
AM\795009PT.doc PE430.568v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

2009/0106(CNS)

9.11.2009

ALTERAÇÕES
7 - 19

Projecto de parecer
Mario Pirillo
(PE430.259v01-00)

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

Proposta de regulamento
(COM(2009)0361 – C7-0125/2009 – 2009/0106(CNS))



PE430.568v01-00 2/9 AM\795009PT.doc

PT

AM_Com_LegOpinion



AM\795009PT.doc 3/9 PE430.568v01-00

PT

Alteração 7
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A introdução de uma política energética 
comum que visa garantir o 
aprovisionamento energético da 
Comunidade, realizar a transição para um 
sistema com baixa produção de carbono e 
assegurar o funcionamento de mercados da 
energia competitivos é um objectivo que a 
Comunidade se fixou.

(1) A introdução de uma política energética 
comum que visa garantir o 
aprovisionamento energético da 
Comunidade, realizar a transição para uma 
economia eficaz do ponto de vista 
energético, assente nas energias 
renováveis, e assegurar o funcionamento de 
mercados da energia competitivos é um 
objectivo que a Comunidade se fixou.

Or. en

Alteração 8
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) O panorama energético, dentro e fora da 
Comunidade, mudou significativamente nos 
últimos anos, fazendo do investimento em 
infra-estruturas energéticas uma questão 
crucial para a garantia do aprovisionamento 
energético comunitário, para o 
funcionamento do mercado interno e para a 
transição, em que a Comunidade se lançou, 
para um sistema energético com baixa 
produção de carbono.

(3) O panorama energético, dentro e fora da 
Comunidade, mudou significativamente nos 
últimos anos, fazendo do investimento em 
infra-estruturas energéticas uma questão 
crucial para a garantia do aprovisionamento 
energético comunitário, para o 
funcionamento do mercado interno e para a 
transição, em que a Comunidade se lançou, 
para uma economia eficaz do ponto de vista 
energético, assente nas energias renováveis.

Or. en
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Alteração 9
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Para este fim, os Estados-Membros 
deveriam comunicar à Comissão os dados 
e informações sobre os projectos de 
investimento relativos à produção, 
armazenagem e transporte de petróleo, de 
gás natural, de energia eléctrica, de 
biocombustíveis e de dióxido de carbono 
que estejam previstos ou em construção no 
seu território. As empresas em causa 
deveriam ter a obrigação de comunicar ao 
Estado-Membro os dados e informações 
em questão.

(10) Para este fim, os Estados-Membros 
deveriam comunicar à Comissão os dados 
e informações sobre os projectos de 
investimento relativos à produção, 
armazenagem e transporte de petróleo, de 
gás, de energia eléctrica, de aquecimento 
de combustíveis renováveis para os
transportes e de dióxido de carbono que 
estejam previstos ou em construção no seu 
território. Antes de investirem em novas 
infra-estruturas, os Estados-Membros 
devem contemplar sempre a possibilidade 
de reduzir o consumo de energia, bem 
como de melhorar e ampliar as 
infra-estruturas existentes. As empresas 
em causa deveriam ter a obrigação de 
comunicar ao Estado-Membro os dados e 
informações em questão.

(Esta alteração, que visa substituir "gás 
natural" por "gás" e "biocombustíveis" por 
"combustíveis renováveis para os 
transportes", aplica-se a todo o texto. A 
sua aprovação implica as necessárias 
modificações.)

Or. en
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Alteração 10
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode publicar os dados e 
informações transmitidos em conformidade 
com o presente regulamento, 
nomeadamente no quadro das análises 
referidas no n.° 3 do artigo 10.°, desde que 
tais dados e informações sejam 
publicados de forma agregada e que não 
sejam divulgados dados individuais sobre 
as empresas.

2. A Comissão publica os dados e 
informações transmitidos em conformidade 
com o presente regulamento, 
nomeadamente no quadro das análises 
referidas no n.° 3 do artigo 10.°, de forma
agregada.

Or. en

Justificação

A alteração visa alinhar as disposições do Regulamento pela Directiva relativa ao acesso do 
público à informação ambiental e pela Convenção de Ǻrhus. 

Alteração 11
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros ou as suas entidades 
delegadas manterão a confidencialidade 
dos dados ou informações comercialmente 
sensíveis.

Os Estados-Membros ou as suas entidades 
delegadas manterão a confidencialidade 
dos dados ou informações comercialmente 
sensíveis em conformidade com as 
disposições da Directiva 2003/4/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 
de Janeiro de 2008, relativa ao acesso do 
público à informação ambiental1.
1JO L 41 de 14.02.03, p. 1.
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Or. en

Justificação

A alteração visa alinhar as disposições do Regulamento pela Directiva relativa ao acesso do 
público à informação ambiental e pela Convenção de Ǻrhus.

Alteração 12
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 1.2 – último parágrafo

Texto da Comissão Alteração

São excluídos os gasodutos destinados a fins 
militares, bem como os que servem 
instalações não abrangidas pelo âmbito de 
aplicação do ponto 1.1.

São excluídos os gasodutos que servem 
instalações não abrangidas pelo âmbito de 
aplicação do ponto 1.1.

Or. en

Alteração 13
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 1.3 – último parágrafo

Texto da Comissão Alteração

São excluídas as cisternas destinadas a fins 
militares, bem como as que servem 
instalações não abrangidas pelo âmbito de 
aplicação do ponto 1.1.

São excluídas as cisternas que servem 
instalações não abrangidas pelo âmbito de 
aplicação do ponto 1.1.

Or. en
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Alteração 14
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 3.1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

- Centrais térmicas e nucleares (geradores 
com uma potência unitária igual ou superior 
a 100 MW);

- Centrais térmicas e nucleares (geradores 
com uma potência unitária igual ou superior 
a 100 MW) e outras instalações nucleares;

Or. en

Alteração 15
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 3.1 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

- Parques eólicos (com uma capacidade 
igual ou superior a 20 MW para os parques 
offshore ou com uma capacidade igual ou 
superior a 10 MW para os parques 
onshore); 

Parques eólicos (com uma capacidade igual 
ou superior a 20 MW para os parques 
offshore ou com uma capacidade igual ou 
superior a 5 MW para os parques onshore); 

Or. en

Alteração 16
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 3.1 – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

- Instalações de produção de energia solar 
térmica concentrada, geotérmica e 
fotovoltaica (grupos com uma potência 
unitária igual ou superior a 10 MW);

Instalações de produção de energia solar 
térmica concentrada e geotérmica (grupos 
com uma potência unitária igual ou 
superior a 5 MW) e instalações 
fotovoltaicas (com uma potência igual ou 
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superior a 5 MW);

Or. en

Alteração 17
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 3.1 – travessão 5

Texto da Comissão Alteração

- Instalações de produção de electricidade a 
partir de biomassa/resíduos (geradores com 
uma potência unitária igual ou superior a 
10 MW);

Instalações de produção de electricidade a 
partir de biomassa/biolíquidos/resíduos 
(geradores com uma potência unitária igual 
ou superior a 5 MW);

Or. en

Alteração 18
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 3.2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3.2-A. Armazenagem 
- instalações de armazenagem de 
electricidade

- instalações de armazenagem de resíduos 
radioactivos

Or. en
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Alteração 19
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 5.2 – último parágrafo

Texto da Comissão Alteração

São excluídas as instalações de 
armazenagem para fins de investigação e 
desenvolvimento tecnológico.

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta excepção deve ser suprimida, uma vez que implicaria que não seriam divulgadas 
quaisquer informações relativas à CAC nos próximos anos, atendendo a que os únicos 
projectos de CAC lançados até à data são projectos-piloto e projectos de demonstração.  


