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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do texto legal que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.



PR\797212PT.doc 3/24 PE430.531v02-00

PT

ÍNDICE

Página

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU ...............5

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS...............................................................................................22



PE430.531v02-00 4/24 PR\797212PT.doc

PT



PR\797212PT.doc 5/24 PE430.531v02-00

PT

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

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

(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(2009)0361),

– Tendo em conta o artigo 284.º do Tratado CE e o artigo 187.º do Tratado Euratom, nos 
termos dos quais foi consultado pelo Conselho (C7-0125/2009),

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e o 
parecer da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 
(A7-0000/2009),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Convida a Comissão a alterar a sua proposta no mesmo sentido, nos termos do n..º 2 do 
artigo 250.º do Tratado CE e do artigo 119.º, segundo parágrafo, do Tratado Euratom;

3. Solicita ao Conselho que o informe, se entender afastar-se do texto aprovado pelo 
Parlamento;

4. Requer a abertura do processo de concertação previsto na Declaração Comum de 4 de 
Março de 1975, se o Conselho pretender afastar-se do texto aprovado pelo Parlamento;

5. Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione alterar substancialmente a proposta da 
Comissão;

6. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Alteração 1

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 

(2) A obtenção de uma perspectiva global 
da evolução do investimento nas infra-
estruturas energéticas da Comunidade é
uma condição prévia para o 
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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.

desenvolvimento da política energética 
europeia. Tal perspectiva deveria permitir 
à Comissão efectuar as comparações e 
avaliações necessárias ou propor medidas 
relevantes com base em números e análises 
adequados, em especial no que respeita ao 
futuro equilíbrio entre oferta e procura de 
energia. As medidas propostas ou 
adoptadas a nível comunitário deverão ser 
neutrais e não deverão equivaler a 
intervenções no funcionamento do 
mercado.

Or. en

Justificação

O objectivo político do presente regulamento deverá ser explicitado.  Ele é um instrumento 
importante para o desenvolvimento da política energética comum.

Alteração 2

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 seu
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.

Or. en

Justificação

Clarificação – o "observatório" é, na realidade, uma unidade da Comissão Europeia.
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Alteração 3

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 cuja entrada em 
funcionamento esteja prevista para os 
próximos três anos, no caso dos sectores 
do petróleo e do gás natural, ou prevista 
para os próximos cinco anos, no caso de 
projectos no sector da electricidade, bem 
como os projectos relativos ao 
encerramento de infra-estruturas num 
prazo de três anos. Para que este exercício 
de comunicação seja útil e para não criar 
falsas expectativas, é importante que 
inclua apenas os projectos que estão 
numa fase relativamente avançada e com 
uma alta probabilidade de serem 
concretizados.

Or. en

Justificação

A formulação actual é demasiado vaga e deverá resultar claro que só serão comunicados os 
projectos com uma probabilidade elevada de realização.

Alteração 4

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 

(10) Para este fim, os Estados-Membros 
deveriam comunicar à Comissão os dados 
e informações sobre os projectos de 
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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.

investimento relativos à produção, 
armazenagem e transporte de petróleo, de 
gás natural, de energia eléctrica, de 
biocombustíveis e de captação 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. Os Estados-Membros e a 
Comissão deverão ser obrigados a 
assegurar a confidencialidade dos dados 
fornecidos pelas empresas.

Or. en

Justificação

Clarificação do âmbito de aplicação do regulamento, bem como um sublinhado adicional 
quanto à necessidade de assegurar a confidencialidade dos dados.

Alteração 5

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 e 
comparáveis 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 
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Comunidade Europeia. A Comissão deverá 
clarificar a aplicação desta isenção, a fim 
de atenuar realmente a sobrecarga 
decorrente da comunicação e clarificar o 
conteúdo, o formato e o calendário da 
obrigação de comunicação, e a pessoa ou 
as entidades que estão sujeitas a estas 
obrigações e os responsáveis por 
administrar o sistema de comunicação.

Or. en

Justificação

Sendo lógico que a duplicação de mecanismos de comunicação, quando as empresas utilizam 
instrumentos alternativos de fornecimento de dados à Comissão, deve ser evitada, há que 
assegurar, porém, que as informações e os dados fornecidos por outros meios sejam 
totalmente compatíveis e comparáveis com os dados e informações fornecidos por via da 
comunicação em questão. Além disso, todas as isenções deverão ser claramente 
regulamentadas nos actos de execução.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Tendo em vista o tratamento dos 
dados e com o objectivo de simplificar e 
assegurar a sua comunicação, a Comissão 
e, em especial, o seu Observatório do 
Mercado da Energia deveriam poder 
adoptar todas as medidas adequadas para o 
efeito, nomeadamente a utilização de 
ferramentas e procedimentos informáticos 
integrados.

(13) Tendo em vista o tratamento dos 
dados e com o objectivo de simplificar e 
assegurar a sua comunicação, a Comissão 
e, em especial, o seu Observatório do 
Mercado da Energia deveriam poder 
adoptar todas as medidas adequadas para o 
efeito, nomeadamente a utilização de 
ferramentas e procedimentos informáticos 
integrados. A Comissão deverá assegurar 
que estes recursos informáticos garantam 
a confidencialidade dos dados ou 
informações comunicados à Comissão.

Or. en

Justificação

Os dados e as informações solicitados pela Comissão têm um carácter altamente sensível 
para os operadores económicos e, consequentemente, a Comissão deve assegurar o mais alto 
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nível de confidencialidade possível no manuseamento destes dados ou informações.

Alteração 7

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 
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.

(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 
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.
Esta análise deverá também contribuir 
para um debate permanente a nível 
europeu sobre a necessidade de infra-
estruturas energéticas, devendo, portanto, 
ser transmitida, para discussão, aos 
interessados.

Or. en

Justificação

Clarificação – o "observatório" é, na realidade, uma simples unidade da Comissão Europeia. 
Além disso, o objectivo político do presente regulamento deverá ser explicitado. Ele é um 
instrumento importante para o desenvolvimento da política energética comum e deverá 
desencadear um debate a nível da UE entre todos os interessados e participantes.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento estabelece um 
quadro comum para a comunicação à 

1. O presente regulamento estabelece um 
quadro comum para a comunicação à 
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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.

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

Or. en

Justificação

Clarificação.

Alteração 9

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 cuja entrada em 
funcionamento esteja prevista para os 
próximos três anos, no caso dos sectores 
do petróleo e do gás natural, ou prevista 
para os próximos cinco anos, no caso de 
projectos no sector da electricidade, bem 
como aos projectos relativos ao 
encerramento de infra-estruturas num 
prazo de três anos.

Or. en

Justificação

A formulação actual (projectos "cujos trabalhos já tenham sido iniciados ou estejam 
previstos para os próximos cinco anos") é demasiado vaga e, nomeadamente nos sectores do 
petróleo e do gás natural, poderia implicar a notificação excessivamente precoce dos 
projectos. Isto poderia aumentar a incerteza das previsões a apresentar pela Comissão.
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Alteração 10

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 para os quais 
foi atribuída uma licença de construção 
pela autoridade competente, antes do 
início da construção ou antes de se tornar 
efectivo o encerramento;

Or. en

Justificação

A definição não é suficientemente clara. À luz da definição proposta, projectos que são 
apenas uma ideia ou que estão em fase de estudo de viabilidade poderiam ser abrangidos no 
âmbito de aplicação do regulamento. Tal não daria, contudo, uma imagem exacta da 
evolução esperada e criaria problemas de confidencialidade. Por isso, é necessário incluir 
apenas os projectos com uma elevada probabilidade de serem realizados. A atribuição de 
uma licença de construção poderia ser o facto determinante apropriado.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) «Entrada em serviço»: a fase em 
que a infra-estrutura entra em 
funcionamento;

Or. en

Justificação

Afigura-se necessário definir "entrada em serviço", dado que também é definido o conceito 
de "encerramento".
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Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As empresas em causa comunicarão os 
dados ou informações referidos no artigo 
3.º aos Estados-Membros, ou à sua 
entidade delegada, em cujo território 
planeiam realizar projectos de investimento 
antes de 31 de Maio do ano de 
comunicação. Os dados ou informações 
comunicados devem reflectir a situação dos 
projectos de investimento em 31 de Março 
do ano de comunicação.

1. As empresas em causa comunicarão os 
dados ou informações referidos no artigo 
3.º aos Estados-Membros, ou à sua 
entidade delegada, em cujo território 
planeiam realizar projectos de investimento 
antes de 31 de Maio do ano de 
comunicação. Os dados ou informações 
comunicados devem reflectir a situação dos 
projectos de investimento em 31 de Março 
do ano de comunicação.

O disposto no n.º 1 não é, porém, aplicável 
às empresas quando o Estado-Membro em 
causa decide utilizar outros meios para 
fornecer à Comissão os dados ou 
informações referidos no artigo 3.º.

O disposto no n.º 1 não é, porém, aplicável 
às empresas quando o Estado-Membro em 
causa decide utilizar outros meios para 
fornecer à Comissão os dados ou 
informações referidos no artigo 3.º, desde 
que os dados ou informações fornecidos 
sejam comparáveis e equivalentes.

Or. en

Justificação

Sendo lógico que a duplicação de mecanismos de comunicação de informações, quando as 
empresas utilizam instrumentos alternativos de fornecimento de dados à Comissão, deve ser 
evitada, há que assegurar, porém, que as informações e os dados fornecidos por outros meios 
sejam totalmente compatíveis e comparáveis com os dados e informações fornecidos por via 
da comunicação de informações. Este aspecto é importante para uma melhor aplicação do 
novo regulamento em relação ao antigo.

Alteração 13

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

Texto da Comissão Alteração

(a) As capacidades previstas ou em 
construção;

(a) O volume das capacidades previstas ou 
em construção;

Or. en
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Justificação
No n.º 3 do mesmo artigo, o regulamento menciona o "volume das capacidades instaladas".  
Importa esclarecer que, no n.º 1, o termo "capacidades" se refere à mesma informação.

Alteração 14

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

É importante dispor de mais informações sobre a fase exacta do seu desenvolvimento em que 
uma nova infra-estrutura energética se encontra.

Alteração 15

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, acrescentarão 
às suas comunicações as observações que 
queiram formular, por exemplo sobre 
atrasos ou obstáculos à execução dos 
projectos de investimento.

Sempre que os Estados-Membros 
disponham de quaisquer informações 
sobre atrasos e/ou obstáculos à execução 
dos projectos de investimento, as suas 
entidades delegadas ou o organismo 
específico referido no artigo 3.º, n.º 2 
incluirão estas informações na 
comunicação prevista no artigo 3.º.

Or. en

Justificação

Deve resultar claro que, no caso de disporem de informações sobre atrasos e/ou obstáculos à 
execução dos projectos de investimento, os Estados-Membros têm a obrigação de acrescentar 
observações a este respeito à sua comunicação de informações.
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Alteração 16

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. 
Se as informações não forem 
suficientemente claras e completas, a 
Comissão pode exigir a estes organismos 
que forneçam informações 
suplementares.

Or. en

Justificação

No passado, o regulamento precedente não foi correctamente aplicado e a Comissão nem 
sempre dispunha de dados coerentes e comparáveis. Tem que resultar claro que as 
informações prestadas à Comissão devem ser claras e completas e que, a não ser assim, a 
Comissão tem o direito de solicitar esclarecimentos.

Alteração 17

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, nem possam ser inferidos, 
dados individuais sobre as empresas.

Or. en
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Justificação

Em alguns Estados-Membros, só um número muito limitado de empresas exercem uma 
determinada actividade. Por isso, mesmo usando dados agregados, seriam reveladas 
informações confidenciais. Consequentemente, tem que resultar claro que a Comissão deve 
tratar os dados de modo a impedir que possam ser inferidos dados individuais sobre as 
empresas.

Alteração 18

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros, as suas entidades 
delegadas e a Comissão serão 
responsáveis por manter a 
confidencialidade dos dados ou 
informações comercialmente sensíveis que 
têm na sua posse.

Or. en

Justificação

É necessário esclarecer de quem é a responsabilidade por manter a confidencialidade dos 
dados que tem na sua posse.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

A Comissão adoptará as medidas 
necessárias à execução do presente 
regulamento, nomeadamente no que 
respeita às metodologias de cálculo a 
utilizar, às definições técnicas, à forma, ao 
conteúdo e a outros pormenores da 
comunicação de dados e informações 
referida no artigo 3.°.

A Comissão adoptará as medidas 
necessárias à execução do presente 
regulamento. Essas medidas incluirão 
nomeadamente as metodologias de cálculo 
a utilizar, as definições técnicas, a forma, o 
conteúdo e outros pormenores da 
comunicação de dados e informações 
referida no artigo 3.°, incluindo a 
aplicação da isenção prevista no n.º 2 do 
artigo 3.º e, nomeadamente, as disposições 
relativas ao calendário e ao conteúdo das 
comunicações e às entidades que estão 



PR\797212PT.doc 17/24 PE430.531v02-00

PT

sujeitas à obrigação de comunicação.

Or. en

Justificação

A fim de evitar qualquer sobrecarga administrativa, é necessário esclarecer os termos de 
aplicação da isenção prevista em caso de dupla comunicação.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 8 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão assegurará também que os 
recursos informáticos necessários para os 
fins referidos no primeiro parágrafo 
garantam a confidencialidade dos dados 
ou informações comunicados à Comissão 
ao abrigo do presente regulamento.

Or. en

Justificação

Os dados e as informações solicitados pela Comissão têm um carácter altamente sensível 
para os operadores económicos e, consequentemente, a Comissão deve assegurar o mais alto 
nível de confidencialidade possível no manuseamento destes dados ou informações.

Alteração 21

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

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 

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 
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com o objectivo de: com o objectivo de:
(a) Identificar potenciais desequilíbrios 
futuros entre a oferta e a procura de 
energia;

(a) Identificar potenciais desequilíbrios 
futuros entre a oferta e a procura de 
energia, com especial atenção a quaisquer 
potenciais insuficiências e falhas futuras 
nas infra-estruturas de produção e 
transporte;

(b) Detectar obstáculos ao investimento e 
promover boas práticas para os ultrapassar;

(b) Detectar obstáculos ao investimento em 
geral e, em particular, ao desenvolvimento 
de fontes renováveis de energia, 
promovendo boas práticas para os 
ultrapassar;

(c) Aumentar a transparência para os 
participantes no mercado.

(c) Aumentar a transparência para os 
participantes no mercado e os operadores 
potenciais;
(c-A) Identificar as necessidades de 
investimento para melhorar o 
funcionamento do mercado interno da 
energia (fluxo inverso e interconexões, 
por exemplo).

Or. en

Justificação

Os dados e as informações recolhidos devem ser utilizados, em especial, para identificar 
quaisquer insuficiências em matéria de investimentos em infra-estruturas, que seriam 
susceptíveis de dificultar a aplicação da legislação relativa ao mercado interno da energia, 
bem como da directiva relativa às fontes renováveis. A comunicação deve ser um instrumento 
de alerta precoce em matéria de qualquer insuficiência de infra-estruturas susceptível de pôr 
em causa a execução bem sucedida de uma política energética comum da UE. 

Alteração 22

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. A Comissão discutirá 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.
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Or. en

Justificação

O exercício de comunicação deverá ter um fim político, designadamente a elaboração de uma 
análise que seja um contributo para um debate contínuo a nível europeu sobre a necessidade 
de infra-estruturas energéticas. Consequentemente, a Comissão será obrigada a discutir as 
suas análises com as partes interessadas.

Alteração 23

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

Investimentos relevantes na extracção de petróleo são um elemento importante a acompanhar 
no que respeita à evolução e às tendências do mercado europeu da energia, nomeadamente 
face à contracção de recursos da UE, devendo, portanto, também ser abrangidos pelo 
regulamento.

Alteração 24

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

Investimentos relevantes na extracção de gás são um elemento importante a acompanhar no 
que respeita à evolução e às tendências do mercado europeu da energia, nomeadamente face 
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à contracção de recursos da UE, devendo, portanto, também ser abrangidos pelo 
regulamento.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Anexo – n.º 2 – ponto 2.2

Texto da Comissão Alteração

2.2. Terminais de GNL 2.2. GNL
- Terminais para a importação de gás 
natural liquefeito.

- Terminais para a importação e 
exportação de gás natural liquefeito;
- Capacidades de regaseificação e 
armazenagem e liquefacção.

Or. en

Justificação

Por questão de coerência, as importações e exportações deverão ser abrangidas pelo 
regulamento.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Anexo – n.º 3 – ponto 3.1 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O limiar de 10 MW que é previsto pela Comissão para parques eólicos onshore seria 
demasiado elevado para permitir ter uma imagem adequada do grande desenvolvimento da 
energia eólica na UE nos últimos anos (a energia eólica representou 36% de toda a nova 
capacidade de geração de electricidade instalada na UE em 2008, ultrapassando todas as 
outras tecnologias).  Um instrumento que fosse incapaz de acompanhar uma parte tão 
significativa das infra-estruturas de geração de energia seria não só inútil, mas também 
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contraproducente para fins de decisão política.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Exposição de motivos

Contexto / Proposta da Comissão

A presente proposta de regulamento do Conselho (processo de consulta) visa garantir que a 
Comissão seja precisa e regularmente informada dos projectos de investimento nas infra-
estruturas energéticas na UE, para assim poder desempenhar as suas funções, designadamente 
no que se refere à sua contribuição para a política energética europeia. Este regulamento vem, 
de facto, substituir um regulamento semelhante de 1996 (ele próprio uma reformulação de um 
regulamento de 1972). O regulamento revogado é considerado ultrapassado, pois não reflecte 
as mudanças importantes, ocorridas desde 1996, no domínio da energia (questões relativas ao 
alargamento da UE e à segurança de abastecimento, energias renováveis, política em matéria 
de alterações climáticas, novo papel da UE no domínio da energia no âmbito Tratado de 
Lisboa).

O regulamento prevê que, de dois em dois anos, os Estados-membros (ou a entidade na qual 
delegam essa tarefa) recolham e comuniquem dados e informações sobre determinados tipos 
(especificados num anexo ao regulamento) de projectos de investimento relativos à 
construção, modernização ou encerramento de capacidades (previstas ou em execução) de 
produção, transporte e armazenagem. Estão abrangidos os sectores do petróleo, gás natural, 
electricidade e biocombustíveis, bem como os projectos ligados às emissões de dióxido de 
carbono produzidas por estas fontes. O regulamento prevê que as empresas do sector 
energético são obrigadas a fornecer os dados necessários ao seu próprio Estado-Membro.
Especifica também o conteúdo da notificação (capacidades, localização, calendário, 
tecnologias utilizadas no interesse da segurança de abastecimento, sistemas de captação de 
carbono ou mecanismos de reconversão, bem como observações sobre atrasos ou obstáculos à 
execução dos projectos). 

A fim de evitar a dupla comunicação, quando esta estiver prevista por outra legislação 
comunitária específica, os Estados-membros ficarão isentos da obrigação de comunicar esses 
investimentos.

As informações serão confidenciais, mas a Comissão poderá publicar dados agregados1. A 
Comissão apresentará também, de dois em dois anos, uma análise transsectorial da evolução 
estrutural e das perspectivas do sistema energético da UE, bem como outras análises 
específicas que possam ser necessárias. Seria assim possível identificar os futuros 
desequilíbrios potenciais entre a oferta e a procura, assim como os potenciais obstáculos ao 
investimento. O presente regulamento pretende tornar a procura projectada e a oferta 
disponível (ou prevista) mais transparentes. 

Graças a estas análises, a Comissão estará em melhores condições para promover as boas 
práticas e oferecer uma maior transparência aos participantes no mercado. A fim de elaborar 

                                               
1 Através do Observatório do Mercado da Energia - http://ec.europa.eu/energy/observatory/index_en.htm
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perspectivas comuns sobre estas questões, os resultados destas análises seriam discutidos com 
as partes interessadas e tornados públicos.

O reexame do regulamento está previsto cinco anos após a sua entrada em vigor.

Posição da relatora 

A relatora considera que esta é realmente uma peça importante na política energética da UE.
Sem informação adequada sobre as nossas infra-estruturas energéticas, não é possível 
promover efectivamente uma política energética europeia a nível da UE. Todavia, é essencial 
que a confidencialidade das informações seja garantida e que as propostas delas resultantes 
sejam neutrais e não sejam equivalentes a uma intervenção no mercado a nível político. Além 
disso, o cumprimento das obrigações de comunicar informações deverá ser fácil, de modo a 
evitar qualquer inútil sobrecarga administrativa para as empresas e a administração dos 
Estados-Membros ou da Comissão.

Assim, a relatora terá como objectivo garantir que o regulamento possa funcionar na prática 
(dado que muitos Estados-Membros não cumpriram as suas obrigações de comunicação no 
âmbito do antigo regulamento) e que seja tão útil quanto possível, fornecendo a melhor visão 
possível da evolução prevista nas infra-estruturas energéticas.

Um aspecto processual importante é que o presente regulamento deverá ter como sua base 
jurídica o novo artigo 194.º, introduzido pelo Tratado de Lisboa, que reforça as competências 
da UE no domínio da política energética. Tal conferiria ao Parlamento o poder de co-decisão 
sobre a legislação (processo legislativo ordinário nos termos do Tratado de Lisboa). 

As outras alterações principais constantes do projecto de relatório visam:
- clarificar o tipo de projectos de investimento previstos que têm que ser comunicados e a 

fase do seu desenvolvimento em que a comunicação deve ser efectuada, a fim de evitar 
problemas de confidencialidade, e para transmitir uma imagem fiel da evolução esperada, 
ao abranger projectos que têm uma probabilidade relativamente elevada de serem 
realizados.

- clarificar as definições e o conteúdo das comunicações
- reforçar as disposições relativas à confidencialidade dos dados que seriam publicados pela 

Comissão
- atenuar a sobrecarga decorrente da comunicação, ao prever que a Comissão clarifique, 

através de um acto de execução, em que termos se aplicará a isenção de dupla 
comunicação (quando a comunicação de informações sobre os projectos de investimento é 
prevista no âmbito de outras directivas), nomeadamente esclarecendo o que deve ser 
comunicado, quando, por quem, a quem e em que formato. 

- melhorar a utilidade da análise que seria feita pela Comissão com base nas informações 
recebidas, para que esta possa ser utilizada como um instrumento de alerta precoce em 
matéria de qualquer insuficiência de infra-estruturas susceptível de pôr em causa a 
execução bem sucedida de uma política energética comum da UE. 

- incluir as capacidades de extracção / produção de petróleo e gás, embora estas estejam 
claramente presentes em número reduzido e em declínio na União Europeia 
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- incluir obrigações de comunicação sobre as capacidades relativas a gás natural liquefeito, 
que a relatora considera muito importantes no futuro para garantir a diversificação do 
abastecimento de gás da UE 

- baixar o limiar de comunicação de capacidades em parques eólicos onshore, dado que a 
produção deslocalizada de energia por entidades de menor dimensão pode tornar-se uma 
parte importante da produção de energia na UE. 


