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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 no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato 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 correção ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos 
visados.

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

sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à criação de 
um mecanismo de intercâmbio de informações sobre acordos intergovernamentais entre 
Estados-Membros e países terceiros no domínio da energia
(COM(2011)0540 – C7-0235/2011 – 2011/0238(COD))

(Processo legislativo ordinário:  primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2011)0540),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 294.º e o artigo 194.° do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão 
(C7-0235/2011),

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

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu1,

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões2,

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

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e os 
pareceres da Comissão dos Assuntos Externos e da Comissão do Comércio Internacional 
(A7-0000/2011),

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 um outro texto;

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

Alteração 1
Proposta de decisão
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Para o bom funcionamento do mercado 
interno da energia, é necessário que a 

(3) Para o bom funcionamento do mercado 
interno da energia, é necessário que a 

                                               
1 JO C …, p… .
2 JO C …, p… .
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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.

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 e 
desvantajosa 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.

Or. en

Alteração 2
Proposta de decisão
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O novo mecanismo de intercâmbio de 
informações deve abranger apenas os 
acordos intergovernamentais passíveis de
ter um impacto no mercado interno da 
energia ou na segurança do 
aprovisionamento energético, uma vez que 
estas duas questões estão intrinsecamente 
ligadas. Deve, nomeadamente, abranger 
todos os acordos intergovernamentais que 
tenham impacto no fornecimento de gás, 
petróleo ou eletricidade através de 
infraestruturas fixas ou que tenham 
impacto na quantidade de energia 
importada para a União a partir de países 
terceiros.

(4) O novo mecanismo de intercâmbio de 
informações deve abranger apenas os 
acordos intergovernamentais que tenham
um impacto no mercado interno da energia 
ou na segurança do aprovisionamento 
energético, uma vez que estas duas 
questões estão intrinsecamente ligadas. 
Deve, nomeadamente, abranger todos os 
acordos intergovernamentais que tenham 
impacto no fornecimento de gás, petróleo 
ou eletricidade através de infraestruturas 
fixas ou que tenham impacto na quantidade 
de energia importada para a União a partir 
de países terceiros.

Or. en
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Alteração 3
Proposta de decisão
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) À luz do primado do Direito da UE e 
do princípio da cooperação leal entre os 
Estados-Membros e a União, consagrado 
no artigo 4.º, n.º 3, do Tratado da União 
Europeia, e tendo em conta o disposto no 
artigo 351.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, a 
Comissão deverá avaliar a 
compatibilidade entre os acordos 
intergovernamentais existentes ainda não 
notificadas e o Direito da União. Em caso 
de incompatibilidade, os Estados-
-Membros devem tomar todas as medidas 
necessárias para encontrar uma solução 
proporcionada e para eliminar a 
incompatibilidade identificada.

Or. en

Justificação

O primado do Direito da União e o princípio da cooperação leal entre os Estados-Membros e 
a UE pressupõem que se avalie e, se necessário, se determine a compatibilidade entre os 
acordos intergovernamentais que afetem áreas de competências partilhadas entre a União e 
os Estados-Membros. Este facto garante a segurança jurídica dos acordos comerciais a 
longo prazo e as decisões dos investidores assentes nos atuais AIG.

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 assinatura 
do mesmo.

(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 assinatura 
do mesmo. Nos casos em que a avaliação 
identifique a existência de 
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incompatibilidade com o Direito da 
União, a Comissão deve emitir um 
parecer, especificando a 
incompatibilidade identificada e fazendo 
recomendações para a eliminar. Os 
Estados-Membros devem tomar estas 
recomendações na devida conta, se 
necessário, renegociando o acordo. Caso 
a Comissão entenda que as 
recomendações não foram tidas na devida 
conta e se persistirem dúvidas sobre a 
compatibilidade do acordo 
intergovernamental com o Direito da 
União, a Comissão deve dar início a um 
processo por infração.

Or. en

Justificação

A atual proposta carece de uma indicação clara sobre o modo como se deve reagir, caso a 
avaliação «ex ante» identifique a existência de incompatibilidades com o Direito 
comunitário. A fim de reforçar a segurança jurídica e fornecer um quadro regulamentar 
inequívoco, a Comissão deve prestar apoio sobre a forma de remediar essa situação, devendo 
os Estados-Membros ter em conta o parecer da Comissão Europeia.

Alteração 5
Proposta de decisão
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) O permanente intercâmbio de 
informações sobre acordos 
intergovernamentais a nível da União 
deveria permitir o desenvolvimento de 
melhores práticas. Com base nessas 
melhores práticas, a Comissão deve 
recomendar a utilização de cláusulas-tipo 
nos acordos intergovernamentais entre 
Estados-Membros e países terceiros. A 
utilização das referidas cláusulas-tipo não 
vinculativas deveria evitar conflitos dos 
acordos intergovernamentais com o direito 
da União.

(13) O permanente intercâmbio de 
informações sobre acordos 
intergovernamentais a nível da União 
deveria permitir o desenvolvimento de 
melhores práticas. Com base nessas 
melhores práticas, a Comissão deve 
recomendar a utilização de cláusulas-tipo 
não vinculativas nos acordos 
intergovernamentais entre Estados-
Membros e países terceiros. A utilização 
das referidas cláusulas-tipo não 
vinculativas deveria evitar conflitos dos 
acordos intergovernamentais com o direito 
da União.
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Or. en

Justificação

Cabe aos Estados-Membros saber se terão ou não em conta a recomendação da Comissão. 
Não obstante, as partes envolvidas no acordo intergovernamental e as empresas devem estar 
cientes das consequências.

Alteração 6
Proposta de decisão
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Um melhor conhecimento mútuo dos 
acordos intergovernamentais em vigor e 
novos deveria permitir uma melhor 
coordenação no domínio da energia entre 
os próprios Estados-Membros e entre os 
Estados-Membros e a Comissão. Essa 
melhor coordenação deveria permitir aos 
Estados-Membros beneficiar plenamente 
do peso político e económico da União.

(14) Um melhor conhecimento mútuo dos 
acordos intergovernamentais em vigor e 
novos deveria permitir uma melhor 
coordenação no domínio da energia entre 
os próprios Estados-Membros e entre os 
Estados-Membros e a Comissão. Essa 
melhor coordenação deveria permitir aos 
Estados-Membros beneficiar plenamente 
do peso político e económico da União e 
permitir que a Comissão propusesse 
soluções para os problemas identificados 
no acordo intergovernamental.

Or. en

Justificação

É a Comissão a entidade que dispõe do quadro mais completo da situação em matéria de 
acordos intergovernamentais no domínio da energia. Deverá ser ela, por conseguinte, a 
entidade que deverá ser capaz de propor soluções para os problemas identificados, as quais 
deverão ter em linha de conta o mais amplo conjunto de circunstâncias que for possível.

Alteração 7
Proposta de decisão
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) A Comissão deve avaliar se a 
Decisão proporciona um quadro 
suficiente e eficaz, o mais tardar, quatro 
anos após a respetiva entrada em vigor, a 
fim de assegurar a plena conformidade 
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dos acordos intergovernamentais com o 
Direito da União e um elevado nível de 
coordenação entre os Estados-Membros 
no que respeita aos acordos 
intergovernamentais. Se essa avaliação se 
aperceber de quaisquer deficiências no 
quadro regulamentar, a Comissão deverá 
apresentar uma proposta legislativa para 
fazer face a tais deficiências.

Or. en

Justificação

A proposta não estipula o que é que se deve fazer, se a avaliação concluir que o instrumento 
não logra atingir o seu objetivo. Deve ser conferido à Comissão um mandato e um dever 
inequívocos para a correção de situações dessa índole e para tomar todas as medidas 
jurídicas adequadas, revendo a Decisão ou propondo um instrumento complementar.

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 no 
domínio da energia.

Or. en

Justificação

Por uma questão de clareza, há que especificar o tipo de acordos abrangidos pelo âmbito da 
presente Decisão.

Alteração 9
Proposta de decisão
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Não são abrangidos pela presente 
decisão os acordos intergovernamentais 

2. A presente decisão não se aplica aos
acordos intergovernamentais que já se 
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que já se encontram totalmente sujeitos a 
outros procedimentos de notificação 
específicos ao abrigo do direito da União, 
exceto no caso de acordos 
intergovernamentais que serão 
apresentados à Comissão em 
conformidade com o estabelecido no artigo 
13.º, n.º 6, do Regulamento (UE) 
n.º 994/2010.

encontram totalmente sujeitos a outros 
procedimentos de notificação específicos 
ao abrigo do direito da União, exceto no 
caso de acordos intergovernamentais que 
serão comunicados à Comissão em 
conformidade com o estabelecido no artigo 
13.º, n.º 6, do Regulamento (UE) 
n.º 994/2010.

Or. en

Alteração 10
Proposta de decisão
Artigo 2 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) «Acordo intergovernamental», qualquer 
acordo juridicamente vinculativo entre 
Estados-Membros e países terceiros que 
seja suscetível de ter um impacto no 
funcionamento do mercado interno da 
energia ou na segurança do 
aprovisionamento energético da União;

(1) «Acordo intergovernamental», qualquer 
acordo juridicamente vinculativo entre 
Estados-Membros e países terceiros que 
tenha um impacto no funcionamento do 
mercado interno da energia ou na
segurança do aprovisionamento energético 
da União;

Or. en

Alteração 11
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 
em vigor da presente decisão. A Comissão 

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 
em vigor da presente decisão. No prazo de 
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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.

6 meses após a apresentação dos acordos 
intergovernamentais na íntegra, incluindo 
os seus anexos e outros textos neles 
explicitamente referidos, bem como a 
totalidade das correspondentes alterações, 
a Comissão deve avaliar a respetiva 
compatibilidade com o Direito da União, 
nomeadamente com o Direito da UE nos 
domínios da concorrência e do mercado 
interno da energia. Se o acordo 
intergovernamental apresentado não for 
compatível com o Direito da União, o 
Estado-Membro em causa tomará todas 
as medidas destinadas a eliminar a 
incompatibilidade que tiver sido 
identificada. A Comissão deve 
disponibilizar a todos os outros Estados-
-Membros o acesso aos documentos 
recebidos, em formato eletrónico, mas não 
deve revelar informações que tenham sido 
qualificadas  como confidenciais pelo 
Estado-Membro respetivo.

Or. en

Justificação

O primado do Direito da União e o princípio da cooperação leal entre os Estados-Membros e 
a UE pressupõem que se avalie e, se necessário, se determine a compatibilidade entre os 
acordos intergovernamentais que afetem áreas de competências partilhadas entre a União e 
os Estados-Membros. Este facto garante a segurança jurídica dos acordos comerciais a 
longo prazo e as decisões dos investidores assentes nos atuais AIG.

Alteração 12
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 

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, 
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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 
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.

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. O Estado-Membro 
em causa deve manter a Comissão 
regularmente informada das negociações 
em curso. Caso a Comissão ou o Estado-
Membro o solicitem, a Comissão 
participará nas negociações na qualidade 
de observador e prestará aconselhamento 
jurídico ao Estado-Membro envolvido nas 
negociações sobre o modo de evitar 
quaisquer incompatibilidades entre o 
acordo intergovernamental negociado e o 
Direito da União.

Or. en

Justificação

A fim de reforçar a segurança jurídica, o instrumento deve estipular um prazo preciso, que os 
Estados-Membros deverão respeitar, para transmitirem à Comissão o seu propósito de abrir 
um processo negocial. Se se verificar a existência de um pedido de determinado Estado-
-Membro ou da Comissão para participarem na qualidade de observadores, no caso da 
Comissão não deve ser dada a opção de participar ou não participar.

Alteração 13
Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. 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 à data de entrada em 
vigor da presente Decisão e que cumpram 
os requisitos do presente artigo, devem ser 
considerados notificados para efeitos da 
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presente Decisão. Uma notificação 
apresentada nos termos da presente 
Decisão deve ser considerada como tendo 
cumprido a obrigação de notificação 
estabelecida no artigo 13.º, n.º 6, do 
Regulamento (UE) n.º 994/2010.

Or. en

Justificação

O artigo 13.º, n.º 6, do Regulamento n.º 994/2010 já obriga a que se informe a Comissão 
sobre os contratos de aprovisionamento de gás. Para evitar a duplicação de notificações, 
haverá que especificar na presente Decisão que os Estados-Membros cumprirão o dever 
constante naquele Regulamento, ao apresentarem os acordos intergovernamentais ao abrigo 
do disposto nesta Decisão.

Alteração 14
Proposta de decisão
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4º Suprimido
Assistência da Comissão

Quando um Estado-Membro informa a 
Comissão, nos termos do artigo 3.º, n.º 2, 
da sua intenção de iniciar negociações 
para a alteração de um acordo 
intergovernamental em vigor ou para a 
conclusão de um novo acordo 
intergovernamental, o Estado-Membro 
pode solicitar a assistência da Comissão 
nas negociações com o país terceiro.

Or. en

Justificação

O conteúdo do presente artigo já se encontra abrangido pela alteração 12.

Alteração 15
Proposta de decisão
Artigo 5
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Texto da Comissão Alteração

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. O mais cedo possível e, o mais tardar, 
duas semanas após o encerramento das 
negociações, o Estado-Membro em causa 
notifica à Comissão o encerramento das 
negociações e apresenta, para apreciação, 
o projeto de acordo intergovernamental 
negociado, mas ainda não assinado, 
incluindo os seus anexos e outros textos 
neles explicitamente referidos. Por sua 
própria iniciativa ou a pedido do Estado-
-Membro que negociou o acordo 
intergovernamental, a Comissão 
comunicará a esse Estado-Membro, no 
prazo máximo de dois meses após ter sido 
informada do encerramento das 
negociações, qualquer dúvidas sobre a 
compatibilidade do acordo negociado, bem 
como dos seus anexos e outros textos 
neles explicitamente referidos, com o 
direito da União, designadamente, com o 
Direito da UE nos domínios da 
concorrência e do mercado interno da 
energia. O Estado-Membro em causa deve 
abster-se de assinar o acordo por um 
período de dois meses a contar da data de 
apresentação do acordo 
intergovernamental. Na ausência de 
resposta da Comissão no período em 
causa, considera-se que a Comissão não 
colocou objeções. O Estado-Membro 
deverá adiar a assinatura de um acordo 
intergovernamental por um período de 
mais dois meses, caso receba uma 
resposta da Comissão, segundo a qual o 
acordo negociado, mas ainda não 
assinado, é incompatível com o Direito da 
União. No decurso desses dois meses, a 
Comissão procederá à emissão de um 
parecer jurídico.
2. Sempre que o parecer jurídico 
identifique uma incompatibilidade entre o 
acordo negociado e o Direito da União, a 
Comissão deverá especificar essa 
incompatibilidade e fará recomendações 
sobre o modo de eliminar tal 
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incompatibilidade.
3. Os Estados-Membros devem tomar 
estas recomendações na devida conta, se 
necessário, renegociando o acordo. Se as 
recomendações não forem tidas em conta 
e se persistirem dúvidas quanto à 
compatibilidade do acordo 
intergovernamental assinado com o 
Direito da União, a Comissão deve 
ponderar a interposição de um processo 
por infração.

Or. en

Justificação

Um controlo de compatibilidade obrigatório em duas fases efetuado «ex ante» pode servir de 
alerta precoce para os Estados-Membros e, assim, evitar a complexa renegociação de um 
acordo intergovernamental. Deverão ser explicitadas as consequências de cada passo do 
mecanismo de controlo, o que implica a necessidade de a Comissão propor soluções, a 
obrigação de o Estado-Membro ter em conta a recomendação da Comissão e, em último 
recurso, a interposição de um processo por infração.

Alteração 16
Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Identificar problemas comuns em 
relação a acordos intergovernamentais e 
estudar ações adequadas para tratar esses 
problemas;

(b) Identificar problemas comuns em 
relação a acordos intergovernamentais e 
propor soluções para esses problemas;

Or. en

Justificação

A Comissão deverá propor as soluções que entenda ser necessárias para eliminar os 
problemas que sejam identificados nos acordos intergovernamentais.

Alteração 17
Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 1 – alínea c)
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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 e em 
consulta com os Estados-Membros, 
elaborar cláusulas-tipo não vinculativas,
cuja utilização garantiria a plena 
conformidade de futuros acordos 
intergovernamentais com a legislação da 
UE em matéria de energia.

Or. en

Alteração 18
Proposta de decisão
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

Ao fornecer informações à Comissão em 
conformidade com o disposto no artigo 3.º, 
o Estado-Membro pode indicar se alguma 
parte das informações, em especial 
informações comerciais, deve ser 
considerada confidencial e se a informação 
fornecida pode ser partilhada com outros 
Estados-Membros. A Comissão deve 
respeitar essas indicações. Os pedidos de 
confidencialidade não restringem o acesso 
da própria Comissão a informações 
confidenciais.

Ao fornecer informações à Comissão em 
conformidade com o disposto no artigo 3.º, 
o Estado-Membro pode indicar se alguma 
parte das informações, em especial 
informações comerciais, cuja revelação 
poderia revelar-se perniciosa para as 
atividades comerciais das partes 
envolvidas, deve ser considerada 
confidencial e se a informação fornecida 
pode ser partilhada com outros Estados-
-Membros. A Comissão deve respeitar 
essas indicações. Os pedidos de 
confidencialidade não restringem o acesso 
da própria Comissão a informações 
confidenciais.

Or. en

Justificação

Os acordos intergovernamentais no domínio de energia podem conter referências avulsas a 
contratos de índole comercial. Para proteger as empresas relativamente à revelação de 
informações sobre as suas atividades comerciais, haverá que especificar que tipo de 
informação poderá ser classificado como confidencial.
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Alteração 19
Proposta de decisão
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O relatório deve, em especial, avaliar se 
a decisão proporciona um quadro suficiente 
para assegurar a plena conformidade dos 
acordos intergovernamentais com o direito 
da União e um elevado nível de 
coordenação entre os Estados-Membros no 
que respeita aos acordos 
intergovernamentais.

2. O relatório deve, em especial, avaliar se 
a decisão proporciona um quadro suficiente 
e eficaz para assegurar a plena 
conformidade dos acordos 
intergovernamentais com o direito da 
União e um elevado nível de coordenação 
entre os Estados-Membros no que respeita 
aos acordos intergovernamentais. Caso a 
presente Decisão não garanta a total 
compatibilidade dos acordos 
intergovernamentais com o Direito da 
União e um elevado nível de coordenação 
entre os Estados-Membros no que respeita 
aos acordos intergovernamentais, a 
Comissão apresentará, se necessário, uma 
revisão ou uma proposta legislativa 
complementar, o mais tardar um ano após 
a apresentação deste relatório.

Or. en

Justificação

A proposta não estipula o que é que se deve fazer nos casos em que a avaliação chega à 
conclusão de que o instrumento não logra atingir o seu objetivo. Deve ser conferido à 
Comissão um mandato e um dever inequívocos para a correção de situações dessa índole e 
para tomar todas as medidas jurídicas adequadas, revendo a Decisão ou propondo um 
instrumento complementar.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A estabilidade e a segurança do aprovisionamento energético são importantes para promover 
um ambiente económico previsível para os cidadãos e para o setor industrial da União 
Europeia. A melhor maneira de garantir a fiabilidade do abastecimento energético reside no 
bom funcionamento do mercado interno da energia. A apresentação do terceiro pacote 
energético tem vindo a fomentar os esforços da UE no sentido de libertar o mercado deste 
setor. Muitos Estados-Membros separaram a geração do transporte de eletricidade, o que 
permitiu a entrada de novos participantes no mercado do aprovisionamento energético. O 
terceiro pacote energético eliminou barreiras à entrada no mercado da energia e aumentou 
significativamente a sua liquidez. Embora os segundo e terceiro pacotes energéticos ainda não 
tenham sido aplicados na íntegra, os resultados nos Estados-Membros em que ambos foram 
introduzidos são encorajadores. No entanto, há algumas vulnerabilidades externas que 
persistem  – a UE importa mais de 60% do gás e mais de 80% do petróleo que consome. 
Infelizmente, esta tendência no sentido do aumento das importações tem vindo a acentuar-se.

Após a crise no abastecimento de gás em 2009, muito tem sido feito para melhorar a 
segurança do aprovisionamento energético no mercado de energia da UE. A crise do gás pôs a 
descoberto as vulnerabilidades dos sistemas de fornecimento de energia da União Europeia. A 
rápida adoção do Regulamento n.º 994/2010 dotou a União de algumas ferramentas para lutar 
contra as interrupções futuras do fornecimento de gás. A crise do gás deu a conhecer 
estrangulamentos e deficiências no sistema da oferta de gás na UE, tendo já sido dados os 
primeiros passos para a sua remoção. No entanto, há desafios que persistem no tocante à 
salvaguarda de um abastecimento seguro a preços competitivos para os clientes europeus. 
Entre esses desafios, contam-se os acordos intergovernamentais celebrados entre os Estados-
-Membros e países terceiros no domínio da energia.

O Tratado da União Europeia consagra o princípio de a política energética da União consistir 
na garantia do funcionamento e da segurança do mercado da energia. De tempos a tempos, os 
Estados-Membros celebram contratos com países terceiros, que podem produzir efeitos sobre 
o bom funcionamento do mercado interno da energia. Embora, na maioria dos casos, os 
contratos de abastecimento de energia sejam celebrados entre entidades comerciais, existem 
algumas situações em que é solicitada a adoção da modalidade de assistência de um Estado-
-Membro sob a forma de acordo intergovernamental (AIG). Tais situações dizem respeito, 
fundamentalmente, ao desenvolvimento de infraestruturas de transporte de gás, que 
pressupõem a realização de grandes investimentos. É celebrado um AIG, para dar garantias de 
previsibilidade e estabilidade do quadro jurídico aos fornecedores de países terceiros. Não se 
pode excluir a hipótese de, por vezes, o objetivo do país terceiro consistir em vincular o 
Estado-Membro à garantia do contrato comercial, ou assegurar uma posição de monopólio no 
fornecimento de energia por meio de uma determinada infraestrutura.

Para evitar uma violação das regras do mercado interno no domínio da energia, é necessário 
que haja uma cooperação reforçada entre os Estados-Membros no que toca aos AIG no setor 
energético. As informações relativas a esses AIG devem ser partilhadas entre os Estados-
Membros, tendo a Comissão de estar a par dos contratos existentes e das negociações em 
curso. A Comissão pode facultar aos Estados-Membros os conhecimentos especializados e a 
coordenação dos esforços conjuntos tendentes à salvaguarda da observância das normas do 
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mercado interno pelos AIG. É por isso que é necessário que os AIG com países terceiros 
passíveis de desencadear um impacto sobre o mercado interno da energia sejam comunicados 
à Comissão Europeia para efeitos de avaliação. Para evitar a duplicação de notificações à 
Comissão, há que sublinhar que os AIG que já tenham sido transmitidos em conformidade 
com o disposto no Regulamento n.º 994/2010 não têm de ser comunicados novamente. O 
mesmo princípio deverá aplicar-se em sentido inverso.

Tal como a experiência demonstra, a participação da Comissão nas negociações com 
entidades terceiras pode ter um efeito positivo sobre o resultado das negociações. É por isso 
que o direito de participação da Comissão nas negociações tem de ser alargado.  A presença 
da Comissão contribuirá para garantir um resultado que esteja de acordo com as normas do 
mercado interno, proporcionando às empresas a segurança de que um contrato específico está 
de harmonia com a legislação da UE. As empresas precisam de ter a garantia de que o AIG 
não viola o Direito comunitário e que não ficarão sujeitos a um processo por infração, cujos 
resultados podem revelar-se dispendiosos para a empresa em causa. Um maior envolvimento 
da Comissão deve, assim, facilitar o cumprimento das normas do mercado interno da UE e, 
por essa via, aumentar a segurança jurídica dos participantes no mercado.

Cumpre assinalar que a observância das recomendações emitidas pela Comissão é da 
responsabilidade dos Estados-Membros. O objetivo desta legislação consiste em garantir uma 
maior transparência dos AIG celebrados pelos Estados-Membros no domínio da energia e em 
assegurar que os Estados-Membros se certifiquem da compatibilidade ou incompatibilidade 
do acordo com as normas do mercado interno. A Comissão terá de preparar cláusulas-tipo não 
vinculativas, a que os Estados-Membros serão incentivados a recorrer. Serão estas cláusulas 
que irão garantir que o AIG não viola o Direito da União Europeia.

A presente legislação não diz respeito a acordos entre entidades comerciais, exceto se fizerem 
parte de um AIG. Os acordos entre Estados não devem, em circunstâncias normais, envolver 
empresas, mas dada a natureza específica deste setor não se pode excluir a eventualidade de 
as empresas de energia integrarem um AIG. A proposta dá as garantias adequadas às 
empresas de que o seu dia-a-dia não será afetado por esta decisão. Além disso, e para afiançar 
que as informações de caráter comercial não serão comunicadas a outros Estados-Membros, 
haverá também que especificar o tipo de informação que pode ser classificado como 
confidencial. Este facto deverá constituir uma salvaguarda bastante para as empresas.

Quaisquer acordos que afetem uma área de competência partilhada entre a União e os 
Estados-Membros têm de estar em consonância com o Direito comunitário. Os Estados-
Membros são incentivados a tomar as medidas necessárias para eliminar as 
incompatibilidades identificadas nos AIG celebrados com países terceiros no domínio da 
energia. Trata-se de um passo necessário à salvaguarda do bom funcionamento e da segurança 
do mercado interno da energia na Europa.


