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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pelo 
projecto de acto)

Alterações a um projecto de acto

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projecto de acto 
são assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do projecto de acto que se propõe 
sejam corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um acto existente, que o 
projecto de acto pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta 
linhas, que identificam, respectivamente, o acto existente e a disposição 
visada do acto em causa. As partes transcritas de uma disposição de um acto 
existente que o Parlamento pretende alterar, sem que o projecto de acto o 
tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a 
esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece 
disposições transitórias para os acordos bilaterais de investimento entre os 
Estados-Membros e os países terceiros 
(COM(2010)0344 – C7-0172/2010  – 2010/0197(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2010)0344),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 294.º e o n.º 2 do artigo 207.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a Comissão apresentou a 
proposta ao Parlamento (C7-0172/2010),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Comércio Internacional e o parecer da 
Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários (A7-0000/2010),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão e aos parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Uma vez que depende da competência 
exclusiva da União, a autorização para 
manter, alterar ou celebrar acordos 
abrangidos pelo presente regulamento deve 
ser considerada uma medida excepcional. 
Esta autorização não prejudica a aplicação 
do artigo 258.º do Tratado, no que diz 
respeito ao incumprimento por parte dos 

(8) Uma vez que depende da competência 
exclusiva da União, a autorização para 
manter, alterar ou celebrar acordos 
abrangidos pelo presente regulamento deve 
ser considerada uma medida excepcional e 
de natureza temporária. Esta autorização 
não prejudica a aplicação do artigo 258.º 
do Tratado, no que diz respeito ao 
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Estados-Membros das obrigações dos 
tratados relativas a outros aspectos que não 
as incompatibilidades que decorrem da 
repartição de competências entre a União e 
os seus Estados-Membros.

incumprimento por parte dos Estados-
Membros das obrigações dos tratados 
relativas a outros aspectos que não as 
incompatibilidades que decorrem da 
repartição de competências entre a União e 
os seus Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Respeitante à proposta introdução de um prazo para o presente regulamento. 

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A Comissão deve ter a capacidade de 
retirar a autorização, sempre que um 
acordo entre em conflito com a legislação 
da União noutra questão que não as 
incompatibilidades que decorrem da 
repartição de competências entre a União 
e os seus Estados-Membros. A 
autorização também deve poder ser 
retirada sempre que um acordo vigente da 
União com um país terceiro inclua 
disposições no domínio do investimento 
que sejam semelhantes às previstas nos 
acordos celebrados pelos Estados-
Membros. Tal deve verificar-se, 
igualmente, nos casos em que os referidos 
acordos possam representar um obstáculo 
ao desenvolvimento e à aplicação das 
políticas de investimento da União, em 
particular para as medidas próprias da 
política comercial comum. Finalmente, a 
autorização pode ser retirada caso o 
Conselho não tenha decidido autorizar o 
início das negociações de investimento no 
prazo de um ano, após a apresentação de 
uma recomendação pela Comissão em 
conformidade com artigo 218.º, n.º 3, do 
Tratado.

(10) A Comissão deve ter a capacidade de 
retirar a autorização, sempre que um 
acordo entre em conflito com a legislação 
da União, incluindo qualquer um acordo 
vigente da União com um país terceiro. Tal 
deve verificar-se, igualmente, nos casos em 
que os referidos acordos possam 
representar um obstáculo ao 
desenvolvimento e à aplicação das políticas 
de investimento da União. Finalmente, a 
autorização pode ser retirada caso o 
Conselho não tenha decidido autorizar o 
início das negociações de investimento no 
prazo de um ano, após a apresentação de 
uma recomendação pela Comissão em 
conformidade com artigo 218.º, n.º 3, do 
Tratado.
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Or. en

Justificação

Os acordos vigentes da UE com países terceiros fazem parte do direito da União. Os tratados 
bilaterais de investimento notificados ao abrigo do artigo 2.º são automaticamente 
autorizados nos termos do artigo 3.º, pelo que não podem ser incompatíveis com a repartição 
de competências. Assim, estas especificações são redundantes. Não é necessário referir 
especificamente a política comercial comum no considerando. Na alteração 12 é apresentada 
uma proposta de redacção.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A autorização para alterar ou celebrar 
acordos prevista no presente regulamento 
permite nomeadamente aos 
Estados-Membros superar todas as 
incompatibilidades existentes entre os seus 
acordos internacionais de investimento e a 
legislação da União, que não as 
incompatibilidades que decorrem da 
repartição de competências entre a União 
e os seus Estados-Membros, que são 
referidas no presente regulamento.

(11) A autorização para alterar ou celebrar 
acordos num determinado prazo, prevista 
no presente regulamento, permite 
nomeadamente aos Estados-Membros 
superar todas as incompatibilidades 
existentes entre os seus acordos 
internacionais de investimento e a 
legislação da União, que são referidas no 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

Respeitante à proposta introdução de um prazo para o presente regulamento.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) O mais tardar, cinco anos após a data 
de entrada em vigor do presente 
regulamento, a Comissão deve apresentar 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório sobre a aplicação dos capítulos II 
e III do presente regulamento. Tanto para 

(12) O mais tardar quatro anos após a 
entrada em vigor do presente regulamento, 
a Comissão apresentará ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho e ao Comité 
Económico e Social um relatório relativo à 
aplicação do presente regulamento. Tanto 
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recomendar a cessação da aplicação das 
disposições destes capítulos, como para 
propor a sua alteração, este relatório deve 
sempre ser acompanhado de uma proposta 
legislativa adequada. Os acordos bilaterais 
entre os Estados-Membros e os países 
terceiros continuam a ser vinculativos 
para as partes ao abrigo do direito 
internacional público, excepto quando 
sejam substituídos por um acordo de 
investimento da União ou se verifique 
outra forma de cessação.

para recomendar a cessação da aplicação 
das disposições destes capítulos, como para 
propor a sua alteração, este relatório deve 
sempre ser acompanhado de uma proposta 
legislativa adequada. 

Or. en

Justificação

O calendário é adaptado à introdução de prazos proposta. A referência à contínua validade 
ao abrigo do direito internacional público não está relacionada com o objecto deste 
considerando e é óbvia ao abrigo do direito internacional público.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Os acordos autorizados em virtude do 
presente regulamento ou a autorização para 
iniciar negociações no sentido de alterar
um acordo existente ou celebrar um novo 
acordo bilateral com um país terceiro 
nunca devem constituir um obstáculo à 
aplicação das políticas da União no 
domínio do investimento, em particular da 
política comercial comum.

(13) Os acordos autorizados em virtude do 
presente regulamento ou a autorização para 
iniciar negociações no sentido de alterar 
um acordo existente ou celebrar um novo 
acordo bilateral com um país terceiro 
nunca devem constituir um obstáculo à 
aplicação das políticas da União no 
domínio do investimento.

Or. en

Justificação

Não é necessário referir especificamente a política comercial comum no considerando. Na 
alteração 12 é apresentada uma proposta de redacção.
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Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) O presente regulamento caduca 
decorridos oito anos a contar da data da 
sua entrada em vigor. Nessa data, todos os 
acordos bilaterais de Estados-Membros 
com países terceiros em vigor deverão ser 
substituídos por um acordo da União
relativo ao investimento.

Or. en

Justificação

Respeitante à proposta introdução de um prazo para o presente regulamento.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 13-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

  (13-B) O mais tardar, seis anos após a 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento, a Comissão apresentará ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório sobre os progressos alcançados 
no que respeita à substituição dos acordos 
bilaterais de Estados-Membros com países 
terceiros por um acordo de investimento 
da União. No caso de o relatório 
recomendar a prorrogação da aplicação 
do regulamento, essa prorrogação não 
deve ser por um período superior a cinco 
anos e o relatório deve ser acompanhado 
de uma proposta legislativa adequada.

Or. en
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Justificação

Respeitante à proposta introdução de um prazo para o presente regulamento.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

  (16-A) Os Estados-Membros e a Comissão 
devem tomar todas as medidas necessárias 
para assegurar que a Comissão possa 
participar tanto quanto possível em 
qualquer processo de resolução de litígios 
iniciado no contexto de um acordo 
bilateral de investimento.

Or. en

Justificação

É necessária uma referência para que as disposições relativas à participação da Comissão 
em processos de resolução de litígios ao abrigo do artigo 13.º, n.º 2, produzam efeitos.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece as 
modalidades, as condições e o 
procedimento aplicáveis para autorizar os 
Estados-Membros a manter em vigor, 
alterar ou celebrar acordos bilaterais de 
investimento com os países terceiros.

O presente regulamento estabelece as 
modalidades, as condições e o 
procedimento aplicáveis para autorizar os 
Estados-Membros a manter em vigor, 
alterar ou celebrar acordos bilaterais de 
investimento com os países terceiros, 
durante um período transitório, até à sua 
substituição por um acordo da União
relativo ao investimento. Institui também 
um procedimento para pôr termo ao 
período transitório.

Or. en
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Justificação

Respeitante à proposta introdução de um prazo para o presente regulamento.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

Não obstante as competências da União em 
matéria de investimento e desde que tal não 
prejudique as demais obrigações dos 
Estados-Membros previstas na legislação 
da União, os Estados-Membros são 
autorizados em conformidade com o artigo 
2.º, n.º 1, do Tratado, a manter em vigor os 
acordos bilaterais de investimento que 
tenham sido notificados em conformidade 
com o artigo 2.º do presente regulamento.

Não obstante as competências da União em 
matéria de investimento e desde que tal não 
prejudique as demais obrigações dos 
Estados-Membros previstas na legislação 
da União, os Estados-Membros são 
autorizados em conformidade com o artigo 
2.º, n.º 1, do Tratado, a manter em vigor os 
acordos bilaterais de investimento que 
tenham sido notificados em conformidade 
com o artigo 2.º do presente regulamento, 
por um período de oito anos a contar da 
data da sua entrada em vigor.

Or. en

Justificação

Sem prazo, o regulamento permitiria a emergência de regimes de investimento paralelos e 
potencialmente incompatíveis, aumentando, deste modo, a incerteza jurídica. Embora seja 
necessário um período de transição suficientemente longo, a manutenção de uma dualidade 
na política de investimento por período indeterminado seria contrária a uma aplicação 
efectiva do artigo 207.º, n.º 1, do TFUE, em que se afirma claramente que a política de 
investimento é da competência da União. 

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alíneas a) e b)

Texto da Comissão Alteração

a) a existência de um conflito com a 
legislação da União noutra questão que 
não as incompatibilidades que decorrem 
da repartição de competências entre a 

a) a existência de um conflito com a 
legislação da União, nomeadamente um 
acordo vigente da União com outro país 
terceiro, ou



PE452.807v01-00 12/27 PR\839319PT.doc

PT

União e os seus Estados-Membros, ou
b) os casos de redundância, parcial ou 
total, em relação a um acordo vigente da 
União com o mesmo país terceiro, e se essa 
redundância não é mencionada 
especificamente neste último, ou

  

Or. en

Justificação

As especificações são redundantes na medida em que qualquer tratado bilateral de 
investimento notificado ao abrigo do artigo 2.º é automaticamente autorizado nos termos do 
artigo 3.º, pelo que não é incompatível com a repartição de competências, e que os acordos 
vigentes da UE com países terceiros fazem parte do direito da União. O termo “contraria” é 
suficiente para responder à necessidade de excluir soluções divergentes no âmbito de um 
tratado bilateral de investimento, bem como no âmbito de um acordo da UE, incluindo a 
disposição nos termos da qual um acordo da UE pode solucionar a redundância.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) se os referidos acordos representam um 
obstáculo para o desenvolvimento e a 
aplicação das políticas de investimento da 
União, em particular para a política 
comercial comum. 

c) se os referidos acordos representam um 
obstáculo para o desenvolvimento e a 
aplicação das políticas de investimento da 
União, conforme especificado em 
mandatos individuais ou gerais para 
iniciar ou concluir negociações com 
países terceiros ou noutros actos ou 
práticas concertadas das instituições da 
União no domínio da política comercial 
comum, e conforme decorre dos 
princípios gerais enunciados nos 
Tratados, nomeadamente no artigo 3.º, 
n.º 5 e no artigo 6.º, n.º 1, do Tratado da 
União Europeia e no Título II da Parte I 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia.

Or. en
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Justificação

A necessidade de estar em condições de definir as políticas de investimento emergentes da 
União sugere a necessidade de especificidade, que deve basear-se em manifestações tangíveis 
dessa política no domínio da política comercial comum, bem como nos princípios 
fundamentais que regem o exercício das competências da União, cuja menção é ainda mais 
importante numa área sensível como a legislação em matéria de protecção dos investimentos 
que, em última análise, é aplicada e interpretada por tribunais arbitrais internacionais.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

  c-A) se os referidos acordos impedem a 
Comissão, o Parlamento, o Conselho e o 
público de acederem a documentos 
relacionados com a resolução de litígios 
no âmbito de acordos, incluindo, 
nomeadamente, a notificação de 
arbitragem, bem como todos os 
documentos emitidos pelo Tribunal, e 
impedem a Comissão de participar no 
processo, pelo menos na qualidade de 
amicus curiae.

Or. en

Justificação

O aditamento deste número é necessário para que as disposições relativas à participação da 
Comissão em processos de resolução de litígios ao abrigo do artigo 13.º, n.º 2, produzam 
efeitos.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O mais tardar, cinco anos após a entrada 
em vigor do presente regulamento, a 
Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório sobre 

3. O mais tardar, quatro anos após a 
entrada em vigor do presente regulamento, 
a Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório sobre 
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a aplicação do presente capítulo, com base 
no reexame referido no n.º 1.

a aplicação do presente capítulo, com base 
no reexame referido no n.º 1.

Or. en

Justificação

Ajustar os prazos intercalares à proposta introdução de um prazo para o presente 
regulamento.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 6 – Título

Texto da Comissão Alteração

Retirada da autorização Obrigação de cooperação

Or. en

Justificação

A redacção “Obrigação de cooperação” reflecte a linguagem do Tratado UE e a posição do 
Tribunal de Justiça da União Europeia nos processos contra a Áustria, a Suécia e a 
Finlândia relativamente às cláusulas de transferência de capital dos tratados bilaterais de 
investimento. 

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – proémio

Texto da Comissão Alteração

1. A autorização prevista no artigo 3.º 
pode ser retirada sempre que:

1. Os Estados-Membros são obrigados a 
renegociar ou, se necessário, denunciar 
os acordos bilaterais de investimento 
incompatíveis com a legislação ou com as 
políticas da União especificadas no artigo 
5.º, n.º 1.

Or. en
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Justificação

Referência às justificações das alterações 11 e 12. É fundamental que o mecanismo de 
retirada esclareça que o ónus da litigância transita da Comissão para os Estados-Membros, 
que devem impugnar qualquer decisão da Comissão de retirada nos termos do artigo 263.º 
do TFUE.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alíneas a) – d)

Texto da Comissão Alteração

a)  um acordo contrarie a legislação da 
União noutra questão que não as 
incompatibilidades que decorrem da 
repartição de competências entre a União 
e os seus Estados-Membros, ou

Suprimido

b) um acordo constitua uma redundância, 
parcial ou total, em relação a um acordo 
vigente da União com o mesmo país 
terceiro, se essa redundância não for 
especificamente mencionada neste último, 
ou
c) um acordo represente um obstáculo 
para o desenvolvimento e a aplicação das 
políticas de investimento da União, em 
particular para a política comercial 
comum, ou
d) o Conselho não tenha decidido 
autorizar o início das negociações de um 
acordo que seja redundante, parcial ou 
totalmente, com um acordo notificado nos 
termos do artigo 2.º, no prazo de um ano, 
após a apresentação de uma 
recomendação pela Comissão em 
conformidade com artigo 218.º, n.º 3, do 
Tratado.

Or. en

Justificação

A repetição dos fundamentos a)-c) é redundante tendo em conta o artigo 5.º, n.º 1; o 
fundamento d) não está relacionado com a obrigação do Estados-Membros de cooperar, mas 
com a inactividade do Conselho que bloqueia a capacidade da União para desenvolver e 
aplicar as suas políticas, pelo que deve ser tratado separadamente.
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Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Nos casos em que se considere existirem 
razões para retirar a autorização prevista 
no artigo 3.º, a Comissão apresenta um 
parecer fundamentado ao Estado-Membro 
sobre os passos necessários para cumprir 
os requisitos referidos no n.º 1. Serão 
realizadas consultas entre a Comissão e os 
Estados-Membros visados.

2. Nos casos em que se considere que um
Estado-Membro está obrigado a 
renegociar ou a pôr termo a um acordo, a 
Comissão apresenta um parecer 
fundamentado ao Estado-Membro sobre os 
passos necessários para cumprir o seu 
dever de cooperar nos termos do artigo 
4.º, n.º 3, do Tratado da União. Serão
realizadas consultas entre a Comissão e os 
Estados-Membros visados que, se for caso 
disso, devem conduzir a uma decisão de 
autorização para iniciar as negociações 
na acepção do artigo 9.º. 

Or. en

Justificação

Mais do que indicar os passos de renegociação ou denúncia necessários numa decisão de 
retirada de autorização, as consultas baseadas no parecer fundamentado da Comissão devem 
resultar directamente numa decisão que autorize o Estado-Membro a iniciar renegociações, 
conforme requerido pela Comissão.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Nos casos em que as consultas referidas 
no n.º 2 não permitam obter nenhum 
resultado, a Comissão pode retirar a 
autorização para o acordo em causa. A 
decisão de retirada da autorização é 
adoptada pela Comissão em conformidade 
com o procedimento referido no artigo 
15.º, n.º 2. Esta decisão inclui a obrigação 
para o Estado-Membro de tomar medidas 

3. Nos casos em que as consultas referidas 
no n.º 2 não permitam obter nenhum 
resultado ou se o Estado-Membro não der 
os passos necessários no período 
acordado nas consultas, a Comissão pode 
retirar a autorização para o acordo em 
causa prevista no artigo 3.º. A decisão de 
retirada da autorização é adoptada pela 
Comissão em conformidade com o 
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adequadas e, se for caso disso, rescindir o 
acordo em causa.

procedimento referido no artigo 15.º, n.º 2. 

Or. en

Justificação

É fundamental que o mecanismo de retirada esclareça que o ónus da litigância transita da 
Comissão para os Estados-Membros, que devem impugnar qualquer decisão da Comissão de 
retirada nos termos do artigo 263.º do TFUE. Nestas circunstâncias, afigura-se útil prever 
um prazo para o Estado-Membro dar os passos necessários após as consultas; de outra 
forma, dado que as consultas não fracassaram, a Comissão poderá ser obrigada a dar outros 
passos – em vez de forçar o Estado-Membro a agir.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

  3-A. A Comissão pode igualmente retirar 
a autorização para acordos com um país 
terceiro se o Conselho, no prazo de um 
ano a contar da apresentação de uma 
recomendação pela Comissão nos termos 
do artigo 218.º, n.º 3, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, não 
tiver tomado uma decisão relativa à 
autorização para iniciar com o país 
terceiro em causa negociações de um 
acordo redundante, total ou parcialmente, 
em relação aos acordos celebrados pelos 
Estados-Membros.
A decisão de retirada da autorização é 
adoptada pela Comissão em conformidade 
com o procedimento referido no artigo 
15.º, n.º 2.

Or. en

Justificação
Este fundamento para a retirada, que é necessário para assegurar que a União pode 
efectivamente exercer a sua competência exclusiva e desenvolver as suas políticas de 
investimento, deve ser tratado separadamente, porquanto não implica consultas com os 
Estados-Membros sobre os respectivos acordos, mas a interacção da Comissão com o 
Conselho.



PE452.807v01-00 18/27 PR\839319PT.doc

PT

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

Desde que estejam preenchidas as 
condições estabelecidas nos artigos 8.º a 
12.º, qualquer Estado-Membro é autorizado 
a iniciar negociações para alterar um 
acordo existente ou celebrar um novo 
acordo no domínio do investimento com 
um país terceiro.

Desde que estejam preenchidas as 
condições estabelecidas nos artigos 8.º a 
12.º, qualquer Estado-Membro é autorizado 
a iniciar negociações para alterar um 
acordo existente ou celebrar um novo 
acordo no domínio do investimento com 
um país terceiro, por um período inicial de 
oito anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

Sem prazo, o regulamento permitiria a emergência de regimes de investimento paralelos e 
potencialmente incompatíveis, aumentando, deste modo, a incerteza. Embora seja necessário 
um período de transição suficientemente longo, a manutenção de uma dualidade na política 
de investimento por período indeterminado seria contrária a uma aplicação efectiva do 
artigo 207.º, n.º 1, do TFUE, em que se afirma claramente que a política de investimento é da 
competência da União.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alíneas a) – c)

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão autoriza o início das 
negociações oficiais, excepto nos casos em 
que considere que tal poderá:

1. A Comissão autoriza o início das 
negociações oficiais, excepto nos casos em 
que considere que tal poderá ser 
incompatível com a legislação ou as 
políticas da União, como especificado no 
artigo 5.º, n.º 1.

a) ser contrário à legislação da União, 
noutros aspectos que não as 
incompatibilidades decorrentes da 
repartição de competências entre a União 
e os seus Estados-Membros, ou



PR\839319PT.doc 19/27 PE452.807v01-00

PT

b) não prejudica os objectivos das 
negociações em curso ou próximas entre 
a União e o país terceiro em causa, ou 
c) representem um obstáculo para o 
desenvolvimento e a aplicação das 
políticas de investimento da União, em 
particular para a política comercial 
comum. 

Or. en

Justificação

Pretende-se harmonizar o artigo 9.º com a redacção proposta para o artigo 6.º, n.º 1. A 
referência ao artigo 5.º, n.º 1, deve igualmente solucionar a questão de saber se o 
fundamento de “redundância em relação a um acordo da União” é aplicável e evitar a longa 
especificação das bases para a determinação das políticas da União.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3 – alíneas a) – d)

Texto da Comissão Alteração

3. Após a notificação, a Comissão verifica 
se o acordo negociado:

3. Após a notificação, a Comissão verifica 
se o acordo negociado:

a) não contraria a legislação da União, 
noutros aspectos que não as 
incompatibilidades que decorrem da 
repartição de competências entre a União 
e os seus Estados-Membros, ou

a) está em conflito com a legislação ou as 
políticas da União, como especificado no 
artigo 5.º, n.º 1, ou

b) não prejudica os objectivos das 
negociações em curso ou próximas entre 
a União e o país terceiro em causa, ou 
c) não representa um obstáculo para o 
desenvolvimento e a aplicação das 
políticas de investimento da União, em 
particular para a política comercial 
comum, ou
d) não prejudica o requisito previsto no 
artigo 9.º, n.º 2, quando aplicável. 

d) não prejudica o requisito previsto no 
artigo 9.º, n.º 2, quando aplicável.  

Or. en
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Justificação

Pretende-se harmonizar o artigo 11.º com a redacção proposta para o artigo 6.º, n.º 1 e o 
artigo 9.º, n.º 1. A referência ao artigo 5.º, n.º 1, deve igualmente solucionar a questão de 
saber se o fundamento de “redundância em relação a um acordo da União” é aplicável e 
evitar a longa especificação das bases para a determinação das políticas da União.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

  7-A. A Comissão apresenta, anualmente, 
ao Parlamento e ao Conselho um 
relatório sobre os acordos alterados e os 
novos acordos celebrados, bem como as 
autorizações retiradas relativas a acordos 
alterados ou celebrados, e publica uma 
lista dos acordos alterados e celebrados 
no Jornal Oficial da União Europeia.

Or. en

Justificação

Dado que a alteração de tratados bilaterais de investimento e a celebração de novos tratados 
pode criar obstáculos ao desenvolvimento e à aplicação da política de investimento da 
União, o Parlamento e a União devem ser regularmente informados pela Comissão acerca 
das suas actividades de autorização e de retirada de autorizações.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O mais tardar, cinco anos após a entrada 
em vigor do presente regulamento, a 
Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório sobre 
a aplicação do presente capítulo, 
analisando a necessidade de prorrogar a 
sua aplicação.

1. O mais tardar, quatro anos após a 
entrada em vigor do presente regulamento, 
a Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório sobre 
a aplicação do presente capítulo, 
analisando a necessidade de prorrogar a 
sua aplicação.
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Or. en

Justificação

Ajustar os prazos intercalares à proposta introdução de um prazo para o presente 
regulamento.

Alteração 26

Proposta de regulamento
 Artigo 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

CAPÍTULO III–A
Termo de vigência do regulamento

Artigo 12.º-A
1. O presente regulamento caduca 
decorridos oito anos a contar da data da 
sua entrada em vigor. Nessa data, todos os 
acordos bilaterais de Estados-Membros 
com países terceiros em vigor deverão ser 
substituídos por um acordo de 
investimento da União.

   2. O mais tardar, seis anos após a data de 
entrada em vigor do presente 
regulamento, a Comissão apresentará ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório sobre os progressos alcançados 
no que respeita à substituição dos acordos 
bilaterais de Estados-Membros com países 
terceiros por um acordo de investimento 
da União. No caso de o relatório 
recomendar a prorrogação da aplicação 
do regulamento, essa prorrogação não 
deve ser por um período superior a cinco 
anos e o relatório deve ser acompanhado 
de uma proposta legislativa adequada.

Or. en

Justificação

Sem prazo, o regulamento permitiria a emergência de regimes de investimento paralelos e 
potencialmente incompatíveis, aumentando, deste modo, a incerteza jurídica. Embora seja 
necessário um período de transição suficientemente longo, a manutenção de uma dualidade 
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na política de investimento por período indeterminado seria contrária a uma aplicação 
efectiva do artigo 207.º, n.º 1, do TFUE, em que se afirma claramente que a política de 
investimento é da competência da União.

Alteração 27

Proposta de regulamento
 Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No que diz respeito a todos os acordos 
abrangidos pelo presente regulamento, o 
Estado-Membro em causa tem de 
comunicar à Comissão sem atrasos 
indevidos todas as reuniões realizadas no 
quadro das negociações. Serão transmitidas 
à Comissão a ordem de trabalhos e todas as 
informações pertinentes que permitam 
compreender os tópicos em análise. A 
Comissão pode solicitar informações 
adicionais ao Estado-Membro em causa. 
Sempre que uma questão debatida possa 
afectar a aplicação das políticas de 
investimento da União, em particular a 
política comercial comum, a Comissão 
pode solicitar ao Estado-Membro em causa 
que adopte uma determinada posição.

1. No que diz respeito a todos os acordos 
abrangidos pelo presente regulamento, o 
Estado-Membro em causa tem de 
comunicar à Comissão sem atrasos 
indevidos todas as reuniões realizadas no 
quadro das negociações. Serão transmitidas 
à Comissão a ordem de trabalhos e todas as 
informações pertinentes que permitam 
compreender os tópicos em análise. A 
Comissão pode solicitar informações 
adicionais ao Estado-Membro em causa. 
Sempre que uma questão debatida possa 
afectar a aplicação das políticas de 
investimento da União, conforme 
especificado em mandatos individuais ou 
gerais para iniciar ou concluir 
negociações com países terceiros ou 
noutros actos ou práticas concertadas das 
instituições da União no domínio da 
política comercial comum, e conforme 
decorre dos princípios gerais enunciados 
nos Tratados, nomeadamente no artigo 
3.º, n.º 5 e no artigo 6.º, n.º 1, do Tratado 
da União Europeia e no Título II da Parte 
I do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, a Comissão pode solicitar 
ao Estado-Membro em causa que adopte 
uma determinada posição.

Or. en

Justificação
A necessidade de estar em condições de definir as políticas de investimento emergentes da 
União sugere a necessidade de especificidade, que deve basear-se em manifestações tangíveis 
dessa política no domínio da política comercial comum, bem como nos princípios 
fundamentais que regem o exercício das competências da União.
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Alteração 28

Proposta de regulamento
 Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No que diz respeito a todos os acordos 
abrangidos pelo presente regulamento, o 
Estado-Membro em causa tem de informar 
a Comissão sem atrasos indevidos sobre 
quaisquer medidas específicas que sejam 
incoerentes com o acordo. O Estado-
Membro informa imediatamente a 
Comissão sobre todos os pedidos de 
resolução de litígios que lhe sejam 
dirigidos no âmbito de um acordo e logo 
que tenha conhecimento dos pedidos. O 
Estado-Membro e a Comissão cooperam 
plenamente e adoptam todas as medidas 
necessárias para assegurar uma defesa 
eficaz, incluindo, quando apropriado, a 
possibilidade de a Comissão participar no 
processo de negociação.

2. No que diz respeito a todos os acordos 
abrangidos pelo presente regulamento, o 
Estado-Membro em causa tem de informar 
a Comissão sem atrasos indevidos sobre 
quaisquer medidas específicas que sejam 
incoerentes com o acordo. O Estado-
Membro informa imediatamente a 
Comissão sobre todos os pedidos de 
resolução de litígios que lhe sejam 
dirigidos no âmbito de um acordo e logo 
que tenha conhecimento dos pedidos. O 
Estado-Membro e a Comissão cooperam 
plenamente e adoptam todas as medidas 
necessárias para assegurar a participação 
mais ampla possível da Comissão no 
processo de negociação. 

Or. en

Justificação
Numa área sensível como a legislação em matéria de protecção dos investimentos, que é 
aplicada e interpretada por tribunais arbitrais internacionais cujas decisões predeterminam, 
potencialmente, o desenvolvimento e a aplicação das políticas de investimento da União, é 
importante que a Comissão possa participar plenamente em eventuais litígios que envolvam 
Estados-Membros.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 14

Texto da Comissão Alteração

Ao notificar à Comissão as negociações e 
seus resultados em conformidade com os 
artigos 8.º e 11.º, os Estados-Membros 
podem solicitar que as informações 
fornecidas sejam consideradas 
confidenciais e indicar se podem ser 
divulgadas aos restantes Estados-

Ao notificar à Comissão as negociações e 
seus resultados em conformidade com os 
artigos 8.º e 11.º, os Estados-Membros 
podem solicitar confidencialidade, em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 1049/2001 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 30 de Maio de 2001, 
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Membros. relativo ao acesso do público aos 
documentos do Parlamento Europeu, do 
Conselho e da Comissão1.
__________
1 JO L 145, 31.5.2001, p. 43. 

Or. en

Justificação

Dado que a alteração de tratados bilaterais de investimento em vigor e a celebração de novos 
pode criar obstáculos ao desenvolvimento e à aplicação da política de investimento da 
União, os pedidos de confidencialidade devem ser tratados em conformidade com os 
regulamentos em vigor para as instituições da União.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O relator congratula-se com a aplicação do artigo 207.º, n.º 1, do TFUE, que prevê a 
competência exclusiva da UE em matéria de investimento directo estrangeiro, no quadro da 
política comercial comum, que constitui o âmbito de aplicação do regulamento proposto. 
Num mundo de transferências globalizadas de bens e de capitais, e como consequência lógica 
da política comercial comum da União, também a política de investimento dos 
Estados-Membros deve ser coordenada e decidida ao nível da União. Isto significa que o 
actual sistema, que se traduz numa miríade de tratados bilaterais de investimento (TBI) 
redundantes e, por vezes, contraditórios dos Estados-Membros, deve ser substituído – num 
período de tempo razoável – por um novo quadro de tratados de investimento modernos da 
UE, coerentes com os seus objectivos políticos transversais.

Atento o carácter arriscado e de longo alcance do investimento directo estrangeiro, deve 
considerar-se que uma importante missão do regulamento consiste em assegurar um alto grau 
de segurança jurídica durante o período de transição. A este propósito, o relator apoia 
firmemente a abordagem de coexistência do projecto de regulamento da Comissão. É sem 
dúvida essencial que, através de um processo de autorização, os TBI existentes dos 
Estados-Membros continuem a vigorar e que, em condições claras, os Estados-Membros 
sejam autorizados a renegociar TBI existentes, a concluir os que se encontram pendentes e a 
negociar novos. É igualmente essencial que, com um período de coexistência, a autorização 
dos TBI existentes ou negociados pelos Estados-Membros não obviem à emergência de uma 
política de investimento à escala da União e à celebração de tratados internacionais de 
investimento da UE com determinados países terceiros e gerais. É, pois, necessário apoiar o 
facto de o regulamento conferir à Comissão a prerrogativa de retirar autorizações, solicitar aos 
Estados-Membros a negociação ou a denúncia de um TBI e aprovar os novos TBI.

Contudo, a segurança jurídica continuará a ser relativa enquanto a transição do regime de 
protecção dos investimentos não for concluída e os TBI em vigor dos Estados-Membros não 
forem validados à luz do direito público internacional. O relator pretende clarificar a 
segurança jurídica nas condições de um necessário período de transição, através de dois 
conjuntos de alterações:

1) Introdução de um prazo para a transição

O Parlamento deve insistir para que o regulamento estabeleça um prazo para a transição. Sem 
prazo, o regulamento permitiria a emergência de regimes de investimento paralelos e 
potencialmente incompatíveis, aumentando, deste modo, a incerteza jurídica. Embora seja 
certamente necessário um período de transição suficientemente longo, a manutenção de uma 
dualidade por período indeterminado na política de investimento da UE é inaceitável para o 
Parlamento, uma vez que o artigo 207.º, n.º 1, do TFUE, afirma claramente que a política de 
investimento é da competência da União. Neste sentido, um período alargado de não 
aplicação do Tratado pode igualmente ser questionado, porquanto agrava a incerteza jurídica.

As disposições em matéria de revisão dos artigos 5.º e 12.º do projecto de regulamento – o 
mais tardar cinco anos após a entrada em vigor do regulamento, a Comissão avaliará a 
necessidade de manutenção da possibilidade de os Estados-Membros renegociarem TBI ou 



PE452.807v01-00 26/27 PR\839319PT.doc

PT

celebrarem novos – não são satisfatórias. O Parlamento deve deixar claro que considera a 
coexistência de TBI com a emergência de tratados internacionais de investimento da UE uma 
excepção, temporariamente justificada pela necessidade de assegurar a continuidade da 
segurança jurídica.

2) Clarificar as condições de retirada de autorização

O projecto de regulamento sugere uma distinção entre três ordens de razões para retirar uma 
autorização para um TBI. 

Nomeadamente, a distinção entre “a existência de um conflito com a legislação da União” 
(alínea a)) e a “redundância, parcial ou total, em relação a um acordo vigente da União com o 
mesmo país terceiro, e se essa redundância não é mencionada especificamente neste último” 
(alínea b)) agrava, desnecessariamente a incerteza. Sugere que um futuro acordo da UE com 
um país terceiro não poderá resolver a redundância ou permitir regimes paralelos, que não 
devem ser aceites por uma questão de princípio. Além disso, esta distinção é redundante na 
medida em que os acordos vigentes da UE com países terceiros fazem parte da legislação da 
União e qualquer tratado bilateral de investimento notificado ao abrigo do artigo 2.º é 
automaticamente autorizado nos termos do artigo 3.º, pelo que não é incompatível com a 
repartição de competências.

O relator sugere que estas duas categorias sejam agrupadas, com uma clara referência a 
conflitos com a legislação da União.

Por outro lado, o projecto de regulamento não esclarece, na terceira categoria de razões para 
retirar uma autorização para um TBI (alínea c)), aquilo que pode “representa[r] um obstáculo 
para o desenvolvimento e a aplicação das políticas de investimento da União”. Na medida 
em que remete para uma política que ainda está a ser definida, esta disposição agrava a 
incerteza.

O relator sugere que os futuros mandatos para negociações com países terceiros no domínio 
do investimento sejam submetidos à Comissão e aos princípios de coerência fundamentais 
consagrados no Tratado de Lisboa, nomeadamente no artigo 3.º, n.º 5, e no artigo 6.º, n.º 1, do 
TUE e no Título II da Parte I do TFUE.

No contexto no desenvolvimento da nova política de investimento da UE, o relator sugere 
ainda que, no caso de renegociação dos TBI vigentes ou de negociação de novos TBI, seja 
imposta aos Estados-Membros a obrigação de prever um mecanismo de resolução de litígios 
que garanta que a Comissão é autorizada a participar nos processos, pelo menos na qualidade 
de amicus curiae, e que os requisitos de confidencialidade são levantados para que a 
Comissão possa intervir nessa qualidade. Este deve ser considerado um elemento 
indispensável da nova política de investimento da UE e da transição para essa política. 

Relativamente às práticas estabelecidas no âmbito do Acordo de Comércio Livre da América 
do Norte (ACLAN), é do conhecimento geral que a falta de transparência dos mecanismos de 
resolução de litígios previstos na maior parte dos TBI vigentes dos Estados-Membros da 
União seria por si só incompatível com o direito da União. Esta é, por conseguinte, uma 
dimensão que os Estados-Membros devem ter em conta na negociação de novos TBI. A este 
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propósito, o relator sugere a inclusão de uma referência ao Regulamento (CE) n.º 1049/2001 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de Maio de 2001, relativo ao acesso do público 
aos documentos do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão.


