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Alteração 21
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O panorama energético dentro e fora da 
União mudou significativamente nos 
últimos anos, fazendo do investimento em 
infraestruturas energéticas uma questão 
crucial para garantir o aprovisionamento 
energético da União, para o funcionamento 
do mercado interno e para a transição já 
iniciada para um sistema energético com 
baixa produção de carbono.

(2) O panorama energético dentro e fora da 
União mudou significativamente nos 
últimos anos, fazendo do investimento em 
infraestruturas energéticas uma questão 
crucial para garantir o aprovisionamento 
energético da União, para o funcionamento 
do mercado interno e para a transição já 
iniciada para um sistema energético 
sustentável.

Or. en

Alteração 22
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) O novo contexto energético exige um 
investimento considerável em todo o tipo 
de infraestruturas de todos os setores da
energia, bem como o desenvolvimento de 
novos tipos de infraestruturas e de novas 
tecnologias a adotar pelo mercado. A 
liberalização do setor da energia e a maior 
integração do mercado interno conferem 
aos operadores económicos um papel de 
maior relevo no investimento. 
Simultaneamente, novos requisitos 
políticos, como os objetivos em matéria de 
cabaz de combustíveis, alterarão as 
políticas dos Estados-Membros orientando-

(3) O novo contexto energético exige um 
investimento considerável em todo o tipo 
de infraestruturas, em particular na via 
empreendida das opções que não 
comprometem o futuro, como, por 
exemplo, as redes, as fontes de energia 
renováveis e a eficiência energética, bem 
como o desenvolvimento de novos tipos de 
infraestruturas e de novas tecnologias a 
adotar pelo mercado. A liberalização do 
setor da energia e a maior integração do 
mercado interno conferem aos operadores 
económicos um papel de maior relevo no 
investimento. Simultaneamente, novos 
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as para infraestruturas energéticas novas 
e/ou modernizadas.

requisitos políticos, como os objetivos em 
matéria de cabaz de combustíveis, alterarão 
as políticas dos Estados-Membros 
orientando-as para infraestruturas 
energéticas novas e/ou modernizadas.

Or. en

Alteração 23
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Revestem-se de interesse para a União 
e de importância para os futuros 
investimentos os dados e as informações 
sobre a evolução previsível das 
capacidades de produção, transporte e 
armazenagem e sobre os projetos nos 
diversos setores da energia. É, por isso, 
necessário assegurar que sejam 
comunicados à Comissão os projetos de 
investimento cujos trabalhos de construção 
ou encerramento já tenham sido iniciados 
ou relativamente aos quais tenha já sido 
tomada uma decisão final de investimento.

(6) Revestem-se de interesse para a União 
e de importância para os futuros 
investimentos os dados e as informações 
sobre a evolução previsível das 
capacidades de produção, transporte e 
armazenagem e sobre os projetos nos 
diversos setores da energia. É, por isso, 
necessário assegurar que sejam 
comunicados à Comissão os projetos de 
investimento cujos trabalhos de construção 
ou encerramento já tenham sido iniciados 
ou relativamente aos quais tenha já sido 
tomada uma decisão final de investimento. 
Para clarificar a fase em que os projetos 
de investimento previstos deverão ser 
comunicados, o presente regulamento 
deverá abranger apenas os projetos 
aprovados pela autoridade competente, 
aos quais, por conseguinte, tenha sido 
concedida a autorização necessária.

Or. en

Alteração 24
Werner Langen

Proposta de regulamento
Considerando 7
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Texto da Comissão Alteração

(7) Nos termos dos artigos 41.º e 42.º do 
Tratado Euratom, as empresas têm a 
obrigação de comunicar os seus projetos de 
investimento. É necessário complementar 
essa informação através da apresentação de 
relatórios periódicos sobre a execução dos 
projetos de investimento. Esta 
comunicação complementar não prejudica 
os artigos 41.º a 44.º do Tratado Euratom.

(7) Nos termos dos artigos 41.º e 42.º do 
Tratado Euratom, as empresas têm a 
obrigação de comunicar os seus projetos de 
investimento. É necessário complementar 
essa informação através da apresentação de 
relatórios periódicos sobre a execução dos 
projetos de investimento. Esta 
comunicação complementar não prejudica 
os artigos 41.º a 44.º do Tratado Euratom, 
ao mesmo tempo que se deve evitar, 
sempre que possível, que as empresas 
sejam duplamente sobrecarregadas.

Or. de

Alteração 25
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Para que a Comissão tenha uma 
imagem coerente da futura evolução do 
sistema energético da União no seu 
conjunto, é necessário um quadro 
harmonizado de comunicação de 
informações sobre os projetos de 
investimento, baseado em categorias 
atualizadas de dados e informações oficiais 
a transmitir pelos Estados-Membros.

(8) Para que a Comissão tenha uma 
imagem coerente da futura evolução do 
sistema energético da União no seu 
conjunto, é necessário um quadro 
harmonizado de comunicação de 
informações sobre os projetos de 
investimento, baseado em categorias 
atualizadas de dados e informações oficiais 
a transmitir pelos Estados-Membros. Este 
quadro harmonizado de comunicação de 
informações deverá criar um sistema de 
apresentação de projetos de investimento 
equilibrado que evite encargos 
administrativos desproporcionados.

Or. en
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Alteração 26
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Para este fim, os Estados-Membros 
deverão comunicar à Comissão os dados e 
as informações sobre os projetos de 
investimento em infraestruturas energéticas 
relativos à produção, armazenagem e 
transporte de petróleo, de gás natural, de 
eletricidade, incluindo a eletricidade 
produzida a partir de fontes renováveis, de 
biocombustíveis e de captura e 
armazenagem de dióxido de carbono, 
previstos ou em construção no seu 
território, incluindo as interligações com 
países terceiros. As empresas envolvidas 
devem ter a obrigação de comunicar ao 
Estado-Membro os dados e as 
informações em questão.

(9) Para este fim, os Estados-Membros 
poderão, se assim o desejarem, comunicar 
à Comissão os dados e as informações 
sobre os projetos de investimento em 
infraestruturas energéticas previstos ou em 
construção no seu território.

Or. nl

Alteração 27
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Para este fim, os Estados-Membros 
deverão comunicar à Comissão os dados e 
as informações sobre os projetos de 
investimento em infraestruturas energéticas 
relativos à produção, armazenagem e 
transporte de petróleo, de gás natural, de 
eletricidade, incluindo a eletricidade 
produzida a partir de fontes renováveis, de 
biocombustíveis e de captura e 
armazenagem de dióxido de carbono, 

(9) Para este fim, os Estados-Membros 
deverão comunicar à Comissão os dados e 
as informações sobre os projetos de 
investimento em infraestruturas energéticas 
relativos à produção, armazenagem e 
transporte de petróleo, de gás natural, de 
carvão, de aquecimento e arrefecimento, 
incluindo o aquecimento e o 
arrefecimento urbanos, de combustíveis 
renováveis para os transportes, de 
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previstos ou em construção no seu 
território, incluindo as interligações com 
países terceiros. As empresas envolvidas 
devem ter a obrigação de comunicar ao 
Estado-Membro os dados e as informações 
em questão.

eletricidade, incluindo a eletricidade 
produzida a partir de fontes renováveis e
biocombustíveis, e de captura, transporte e 
armazenagem de dióxido de carbono, 
previstos ou em construção no seu 
território, incluindo as interligações com 
países terceiros. As empresas envolvidas 
devem ter a obrigação de comunicar ao 
Estado-Membro os dados e as informações 
em questão.

Or. en

Alteração 28
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Os Estados-Membros, ou as suas 
entidades delegadas, assim como a 
Comissão, deverão manter a 
confidencialidade dos dados e informações 
comercialmente sensíveis. Por esse motivo, 
os Estados-Membros ou as suas entidades 
delegadas deverão, com exceção dos dados 
e das informações relativos aos projetos 
transfronteiriços de transporte, agregar os 
referidos dados e informações a nível 
nacional antes de os enviar à Comissão. Se 
necessário, a Comissão deverá agregar 
novamente esses dados de maneira a que 
não sejam divulgados nem possam ser 
deduzidos dados sobre determinadas 
empresas e instalações.

(14) Os Estados-Membros, ou as suas 
entidades delegadas, assim como a 
Comissão, deveriam manter a 
confidencialidade dos dados e informações 
comercialmente e/ou estrategicamente 
sensíveis. Por esse motivo, os 
Estados-Membros ou as suas entidades 
delegadas deverão, com exceção dos dados 
e das informações relativos aos projetos 
transfronteiriços de transporte, agregar os 
referidos dados e informações a nível 
nacional antes de os enviar à Comissão. Se 
necessário, a Comissão deverá agregar 
novamente esses dados de maneira a que 
não sejam divulgados nem possam ser 
deduzidos dados sobre determinadas 
empresas e instalações.

Or. en

Alteração 29
Marian-Jean Marinescu
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Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A Comissão e, em especial, o seu 
Observatório do Mercado da Energia 
deverá fornecer uma análise regular e 
transetorial da evolução estrutural e das 
perspetivas do sistema energético da União 
e, quando adequado, uma análise mais 
centrada em determinados aspetos desse 
sistema. Tal análise deverá contribuir, 
nomeadamente, para a identificação de 
possíveis lacunas em termos de 
infraestruturas e de investimento tendo em 
vista o equilíbrio entre a oferta e a procura. 
A análise deverá igualmente contribuir 
para um debate a nível da União sobre as 
infraestruturas energéticas e ser, por isso 
mesmo, apresentada ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho e ao Comité 
Económico e Social Europeu e 
disponibilizada às partes interessadas.

(15) A Comissão e, em especial, o seu 
Observatório do Mercado da Energia 
deverá fornecer uma análise regular e 
transetorial da evolução estrutural e das 
perspetivas do sistema energético da União 
e, quando adequado, uma análise mais 
centrada em determinados aspetos desse 
sistema. Tal análise deverá contribuir, 
nomeadamente, para reforçar a segurança 
energética através da identificação de 
possíveis lacunas em termos de 
infraestruturas e de investimento e de 
riscos associados tendo em vista o 
equilíbrio entre a oferta e a procura e 
deverá complementar as abordagens 
nacionais, desenvolvendo para tal as 
dimensões regionais. A análise deverá 
igualmente contribuir para um debate a 
nível da União sobre as infraestruturas 
energéticas e ser, por isso mesmo, 
apresentada ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e ao Comité Económico e Social 
Europeu e disponibilizada às partes 
interessadas.

Or. en

Alteração 30
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 instrumento 
de acompanhamento dos projetos de 
investimento previsto no presente 
regulamento, graças ao qual os dados 
recolhidos serão disponibilizados ao 
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público e, a longo prazo, contribuirão 
para que os investimentos assumam 
formas novas e mais bem coordenadas.

Or. en

Alteração 31
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 
de desenvolver um entendimento comum 
das potenciais lacunas das infraestruturas e 
dos riscos associados e promover a 
transparência no que respeita aos futuros 
desenvolvimentos.

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

Or. en

Alteração 32
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) Dada a comunicação regular de 
informações sobre os projetos de 
investimento, a Comissão deverá 
apresentar aos Estados-Membros uma 
análise indicando as medidas necessárias 
para reduzir os riscos de investimento 
insuficiente ou inadequado. 

Or. en
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Alteração 33
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento estabelece um 
quadro comum para comunicar à 
Comissão os dados e as informações sobre 
os projetos de investimento em 
infraestruturas energéticas dos setores do 
petróleo, do gás natural, da eletricidade, 
incluindo a eletricidade produzida a partir 
de fontes renováveis, e dos 
biocombustíveis, bem como sobre projetos 
de investimento ligados à captura e 
armazenagem do dióxido de carbono 
produzido por estes setores.

1. O presente regulamento estabelece um 
quadro comum para os Estados-Membros 
comunicarem voluntariamente à 
Comissão os dados e as informações sobre 
os projetos de investimento em 
infraestruturas energéticas: 

Or. nl

Alteração 34
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento estabelece um 
quadro comum para comunicar à Comissão 
os dados e as informações sobre os projetos 
de investimento em infraestruturas 
energéticas dos setores do petróleo, do gás 
natural, da eletricidade, incluindo a 
eletricidade produzida a partir de fontes 
renováveis, e dos biocombustíveis, bem 
como sobre projetos de investimento 
ligados à captura e armazenagem do 
dióxido de carbono produzido por estes 
setores.

1. O presente regulamento estabelece um 
quadro comum para comunicar à Comissão 
os dados e as informações sobre os projetos 
de investimento em infraestruturas 
energéticas dos setores do petróleo, do gás 
natural, do carvão, das fontes de energia 
renováveis, da eletricidade, incluindo a 
eletricidade produzida a partir de fontes 
renováveis, e dos combustíveis utilizados 
nos transportes provenientes de fontes 
energias renováveis, bem como sobre 
projetos de investimento ligados à 



AM\944241PT.doc 11/32 PE514.879v01-00

PT

cogeração, ao aquecimento e 
arrefecimento urbanos e à captura, 
transporte e armazenagem do dióxido de 
carbono produzido por estes setores.

Or. en

Alteração 35
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento estabelece um 
quadro comum para comunicar à Comissão 
os dados e as informações sobre os projetos 
de investimento em infraestruturas 
energéticas dos setores do petróleo, do gás 
natural, da eletricidade, incluindo a 
eletricidade produzida a partir de fontes 
renováveis, e dos biocombustíveis, bem 
como sobre projetos de investimento 
ligados à captura e armazenagem do 
dióxido de carbono produzido por estes 
setores.

1. O presente regulamento estabelece um 
quadro comum para comunicar à Comissão 
os dados e as informações sobre os projetos 
de investimento em infraestruturas 
energéticas dos setores do petróleo, do gás 
natural, da eletricidade e dos 
biocombustíveis, bem como sobre projetos 
de investimento ligados à captura e 
armazenagem do dióxido de carbono 
produzido por estes setores.

Or. fr

Alteração 36
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento estabelece um 
quadro comum para comunicar à Comissão 
os dados e as informações sobre os projetos 
de investimento em infraestruturas 
energéticas dos setores do petróleo, do gás 
natural, da eletricidade, incluindo a 
eletricidade produzida a partir de fontes 
renováveis, e dos biocombustíveis, bem 

1. O presente regulamento estabelece um 
quadro comum para comunicar à Comissão 
os dados e as informações sobre os projetos 
de investimento em infraestruturas 
energéticas dos setores do petróleo, do gás 
natural, do carvão, da eletricidade, 
incluindo a eletricidade produzida a partir 
de fontes renováveis, e dos 
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como sobre projetos de investimento 
ligados à captura e armazenagem do 
dióxido de carbono produzido por estes 
setores.

biocombustíveis, bem como sobre projetos 
de investimento ligados à captura e 
armazenagem do dióxido de carbono 
produzido por estes setores.

Or. de

Alteração 37
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

 O presente regulamento aplica-se aos 
projetos de investimento dos tipos 
enumerados no anexo cujos trabalhos de 
construção ou encerramento já tenham sido 
iniciados ou relativamente aos quais tenha 
já sido tomada uma decisão final de 
investimento.

O presente regulamento aplica-se aos 
projetos de investimento dos tipos 
enumerados no anexo, bem como aos que 
estão incluídos nos projetos plurianuais 
de desenvolvimento das redes de gás e de 
eletricidade, cujos trabalhos de construção 
ou encerramento já tenham sido iniciados 
ou relativamente aos quais tenha já sido 
tomada uma decisão final de investimento.

Or. ro

Alteração 38
Laurence J.A.J. Stassen

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem, além disso, 
apresentar estimativas de dados ou 
informações preliminares sobre os projetos 
de investimento dos tipos enumerados no 
anexo cujos trabalhos de construção 
estejam previstos para os próximos cinco 
anos e sobre aqueles cujo encerramento 
esteja previsto para ocorrer num prazo de 
três anos, mas relativamente aos quais 

Os Estados-Membros podem, além disso, 
se assim o desejarem, apresentar 
estimativas de dados ou informações 
preliminares sobre os projetos de 
investimento em infraestruturas de 
energia planeadas ou em construção no 
território.
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não tenha sido tomada uma decisão final 
de investimento.

Or. nl

Alteração 39
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem, além disso, 
apresentar estimativas de dados ou 
informações preliminares sobre os projetos 
de investimento dos tipos enumerados no 
anexo cujos trabalhos de construção 
estejam previstos para os próximos cinco 
anos e sobre aqueles cujo encerramento 
esteja previsto para ocorrer num prazo de 
três anos, mas relativamente aos quais não 
tenha sido tomada uma decisão final de 
investimento.

Os Estados-Membros devem, além disso, 
apresentar estimativas de dados ou 
informações preliminares sobre os projetos 
de investimento dos tipos enumerados no 
anexo cujos trabalhos de construção 
estejam previstos para os próximos cinco 
anos e sobre aqueles cujo encerramento 
esteja previsto para ocorrer num prazo de 
três anos, mas relativamente aos quais não 
tenha sido tomada uma decisão final de 
investimento.

Or. en

Alteração 40
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. «Projetos de investimento»: os projetos 
destinados a:

2. «Projetos de investimento»: os projetos 
autorizados pelas autoridades 
competentes e destinados a:

Or. en
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Alteração 41
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 2 – alínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) transformar, modernizar, aumentar ou 
reduzir a capacidade de infraestruturas 
existentes;

(ii) transformar, modernizar, aumentar ou 
reduzir a capacidade de infraestruturas 
existentes e interligar duas ou mais 
componentes nas infraestruturas
existentes ou instaladas;

Or. ro

Alteração 42
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 43
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) «Instalação nuclear»:
(i) Uma instalação de enriquecimento, 
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uma instalação de fabrico de combustível 
nuclear, uma central nuclear, uma 
instalação de reprocessamento, um reator 
de investigação, uma instalação de 
armazenagem de combustível irradiado; 
bem como
(ii) Instalações de armazenagem de 
resíduos radioativos que se encontrem no 
mesmo sítio e que estejam diretamente 
relacionadas com as instalações nucleares 
referidas na alínea (i).

Or. en

Alteração 44
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) «Dados agregados»: os dados 
agregados a nível nacional ou regional. 
Se a agregação a nível nacional for 
passível de revelar informações de uma 
determinada empresa que sejam sensíveis 
em termos comerciais, é possível efetuar 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

Alteração 45
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Mantendo proporcionado o ónus que 
representam a recolha e a comunicação 
de informações, os Estados-Membros, ou 
as entidades nas quais deleguem tal 
tarefa, devem compilar todos os dados e 
informações especificados no presente 
regulamento a partir de 1 de janeiro de 
2015 e, daí em diante, de dois em dois 
anos.

Suprimido

Os Estados-Membros devem comunicar à 
Comissão os dados e informações 
pertinentes sobre os projetos especificados 
no presente regulamento em 2015, que 
será o primeiro ano de comunicação de 
informações e, em seguida, de dois em 
dois anos. Os referidos dados e 
informações pertinentes devem ser 
comunicados de forma agregada, exceto 
aqueles que se relacionem com projetos 
transfronteiriços de transporte.
Os Estados-Membros, ou as suas 
entidades delegadas, devem comunicar os 
dados agregados e as informações 
pertinentes sobre os projetos até 31 de 
julho do ano de comunicação.

Or. nl

Alteração 46
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

As empresas em causa devem comunicar 
os dados ou as informações referidos no 
artigo 3.º aos Estados-Membros, ou à sua 
entidade delegada, em cujo território 
planeiem realizar projetos de investimento 
antes de 1 de junho de cada ano de 

Suprimido
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comunicação. Os dados ou informações 
comunicados devem refletir a situação dos 
projetos de investimento em 31 de março 
do ano de comunicação relevante.

Or. nl

Alteração 47
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

 As empresas em causa devem comunicar 
os dados ou as informações referidos no 
artigo 3.º aos Estados-Membros, ou à sua 
entidade delegada, em cujo território 
planeiem realizar projetos de investimento 
antes de 1 de junho de cada ano de 
comunicação. Os dados ou informações 
comunicados devem refletir a situação dos 
projetos de investimento em 31 de março 
do ano de comunicação relevante. Os 
dados ou informações comunicados devem 
refletir a situação dos projetos de 
investimento em 31 de março do ano de 
comunicação relevante.

As empresas em causa devem comunicar 
os dados ou as informações referidos no 
artigo 3.º aos Estados-Membros, ou à sua 
entidade delegada, em cujo território 
planeiem realizar projetos de investimento 
antes de 15 de abril de cada ano de 
comunicação. Os dados ou informações 
comunicados devem refletir a situação dos 
projetos de investimento em 31 de março 
do ano de comunicação relevante. Os 
dados ou informações comunicados devem 
refletir a situação dos projetos de 
investimento em 31 de março do ano de 
comunicação relevante.

Or. ro

Alteração 48
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. No que respeita aos projetos de 
investimento dos tipos enumerados no 
anexo, a comunicação prevista no artigo 
3.º deve indicar, consoante o caso:

1. No que respeita aos projetos 
relacionados com as infraestruturas 
energéticas, a comunicação pode, por 
exemplo, incluir:
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Or. nl

Alteração 49
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 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

Alteração 50
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O ano provável da entrada em serviço; (c) O ano provável da entrada em serviço e 
quaisquer atrasos registados ou previstos;

Or. en

Alteração 51
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros, as suas entidades 
delegadas ou o organismo específico 
referido no artigo 3.º, n.º 2, alínea b), 
podem acrescentar às suas comunicações 
as observações que julguem pertinentes, 
por exemplo sobre atrasos ou obstáculos à 

Os Estados-Membros, as suas entidades 
delegadas ou o organismo específico 
referido no artigo 3.º, n.º 2, alínea b), 
devem acrescentar às suas comunicações 
todas as observações que julguem 
pertinentes, por exemplo sobre atrasos ou 
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execução dos projetos de investimento. obstáculos à execução dos projetos de 
investimento.

Or. en

Alteração 52
António Fernando Correia de Campos

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

Texto da Comissão Alteração

 No caso dos organismos específicos, os 
dados e informações comunicados podem 
ser acompanhados de observações 
oportunas dos Estados-Membros.

No caso dos organismos específicos, os 
dados e informações comunicados podem 
ser acompanhados de observações 
oportunas dos Estados-Membros. A pedido 
da Comissão, os Estados-Membros devem 
fornecer todas as informações ou 
clarificações adicionais relativamente às 
informações comunicadas.

Or. en

Alteração 53
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode publicar os dados e 
informações enviados por força do presente 
regulamento, nomeadamente nas análises 
referidas no artigo 10.º, n.º 3, desde que 
tais dados e informações sejam publicados 
de forma agregada e que não sejam 
divulgados nem possam ser deduzidos 
pormenores relativos a cada empresa e 
instalação concreta.

2. A Comissão deve publicar os dados e 
informações enviados por força do presente 
regulamento, nomeadamente nas análises 
referidas no artigo 10.º, n.º 3, desde que 
tais dados e informações sejam publicados 
de forma agregada e que não sejam 
divulgados nem possam ser deduzidos 
pormenores relativos a cada empresa e 
instalação concreta.

A Comissão deve ainda garantir o acesso 
às informações sobre o ambiente, nos 
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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 comunitários.

Or. en

Alteração 54
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode publicar os dados e 
informações enviados por força do presente 
regulamento, nomeadamente nas análises 
referidas no artigo 10.º, n.º 3, desde que 
tais dados e informações sejam publicados 
de forma agregada e que não sejam 
divulgados nem possam ser deduzidos 
pormenores relativos a cada empresa e 
instalação concreta.

2. A Comissão pode publicar os dados e as 
informações agregados enviados por força 
do presente regulamento, nomeadamente 
nas análises referidas no artigo 10.º, n.º 3, 
desde que tais dados e informações sejam 
publicados de forma agregada a nível 
nacional ou regional e que não sejam 
divulgados nem possam ser deduzidos 
pormenores relativos a cada empresa e 
instalação concreta.

Or. en

Alteração 55
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros, a Comissão ou as 
entidades delegadas devem, cada um deles, 
preservar a confidencialidade dos dados ou 

3. Os Estados-Membros, a Comissão ou as 
entidades delegadas devem, cada um deles, 
preservar a confidencialidade dos dados ou 
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das informações comercialmente sensíveis 
que tenham na sua posse.

das informações comercialmente e/ou 
estrategicamente sensíveis que tenham na 
sua posse.

Or. en

Alteração 56
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 8 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão é responsável por 
desenvolver, albergar, gerir e manter os 
recursos informáticos necessários para a 
receção, a armazenagem e todas as formas 
de tratamento dos dados ou informações 
sobre as infraestruturas energéticas 
comunicados à Comissão ao abrigo do 
presente regulamento.

A Comissão é responsável por 
desenvolver, garantir a segurança e a 
confidencialidade, albergar, gerir e manter 
os recursos informáticos necessários para a 
receção, a armazenagem e todas as formas 
de tratamento dos dados ou informações 
sobre as infraestruturas energéticas 
comunicados à Comissão ao abrigo do 
presente regulamento.

Or. ro

Alteração 57
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Com base nos dados e nas informações 
transmitidos e, se for caso disso, noutras 
fontes de dados, incluindo dados 
adquiridos pela Comissão, e tendo em 
conta as análises pertinentes, como as dos 
planos plurianuais de desenvolvimento das 
redes de gás e de eletricidade, a Comissão 
deve enviar ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e ao Comité Económico e Social 
Europeu e publicar, de dois em dois anos, 
uma análise transetorial da evolução 

Com base nos dados e nas informações 
transmitidos e, se for caso disso, noutras 
fontes de dados, incluindo dados 
adquiridos pela Comissão ou que lhe 
tenham sido disponibilizados ao abrigo de 
outra legislação da UE, incluindo fontes 
que não atinjam as capacidades previstas 
no anexo, e tendo em conta as análises 
pertinentes, como as dos planos plurianuais 
de desenvolvimento das redes de gás e de 
eletricidade, a Comissão deve enviar ao 
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estrutural e das perspetivas do sistema 
energético da União. Esta análise deve 
visar, designadamente:

Parlamento Europeu, ao Conselho e ao 
Comité Económico e Social Europeu e 
publicar, de dois em dois anos, uma análise 
transetorial da evolução estrutural e das 
perspetivas do sistema energético da 
União. Esta análise deve visar, 
designadamente:

Or. en

Alteração 58
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Identificar potenciais futuras 
discrepâncias entre a oferta e a procura de 
energia que sejam significativas na 
perspetiva da política energética da União;

(a) Identificar potenciais futuras 
discrepâncias e excedentes entre a oferta e 
a procura de energia que sejam 
significativas na perspetiva da política 
energética da União, com particular 
ênfase para o aumento da independência 
energética, especialmente devido à 
redução do consumo global de energia da 
União;

Or. en

Alteração 59
António Fernando Correia de Campos

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

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Identificar lacunas e insuficiências 
de transporte a nível transfronteiriço que 
dificultem o funcionamento do mercado 
interno da energia;
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Or. en

Alteração 60
Marian-Jean Marinescu

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

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Acompanhar os projetos de 
investimento da UE em países terceiros 
que tenham impacto no mercado da 
energia e na segurança energética da UE;

Or. en

Alteração 61
Marian-Jean Marinescu

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

Texto da Comissão Alteração

(c-B) Analisar a evolução dos projetos de 
investimento desde a sua autorização até 
à situação atual;

Or. en

Alteração 62
Marian-Jean Marinescu

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

Texto da Comissão Alteração

A Comissão fornecerá aos 
Estados-Membros uma análise das 
medidas necessárias para reduzir os riscos 



PE514.879v01-00 24/32 AM\944241PT.doc

PT

de investimento insuficiente ou 
inadequado.

Or. en

Alteração 63
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 11

Texto da Comissão Alteração

Até 31 de dezembro de 2016, a Comissão 
deve avaliar a aplicação do presente 
regulamento e apresentar um relatório 
sobre os resultados dessa avaliação ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho. No 
âmbito da avaliação, a Comissão deve, 
nomeadamente, examinar a possível 
extensão do âmbito de aplicação do 
regulamento à extração de gás, de 
petróleo e de carvão.

Até 31 de dezembro de 2018, a Comissão 
deve avaliar a aplicação do presente 
regulamento e apresentar um relatório 
sobre os resultados dessa avaliação ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho. No 
âmbito da avaliação, a Comissão deve, 
entre outros aspetos, examinar os 
investimentos da União em projetos 
situados em países terceiros que tenham 
impacto direto no mercado da energia da 
União e na segurança do seu 
aprovisionamento.

Or. de

Alteração 64
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para melhorar a qualidade dos dados, a 
avaliação pode reconsiderar os limiares 
mínimos definidos no anexo da proposta 
de regulamento, assim como especificar 
num modelo as principais características
das infraestruturas ou das capacidades 
previstas ou em construção.
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Or. en

Alteração 65
Werner Langen

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 1.3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1.3-A) Extração
- Instalações de extração com uma 
capacidade de, no mínimo, 1 milhão de 
t/ano;

Or. de

Alteração 66
Werner Langen

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 2.3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2.3-A) Extração
– Instalações para a extração 
convencional e/ou não convencional de 
gás natural com uma capacidade de 180 
milhões de m3 por ano.

Or. de

Alteração 67
Werner Langen

Proposta de regulamento
Anexo 1 - ponto 3.1 - travessão 1

Texto da Comissão Alteração

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

com uma potência igual ou superior a
50 MWe);

Or. de

Justificação

O aprovisionamento energético é, cada vez mais, organizado de forma descentralizada, sob a 
influência da política climática e como resultado da utilização crescente das energias 
renováveis. A recolha de dados deve ter em conta esta realidade para que se obtenha uma 
imagem representativa. Os limiares devem, por conseguinte, ser reduzidos.

Alteração 68
Werner Langen

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 3.1 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

- Instalações de produção de eletricidade a 
partir de biomassa/biolíquidos/resíduos
(com uma potência igual ou superior a
20 MW);

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

Or. de

Justificação

O aprovisionamento energético é, cada vez mais, organizado de forma descentralizada, sob a 
influência da política climática e como resultado da utilização crescente das energias 
renováveis. A recolha de dados deve ter em conta esta realidade para que se obtenha uma 
imagem representativa. Os limiares devem, por conseguinte, ser reduzidos.

Alteração 69
Werner Langen

Proposta de regulamento
Anexo I - ponto 3.1 - travessão 3

Texto da Comissão Alteração

- Centrais de produção combinada de 
eletricidade e calor útil (instalações com 

- Centrais de produção combinada de 
eletricidade e calor útil (instalações com 
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uma potência igual ou superior a 20 MW); uma potência igual ou superior a 10 MW);

Or. de

Justificação

O aprovisionamento energético é, cada vez mais, organizado de forma descentralizada, sob a 
influência da política climática e como resultado da utilização crescente das energias 
renováveis. A recolha de dados deve ter em conta esta realidade para que se obtenha uma 
imagem representativa.  Os limiares devem, por conseguinte, ser reduzidos.

Alteração 70
Werner Langen

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 3.1 – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

- Centrais hidroelétricas (instalações com 
uma potência igual ou superior a 30 MW);

- Centrais hidroelétricas (instalações com 
uma potência igual ou superior a 15 MW);

Or. de

Justificação

O aprovisionamento energético é, cada vez mais, organizado de forma descentralizada, sob a 
influência da política climática e como resultado da utilização crescente das energias 
renováveis. A recolha de dados deve ter em conta esta realidade para que se obtenha uma 
imagem representativa.  Os limiares devem, por conseguinte, ser reduzidos.

Alteração 71
Werner Langen

Proposta de regulamento
Anexo 1 - ponto 3.1 - travessão 5

Texto da Comissão Alteração

- Parques eólicos com uma potência igual 
ou superior a 20 MW;

- Parques eólicos, definidos como um 
conjunto, delimitado no espaço, de 
turbinas eólicas que representam uma 
unidade única em termos organizacionais 
e/ou técnicos com uma potência igual ou 
superior a 10 MW e, individualmente, por 
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turbinas eólicas com uma capacidade 
igual ou superior a 5 MW;

Or. de

Justificação

O aprovisionamento energético é, cada vez mais, organizado de forma descentralizada, sob a 
influência da política climática e como resultado da utilização crescente das energias 
renováveis. A recolha de dados deve ter em conta esta realidade para que se obtenha uma 
imagem representativa.  Os limiares devem, por conseguinte, ser reduzidos.

Alteração 72
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo 1 - ponto 3.1 - travessão 5

Texto da Comissão Alteração

- Parques eólicos com uma potência igual 
ou superior a 20 MW;

- Parques eólicos com uma potência igual 
ou superior a 20 MW para os parques 
offshore ou com uma potência igual ou 
superior a 5 MW para os parques 
onshore;

Or. en

Alteração 73
Werner Langen

Proposta de regulamento
Anexo 1 - ponto 3.1 - travessão 6

Texto da Comissão Alteração

- Instalações de produção de energia solar 
térmica concentrada e geotérmica (com 
uma potência igual ou superior a 20 MW);

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

Or. de
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Justificação

O aprovisionamento energético é, cada vez mais, organizado de forma descentralizada, sob a 
influência da política climática e como resultado da utilização crescente das energias 
renováveis. A recolha de dados deve ter em conta esta realidade para que se obtenha uma 
imagem representativa. Os limiares devem, por conseguinte, ser reduzidos.

Alteração 74
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Anexo 1 - ponto 3.1 - travessão 6

Texto da Comissão Alteração

- Instalações de produção de energia solar 
térmica concentrada e geotérmica (com 
uma potência igual ou superior a 20 MW);

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

Or. en

Alteração 75
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo 1 - ponto 3.1 - travessão 7

Texto da Comissão Alteração

- Instalações de produção de energia 
fotovoltaica (com uma potência igual ou 
superior a 10 MW).

- Instalações de produção de energia 
fotovoltaica (com uma potência igual ou 
superior a 1 MW).

Or. en

Alteração 76
Werner Langen

Proposta de regulamento
Anexo 1 - ponto 3.1 - travessão 7
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Texto da Comissão Alteração

- Instalações de produção de energia 
fotovoltaica (com uma potência igual ou 
superior a 10 MW).

- Instalações de produção de energia 
fotovoltaica (com uma potência igual ou 
superior a 5 MW).

Or. de

Justificação

O aprovisionamento energético é, cada vez mais, organizado de forma descentralizada, sob a 
influência da política climática e como resultado da utilização crescente das energias 
renováveis. A recolha de dados deve ter em conta esta realidade para que se obtenha uma 
imagem representativa.  Os limiares devem ser, por conseguinte, reduzidos.

Alteração 77
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Anexo 1 - ponto 3.1 - travessão 7

Texto da Comissão Alteração

- Instalações de produção de energia 
fotovoltaica (com uma potência igual ou 
superior a 10 MW).

- Instalações de produção de energia 
fotovoltaica (com uma potência igual ou 
superior a 5 MW).

Or. en

Alteração 78
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 3.2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3.2-A) Armazenagem e outras instalações 
nucleares
- Instalações de armazenagem de 
eletricidade;
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- Instalações de armazenagem de resíduos 
radioativos;
- Instalações nucleares, com exceção das 
previstas no primeiro travessão do ponto 
3.1.
(A presente alteração deve ser considerada 
uma subcategoria, a inserir após o ponto 
«3.2 Transporte»)

Or. en

Alteração 79
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) SERVIÇOS URBANOS DE 
AQUECIMENTO E REFRIGERAÇÃO
- Sistemas de aquecimento urbano com 
um diâmetro igual ou superior a 300 mm.

Or. en

Alteração 80
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-B) CARVÃO
3-B.1 Extração e produção
- Instalações de extração e de produção 
com uma produção anual igual ou 
superior a 500 000 toneladas.
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Or. en

Alteração 81
Werner Langen

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) CARVÃO
3-A.1. Extração e processamento
- Instalações de extração e produção com 
uma produção anual igual ou superior a 
um milhão de toneladas. 

Or. de

Alteração 82
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 5.1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5.1-A) Captura
- 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 kt/ano.

Or. en


