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PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão dos Assuntos Jurídicos
O Presidente

29.1.2010

Exmo. Senhor Deputado Herbert Reul
Presidente da
Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia
BRUXELAS

Assunto: Parecer sobre a base jurídica da proposta de regulamento do Conselho relativo 
à comunicação à Comissão de projectos de investimento nas infra-estruturas 
energéticas na Comunidade Europeia e que revoga o Regulamento (CE) n.º 
736/96 do Conselho (COM(2009)0361 – C7-0125/2009 – 2009/0106(CNS))

Senhor Deputado Reul,

Por cata de 12 de Janeiro de 2010, solicitou V.Exa. à Comissão dos Assuntos Jurídicos que, 
nos termos do n.º 2 do artigo 37.º, se pronunciasse sobre a validade da base jurídica da 
proposta da Comissão em epígrafe.

Considerando que a Comissão sugeriu1 que, após a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, as 
bases jurídicas fossem o artigo 337.º TFUE, em conjugação com o artigo 187.º Euratom (que 
correspondem exactamente às bases jurídicas propostas antes da entrada em vigor do Tratado 
de Lisboa, ou seja, o artigo 284.º TCE e o artigo 187.º Euratom), o relator da Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia, bem como outros deputados, apresentaram uma 
alteração tendo em vista utilizar a nova base jurídica proporcionada pelo Tratado de Lisboa, 
ou seja, o n.º 2 do artigo 194.º TFUE, em substituição do artigo 337.º TFUE.

A comissão procedeu à análise da questão supramencionada na sua reunião de 28 de Janeiro 
de 2010.

                                               
1 Na sua Comunicação intitulada "Consequências da entrada em vigor do Tratado de Lisboa sobre os 
procedimentos de tomada de decisão interinstitucionais em curso" (COM(2009) 665).
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Os artigos 337.º TFUE e 187.º Euratom são idênticos, apresentando o seguinte texto:

"Para o desempenho das funções que lhe são confiadas, a Comissão pode recolher 
todas as informações e proceder a todas as verificações necessárias, dentro dos 
limites e condições fixadas pelo Conselho, deliberando por maioria simples, nos 
termos dos Tratados."

Estes dois artigos1 foram utilizados como base jurídica do Regulamento n.º 736/96 do 
Conselho, de 22 de Abril de 1996, relativo à comunicação à Comissão dos projectos de 
investimento de interesse da comunidade nos sectores do petróleo, do gás natural e da 
electricidade2. A proposta do regulamento em apreço revogaria o regulamento citado, tendo 
em vista conseguir uma realização mais eficaz dos seus objectivos: efectivamente, na 
exposição de motivos, a Comissão afirma que o Regulamento n.º 736/96 "deixou de ser 
sistematicamente aplicado e já não contempla as mais recentes evoluções do sector da 
energia". Afigura-se, porém, que a proposta de regulamento é encarada como uma 
continuação do Regulamento n.º 736/96, uma vez que se propõe "rever e consolidar o sistema 
instituído" por aquele instrumento. Parece ter sido essa a razão que levou a Comissão a propor 
que seja mantida a mesma base jurídica.

O Tratado de Lisboa, actualmente em vigor, contém um título específico (Título XXI) sobre 
energia, cujo artigo 194.º dispõe o seguinte:

Artigo 194.º
1. No âmbito do estabelecimento ou do funcionamento do mercado interno e tendo em conta a 
exigência de preservação e melhoria do ambiente, a política da União no domínio da energia 
tem por objectivos, num espírito de solidariedade entre os Estados-Membros:

a) Assegurar o funcionamento do mercado da energia;
b) Assegurar a segurança do aprovisionamento energético da União;
c)Promover a eficiência energética e as economias de energia, bem como o 

desenvolvimento de energias novas e renováveis; e
d) Promover a interconexão das redes de energia.

2. Sem prejuízo da aplicação de outras disposições dos Tratados, o Parlamento Europeu e o 
Conselho, deliberando de acordo com o processo legislativo ordinário, estabelecem as 
medidas necessárias à realização dos objectivos a que se refere o n.º 1. Essas medidas são 
adoptadas após consulta ao Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões.

Não afectam o direito de os Estados-Membros determinarem as condições de exploração dos 
seus recursos energéticos, a sua escolha entre diferentes fontes energéticas e a estrutura 
geral do seu aprovisionamento energético, sem prejuízo da alínea c) do n.º 2 do artigo 192.º.

3. Em derrogação do n.º 2, o Conselho, deliberando de acordo com um processo legislativo 
especial, por unanimidade e após consulta ao Parlamento Europeu, estabelece as medidas 
referidas naquela disposição que tenham carácter essencialmente fiscal.

                                               
1 Na realidade, o artigo 284.º TCE encontrava-se numerado, à época, como artigo 213.º.
2 JO L 102, 25.4.1996, p. 1.
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A escolha do artigo 194.º como base jurídica do regulamento proposto poderia justificar-se, 
na medida em que esse instrumento visa a "comunicação à Comissão de projectos de 
investimento nas infra-estruturas energéticas".

Nos termos do ponto XVI do Anexo VII ao Regimento, as competências da Comissão dos 
Assuntos Jurídicos incluem a "interpretação e aplicação do direito da União, conformidade 
dos actos da União com o direito primário, nomeadamente a escolha das bases jurídicas ...".
Assim, para agir em conformidade com as suas competências quando consultada sobre uma 
questão de base jurídica, a comissão tem o dever de determinar a base jurídica adequada à luz 
dos Tratados, sem que a sua escolha se limite às bases propostas pela Comissão e pela 
comissão competente.

Neste caso, da leitura do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia decorre que 
poderiam igualmente ser aplicáveis as disposições contidas no Título XVI, sobre as redes 
transeuropeias. Efectivamente, o artigo 170.º dispõe que "a União contribuirá para a criação 
e o desenvolvimento de redes transeuropeias nos sectores das infra-estruturas dos 
transportes, das telecomunicações e da energia".

Por conseguinte, cabe à Comissão determinar sobre qual das três bases jurídicas deverá ser 
adoptado o regulamento proposto. Cada um dos três artigos em causa está em ligação com o 
regulamento proposto. O artigo 337.º1 diz respeito à recolha de informações pela Comissão
(neste caso, informações sobre projectos de investimento em infra-estruturas de energia). O 
artigo 194.º diz respeito à política no domínio da energia e o artigo 170.º, às 
infra-estruturas, em especial no sector da energia.

Não obstante o recente acórdão do Tribunal de Justiça2, no qual se afirma a possibilidade de 
combinar duas bases jurídicas que impliquem processos diferentes, o recurso a uma base 
jurídica dupla deverá ser considerado excepcional, dado o Tribunal entender que não é 
possível combinar bases jurídicas quando os processos são incompatíveis3.  Em 
conformidade, no acórdão de 20064, o Tribunal considerou que a "cumulação de duas bases 
jurídicas está excluída se para os dois fundamentos estiverem previstos dois processos 
incompatíveis e/ou se essa cumulação lesar os direitos do Parlamento".

No caso do artigo 337.º, o Conselho delibera mediante proposta da Comissão, após consulta 
do Parlamento. Em contrapartida, tanto o artigo 194.º como o artigo 170.º prevêem o recurso 
ao processo legislativo ordinário, ou seja, à co-decisão. Assim, do ponto de vista jurídico, 
embora os artigos 194.º e 170.º possam ser combinados, o artigo 337.º não pode ser 
combinado com nenhum dos outros dois.

I - Rejeição do artigo 337.º

Segundo a jurisprudência, a escolha do fundamento jurídico de um acto "não pode depender 

                                               
1 Ex-artigo 284.º TCE.
2 Acórdão de 3 de Setembro de 2009 no processo C-166/07 Parlamento/Conselho, ainda não publicado na 
Colectânea.
3 Vide, por exemplo, processo C-164/97 Parlamento/Conselho [1999], Colect. I-1139, n.º 14.
4 Processo C-178/03 Comissão/Parlamento e Conselho [2006], Colect. I-107, n.º 57.
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somente da convicção de uma instituição quanto ao fim prosseguido"1, mas "deve fundar-se 
em elementos objectivos susceptíveis de controlo jurisdicional .... Entre esses elementos 
figuram, nomeadamente, o objectivo e o conteúdo do acto em causa"2.

1. - Análise do conteúdo do acto proposto

No que diz respeito ao conteúdo, resulta absolutamente claro que a comunicação de 
informações (relacionadas com projectos de investimento em infra-estruturas) constitui o 
elemento central da proposta, tanto à luz dos títulos dos artigos como do respectivo conteúdo.

Assim, o artigo 3.º tem como título Comunicação de dados, o artigo 4.º, Fontes de dados, o 
artigo 6.º, Qualidade e publicação dos dados, o artigo 8.º, Tratamento dos dados, e o 
artigo 9.º, Protecção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento dos dados.

O conteúdo destes artigos centra-se na recolha de informações prevista no artigo 337.º. O 
artigo 1.º específica que o regulamento visa estabelecer "um quadro comum para a 
comunicação à Comissão de dados e informações". O artigo 3.º prevê que os dados e as 
informações especificados no regulamento devem ser compilados a partir do início de 2010 e, 
em seguida, de dois em dois anos. O artigo 4.º esclarece que os Estados-Membros devem
receber os dados das empresas em causa, salvo no caso de decidirem utilizar outros meios 
para os obter. O artigo 5.º estabelece uma lista do tipo de dados a fornecer no que respeita aos 
projectos de investimento, tais como "a data provável de entrada em serviço". O artigo 6.º 
exige que os Estados-Membros assegurem a qualidade, a relevância, a exactidão, a clareza, a 
actualidade e a coerência dos dados e informações que comunicam à Comissão. É igualmente 
referida a possibilidade de a Comissão publicar os dados, bem como a obrigação dos 
Estados-Membros de manterem "a confidencialidade dos dados ou informações 
comercialmente sensíveis". Os artigos 7.º e 8.º autorizam a Comissão a adoptar medidas de 
execução e responsabilizam-na pelo desenvolvimento dos recursos informáticos necessários 
para a recepção, a armazenagem e todas as formas de tratamento dos dados. O artigo 9.º diz 
respeito ao tratamento de dados pessoais.

No entanto, a questão da energia faz igualmente parte do conteúdo do regulamento proposto. 
O artigo 3.º esclarece que a obrigação de comunicar os dados não se aplica se os mesmos já 
tiverem sido comunicados "nos termos da legislação comunitária específica do sector da 
energia". Por outro lado, decorre claramente do artigo 5.º que o regulamento proposto diz 
respeito ao sector da energia: aí se referem, por exemplo, "o tipo de fontes de energia 
utilizadas", "as tecnologias de interesse para a segurança do aprovisionamento" e "o 
equipamento dos sistemas de captação de carbono". Por último, o artigo 10.º, 
Acompanhamento e apresentação de relatórios, esclarece a finalidade da recolha de
informações: ela destina-se a permitir que a Comissão efectue "uma análise transectorial da 
evolução estrutural e das perspectivas do sistema energético da UE". Como decorre da 
formulação deste artigo, os dados constituem apenas os instrumentos necessários para 
conseguir o objectivo da Comissão, dado ser "com base nestes dados e informações" que a 
Comissão poderá identificar "potenciais desequilíbrios futuros entre a oferta e a procura de 
energia", "obstáculos ao investimento e [promover] boas práticas para os ultrapassar", bem 

                                               
1 Processo 45/86 Comissão/Conselho ("Preferências pautais generalizadas") [1987], Colect. 1493, n.º 11.
2 Processo C-300/89 Comissão/Conselho ("Dióxido de titânio") [1991], Colect. I-2867, n.º 10.
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como "aumentar a transparência para os participantes no mercado". Estes artigos 
correspondem aos considerandos 1 a 5 e ao considerando 15, os quais estabelecem o quadro 
no qual deverá realizar-se a recolha de informações, designadamente a "introdução de uma 
política energética comum".

2. Análise do objectivo do acto proposto

(a) À luz do dispositivo

Nos termos do artigo 10.º do regulamento proposto, este tem por objectivo permitir à 
Comissão:

(a) identificar potenciais desequilíbrios futuros entre a oferta e a procura de energia;
(b) detectar obstáculos ao investimento e promover boas práticas para os ultrapassar;
(c) aumentar a transparência para os participantes no mercado.

Estes objectivos encontram-se garantidamente relacionados com os objectivos estabelecidos 
no artigo 194.º TFUE, nos termos do qual a política da União no domínio da energia deve 
"assegurar o funcionamento do mercado da energia" (v. alínea b) e c)). O artigo 194.º dispõe 
ainda que a política da União deve "assegurar a segurança do aprovisionamento energético
da União", que a alínea a) visa manifestamente promover.

(b) À luz do preâmbulo

Os considerandos expõem os motivos, a justificação do acto proposto. O primeiro deles refere 
a "introdução de uma política energética comum". A introdução de uma tal política constitui 
um projecto de longo prazo, que durante muito tempo não passou de um sonho1 e apenas se 
tornou realidade com a introdução do novo Título XXI do TFUE, em consequência do 
Tratado de Lisboa. Assim, o considerando 1 recorda que a introdução de uma política 
energética comum representa "um objectivo que a comunidade se fixou". Por seu turno, o 
considerando 2 estabelece uma relação directa entre a política de energia e o regulamento 
proposto, ao declarar que a "obtenção de uma perspectiva global da evolução do investimento 
nas infra-estruturas energéticas da Comunidade é um aspecto dessa política". Por tal motivo, 
pode afirmar-se que os dois primeiros considerandos situam o regulamento proposto no 
domínio da política energética comum.

Mais especificamente, os considerandos seguintes mostram como a recolha de dados sobre 
projectos de investimento permitirão que seja atingidos determinados objectivos específicos 
da política da União relativa à energia, designadamente "a garantia do aprovisionamento 
energético comunitário" (considerando 3) e o funcionamento adequado dos mercados de 
energia através de "uma maior transparência" (considerando 5). Por outro lado, o 
considerando 3 afirma que uma visão global do investimento em infra-estruturas energéticas é 
igualmente decisiva para "a transição (...) para um sistema energético com baixa produção de 
carbono". Registe-se que, nos termos do artigo 194.º, a política de energia deve estar 

                                               
1 V.Yves Petit, "A la recherche de la politique européenne de l'énergie", Revue trimestrielle de droit européen, 
Paris, Dalloz, 2006, v. 42, n.º 4, pp. 593-620.
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relacionada com a política de ambiente e, nessa conformidade, deve contribuir para 
"promover a eficiência energética e as economias de energia, bem como o desenvolvimento 
de energias renováveis". 

Por último, o considerando 6 afirma que os dados devem estar ao dispor da Comissão e "em 
especial, [d]o Observatório do Mercado da Energia", o que mostra que a sua recolha está 
indissociavelmente ligada à matéria a que dizem respeito, isto é, à energia. Essa ligação entre 
a recolha de dados e o objectivo destes é salientada na Ficha Financeira Legislativa anexa à 
proposta. O ponto 5.2 dessa ficha salienta que o regulamento "cria um novo quadro que 
combina a comunicação de informações e o acompanhamento (análise) de projectos de 
investimento em infra-estruturas energéticas da UE".

Esta análise do preâmbulo da proposta de regulamento, no que diz respeito aos seus 
objectivos, leva a concluir que se encontra directamente relacionada com a política de energia 
da União.

(c) Objectivos decorrentes dos documentos anexos à proposta

Torna-se claro, tanto dos comentários que fazem parte da doutrina como de vários 
documentos das instituições, que a política de energia representa actualmente um objectivo 
essencial da União e já não pode ser conduzida de forma acidental em cada Estado-Membro.
A comunicação de informações nesse domínio contribui para o estabelecimento de uma 
política energética comum e para uma aproximação dos Estados-Membros nesse sector. A 
comunicação de informações é necessária para os objectivos dessa nova política. Nesse
sentido, afigura-se necessário, numa preocupação de coerência, que o regulamento que 
estabelece um "instrumento de acção" esteja ligado ao artigo 194.º, que confere à União 
competências para agir a fim de realizar os vários objectivos que estabeleceu para si própria 
na esfera da energia.

A exposição de motivos limita-se a confirmar a impressão de que o regulamento se deve 
situar no quadro da política de energia, ao esclarecer que o contexto é o da "nova política 
energética" e que "a presente proposta é coerente com os objectivos da União [e está] em 
conformidade com a política em matéria de clima e energia". Neste âmbito, a Comissão refere 
igualmente o plano de acção do Conselho Europeu (2007-2009) "Uma política energética para 
a Europa". O plano em causa já previa, para a realização dessa nova política, a identificação 
dos investimentos que devem ser feitos para satisfazer as necessidades estratégicas da UE, 
bem como uma reapreciação das infra-estruturas de abastecimento, em que o regulamento 
proposto desempenhará um papel decisivo. 

II. Conclusão

É agora necessário estabelecer uma prioridade entre as duas vertentes da proposta de 
regulamento, conforme ela seja encarada do ponto de vista do seu conteúdo (recolha de 
informações) ou dos seus objectivos (mercado da energia e segurança energética).

Em primeiro lugar, refira-se que o artigo 337.º se encontra na Parte VII do TFUE, 
"Disposições gerais e finais". Esta disposição pode ser considerada como afim do artigo 352.º, 
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na medida em que se trata de uma espécie de "cláusula de flexibilidade"1, que apenas pode ser 
utilizada para compensar a ausência de poderes de acção conferidos de forma expressa ou 
implícita às instituições comunitárias por disposições específicas do TFUE, sempre que esses 
poderes surjam todavia como necessários para que a comunidade possa exercer as suas 
funções, tendo em vista atingir um dos objectivos estabelecidos pelo mesmo Tratado. Nesse 
caso, embora o artigo 337.º refira a recolha de informações e o artigo 194.º não o faça, 
afigura-se que a recolha de informações está incluída nas atribuições da União consagradas no
artigo 194.º, na medida em que as informações em causa contribuam para atingir os objectivos 
que a União estabeleceu para si própria no que diz respeito à política de energia.

Em segundo lugar, tendo em conta que o artigo 337.º faz parte das "Disposições gerais e 
finais", é possível aplicar o princípio lex specialis derogat2, isto é, uma norma específica 
prevalece sobre uma norma geral.

Por último, caso persista qualquer dúvida, é possível derivar um argumento pertinente do 
acórdão do Tribunal no processo C-176/03 Comissão e Parlamento/Conselho3. Nesse 
acórdão, o Tribunal foi chamado a decidir sobre a base jurídica de uma decisão-quadro do 
Conselho relativa à protecção do ambiente através do direito penal: tendo o Conselho baseado 
esse instrumento em artigos sobre a cooperação judicial em matéria penal, no âmbito do 
terceiro pilar, a Comissão, com o apoio do Parlamento Europeu, contestou a base jurídica, 
invocando que a matéria recaía no âmbito da competência comunitária. Segundo a Comissão, 
"A harmonização das legislações penais nacionais, especialmente dos elementos constitutivos 
das infracções cometidas contra o ambiente e puníveis com sanção penal, é concebida como 
um instrumento ao serviço da política comunitária em questão"4. O Tribunal começou por 
salientar que a protecção do ambiente constituía um dos objectivos essenciais da 
Comunidade5 e que todas as medidas nessa área implicavam uma intervenção das instituições 
comunitárias em domínios como a política energética ou a política fiscal. Seguidamente, após 
determinar que o conteúdo da decisão-quadro se relacionava principalmente com o direito 
penal, o Tribunal sustentou, não obstante, que:

" quando a aplicação de sanções penais efectivas ... pelas autoridades nacionais competentes 
constitua uma medida indispensável para lutar contra os atentados graves ao ambiente, esta 
última conclusão não pode impedir o legislador comunitário de tomar medidas relacionadas 
com o direito penal dos Estados-Membros que considere necessárias para garantir a plena 
efectividade das normas que promulgue em matéria de protecção do ambiente."6

Verifica-se, pois, que quando as medidas são essenciais para atingir um objectivo específico, 
o Tribunal escolherá a base jurídica relacionada com esse objectivo, dando assim preferência 
a um objectivo mais remoto (protecção do ambiente) em detrimento de um objectivo mais 

                                               
1 V., neste contexto, o comentário ao artigo 284.º CE de Böse – EU Kommentar – ponto V, p. 2048.
2 V., Bertrand Peter, “La base juridique des actes en droit communautaire”, Revue du marché commun et de 
l4union européenne, 1991, Editions techniques et économiques, n.º 378, Maio de 1994, p. 335.
3 [2005], Colect. I-7879.
4 Ibidem, n.º 19.
5 Ibidem, n.º 41. 
6 Ibidem, n.º 48.
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imediato (harmonização do direito penal).1

No caso vertente, todavia, tendo determinado que, conforme decorre da proposta de 
regulamento, a recolha de informações é essencial para criar uma visão global do mercado da 
energia e, desse modo, para atingir os objectivos estabelecidos pelo Tratado no artigo 194.º,
pode concluir-se que a base jurídica para a energia (ou seja, esse mesmo artigo) deverá 
prevalecer sobre o artigo 337.º, a fortiori, dado que não se trata de fazer prevalecer um título 
especifico sobre outro, mas sim uma disposição situada num título especifico sobre uma 
disposição geral e final.

Tendo determinado que prevalece a relação com a energia, é necessário considerar igualmente 
se a natureza específica do domínio a que se refere a comunicação de informações, ou seja, 
"projectos de investimento nas infra-estruturas energéticas", não impõe o recurso a uma base 
jurídica mais especifica, ou seja, os artigos 170.º e 171.º TFUE, sobre as redes transeuropeias. 
Nos termos do artigo 170.º, a União "contribuirá para a criação e o desenvolvimento das 
redes transeuropeias", em especial no sector das infra-estruturas da energia. Para atingir esse 
objectivo, a União poderá "apoiar projectos de interesse comum que beneficiem do apoio dos 
Estados-Membros" (artigo 171.º, terceiro travessão) e estabelecerá "um conjunto de 
orientações que englobem os objectivos, as prioridades e as grandes linhas das acções 
previstas no domínio das redes transeuropeias" (artigo 171.º, primeiro travessão). Tal poderá 
abranger a recolha, análise e comunicação de informações.

Não obstante, as principais questões tratadas no título referente às redes transeuropeias são a 
interoperabilidade e o apoio da Comissão a projectos comuns. Em contrapartida, nos termos 
da proposta de regulamento em apreço, a Comissão deverá recolher informações sobre os 
projectos nacionais de infra-estruturas a fim de obter uma melhor perspectiva global do 
mercado da energia europeu. A recolha de informações prevista na proposta de regulamento 
ultrapassa o "transeuropeu", uma vez que abrange todos os investimentos, incluindo 
investimentos nacionais, ao passo que o actual regulamento apenas abrange, por exemplo, as 
redes de gás transfronteiras2.

Obviamente, é possível que a Comissão actue especificamente no domínio das redes 
transeuropeias, na sequência da sua análise dos dados recolhidos. Não obstante, o seu 
objectivo não é o de actuar a nível das redes transeuropeias, mas apenas o de avaliar, à luz dos 
projectos de investimento em energia, que medidas deverão ser adoptadas pela União para 
superar quaisquer dificuldades. Nesse sentido, refere-se na exposição de motivos que o 
regulamento é coerente com os objectivos da União, designadamente com o "estabelecimento 
do mercado interno" e com o "desenvolvimento sustentável da Europa, assente num 
crescimento económico equilibrado e na estabilidade dos preços. Está igualmente em 
conformidade com a política em matéria de clima e energia, de que a segurança do 
aprovisionamento energético é um dos pilares". Além disso, o considerando 1 faz referência a 
uma política energética comum e o considerando 2 esclarece que a obtenção de uma 
perspectiva global da evolução do investimento nas infra-estruturas energéticas da 
Comunidade é um aspecto dessa política. Daqui resulta que, embora o regulamento proposto 

                                               
1 V. Hubert Haenel – Communication sur les propositions de directives établissant des sanctions pénales – Sénat 
(França), reunião de 17 de Julho de 2007.
2 V. Avaliação de impacto, SEC (2009) 971 final, p. 6.
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se aplique especificamente às infra-estruturas energéticas, ele deve ser inserido no contexto da 
política comum da energia visada no artigo 194.º TFUE. O artigo em causa abrange todos os 
aspectos do regulamento proposto, ao incluir tanto a "interconexão das redes de energia" 
como o mercado da energia, a segurança e a eficiência energética.

III. Recomendação

Na sua reunião de 28 de Janeiro de 2010, a Comissão dos Assuntos Jurídicos decidiu por 
unanimidade, por 19 votos a favor e nenhuma abstenção1, recomendar o seguinte: a proposta 
de regulamento relativo à comunicação à Comissão de projectos de investimento nas 
infra-estruturas energéticas na Comunidade Europeia e que revoga o Regulamento (CE) n.º 
736/96 do Conselho deverá ser adoptada com base no artigo 194.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia.

Com os melhores cumprimentos,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Deputados presentes no momento da votação: Klaus-Heiner Lehne (Presidente), Sebastian Valentin Bodu 
(Vice-Presidente), Evelyn Regner (Vice-Presidente), Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, 
Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Christian 
Engström, Zbigniew Ziobro, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Piotr Borys, Vytautas Landsbergis, Kurt 
Lechner (Rapporteur), Arlene McCarthy e Sajjad Karim.


