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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A proposta da Comissão destina-se a rever o actual sistema de comunicação de dados e 
informações sobre os projectos de investimento em infra-estruturas energéticas: tem por 
objectivo recolher informações adequadas sobre os investimentos previstos, a fim de permitir 
que a Comissão acompanhe a situação das infra-estruturas e antecipe potenciais problemas.

Apesar de se revestir de um carácter eminentemente administrativo, a proposta dá indicações
sobre a natureza e as qualidades esperadas de futuros investimentos.  Por isso, é importante 
conferir maior ênfase ao impacto ambiental dos projectos a fim de fornecer garantias e 
incentivos adicionais para a construção e o encerramento de infra-estruturas energéticas de 
forma sustentável, e com o devido respeito pelo meio ambiente. 

O relator de parecer recomenda, por conseguinte, que a proposta seja alterada nos seguintes 
moldes:

 Há que prestar a devida atenção ao impacto ambiental dos projectos propostos, a fim 
de garantir que o sistema energético seja desenvolvido de forma sustentável. Os 
projectos de investimento devem ser acompanhados por uma avaliação de impacto 
ambiental adequada, tal como exigido, inter alia, pela Directiva 85/337/CEE do 
Conselho relativa à avaliação dos efeitos de determinados projectos públicos e 
privados no ambiente1 .

 Uma infra-estrutura poderá ser encerrada por fases, diminuindo gradualmente as suas 
capacidades de produção. Nesse caso, devem ser comunicadas não só a data do 
encerramento final, mas também as datas provisórias da redução gradual.

 Quando uma infra-estrutura é retirada de serviço, pode ser necessária a reabilitação 
ambiental do local em caso de poluição e de contaminação. Como tal, sempre que 
necessário e exigido pela legislação específica, a comunicação deve fornecer também 
informações sobre as medidas de reabilitação previstas.

 A fim de evitar que sejam construídas diversas instalações de armazenagem de 
dióxido de carbono de menores dimensões, imediatamente abaixo do limite, todas as 
instalações de armazenagem de dióxido de carbono devem ser comunicadas, 
independentemente da sua capacidade.

Em termos mais gerais, o relator de parecer observa que a legislação da UE já impõe 
obrigações de comunicação de informações no tocante aos investimentos e infra-estruturas. 
Cumpre assegurar que a utilização dessas informações seja objecto de uma melhor 
coordenação para que possa ser evitada a duplicação de obrigações de comunicação.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes alterações no seu relatório:

                                               
1 JO L 175 de 5.7.1985, p. 40. na sua versão alterada
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Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Dados os novos objectivos políticos e a 
evolução do mercado, deveria ser dada 
maior atenção ao investimento em 
infra-estruturas energéticas na 
Comunidade, sobretudo a fim de antecipar 
futuros problemas, promover boas práticas 
e assegurar uma maior transparência no 
que respeita ao futuro desenvolvimento do 
sistema energético na Comunidade.

(5) Dados os novos objectivos políticos e a 
evolução do mercado, deveria ser dada 
maior atenção ao investimento em 
infra-estruturas energéticas na 
Comunidade, sobretudo a fim de antecipar 
futuros problemas, promover boas práticas 
e assegurar uma maior transparência no 
que respeita ao futuro desenvolvimento do 
sistema energético na Comunidade. Há 
que prestar a devida atenção ao impacto 
ambiental dos projectos propostos, a fim 
de garantir que o sistema energético seja 
desenvolvido de forma sustentável. 
Sempre que exigido pela legislação 
específica, os projectos de investimento 
devem ser acompanhados por uma 
avaliação de impacto ambiental, devendo 
igualmente ser mencionadas as medidas 
de reabilitação ambiental previstas.

Or. en

Alteração 2

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

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Uma referência à avaliação de 
impacto ambiental do projecto de 
investimento, sempre que essa avaliação 
seja exigida pela legislação específica.

Or. en
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Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A data provável do encerramento. (b) A data provável do encerramento 
incluindo, se for o caso, as datas 
provisórias para a retirada gradual de 
serviço da infra-estrutura;

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Uma referência à avaliação de 
impacto ambiental do projecto de 
encerramento, sempre que essa avaliação 
seja exigida pela legislação específica.

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-B) A lista das medidas de reabilitação 
ambiental previstas, sempre que essa 
reabilitação seja exigida pela legislação 
específica.

Or. en
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Alteração 6

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 5.2 – travessão

Texto da Comissão Alteração

– Instalações de armazenagem (armazém 
ou complexo de armazenagem com uma
capacidade igual ou superior a 100 kt).

– Instalações de armazenagem (armazém 
ou complexo de armazenagem de qualquer
capacidade).

Or. en


