
AM\798540PT.doc PE430.916v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

2009/0106(CNS)

15.12.2009

ALTERAÇÕES
27 - 136

Projecto de relatório
Adina-Ioana Vălean
(PE430.531v02-00)

sobre a 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))



PE430.916v01-00 2/65 AM\798540PT.doc

PT

AM_Com_LegReport



AM\798540PT.doc 3/65 PE430.916v01-00

PT

Alteração 27
Yannick Jadot

Proposta de regulamento
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia e, nomeadamente,
o seu artigo 284.º,

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia e, 
nomeadamente o n.° 1 do seu artigo 194.º,

Or. en

Justificação

A presente directiva deverá ser fundada na nova base jurídica para o domínio da energia (n.º 
1 do artigo 194.º TFUE), visto que serve os objectivos aí enunciados. No caso desta nova 
disposição, o processo de tomada de decisão aplicável é a co-decisão, que permite a plena 
participação do Parlamento Europeu enquanto co-legislador.

Alteração 28
Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia e, nomeadamente,
o seu artigo 284.º,

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia e, 
nomeadamente o seu artigo 194.º,

Or. en

Justificação

O objectivo da legislação é, evidentemente, contribuir para o estabelecimento de uma política 
energética comum, para cujo efeito o acompanhamento dos grandes projectos de 
investimento nas infra-estruturas energéticas é uma condição prévia importante para definir 
esta política. Consequentemente, a base jurídica deverá ser a nova disposição do Tratado de 
Lisboa que prevê o estabelecimento desta política energética comum (artigo 194.º).
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Alteração 29
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

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.

A introdução de uma política energética 
comum e solidária que visa garantir o 
aprovisionamento energético da 
Comunidade, realizar a transição para um 
sistema muito eficaz com baixa produção 
de carbono e assegurar o funcionamento 
solidário de mercados da energia que, no 
quadro do mercado interno, estejam 
alicerçados na concorrência leal, é um 
objectivo que a Comunidade se fixou.

Or. pl

Justificação

O que está em jogo não é apenas o funcionamento de mercados competitivos, mas sim o facto 
de que no mercado comum deve imperar a concorrência leal para a qual é necessária uma 
política energética solidária, alicerçada em tecnologias muito eficazes que garantam baixas 
emissões.

Alteração 30
Yannick Jadot

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.
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Or. en

Justificação

A poupança de energia e a eficiência energética são a forma de reduzir as emissões de 
carbono na UE com a melhor relação custo-eficácia. Em 2050, a economia da UE deve ser 
baseada em fontes de energia renováveis.

Alteração 31
Yannick Jadot

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A obtenção de uma perspectiva global 
da evolução do investimento nas infra-
estruturas energéticas da Comunidade é um 
aspecto dessa política. Tal perspectiva 
deveria permitir à Comunidade efectuar as 
comparações e avaliações necessárias ou 
adoptar medidas relevantes com base em 
números e análises adequados, em especial 
no que respeita ao futuro equilíbrio entre 
oferta e procura de energia.

(2) A obtenção de uma perspectiva global 
da evolução do investimento nas infra-
estruturas energéticas da Comunidade é um 
aspecto dessa política. Tal perspectiva 
deveria permitir à Comunidade efectuar as 
comparações e avaliações necessárias ou 
adoptar medidas relevantes com base em 
números e análises adequados, em especial 
no que respeita ao futuro equilíbrio entre 
oferta e procura de energia, no seguimento 
de uma ampla consulta pública, com a 
participação de todos os grupos e 
associações pertinentes.

Or. en

Justificação

Para a elaboração dos cenários energéticos da Comunidade, a Comissão deve contar com 
uma ampla participação do público.



PE430.916v01-00 6/65 AM\798540PT.doc

PT

Alteração 32
Adam Gierek

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, deteriorou-se nos últimos 
anos no domínio do aprovisionamento,
fazendo do investimento em infra-
estruturas energéticas uma questão crucial 
para atingir o objectivo de um
aprovisionamento energético comunitário 
estável, para o funcionamento harmonioso 
do mercado interno e para a transição, em 
que a Comunidade se lançou, para um 
sistema energético muito eficaz com baixa 
produção de carbono.

Or. pl

Justificação

Convém salientar que o panorama energético não só experimentou mudanças, mas que estas 
mudanças também foram negativas, o que originou perturbações na estabilidade dos 
aprovisionamentos energéticos para o mercado interno da UE.

Alteração 33
Yannick Jadot

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 
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energias renováveis.

Or. en

Justificação

A poupança de energia e a eficiência energética são a forma de reduzir as emissões de 
carbono na UE com a melhor relação custo-eficácia. Em 2050, a economia da UE deve ser 
baseada em fontes de energia renováveis.

Alteração 34
Yannick Jadot

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O novo contexto energético exige um 
investimento considerável em todas as 
infra-estruturas de todos os sectores da 
energia, bem como o desenvolvimento de 
novos tipos de infra-estruturas e a adopção 
de novas tecnologias pelo mercado. A 
liberalização do sector da energia e a maior 
integração do mercado interno conferem 
aos operadores económicos um papel de 
maior relevo no investimento e impõem, ao 
mesmo tempo, novos requisitos políticos, 
como os objectivos a cumprir em matéria 
de composição do leque de combustíveis, 
orientando as políticas dos Estados-
Membros no sentido de infra-estruturas 
energéticas novas e modernizadas.

(4) O novo contexto energético exige um 
investimento considerável em todas as 
infra-estruturas, nomeadamente nos
sectores das energias renováveis e da 
eficiência energética, bem como o 
desenvolvimento de novos tipos de infra-
estruturas e a adopção de novas tecnologias 
pelo mercado. A liberalização do sector da 
energia e a maior integração do mercado 
interno conferem aos operadores 
económicos um papel de maior relevo no 
investimento e impõem, ao mesmo tempo, 
novos requisitos políticos, como os 
objectivos a cumprir em matéria de 
composição do leque de combustíveis, 
orientando as políticas dos Estados-
Membros no sentido de infra-estruturas 
energéticas novas e modernizadas.

Or. en

Justificação

A poupança de energia e a eficiência energética são a forma de reduzir as emissões de 
carbono na UE com a melhor relação custo-eficácia. Em 2050, a economia da UE deve ser 
baseada em fontes de energia renováveis.
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Alteração 35
Yannick Jadot

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Para este efeito, antes de investirem 
em novas infra-estruturas, os Estados-
Membros deverão contemplar sempre a 
possibilidade de reduzir o consumo de 
energia, de acordo com o objectivo da UE 
de atingir o nível de 20% para a eficiência 
energética, como a forma de atingir com a 
melhor relação custo-eficácia os seus 
objectivos para as emissões de gases com 
efeito de estufa, e a possibilidade de 
melhorar e ampliar as infra-estruturas 
existentes. Os projectos de investimento 
em infra-estruturas energéticas deverão 
ser totalmente adequados ao objectivo de 
atingir no horizonte 2020 o nível mínimo 
de 20% para a energia proveniente de 
fontes renováveis sustentáveis.

Or. en

Justificação

O regulamento deverá ser enquadrado na legislação comunitária em vigor no domínio das 
alterações climáticas, e os cenários derivados deverão ser totalmente adequados e contribuir 
para a realização dos objectivos comunitários já definidos.

Alteração 36
Adam Gierek

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 

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

fim de antecipar futuros problemas de 
segurança do aprovisionamento de fontes 
de energia, promover boas práticas e 
assegurar uma maior transparência no que 
respeita ao futuro desenvolvimento de 
sistemas energéticos inter-ligados na 
Comunidade.

Or. pl

Justificação

Importa determinar quais os investimentos que serão abordados prioritariamente, dos quais 
depende a segurança do aprovisionamento, nomeadamente tendo em conta a transmissão dos 
sistemas entre Estados-Membros.

Alteração 37
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A Comissão e, em especial, o 
Observatório do Mercado da Energia 
deveriam, por conseguinte, dispor de dados 
e informações exactos sobre os projectos 
de investimento, incluindo os projectos de 
encerramento de infra-estruturas, nos 
principais sectores do sistema energético 
da Comunidade.

(6) A Comissão e, em especial, o 
Observatório do Mercado da Energia 
deveriam, por conseguinte, para efeito de 
garantir investimentos prioritários, dispor 
de dados e informações exactos sobre os 
projectos de investimento actuais e 
futuros, incluindo os projectos de 
encerramento temporário ou definitivo de 
partes de infra-estruturas, nos principais 
sectores do sistema energético da 
Comunidade.

Or. pl

Justificação

Os investimentos prioritários no domínio de infra-estruturas monitorizadas devem ter em 
conta tanto os projectos actuais, como futuros, bem como os encerramentos temporários ou 
definitivos.
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Alteração 38
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Revestem-se de interesse para a 
Comunidade os dados e informações sobre 
a evolução previsível das capacidades de 
produção, transporte e armazenagem e 
sobre os projectos nos diversos sectores da 
energia. É, por isso, necessário assegurar 
que sejam comunicados à Comissão os 
projectos de investimento cujos trabalhos 
já tenham sido iniciados ou estejam 
previstos para os próximos cinco anos, bem 
como os relativos ao encerramento de 
infra-estruturas num prazo de três anos.

(7) Revestem-se de interesse para a 
Comunidade os dados e informações sobre 
a evolução previsível das capacidades de 
produção, transporte e armazenagem e 
sobre os projectos nos diversos sectores da 
energia. É, por isso, necessário assegurar 
que sejam comunicados à Comissão os 
projectos de investimento cujos trabalhos 
já tenham sido iniciados ou estejam 
previstos para os próximos cinco anos, bem 
como os relativos ao encerramento de 
infra-estruturas num prazo de três anos.
Para clarificar a fase em que os projectos 
de investimento previstos deverão ser 
comunicados, o presente regulamento 
deverá abranger apenas os projectos que 
estão aprovados pela autoridade 
competente e, portanto, os projectos aos 
quais foi concedida a autorização 
necessária.

Or. en

Alteração 39
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Revestem-se de interesse para a 
Comunidade os dados e informações sobre 
a evolução previsível das capacidades de 
produção, transporte e armazenagem e 
sobre os projectos nos diversos sectores da 
energia. É, por isso, necessário assegurar
que sejam comunicados à Comissão os 

(7) Revestem-se de interesse para futuros 
projectos de investimento da Comunidade 
os dados e informações sobre a evolução 
previsível das capacidades de produção, 
transporte e armazenagem e sobre os 
projectos nos diversos sectores da energia.
É, por isso, necessário assegurar as 
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projectos de investimento cujos trabalhos 
já tenham sido iniciados ou estejam 
previstos para os próximos cinco anos, bem 
como os relativos ao encerramento de 
infra-estruturas num prazo de três anos.

condições para que sejam comunicados à 
Comissão, e sobretudo aos seus 
responsáveis pela observação do mercado,  
os planos e projectos de investimento cujos 
trabalhos já tenham sido iniciados ou 
estejam previstos para os próximos cinco 
anos, bem como os relativos ao
encerramento temporário ou definitivo de 
toda ou parte das infra-estruturas num 
prazo de cinco anos.

Or. pl

Justificação

Os dados relativos a toda ou parte das infra-estruturas a encerrar no prazo de cinco, e não 
de três anos, criam maior segurança de planificação.

Alteração 40
Yannick Jadot

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 em infra-estruturas 
energéticas relativos à produção, 
armazenagem e transporte de petróleo, de 
gás, de carvão, de aquecimento e 
arrefecimento, incluindo sistemas de 
aquecimento ou de arrefecimento urbano, 
de combustíveis renováveis para os 
transportes, de energia eléctrica e de
captação, transporte e armazenamento 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.

Or. en
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Justificação

Esta alteração clarifica e alarga o âmbito de aplicação do regulamento, para abranger assim 
todas as fontes de energia e a totalidade da cadeia de infra-estruturas que se articulam com 
os diferentes tipos de fontes de energia.

Alteração 41
Adam Gierek

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 natural, de energia eléctrica, de 
biocombustíveis, de carvão 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 ou, 
tratando-se de redes transfronteiras, aos 
Estados-Membros, os dados e informações 
em questão que sejam necessários para 
monitorizar a transposição dos projectos 
anunciados.

Or. pl

Justificação

Por que razão se menciona o gás e o petróleo e não é considerada uma importante fonte de 
energia primária como o carvão? Importa controlar igualmente a transposição dos projectos 
anunciados, nomeadamente os atrasos. Esta alteração permite reforçar a transparência.
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Alteração 42
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A fim de evitar uma sobrecarga 
administrativa desproporcionada e reduzir 
tanto quanto possível os custos para os 
Estados-Membros e as empresas, em 
especial as pequenas e médias empresas, o 
presente regulamento deveria permitir 
isentar os Estados-Membros e as empresas 
da obrigação de comunicarem informações 
nos casos em que tenham sido transmitidas 
à Comissão informações equivalentes ao 
abrigo de legislação específica do sector da 
energia da UE, adoptada pelas instituições 
da União Europeia e tendo em vista a 
realização dos objectivos de 
competitividade dos mercados europeus da 
energia, de sustentabilidade do sistema 
energético europeu e de segurança do 
aprovisionamento energético da 
Comunidade Europeia.

(12) A fim de evitar uma sobrecarga 
administrativa desproporcionada e reduzir 
tanto quanto possível os custos para os 
Estados-Membros e as empresas, em 
especial as pequenas e médias empresas, o 
presente regulamento deveria permitir 
isentar os Estados-Membros e as empresas 
da obrigação de comunicarem informações 
nos casos em que tenham sido transmitidas 
à Comissão informações equivalentes ao 
abrigo de legislação específica do sector da 
energia da UE, adoptada pelas instituições 
da União Europeia e tendo em vista a 
realização dos objectivos de 
competitividade dos mercados europeus da 
energia, de sustentabilidade do sistema 
energético europeu e de segurança do 
aprovisionamento energético da 
Comunidade Europeia. Deverá pois ser 
evitada a duplicação das obrigações de 
comunicar informações constantes da 
legislação do terceiro pacote de 
liberalização da energia (Directiva 
2009/72/CE, Directiva 2009/73/CE, 
Regulamento (CE) n. º 713/2009, 
Regulamento (CE) n. º 714/2009 e 
Regulamento (CE) n. 715/2009).

Or. en
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Alteração 43
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Os Estados-Membros, as suas 
entidades delegadas ou, se for o caso, os 
organismos encarregados de elaborar os 
planos de investimento específicos do 
sector da energia da UE assegurarão a 
qualidade, a relevância, a exactidão, a 
clareza, a actualidade e a coerência dos 
dados e informações que comunicam à 
Comissão, ao mesmo tempo que 
asseguram a confidencialidade dos dados 
ou informações comercialmente sensíveis.

Or. en

Justificação

Para assegurar a coerência com o artigo 6.º, é necessário aditar um considerando relativo à 
responsabilidade dos Estados-Membros, das suas entidades delegadas ou, se for o caso, dos 
organismos encarregados de elaborar os planos de investimento específicos do sector da 
energia da UE, para assegurar a qualidade e a relevância dos dados que estes fornecem, 
assegurando ao mesmo tempo a confidencialidade dos dados ou informações comercialmente 
sensíveis.

Alteração 44
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A Comissão e, em especial, o 
Observatório do Mercado da Energia 
deveriam fornecer uma análise regular e 
transsectorial da evolução estrutural e das 
perspectivas do sistema energético 
comunitário e, quando adequado, uma 
análise mais centrada em determinados 
aspectos desse sistema; tal análise deveria 

(15) A Comissão e, em especial, o seu
Observatório do Mercado da Energia 
deveriam fornecer uma análise regular e 
transsectorial da evolução estrutural e das 
perspectivas do sistema energético 
comunitário e, quando adequado, uma 
análise mais centrada em determinados 
aspectos desse sistema; tal análise deveria
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contribuir, nomeadamente, para a
identificação de possíveis lacunas em 
termos de infra-estruturas e de 
investimento tendo em vista o equilíbrio 
entre a oferta e a procura a longo prazo.

ser complementar das abordagens 
nacionais, desenvolver as dimensões 
regionais e contribuir, nomeadamente, 
para reforçar a segurança energética 
através da identificação de possíveis 
lacunas em termos de infra-estruturas e de 
investimento e dos riscos conexos tendo 
em vista o equilíbrio entre a oferta e a 
procura a longo prazo.

Or. en

Alteração 45
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) As pequenas e médias empresas 
deverão poder beneficiar do 
acompanhamento e da comunicação de 
informações sobre os projectos de 
investimento decorrentes do presente 
regulamento, graças aos quais os dados 
recolhidos serão disponibilizados ao 
público e, a longo prazo, contribuirão 
para que as tendências de investimento 
assumam formas novas e mais bem 
coordenadas.

Or. en

Alteração 46
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A Comissão pode ser assistida por 
peritos dos Estados-Membros, ou 
quaisquer outros peritos competentes, a fim 

(16) A Comissão pode ser assistida por 
peritos dos Estados-Membros, ou 
quaisquer outros peritos competentes, a fim 
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de desenvolver um entendimento comum e 
promover a transparência no que respeita 
aos futuros desenvolvimentos de particular 
interesse para os novos operadores do 
mercado.

de desenvolver um entendimento comum
das potenciais lacunas em termos de 
infra-estruturas e dos riscos conexos e de
promover a transparência no que respeita 
aos futuros desenvolvimentos de particular 
interesse para os novos operadores do 
mercado.

Or. en

Alteração 47
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) Dado o quadro de comunicação 
regular de informações sobre os projectos 
de investimento, a Comissão deverá 
fornecer aos Estados-Membros uma 
análise das medidas necessárias para 
reduzir os riscos de subinvestimento ou de 
investimento inadequado.

Or. en

Alteração 48
Yannick Jadot

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento estabelece um 
quadro comum para a comunicação à 
Comissão de dados e informações sobre os 
projectos de investimento em infra-
estruturas energéticas dos sectores do 
petróleo, do gás natural, da electricidade e 
dos biocombustíveis, e sobre projectos de 
investimento ligados às emissões de 
dióxido de carbono produzidas por estes 

1. O presente regulamento estabelece um 
quadro comum para a comunicação à 
Comissão de dados e informações sobre os 
projectos de investimento em infra-
estruturas energéticas dos sectores do 
petróleo, do gás, do carvão, dos 
combustíveis renováveis para os 
transportes, do aquecimento e 
arrefecimento, incluindo sistemas de 
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sectores. aquecimento ou de arrefecimento urbano,
da electricidade e dos vectores de energia,
nomeadamente o hidrogénio, e do 
armazenamento de energia, e sobre 
projectos de investimento ligados à 
captação, transporte e armazenamento de 
dióxido de carbono e a instalações 
nucleares, com excepção das centrais 
nucleares.

Or. en

Justificação

Esta alteração clarifica e alarga o âmbito de aplicação do regulamento, para abranger assim 
todas as fontes de energia e a totalidade da cadeia de infra-estruturas que se articulam com 
os diferentes tipos de fontes de energia.

Alteração 49
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento estabelece um 
quadro comum para a comunicação à 
Comissão de dados e informações sobre os 
projectos de investimento em infra-
estruturas energéticas dos sectores do 
petróleo, do gás natural, da electricidade e 
dos biocombustíveis, e sobre projectos de 
investimento ligados às emissões de 
dióxido de carbono produzidas por estes 
sectores.

1. O presente regulamento estabelece um 
quadro comum para a comunicação à 
Comissão de informações sobre as 
especificidades dos projectos de 
investimento em infra-estruturas do 
petróleo, do gás natural, do carvão, dos 
biocombustíveis, dos biocombustíveis 
nucleares, bem como da electricidade, que 
tem por base estas fontes de energia 
primárias, e sobre projectos de 
investimento ligados às emissões 
separadas e utilizadas de dióxido de 
carbono, produzidas por cada unidade 
energética.

Or. pl

Justificação

Na redacção original, são referidos, por exemplo, os biocombustíveis, mas não fontes de 
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energia primárias como o carvão e a energia nuclear.

Alteração 50
Silvia-Adriana Țicău

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento estabelece um 
quadro comum para a comunicação à 
Comissão de dados e informações sobre os 
projectos de investimento em infra-
estruturas energéticas dos sectores do 
petróleo, do gás natural, da electricidade e 
dos biocombustíveis, e sobre projectos de 
investimento ligados às emissões de 
dióxido de carbono produzidas por estes 
sectores.

1. O presente regulamento estabelece um 
quadro comum para a comunicação à 
Comissão de dados e informações sobre os 
projectos de investimento, quer realizados 
no território da União Europeia quer 
realizados por empresas europeias em 
países terceiros, em infra-estruturas 
energéticas dos sectores do petróleo, do gás 
natural, da electricidade e dos 
biocombustíveis, e sobre projectos de 
investimento ligados às emissões de 
dióxido de carbono produzidas por estes 
sectores.

Or. ro

Justificação

A alteração visa clarificar o texto.

Alteração 51
Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento estabelece um 
quadro comum para a comunicação à 
Comissão de dados e informações sobre os 
projectos de investimento em 
infra-estruturas energéticas dos sectores do 
petróleo, do gás natural, da electricidade e 
dos biocombustíveis, e sobre projectos de 

1. O presente regulamento estabelece um 
quadro comum para a comunicação à 
Comissão de dados e informações sobre os 
projectos de investimento em 
infra-estruturas energéticas dos sectores do 
petróleo, do gás natural, da electricidade e 
dos biocombustíveis, e sobre projectos de 
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investimento ligados às emissões de 
dióxido de carbono produzidas por estes 
sectores.

investimento ligados à captação e 
armazenamento das emissões de dióxido 
de carbono produzidas por estes sectores.

Or. en

Justificação

Clarificação.

Alteração 52
Yannick Jadot

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O presente regulamento aplica-se aos 
tipos de projectos de investimento 
enumerados no anexo cujos trabalhos já 
tenham sido iniciados ou estejam previstos 
para os próximos cinco anos, bem como 
aos relativos ao encerramento de infra-
estruturas num prazo de três anos.

2. O presente regulamento aplica-se aos 
tipos de projectos de investimento 
enumerados no anexo cujos trabalhos já 
tenham sido iniciados ou estejam previstos 
para os próximos dez anos, bem como aos 
relativos ao encerramento de infra-
estruturas num prazo de cinco anos.

Or. en

Justificação

Para a elaboração dos estudos e cenários pertinentes, é importante alargar o âmbito de 
aplicação do regulamento a projectos num horizonte mais distante.

Alteração 53
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O presente regulamento aplica-se aos 
tipos de projectos de investimento 
enumerados no anexo cujos trabalhos já 
tenham sido iniciados ou estejam previstos 

2. O presente regulamento aplica-se aos 
tipos de projectos de investimento 
enumerados no anexo cujos trabalhos já 
tenham sido iniciados ou estejam previstos 
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para os próximos cinco anos, bem como 
aos relativos ao encerramento de infra-
estruturas num prazo de três anos.

para os próximos cinco anos, bem como 
aos relativos ao encerramento de infra-
estruturas num prazo de cinco anos.

Or. pl

Justificação

Os dados relativos a toda ou parte das infra-estruturas a encerrar no prazo de cinco anos 
oferecem maior segurança de planificação do que o prazo inicialmente previsto de três anos.

Alteração 54
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) instalações ou parte de instalações, de 
qualquer tipo, relacionadas com a 
produção, o transporte e a armazenagem de 
energia ou de dióxido de carbono;

(1) instalações ou parte de instalações, de 
qualquer tipo, relacionadas com a 
produção, o transporte e a armazenagem de 
energia, bem como das respectivas fontes,  
ou de dióxido de carbono;

Or. pl

Justificação

A energia pode, no sentido físico da palavra, ser armazenada, por exemplo, enquanto energia 
térmica, energia eléctrica ou potencial energia (p. ex. água), mas também quimicamente 
através das substâncias presentes nas fontes de energia primárias como os hidrocarbonetos, 
o carvão, o oxigénio e outras. 

Alteração 55
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) encerrar infra-estruturas existentes; (c) encerrar temporária ou definitivamente
todas ou parte das infra-estruturas 
existentes.
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Or. pl

Justificação

O encerramento pode ser definitivo ou apenas temporário como, por exemplo, na sequência 
de operações de manutenção ou até de interrupções propositadas do funcionamento.

Alteração 56
Silvia-Adriana Țicău

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) reabilitar e organizar os sistemas de 
transporte por gasoduto e oleoduto, criar 
sistemas de controlo e recolha de dados 
em tempo real, desenvolver e aplicar 
sistemas para aumentar a segurança no 
abastecimento de gás natural; 

Or. ro

Justificação

É importante incluir na definição de «projectos de investimento» a reabilitação e a 
organização de sistemas de transporte por gasoduto ou oleoduto de gás natural e de petróleo, 
de sistemas de controlo e recolha de dados em tempo real e de sistemas para aumentar a 
segurança do abastecimento de gás natural.

Alteração 57
Silvia-Adriana Țicău

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 2 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-B) desenvolver novas interconexões 
com os sistemas de transporte de energia 
entre a União Europeia e os países 
vizinhos;

Or. ro



PE430.916v01-00 22/65 AM\798540PT.doc

PT

Justificação

É importante incluir também as interconexões com os sistemas de transporte de energia entre 
a União Europeia e os países vizinhos.

Alteração 58
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) «Projectos de investimento previstos»: 
os projectos de investimento antes do 
início da construção e de incorridos os 
custos de capital ou antes de se tornar 
efectivo o encerramento, incluindo os 
projectos de investimento cujas principais 
características (localização, contratante, 
empresa, aspectos técnicos, etc.) possam, 
na totalidade ou em parte, ser sujeitos a 
revisão ulterior ou autorização final;

(3) «Projectos de investimento previstos»: 
os projectos de investimento aos quais 
foram concedidas todas as autorizações e 
licenças necessárias;

Or. en

Justificação

Alguns projectos podem nunca ultrapassar a sua fase inicial de planeamento e/ou poderão 
esbarrar posteriormente em problemas na concessão das licenças necessárias, acabando por 
não se concretizar.  Consequentemente, a Comissão apenas tomará em consideração os 
projectos aos quais foram concedidas todas as autorizações e licenças necessárias.

Alteração 59
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) «Projectos de investimento previstos»: 
os projectos de investimento antes do 
início da construção e de incorridos os 
custos de capital ou antes de se tornar 

(3) «Projectos de investimento previstos»: 
os projectos de investimento antes do 
início da construção e de incorridos os 
custos de capital ou antes de se tornar 
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efectivo o encerramento, incluindo os 
projectos de investimento cujas principais 
características (localização, contratante, 
empresa, aspectos técnicos, etc.) possam, 
na totalidade ou em parte, ser sujeitos a 
revisão ulterior ou autorização final;

efectivo o encerramento, incluindo os 
projectos de investimento cujas principais 
características (localização, contratante, 
empresa, aspectos técnicos operativos e 
fundamentais, contanto que não sejam 
dados comercialmente sensíveis, etc.) 
possam, na totalidade ou em parte, ser 
sujeitos a revisão ulterior ou autorização 
final;

Or. pl

Justificação

Geralmente, só alguns aspectos técnicos, e não os aspectos operativos, são comercialmente 
sensíveis. 

Alteração 60
Yannick Jadot

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

(6) «Produção»: a geração de electricidade
e o processamento de combustíveis, 
incluindo biocombustíveis;

(6) «Produção»: a produção de petróleo, 
gás e carvão, ou a geração de 
electricidade, incluindo a co-geração de 
calor e electricidade, ou a produção de 
calor, incluindo o aquecimento e 
arrefecimento, ou o processamento de 
combustíveis, incluindo biocombustíveis;

Or. en

Justificação

Esta definição deverá ser clarificada, para reflectir o âmbito de aplicação do regulamento e 
para corresponder ao emprego deste termo no anexo.
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Alteração 61
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) "Sistema energético": um sistema 
fechado de produção de energia, bem 
como de transmissão, distribuição e 
aproveitamento de energia num 
Estado-Membro ou numa região.

Or. pl

Justificação

Neste caso, trata-se de um sistema energético fechado, num Estado-Membro, sem 
possibilidade de transporte de energia transfronteiras.

Alteração 62
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) «Captação»: o processo de captação 
de dióxido de carbono proveniente de 
instalações industriais para o seu 
armazenamento;

Or. en

Justificação

Definição conforme à Directiva 2009/31/CE, de 23 de Abril de 2009.
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Alteração 63
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

(7) «Transporte»: a transmissão de fontes 
de energia, de produtos energéticos ou de 
dióxido de carbono através de uma rede, 
em especial: 

(7) «Transporte»: a transmissão de fontes 
de energia eléctrica, bem como de energia 
do gás, de combustíveis liquefeitos ou de 
dióxido de carbono através de uma rede, 
em especial:

(a) através de condutas, com excepção da 
rede de condutas a montante e das condutas 
utilizadas principalmente na distribuição 
local;

(a) através de condutas, com excepção da 
rede de condutas a montante e das condutas 
utilizadas principalmente na distribuição 
local;

(b) através de sistemas interconectados de 
muito alta tensão e de alta tensão e que não 
sejam os sistemas utilizados 
principalmente na distribuição local;

(b) através de sistemas interconectados de 
muito alta tensão e de alta tensão e que não 
sejam os sistemas utilizados 
principalmente na distribuição local;

Or. pl

Justificação

O transporte não diz apenas respeito a fontes de energia como o gás e os combustíveis 
liquefeitos ou até combustíveis sólidos, mas também à energia eléctrica. 

Alteração 64
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 7 - alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) "Interconector": uma ligação 
transfronteiras, com a possibilidade de 
fluxo inverso, entre redes de transporte de 
electricidade ou condutas de transporte de 
gás ou de hidrocarbonetos liquefeitos e de 
produtos provenientes da desgasificação, 
da gaseificação ou da liquefacção do 
carvão;
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Or. pl

Justificação

O termo "interconector" diz respeito a instalações dotadas de uma função de ligação, que 
também servem para abrir sistemas energéticos fechados até à data. 

Alteração 65
Yannick Jadot

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 7 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) através de condutas de sistemas de 
aquecimento ou de arrefecimento urbano;

Or. en

Justificação

Os sistemas de aquecimento ou de arrefecimento urbano não figuram sob o ponto 
"transporte" no projecto de regulamento.  Embora os sistemas de aquecimento ou de 
arrefecimento urbano sejam redes locais, os investimentos nestes sistemas deverão ser 
mencionados, visto que os seus benefícios se reflectem na UE no seu conjunto sob a forma de 
segurança do abastecimento, aumento da eficiência energética e redução das emissões. Além 
disso, a barreira principal à instalação de sistemas de aquecimento ou de arrefecimento 
urbano na Europa é o seu custo de investimento, embora, graças à reciclagem de calor, o 
custo das infra-estruturas substitua o custo dos combustíveis.

Alteração 66
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 8 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) "Depósito": um sistema de 
reservatórios fechados ou determinada 
estrutura geológica específica que forme 
um local de armazenamento;
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Or. pl

Justificação

O depósito também é um elemento material das infra-estruturas.

Alteração 67
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

«Armazenagem»: a conservação a título 
permanente ou temporário de fontes de 
energia ou de dióxido de carbono em infra-
estruturas à superfície e subterrâneas ou em 
depósitos geológicos;

(b) «Armazenagem»: a conservação a título 
permanente ou temporário de energia 
térmica ou de energia eléctrica ou das 
suas fontes de energia, bem como de 
dióxido de carbono em infra-estruturas à 
superfície e subterrâneas ou em depósitos 
ou reservatórios geológicos;

Or. pl

Justificação

Através da nova definição do conceito, alarga-se a compreensão da sua função que consiste 
em armazenar energia ou respectivas fontes.

Alteração 68
Yannick Jadot

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

(8) «Armazenagem»: a conservação a título 
permanente ou temporário de fontes de 
energia ou de dióxido de carbono em 
infra-estruturas à superfície e subterrâneas 
ou em depósitos geológicos;

(8) «Armazenagem»: a conservação a título 
permanente ou temporário de fontes de 
energia em infra-estruturas à superfície e 
subterrâneas ou em depósitos geológicos
ou o confinamento permanente e 
ambientalmente seguro de dióxido de 
carbono em formações geológicas 
subterrâneas;
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Or. en

Justificação

A definição de armazenagem deverá ser conforme à Directiva 2009/31/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de Abril de 2009, relativa ao armazenamento geológico de 
dióxido de carbono e que altera a Directiva 85/337/CEE do Conselho, as Directivas 
2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e 2008/1/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho e o Regulamento (CE) n.º 1013/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho.

Alteração 69
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 10 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Fontes de energia primária, como o 
petróleo, o gás natural ou o carvão, ou 
fontes de energia transformada, como a 
electricidade;

(a) Fontes de energia primária, como o 
petróleo, o gás natural, o carvão ou os 
biocombustíveis nucleares, ou fontes de 
energia transformada, como a 
electricidade;

Or. pl

Justificação

Os biocombustíveis nucleares são igualmente fontes de energia primárias.

Alteração 70
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 10 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Fontes de energia renováveis incluindo 
a energia hidroeléctrica, da biomassa, 
eólica, solar, oceânica e geotérmica;

(b) Fontes de energia renováveis incluindo 
a energia hídrica, da biomassa, eólica, 
solar, oceânica e geotérmica.

Or. pl
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Justificação

A potencial energia da água dos reservatórios situados a determinada altitude pode ser 
transformada em trabalho mecânico ou em energia eléctrica. O fluxo e o refluxo, ou seja, a 
maré, ocorrem em espaços marítimos abertos.

Alteração 71
Yannick Jadot

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) «Instalação nuclear»:
(a) uma fábrica de enriquecimento, uma 
instalação de fabrico de combustível 
nuclear, uma central nuclear, uma 
instalação de reprocessamento, um 
reactor de investigação, uma instalação 
de armazenagem de combustível 
irradiado; e
(b) instalações de armazenagem de 
resíduos radioactivos que se encontrem no 
mesmo sítio e que estejam directamente 
relacionadas com as instalações nucleares 
referidas na alínea a).

Or. en

Justificação

O regulamento deverá abranger a totalidade da cadeia de infra-estruturas que se articulam 
com a energia nuclear. Esta definição é extraída da Directiva 2009/71/EURATOM do 
Conselho. A definição é literalmente extraída da Directiva 2009/71/EURATOM do Conselho 
(artigo 3.º, n.º 1).
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Alteração 72
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) «Dados agregados»: os dados 
agregados a nível nacional ou regional. 
Se a agregação a nível nacional revelaria 
informações comercialmente sensíveis de 
uma determinada empresa, pode ser 
efectuada a agregação a nível regional. O 
nível regional adequado será decidido 
pela Comissão sob proposta conjunta dos 
Estados-Membros em causa ou das suas 
entidades delegadas;

Or. en

Justificação

A agregação a nível nacional não seria suficiente em alguns Estados-membros, visto que 
seria abrangida no âmbito do presente regulamento uma única empresa. Assim, o 
regulamento deverá também prever a possibilidade de agregar os dados a nível regional.  No 
entanto, para que o nível regional específico a que agrega os dados não fique ao critério da 
empresa, o nível regional adequado será decidido pela Comissão sob proposta conjunta dos 
Estados-Membros em causa ou das suas entidades delegadas.

Alteração 73
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 10-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-B) «Organismo específico»: um 
organismo encarregado nos termos da 
legislação comunitária específica do 
sector da energia de preparar e adoptar 
planos plurianuais a nível comunitário de 
desenvolvimento da rede e de investimento 
em infra-estruturas energéticas, como a 
rede europeia dos operadores das redes de 
transporte de electricidade prevista no 
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artigo 4.º do Regulamento (CE) n.º 
714/2009 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 13 de Julho de 2009, relativo 
às condições de acesso à rede para o 
comércio transfronteiriço de 
electricidade1, e a rede europeia dos 
operadores das redes de transporte de gás 
prevista no artigo 4.º do Regulamento 
(CE) n.º 715/2009 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de Julho de 
2009, relativo às condições de acesso às 
redes de transporte de gás natural2.
1 JO L 211 de 14.8.2009, p. 15.
2 JO L 211 de 14.8.2009, p. 36.

Or. en

Justificação

O projecto de regulamento menciona várias vezes estes organismos específicos (ver, por 
exemplo, o n.º 2 do artigo 3.º). Convém clarificar que esta disposição se refere 
especificamente aos organismos de operadores das redes de transporte previstos na 
legislação do terceiro pacote de liberalização da energia adoptada na Primavera/Verão de 
2009. A REORT-E e a REORT-G deverão, pois, ser especificamente mencionadas algures. 
Para isso, a melhor forma, e é também a mais simples, será fazê-lo nas definições e clarificar 
aí a questão para todo o regulamento.

Alteração 74
Yannick Jadot

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 10-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-B) «Sistemas de aquecimento 
urbano» ou «sistemas de arrefecimento 
urbano»: a distribuição de energia 
térmica sob a forma de vapor, de água 
quente ou de líquidos refrigerados a partir 
de uma fonte de produção central através 
de um sistema de transporte e distribuição 
a múltiplos edifícios ou locais, para o 
aquecimento ou arrefecimento de espaços 
ou processos;
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Or. en

Justificação

O regulamento deverá prever uma menção específica do aquecimento urbano – produção de 
calor, co-geração de calor e electricidade e sistemas de aquecimento e arrefecimento urbano. 
A maioria das opções mencionadas no caso da electricidade atingem a sua máxima eficiência 
quando produzem calor ou produzem tanto calor como electricidade.  A definição é 
literalmente extraída da Directiva 2009/28/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (alínea 
g) do artigo 2.º).

Alteração 75
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Mantendo proporcionada a carga 
representada pela recolha e comunicação 
de informações, os Estados-Membros, ou 
as suas entidades delegadas, compilarão 
todos os dados e informações especificados 
no presente regulamento a partir do início 
de 2010 e, em seguida, de dois em dois 
anos.

1. Mantendo proporcionada a carga 
representada pela recolha e comunicação 
de informações, os Estados-Membros, ou 
as suas entidades delegadas, compilarão 
todos os dados e informações especificados 
no presente regulamento a partir do início 
de 2011 e, em seguida, de dois em dois 
anos.

Or. en

Justificação

Visto que o regulamento só será adoptado em 2010, não é realista prever a comunicação de 
informações a partir de 2010. Com respeito à comunicação de informações pelos organismos 
específicos prevista na alínea b) do n.º 2, os planos decenais a nível comunitário de 
desenvolvimento da rede a adoptar pela REORT-E e a REORT-G não podem estar 
disponíveis em 2010, já que os respectivos regulamentos só são aplicáveis a partir de 3 de 
Março de 2011.
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Alteração 76
Silvia-Adriana Țicău

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Mantendo proporcionada a carga 
representada pela recolha e comunicação 
de informações, os Estados-Membros, ou 
as suas entidades delegadas, compilarão 
todos os dados e informações especificados 
no presente regulamento a partir do início 
de 2010 e, em seguida, de dois em dois 
anos. 

1. Mantendo proporcionada a carga 
representada pela recolha e comunicação 
de informações, os Estados-Membros, ou 
as suas entidades delegadas, compilarão 
todos os dados e informações especificados 
no presente regulamento a partir do início 
de 2011 e, em seguida, de dois em dois 
anos.  

Or. ro

Justificação

Para dispor do tempo suficiente para a sua aprovação e publicação, bem como para aplicar 
as medidas que têm de ser adoptadas a nível nacional para respeitar o presente Regulamento.

Alteração 77
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Comunicarão os dados agregados e 
informações pertinentes sobre os projectos 
à Comissão em 2010, que será o primeiro 
ano de comunicação de informações e, em 
seguida, de dois em dois anos.

Comunicarão os dados agregados e 
informações pertinentes sobre os projectos 
à Comissão em 2011, que será o primeiro 
ano de comunicação de informações e, em 
seguida, de dois em dois anos.

Or. en

Justificação

Visto que o regulamento só será adoptado em 2010, não é realista prever a comunicação de 
informações a partir de 2010. Com respeito à comunicação de informações pelos organismos 
específicos prevista na alínea b) do n.º 2, os planos decenais a nível comunitário de 
desenvolvimento da rede a adoptar pela REORT-E e a REORT-G não podem estar 
disponíveis em 2010, já que os respectivos regulamentos só são aplicáveis a partir de 3 de 
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Março de 2011.

Alteração 78
Silvia-Adriana Țicău

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Comunicarão os dados agregados e 
informações pertinentes sobre os projectos 
à Comissão em 2010, que será o primeiro 
ano de comunicação de informações e, em 
seguida, de dois em dois anos. 

Comunicarão os dados agregados e 
informações pertinentes sobre os projectos 
à Comissão em 2011, que será o primeiro 
ano de comunicação de informações e, em 
seguida, de dois em dois anos. 

Or. ro

Justificação

Tendo em conta a carga administrativa relacionada com a recolha de dados e a elaboração 
de relatórios, e que a recolha de dados começa em 2010, é importante que a comunicação de 
informações possa fazer-se depois de decorrido o tempo suficiente para a realização das 
tarefas enunciadas no n.º 1, pelo que 2011 é um prazo razoável para o primeiro relatório.

Alteração 79
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros evitarão a dupla 
recolha de dados e manterão tão baixos 
quanto possível os custos para as empresas.

2. Os Estados-Membros evitarão a dupla 
recolha de dados que já são exigidos pela 
legislação já existente da UE e manterão 
tão baixos quanto possível os custos para 
as empresas.

Or. en

Justificação

Importa dar ênfase ao objectivo de evitar a dupla comunicação de informações e quaisquer 
formalidades administrativas inúteis.



AM\798540PT.doc 35/65 PE430.916v01-00

PT

Alteração 80
Adam Gierek

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

Texto da Comissão Alteração

(a) As capacidades previstas ou em 
construção;

(a) As capacidades previstas ou em 
construção de produção, para transporte 
ou armazenamento, bem como os 
respectivos dados sobre quais as 
capacidades que se encontram na 
primeira fase de planificação e quais já se 
encontram em construção;

Or. pl

Justificação

Para avaliar a segurança energética é essencial distinguir, nos projectos de investimento, 
entre os que podem ser considerados "seguros" e que, a curto-prazo podem contribuir para a 
sua melhoria, e os que apenas se encontram na fase de planificação. No que diz respeito à 
produção, pode suceder que esta insegurança seja imputável ao processo decisório; no que 
diz respeito aos transportes, o motivo pode ser a complexidade dos processos de autorização.

Alteração 81
Yannick Jadot

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

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Os pormenores do financiamento e, 
nomeadamente, os montantes e as fontes 
de financiamento que são previstos, 
incluindo a quota-parte do financiamento 
público nos projectos de investimento;

Or. en

Justificação

É importante fornecer dados sobre as fontes de financiamento previstas para as infra-
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estruturas energéticas, sobretudo os montantes e a quota-parte da UE e do Estado-Membro 
no financiamento dos projectos, para elaborar estimativas e orientar o financiamento 
público.

Alteração 82
Marian-Jean Marinescu

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

Texto da Comissão Alteração

(b-A) As datas em que as autorizações e 
licenças de construção necessárias foram 
concedidas;

Or. en

Justificação

Como propõe o parecer (TEN/411) do Comité Económico e Social Europeu, o presente 
regulamento deverá também ter como objectivo analisar os progressos dos projectos 
comunicados em relação ao calendário previsto.

Alteração 83
Adam Gierek

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

Texto da Comissão Alteração

(e) As tecnologias de interesse para a 
segurança do aprovisionamento, como o 
fluxo inverso, as capacidades de 
substituição do combustível ou quaisquer 
outros equipamentos relevantes;

(e) As tecnologias de interesse para a 
segurança do aprovisionamento, como o 
fluxo inverso entre sistemas, as 
capacidades de substituição do combustível 
ou quaisquer outros equipamentos 
relevantes;

Or. pl

Justificação

O transporte afecta toda a UE.
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Alteração 84
Corinne Lepage

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

Texto da Comissão Alteração

(f-A) O período de indisponibilidade da 
infra-estrutura no caso de uma 
modernização.

Or. fr

Justificação

Esta alteração visa prevenir a indisponibilidade de qualquer equipamento, e as suas 
consequências, no contexto da realização de grandes investimentos.

Alteração 85
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Qualquer comunicação feita nos termos 
do artigo 3.º incluirá o volume das 
capacidades instaladas no início do ano de 
comunicação. 

3. Qualquer comunicação feita nos termos 
do artigo 3.º incluirá o volume das 
capacidades de produção, de transporte e
de armazenamento instaladas no início do 
ano de comunicação.

Or. pl

Justificação

A alteração visa introduzir uma precisão na redacção.
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Alteração 86
Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Qualquer comunicação feita nos termos 
do artigo 3.º incluirá o volume das 
capacidades instaladas no início do ano de 
comunicação.

3. Qualquer comunicação feita nos termos 
do artigo 3.º incluirá o volume das 
capacidades instaladas, existentes in situ 
no início do ano de comunicação.

Or. en

Justificação

Clarificação.

Alteração 87
Yannick Jadot

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

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros, as suas entidades
delegadas ou, se for o caso, os organismos 
encarregados de elaborar os planos de 
investimento específicos do sector da 
energia da UE assegurarão a qualidade, a 
relevância, a exactidão, a clareza, a 
actualidade e a coerência dos dados e 
informações que comunicam à Comissão.

1. Os Estados-Membros, as suas entidades 
delegadas ou, se for o caso, os organismos 
encarregados de elaborar os planos de 
investimento específicos do sector da 
energia da UE assegurarão a qualidade, a 
relevância, a exactidão, a clareza, a 
actualidade e a coerência dos dados e 
informações que comunicam à Comissão e, 
em particular, que os investimentos nas 
infra-estruturas energéticas sejam 
totalmente adequados ao seu objectivo 
nacional para a energia proveniente de 
fontes renováveis sustentáveis e aos seus 
planos de acção nacionais para as 
energias renováveis.

Or. en
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Justificação

Os dados fornecidos no âmbito do presente regulamento serão utilizados em articulação e 
como complemento aos dados fornecidos no âmbito dos planos de acção nacionais para as 
energias renováveis e deverão ser totalmente compatíveis com estes, com vista a alcançar o 
objectivo comunitário para as energias renováveis. Ver também a alteração ao n.º 1 do 
artigo 10.º.

Alteração 88
Marian-Jean Marinescu

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

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros, as suas entidades 
delegadas ou, se for o caso, os organismos 
encarregados de elaborar os planos de 
investimento específicos do sector da 
energia da UE assegurarão a qualidade, a 
relevância, a exactidão, a clareza, a 
actualidade e a coerência dos dados e 
informações que comunicam à Comissão.

1. Os Estados-Membros, as suas entidades 
delegadas ou, se for o caso, os organismos 
específicos encarregados de elaborar os 
planos de investimento específicos do 
sector da energia da UE assegurarão a 
qualidade, a relevância, a exactidão, a 
clareza, a actualidade e a coerência dos 
dados e informações que comunicam à 
Comissão.

Or. en

Justificação

Esta alteração decorre da nova definição prevista no ponto (10-A) do artigo 2.º que clarifica 
que a REORT-E e a REORT-G são "organismos específicos" nesta acepção.

Alteração 89
Ioannis A. Tsoukalas

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

Texto da Comissão Alteração

No caso dos organismos encarregados de 
elaborar os planos de investimento 
específicos do sector da energia da UE, os 
dados e informações comunicados serão 

No caso dos organismos encarregados de 
elaborar os planos de investimento 
específicos do sector da energia da UE, os 
dados e informações comunicados serão 
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acompanhados dos correspondentes 
comentários dos Estados-Membros sobre a 
qualidade dos dados e informações 
recolhidos.

acompanhados dos correspondentes 
comentários dos Estados-Membros sobre a 
qualidade e a relevância dos dados e 
informações recolhidos.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros, as suas entidades delegadas ou, se for o caso, os organismos 
encarregados de elaborar os planos de investimento específicos do sector da energia da UE 
deverão assegurar não só a qualidade, mas também a relevância dos dados fornecidos.

Alteração 90
Marian-Jean Marinescu

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

Texto da Comissão Alteração

No caso dos organismos encarregados de 
elaborar os planos de investimento 
específicos do sector da energia da UE, os 
dados e informações comunicados serão 
acompanhados dos correspondentes 
comentários dos Estados-Membros sobre a 
qualidade dos dados e informações 
recolhidos.

No caso dos organismos específicos 
encarregados de elaborar os planos de 
investimento específicos do sector da 
energia da UE, os dados e informações 
comunicados serão acompanhados dos 
correspondentes comentários dos Estados-
Membros sobre a qualidade dos dados e 
informações recolhidos.

Or. en

Justificação

Esta alteração decorre da nova definição prevista no ponto (10-A) do artigo 2.º que clarifica 
que a REORT-E e a REORT-G são "organismos específicos" nesta acepção.
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Alteração 91
Yannick Jadot

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

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.°. A 
Comissão deve ainda prever o acesso às 
informações sobre ambiente, nos termos 
do Regulamento (CE) n.º 1367/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 
de Setembro de 2006, relativo à aplicação 
das disposições da Convenção de Aarhus
sobre o acesso à informação, participação 
do público no processo de tomada de 
decisão e acesso à justiça em matéria de 
ambiente às instituições e órgãos 
comunitários1.

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 2003, relativa ao acesso do 
público às informações sobre ambiente2.
1 JO L 264 de 25.9.2006, p. 13.
2 JO L 41 de 14.2.2003, p. 26.

Or. en

Justificação

A alteração visa adequar as disposições do Regulamento à Convenção de Aarhus e aos 
respectivos instrumentos de execução a nível comunitário e nacional, nomeadamente o 
Regulamento Aarhus e a Directiva relativa ao acesso do público às informações sobre 
ambiente.
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Alteração 92
Adam Gierek

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.º 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, com o aval dos Estados-
Membros, pode publicar os dados e 
informações transmitidos em conformidade 
com o presente regulamento, 
nomeadamente no quadro das análises 
referidas no n.º 3 do artigo 10.°, desde que 
tais dados e informações sejam publicados 
de forma agregada e que nesse caso não 
sejam divulgados, nem possam ser 
inferidos, dados individuais sobre as 
empresas, nomeadamente se no 
Estado-Membro em questão só estiver 
sediada uma empresa deste tipo.

Or. pl

Justificação

Os dados técnicos publicados de forma agregada nem sempre garantem a preservação de 
confidencialidade, sobretudo se num Estado-Membro houver apenas uma empresa deste tipo.

Alteração 93
Corinne Lepage

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 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 não cotadas e não dependentes 
maioritariamente de fundos públicos, nem 
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sobre as pessoas singulares.

Or. fr

Justificação

Relativamente às empresas cotadas ou maioritariamente detidas por fundos públicos, estas 
informações são públicas e a sua confidencialidade não é exigida.  Esta alteração visa uma 
maior transparência em relação às partes interessadas.

Alteração 94
Marian-Jean Marinescu

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 pode publicar os dados 
agregados 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 a nível nacional ou 
regional e que não sejam divulgados dados 
individuais sobre as empresas.

Or. en

Justificação

A publicação de dados agregados tem que salvaguardar a situação de desvantagem 
competitiva que poderia ocorrer no caso de pequenos países com apenas um operador único 
ou alguns operadores.  A "ofuscação regional dos dados" é uma solução.  É indispensável 
dar ênfase à "ofuscação" regional dos dados.
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Alteração 95
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Artigo 8

Texto da Comissão Alteração

A Comissão assegurará o desenvolvimento, 
alojamento em servidor, gestão e 
manutenção dos recursos informáticos 
necessários para a recepção, a 
armazenagem e todas as formas de 
tratamento dos dados ou informações 
comunicados à Comissão ao abrigo do 
presente regulamento.

A Comissão assegurará o desenvolvimento, 
alojamento em servidor, gestão e 
manutenção dos recursos informáticos 
para fins de planificação, necessários para 
a recepção, a armazenagem e todas as 
formas de tratamento dos dados ou 
informações sobre as infra-estruturas 
energéticas comunicados à Comissão ao 
abrigo do presente regulamento.

Or. pl

Justificação

Convém acrescentar aqui a finalidade para que serve o processamento destes dados.

Alteração 96
Yannick Jadot

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.° 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Com base nos dados e informações 
transmitidos e, se for caso disso, em 
quaisquer outras fontes de dados, incluindo 
dados adquiridos pela Comissão, a 
Comissão apresentará, pelo menos de dois 
em dois anos, uma análise transsectorial da 
evolução estrutural e das perspectivas do 
sistema energético da UE, nomeadamente 
com o objectivo de:

1. Com base nos dados e informações 
transmitidos e, se for caso disso, em 
quaisquer outras fontes de dados, incluindo 
os planos de acção nacionais para as 
energias renováveis e, em particular, 
quaisquer dados relativos à produção 
descentralizada de energia renovável que 
não atinja os valores de capacidade 
previstos no anexo, e dados adquiridos 
pela Comissão, a Comissão apresentará, 
pelo menos de dois em dois anos, uma 
análise transsectorial da evolução estrutural 
e das perspectivas do sistema energético da 
UE, nomeadamente com o objectivo de:
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Or. en

Justificação

Para a elaboração dos seus cenários, a Comissão Europeia deverá também tomar em 
consideração a produção descentralizada de energia renovável que não é abrangida pelo 
âmbito de aplicação do regulamento, mas que será incluída nos planos de acção nacionais 
para as energias renováveis. O eventual excesso na produção de energia deverá também ser 
levado em linha de conta e ser tratado nos cenários da Comissão.  Ver também a alteração 
ao n.º 2 do artigo 6.º.

Alteração 97
Yannick Jadot

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.° 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Identificar potenciais desequilíbrios 
futuros entre a oferta e a procura de 
energia;

(a) Identificar potenciais desequilíbrios 
futuros e quaisquer excedentes na oferta e 
na procura de energia, incluindo 
excedentes na geração de calor pelas 
indústrias e na produção de electricidade 
utilizada em sistemas de aquecimento e 
arrefecimento urbano;

Or. en

Justificação

Para a elaboração dos seus cenários, a Comissão Europeia deverá também tomar em 
consideração a produção descentralizada de energia renovável que não é abrangida pelo 
âmbito de aplicação do regulamento, mas que será incluída nos planos de acção nacionais 
para as energias renováveis. O eventual excesso na produção de energia deverá também ser 
levado em linha de conta e ser tratado nos cenários da Comissão. Ver também a alteração ao 
n.º 2 do artigo 6.º.
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Alteração 98
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Identificar quaisquer riscos de 
dependência excessiva de uma infra-
estrutura energética;

Or. fr

Alteração 99
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Acompanhar os projectos de 
investimento no exterior da UE;

Or. en

Justificação

Ver as alterações aos pontos 2.1 e 3.2 do anexo.

Alteração 100
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-B) Analisar a evolução dos projectos de 
investimento desde a data de concessão 
das autorizações e licenças de construção;

Or. en
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Justificação

É importante analisar o decurso do projecto após a concessão das autorizações de 
construção, em particular o tempo gasto até à entrada em funcionamento da infra-estrutura.

Alteração 101
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-B) Verificar o cumprimento dos 
compromissos dos Estados-Membros, 
nomeadamente em matéria de energias 
renováveis;

Or. fr

Alteração 102
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – alínea c-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-C) Analisar o envelhecimento das redes 
e as necessidades de investimento.

Or. fr

Alteração 103
Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Na realização das análises referidas no 
n.º 1, a Comissão assegurará que, no caso 
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de projectos que estejam numa fase inicial 
de desenvolvimento, estes sejam avaliados 
na perspectiva da sua probabilidade de 
concretização.

Or. en

Justificação

É importante que as análises não dêem uma imagem distorcida da situação.

Alteração 104
Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Na preparação das análises referidas no 
n.º 1, a Comissão pode ser assistida por 
peritos dos Estados-Membros e/ou por 
quaisquer outros peritos com competências 
específicas no domínio em questão.

2. Na preparação das análises, a Comissão 
procederá à coordenação com os 
organismos encarregados de elaborar os 
planos de investimento específicos do 
sector da energia da UE e pode ser 
assistida por peritos dos Estados-Membros 
e/ou por quaisquer outros peritos com 
competências específicas no domínio em 
questão.

Or. en

Alteração 105
Yannick Jadot

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Na preparação das análises referidas no 
n.º 1, a Comissão pode ser assistida por 
peritos dos Estados-Membros e/ou por 
quaisquer outros peritos com competências 
específicas no domínio em questão.

2. Na preparação das análises referidas no 
n.º 1, a Comissão consultará o público, 
incluindo todos os grupos e associações 
pertinentes, e pode ser assistida por peritos 
dos Estados-Membros e/ou por quaisquer 
outros peritos com competências 
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específicas no domínio em questão.

Or. en

Justificação

Para a elaboração dos cenários energéticos da Comunidade, a Comissão deve contar com 
uma ampla participação do público.

Alteração 106
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão fornecerá aos Estados-
Membros uma análise das medidas 
necessárias para reduzir os riscos de 
subinvestimento ou de investimento 
inadequado.

Or. en

Justificação

É importante transmitir uma reacção aos Estados-Membros.

Alteração 107
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode discutir as análises 
com as partes interessadas. Transmitirá as 
análises efectuadas ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho e ao Comité 
Económico e Social Europeu e procederá à 
sua publicação.

3. Nos termos do n.º 1 do artigo 6.º, a 
Comissão pode discutir as análises com as 
partes interessadas. Transmitirá as análises 
efectuadas ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e ao Comité Económico e Social 
Europeu e procederá à sua publicação.

Or. nl
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Justificação

Caso deseje, a Comissão pode debater as análises com as partes interessadas. Uma vez que a 
tradução para neerlandês do conceito "partes interessadas" é mais vaga do que o termo em 
língua inglesa ("interested parties"), aconselha-se a remissão para o n.º 1 do artigo 6.º, no 
qual são enunciadas as referidas partes.

Alteração 108
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Para efeito de manutenção da 
coerência entre as diferentes publicações 
sobre monitorização, a Comissão deveria 
considerar os projectos de investimento 
plurianuais no domínio das 
infra-estruturas energéticas, elaborados 
por organismos especiais instituídos por 
outros actos legislativos como, por 
exemplo, o Regulamento (CE) n.º 
714/2009.  

Or. pl

Justificação

Os dados apresentados devem ser coerentes.

Alteração 109
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 11 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para melhorar a qualidade dos dados, ao 
proceder à revisão referida no primeiro 
parágrafo, a Comissão examinará, se for 
caso disso, os limiares mínimos definidos 
no anexo ao presente regulamento e pode 
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ordenar aos Estados-Membros que 
especifiquem as principais características 
das infra-estruturas ou capacidades 
previstas ou em construção.

Or. en

Justificação

É indispensável um modelo com as principais características das infra-estruturas ou 
capacidades previstas ou em construção, já que as "principais características" são 
mencionados na alínea b) do n.º 1 do artigo 5.º, mas não são definidas; por outro lado, ao 
exigir um modelo na presente proposta de regulamento, a execução seria retardada. (Ver 
também o parecer (TEN/411) do Comité Económico e Social Europeu).

Alteração 110
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Anexo – n.º 1 – ponto -1.1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1.1. Produção
- Instalações de extracção com uma 
capacidade mínima de 20 000 barris/dia

Or. en

Justificação

Para manter a coerência ao longo de todo o texto da proposta de regulamento.

Alteração 111
Yannick Jadot

Proposta de regulamento
Anexo – n.º 1 – ponto 1.1 – último parágrafo

Texto da Comissão Alteração

São excluídas as instalações químicas que 
não produzem fuelóleo e/ou combustíveis 
automóveis ou que apenas os produzem 

São excluídas as instalações químicas que 
não produzem fuelóleo e/ou combustíveis 
automóveis ou que apenas os produzem 
como subprodutos (menos de 10% da 
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como subprodutos. produção anual medida em termos de 
massa).

Or. en

Justificação

Clarificação técnica.

Alteração 112
Silvia-Adriana Țicău

Proposta de regulamento
Anexo – Ponto 1 – Subponto 1.2 – último parágrafo

Texto da Comissão Alteração

Estes projectos incluem os investimentos 
para a reabilitação e organização dos 
sistemas de transporte por gasoduto e 
oleoduto, para o desenvolvimento de 
sistemas de controlo e recolha de dados 
em tempo real e para a criação e 
implementação de sistemas para 
aumentar a segurança do abastecimento 
de produtos petrolíferos.

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

Or. ro

Justificação

Estes projectos deverão incluir também os investimentos para a reabilitação e organização 
dos sistemas de transporte por oleoduto de produtos petrolíferos, para desenvolver sistemas 
de controlo e recolha de dados em tempo real e para criar e implementar sistemas para 
aumentar a segurança do abastecimento de produtos petrolíferos.
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Alteração 113
Yannick Jadot

Proposta de regulamento
Anexo – n.º 1 – 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

Justificação

As instalações destinadas a fins militares não deverão ser excluídas, já que, dependendo da 
sua definição pelos Estados-Membros, isso poderia excluir uma boa parte das infra-
estruturas. O tratamento subsequente destas informações com carácter confidencial pela 
Comissão Europeia não é, evidentemente, afectado por esta alteração.

Alteração 114
Silvia-Adriana Țicău

Proposta de regulamento
Anexo – Ponto 1 – Subponto 1.3 – último parágrafo

Texto da Comissão Alteração

Estes projectos incluem também 
investimentos para organizar as 
instalações de armazenamento de petróleo 
e de produtos derivados de petróleo, bem 
como para criar sistemas de controlo e 
recolha de dados em tempo real.

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

Or. ro

Justificação

Estes projectos deverão incluir também investimentos para organizar as instalações de 
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armazenamento de petróleo e de produtos derivados de petróleo, bem como para criar 
sistemas de controlo e recolha de dados em tempo real.

Alteração 115
Yannick Jadot

Proposta de regulamento
Anexo – n.º 1 – 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

Justificação

As instalações destinadas a fins militares não deverão ser excluídas, já que, dependendo da 
sua definição pelos Estados-Membros, isso poderia excluir uma boa parte das infra-
estruturas. O tratamento subsequente destas informações com carácter confidencial pela 
Comissão Europeia não é, evidentemente, afectado por esta alteração.

Alteração 116
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Anexo – n.º 2 – ponto -2.1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

-2.1. Produção
- Instalações de extracção com uma 
capacidade mínima de 0,1 milhões m3/dia

Or. en

Justificação

Para manter a coerência ao longo de todo o texto da proposta de regulamento.
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Alteração 117
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Anexo – n.º 2 – ponto 2.1 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

Gasodutos e projectos de interesse comum 
identificados nas orientações estabelecidas 
em aplicação do artigo 155.º do Tratado 
CE.

Gasodutos que constituam elos essenciais 
nas redes nacionais e internacionais de 
interconexão e gasodutos e projectos de 
interesse comum identificados nas 
orientações estabelecidas em aplicação do 
artigo 155.º do Tratado CE e projectos 
referidos no anexo ao Regulamento (CE) 
n.º 663/2009 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 13 de Julho de 2009, que 
estabelece um programa de concessão de 
apoio financeiro comunitário a projectos 
no domínio da energia para o 
relançamento da economia1.
________________
1 JO L 200 de 31.7.2009, p. 31

Or. en

Justificação

Consulta com o Serviço Jurídico do Parlamento Europeu.

Alteração 118
Silvia-Adriana Țicău

Proposta de regulamento
Anexo – Ponto 2 – Subponto 2.1 – último parágrafo-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Estes projectos incluem também 
investimentos para a reabilitação e 
organização dos sistemas de transporte de 
gás por gasoduto, para desenvolver 
sistemas de controlo e recolha de dados 
em tempo real e para criar e implementar 
sistemas para aumentar a segurança do 
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abastecimento de gás natural.

Or. ro

Justificação

Estes projectos devem incluir também investimentos para a reabilitação e organização dos 
sistemas de transporte de gás por gasoduto, para desenvolver sistemas de controlo e recolha 
de dados em tempo real e para criar e implementar sistemas para aumentar a segurança do 
abastecimento de gás natural.

Alteração 119
Ioan Enciu

Proposta de regulamento
Anexo – n.º 2 – ponto 2.3 – travessão 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Equipamento informático e suporte 
lógico que monitorizem e forneçam 
relatórios em tempo real aos organismos 
competentes da União Europeia sobre o 
nível de stocks de gás.

Or. en

Justificação

Este sistema informático constitui um investimento fundamental nas infra-estruturas que é 
indispensável para reforçar e melhorar os esforços para dispor de um sistema eficiente de 
alerta e prevenção no domínio da segurança energética no sector do gás.  Além disso 
garantirá também a boa aplicabilidade do programa N-1.

Alteração 120
Silvia-Adriana Țicău

Proposta de regulamento
Anexo – Ponto 2 – Subponto 2.3 – último parágrafo

Texto da Comissão Alteração

Estes projectos incluem também 
investimentos para organizar as 
instalações de armazenamento de gás, 
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bem como para criar sistemas de controlo 
e recolha de dados em tempo real.

São excluídos os gasodutos, os terminais e 
as instalações destinados a fins militares, 
bem como os que servem instalações 
químicas que não produzem produtos 
energéticos ou que apenas os produzem 
como subprodutos.

São excluídos os gasodutos, os terminais e 
as instalações destinados a fins militares, 
bem como os que servem instalações 
químicas que não produzem produtos 
energéticos ou que apenas os produzem 
como subprodutos.

Or. ro

Justificação

Estes projectos deverão incluir também investimentos para organizar as instalações de 
armazenamento de gás, bem como para criar sistemas de controlo e recolha de dados em 
tempo real.

Alteração 121
Yannick Jadot

Proposta de regulamento
Anexo – n.º 2 – ponto 2.3 – último parágrafo

Texto da Comissão Alteração

São excluídos os gasodutos, os terminais e 
as instalações destinados a fins militares, 
bem como os que servem instalações 
químicas que não produzem produtos 
energéticos ou que apenas os produzem 
como subprodutos.

São excluídos os gasodutos, os terminais e 
as instalações que servem instalações 
químicas que não produzem produtos 
energéticos ou que apenas os produzem 
como subprodutos.

Or. en

Justificação

As instalações destinadas a fins militares não deverão ser excluídas, já que, dependendo da 
sua definição pelos Estados-Membros, isso poderia excluir uma boa parte das infra-
estruturas. O tratamento subsequente destas informações com carácter confidencial pela 
Comissão Europeia não é, evidentemente, afectado por esta alteração.
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Alteração 122
Yannick Jadot

Proposta de regulamento
Anexo – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. CARVÃO, LINHITE E XISTOS 
BETUMINOSOS
– Novas minas ou ampliação de minas a 
céu aberto com uma produção anual 
mínima de [xx] toneladas.
– Novas minas ou ampliação de minas 
subterrâneas com uma produção anual 
mínima de [xx] toneladas.

Or. en

Justificação

Visto que o carvão é mencionado na definição de fontes de energia, o anexo deverá também 
incluir uma parte sobre as infra-estruturas no sector do carvão.

Alteração 123
Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Anexo – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Carvão
– Instalações de extracção com uma 
capacidade mínima de XXX
– Instalações de produção com uma 
capacidade mínima de XXX

Or. en
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Alteração 124
Yannick Jadot

Proposta de regulamento
Anexo – n.º 3 – 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 10 MW) e instalações 
fotovoltaicas (com uma potência igual ou 
superior a 1 MW);

Or. en

Justificação

No caso das instalações fotovoltaicas, o limiar proposto parece demasiado elevado e não 
corresponde à natureza descentralizada da tecnologia fotovoltaica.  A ser mantido o limiar 
de 10 MW, seriam cobertas, no fundo, menos de 10% das instalações fotovoltaicas.

Alteração 125
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Anexo – n.º 3 – 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, geotérmica e 
fotovoltaica (grupos com uma potência 
unitária igual ou superior a 5 MW);

Or. en

Justificação

Segundo cálculos aproximados, a ser mantido o limiar de 10 MW, seriam cobertas, no fundo, 
menos de 10% das instalações fotovoltaicas.
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Alteração 126
Yannick Jadot

Proposta de regulamento
Anexo – n.º 3 – 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 127
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Anexo – n.º 3 – ponto 3.1 – travessão 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Instalações de produção descentralizada 
de energia renovável ligadas a uma rede 
eléctrica ou que beneficiam de um 
contrato de compra por uma empresa, 
com uma capacidade de produção 
acumulada superior a 10 MW.

Or. fr

Alteração 128
Yannick Jadot

Proposta de regulamento
Anexo – n.º 3 – ponto 3.2 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– Linhas aéreas de transporte, desde que 
sejam concebidas para uma tensão igual ou 
superior a 150 kV;

– Linhas aéreas de transporte, desde que 
sejam concebidas para uma tensão igual ou 
superior a 100 kV;

Or. en
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Justificação

Uma tensão de 150 kV poderia excluir muitas linhas de 110 kV previstas em alguns Estados-
Membros.

Alteração 129
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Anexo – n.º 3 – ponto 3.2 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– Projectos de interesse comum 
identificados nas orientações estabelecidas 
em aplicação do artigo 155.º do Tratado 
CE.

– Projectos de interesse comum 
identificados nas orientações estabelecidas 
em aplicação do artigo 155.º do Tratado 
CE e projectos referidos no anexo ao 
Regulamento (CE) n.º 663/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 
de Julho de 2009, que estabelece um 
programa de concessão de apoio 
financeiro comunitário a projectos no 
domínio da energia para o relançamento 
da economia.
________________
1 JO L 200 de 31.7.2009, p. 31

Or. en

Justificação

Consulta com o Serviço Jurídico do Parlamento Europeu.

Alteração 130
Yannick Jadot

Proposta de regulamento
Anexo – n.º 3 – ponto 3.2 – travessão 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Sistemas de aquecimento urbano com 
um diâmetro igual ou superior a 300 mm.
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Or. en

Justificação

Os sistemas de aquecimento urbano são infra-estruturas estratégicas para alcançar os 
objectivos para 2020 - maior eficiência e maior utilização das fontes de energia renováveis 
para fins de aquecimento e arrefecimento. Deverão ser mencionados na proposta.

Alteração 131
Yannick Jadot

Proposta de regulamento
Anexo – n.º 3 – ponto 3.2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3.2-A. Armazenagem e outras instalações 
nucleares
– Instalações de armazenagem de 
electricidade;
– Instalações de armazenagem de 
resíduos radioactivos;
– Instalações nucleares, com excepção 
das previstas no primeiro travessão do 
ponto 3.1 e no segundo travessão do ponto 
3.3. 

Or. en

Alteração 132
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Anexo – n.º 5 – ponto -5.1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

-5.1. Captação
– Instalações de captação de dióxido de 

carbono conectadas às instalações de 
produção referidas nos pontos 1.1 e 3.1 
(quando aplicável) com uma capacidade 
de captação igual ou superior a 100 
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kt/ano.

Or. en

Justificação

Para manter a coerência ao longo de todo o texto da proposta de regulamento.

Alteração 133
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Anexo – n.º 5 – ponto 5.2 – travessão 1

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 com uma 
capacidade igual ou superior a 100 kt/ano).

Or. en

Justificação

Para manter a coerência ao longo de todo o texto da proposta de regulamento.

Alteração 134
Silvia-Adriana Țicău

Proposta de regulamento
Anexo – Ponto 5 – Subponto 5.2 – último parágrafo

Texto da Comissão Alteração

Este número abrange igualmente os 
projectos para o armazenamento 
geológico de dióxido de carbono previstos 
no Regulamento que estabelece um 
programa de concessão de apoio 
financeiro comunitário a projectos no 
domínio da energia para o relançamento 
da economia.

São excluídas as instalações de 
armazenagem para fins de investigação e 

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

Or. ro

Justificação

É importante que este número abranja igualmente os projectos para o armazenamento 
geológico de dióxido de carbono previstos no Regulamento que estabelece um programa de 
concessão de apoio financeiro comunitário a projectos no domínio da energia para o 
relançamento da economia.

Alteração 135
Silvia-Adriana Țicău

Proposta de regulamento
Anexo – Ponto 5 – Subponto 5.2 – último parágrafo

Texto da Comissão Alteração

Estes projectos incluem também 
investimentos para organizar as 
instalações de armazenamento de dióxido 
de carbono, bem como para criar sistemas 
de controlo e recolha de dados em tempo 
real.

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

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

Or. ro

Justificação

Estes projectos deverão incluir também investimentos para organizar as instalações de 
armazenamento de gás, bem como para criar sistemas de controlo e recolha de dados em 
tempo real.
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Alteração 136
Yannick Jadot

Proposta de regulamento
Anexo – n.º 5 – 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

Caso os projectos de investigação e desenvolvimento fossem excluídos, não seriam, no fundo, 
disponibilizadas quaisquer informações sobre a captação e armazenagem de dióxido de 
carbono nos próximos 10-15 anos. Em princípio, a Directiva relativa à captação e 
armazenagem de dióxido de carbono é também aplicável a estas instalações.


