aos 
documentos recebidos, em formato 
eletrónico. Os acordos intergovernamentais 
em vigor ou aplicados a título provisório 
que já tenham sido comunicados à 
Comissão em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º 994/2010 na data de 
entrada em vigor da presente decisão, e que 
cumpram os requisitos do presente número, 
devem ser considerados notificados para 
efeitos da presente decisão.

em vigor da presente decisão. A Comissão 
deve disponibilizar a todos os outros 
Estados-Membros o acesso aos 
documentos recebidos, em formato 
eletrónico. No prazo de 12 meses a contar 
da receção dos respetivos acordos 
intergovernamentais, a Comissão avalia 
os acordos comunicados e informa os 
Estados-Membros envolvidos sobre 
possíveis incompatibilidades dos seus 
acordos com o Direito da União. Os 
acordos intergovernamentais em vigor ou 
aplicados a título provisório que já tenham 
sido comunicados à Comissão em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
n.º 994/2010 na data de entrada em vigor 
da presente decisão, e que cumpram os 
requisitos do presente número, devem ser 
considerados notificados para efeitos da 
presente decisão.

Alteração 10

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando um Estado-Membro tenciona 
iniciar negociações com um país terceiro 
com vista à alteração de um acordo 
intergovernamental em vigor ou à 
conclusão de um novo acordo 
intergovernamental, o Estado-Membro 
deve informar por escrito a Comissão da 
sua intenção na primeira ocasião possível 
antes da abertura prevista das negociações.
As informações fornecidas à Comissão 
devem incluir a documentação relevante, 
uma indicação das disposições a abordar 
nas negociações, os respetivos objetivos e 
quaisquer outras informações pertinentes.
Em caso de alteração de um acordo em 
vigor, as disposições que são objeto de 
renegociação devem ser indicadas na 
informação fornecida à Comissão. A 
Comissão deve disponibilizar a todos os 

2. Quando um Estado-Membro tenciona 
iniciar negociações com um país terceiro 
com vista à alteração de um acordo 
intergovernamental em vigor ou à 
conclusão de um novo acordo 
intergovernamental, o Estado-Membro 
deve informar por escrito a Comissão da 
sua intenção na primeira ocasião possível 
mas o mais tardar 3 meses antes da 
abertura prevista das negociações. As 
informações fornecidas à Comissão devem 
incluir a documentação relevante, uma 
indicação das disposições a abordar nas 
negociações, os respetivos objetivos e 
quaisquer outras informações pertinentes.
Em caso de alteração de um acordo em 
vigor, as disposições que são objeto de 
renegociação devem ser indicadas na 
informação fornecida à Comissão. A 
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Estados-Membros o acesso às informações 
recebidas, em formato eletrónico. O 
Estado-Membro em causa deve manter a 
Comissão regularmente informada das 
negociações em curso. Mediante pedido da 
Comissão ou do Estado-Membro, a 
Comissão pode participar nas negociações 
na qualidade de observador.

Comissão deve disponibilizar a todos os 
Estados-Membros o acesso às informações 
recebidas, em formato eletrónico. O 
Estado-Membro em causa deve manter a 
Comissão regularmente informada das 
negociações em curso. Mediante pedido da 
Comissão ou do Estado-Membro, a 
Comissão pode participar nas negociações 
na qualidade de observador.

Alteração 11

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode, por sua própria 
iniciativa, o mais tardar no prazo de 
quatro semanas após ter sido informada 
do encerramento das negociações ou a 
pedido do Estado-Membro que negociou o 
acordo intergovernamental, avaliar a 
compatibilidade do acordo negociado com 
o direito da União antes da assinatura do 
mesmo. Caso a Comissão ou o 
Estado-Membro em causa solicitem a 
referida avaliação ex ante do acordo 
intergovernamental negociado com o 
direito da União, o projeto de acordo 
intergovernamental negociado, mas ainda 
não assinado, deve ser apresentado à 
Comissão para exame. O Estado-Membro 
em causa deve abster-se de assinar o 
acordo por um período de quatro meses a 
contar da data de apresentação do projeto 
de acordo intergovernamental. O período 
de exame pode ser prolongado com o 
acordo do Estado-Membro em causa. 
Quando é solicitado um controlo de 
compatibilidade, na ausência de parecer da 
Comissão no período de exame, 
considera-se que a Comissão não colocou 
objeções.

1. Os Estados-Membros apresentam à 
Comissão, para exame, os projetos de 
acordos intergovernamentais negociados 
mas ainda não assinados. A Comissão 
avalia, o mais tardar no prazo de quatro 
meses após a apresentação, a 
compatibilidade do acordo negociado com 
o direito da União, sobretudo com o 
Direito da concorrência e a legislação 
interna relativa ao mercado interno da 
energia. O Estado-Membro em causa deve 
abster-se de assinar o acordo durante este 
período de exame. O período de exame 
pode ser prolongado com o acordo do 
Estado-Membro em causa. Na ausência de 
parecer da Comissão no período de exame, 
considera-se que a Comissão não colocou 
objeções.
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Alteração 12

Proposta de decisão
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.°-A

Caso a avaliação de um projeto de acordo 
intergovernamental dê origem a um 
parecer negativo, a Comissão propõe 
soluções possíveis ou especifica as 
necessidades de renegociação, que devem 
ser tomadas na devida consideração pelo 
Estado-Membro em causa.

Alteração 13

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve facilitar a coordenação 
entre os Estados-Membros com vista a:

1. A Comissão deve facilitar e promover a 
coordenação entre os Estados-Membros 
com vista a:

Alteração 14

Proposta de decisão
Artigo 6 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Com base nas melhores práticas, 
elaborar cláusulas-tipo cuja utilização 
garantiria a plena conformidade de futuros 
acordos intergovernamentais com a 
legislação da UE em matéria de energia.

c) Com base nas melhores práticas, 
elaborar cláusulas-tipo cuja utilização 
garantiria a plena conformidade de futuros 
acordos intergovernamentais com a 
legislação da UE em matéria de energia e o 
nível de segurança do aprovisionamento 
energético contemplado nos objetivos a 
longo prazo da UE em matéria de energia 
e clima.

Alteração 15
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Proposta de decisão
Artigo 6 – n.° 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) integrar e vincular os acordos à 
política comum de energia, tal como 
previsto no Roteiro energético para 2050.

Alteração 16

Proposta de decisão
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Coerência entre os acordos em matéria de 
energia e os acordos de investimento
A Comissão assegura que os acordos 
sobre energia que dispõem de uma 
vertente relativa ao investimento são 
coerentes com a regulamentação em 
matéria de acordos investimento 
bilaterais. A Comissão garante ainda que, 
futuramente, continuará a ser respeitado 
o direito de participação do Parlamento 
nos acordos em matéria de energia que 
dispõem de uma vertente em matéria de 
investimento. Cumpre, nomeadamente, 
que sejam tidas em conta as propostas do 
Parlamento no âmbito da futura política 
de investimento.

Alteração 17

Proposta de decisão
Artigo 8 – título

Texto da Comissão Alteração

Revisão Relatórios e revisão

Alteração 18

Proposta de decisão
Artigo 8 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. De dois em dois anos, Comissão 
apresenta ao Parlamento Europeu um 
relatório sobre as informações que lhe 
foram comunicadas nos termos do artigo 
3.º e faculta ao Parlamento Europeu uma 
avaliação completa no prazo de dois anos 
a contar da entrada em vigor da presente 
Decisão.
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