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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato 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 correção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].



PR\940300PT.doc 3/19 PE514.580v01-00

PT

ÍNDICE

Página

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

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS...............................................................................................18



PE514.580v01-00 4/19 PR\940300PT.doc

PT



PR\940300PT.doc 5/19 PE514.580v01-00

PT

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à 
notificação à Comissão de projetos de investimentos em infraestruturas energéticas na 
União Europeia e que substitui o Regulamento (UE, Euratom) n.º 617/2010
(COM(2013)0153 – C7-0075/2003 – 2013/0082(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2013)0153),

– Tendo em conta os artigos 294.º, n.º 2, e 194.º do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C7-
00075/2013),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de 22 de maio 
de 20131,

– Após consulta ao Comité das Regiões,

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

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 
(A7-0000/2013),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega a sua/o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

                                               
1 Ainda não publicado no Jornal Oficial.
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Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A obtenção de uma perspetiva global da 
evolução do investimento nas 
infraestruturas energéticas da União é 
essencial para que a Comissão possa 
desempenhar as tarefas que lhe competem 
no domínio da energia. A disponibilidade 
de dados e informações regulares e 
atualizados deverá permitir à Comissão 
efetuar as comparações e avaliações 
necessárias ou propor medidas pertinentes 
com base em números e análises 
adequados, em especial no que respeita ao 
futuro equilíbrio entre a oferta e a procura 
de energia.

(1) A obtenção de uma perspetiva global da 
evolução do investimento nas 
infraestruturas energéticas da União é 
condição prévia do desenvolvimento da 
política energética europeia. A 
disponibilidade de dados e informações 
regulares e atualizados deverá permitir à 
Comissão efetuar as comparações e 
avaliações necessárias ou propor medidas 
pertinentes com base em números e 
análises adequados, em especial no que 
respeita ao futuro equilíbrio entre a oferta e 
a procura de energia. As medidas 
propostas ou adotadas a nível da União 
devem ser neutras e não devem equivaler 
a intervenções no funcionamento do 
mercado.

Or. en

Justificação

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

Alteração 2

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 

(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 
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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.

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 em causa os dados e as 
informações em questão. Os 
Estados-Membros e a Comissão devem ser 
obrigados a assegurar a confidencialidade 
dos dados fornecidos pelas empresas.

Or. en

Justificação

É conferida maior ênfase à necessidade de garantir a confidencialidade dos dados.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A fim de evitar uma carga 
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 deverá permitir 
isentar os Estados-Membros e as empresas 
da obrigação de comunicarem informações, 
desde que sejam transmitidas à Comissão 
informações equivalentes ao abrigo de atos 
jurídicos da União específicos para o 
setor da energia adotados pelas 
instituições da União e tendo em vista a 
realização dos objetivos de 
competitividade dos mercados da energia 
da União, de sustentabilidade do sistema 
energético da União e de segurança do 
aprovisionamento energético da União. 
Deverá pois evitar-se qualquer duplicação 
das obrigações de apresentação de 
relatórios especificadas no terceiro pacote 

(11) A fim de evitar uma carga 
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 deverá permitir 
isentar os Estados-Membros e as empresas 
da obrigação de comunicarem informações, 
desde que já tenham sido transmitidas à 
Comissão informações equivalentes por 
um Estado-Membro ou por um organismo 
específico encarregado de preparar um 
plano plurianual de investimento e de 
apresentar um relatório sobre os dados e 
informações relativos ao seu plano 
plurianual de desenvolvimento de redes e 
de investimento em infraestruturas 
energéticas a nível da União, a fornecer 
de acordo com o presente regulamento. A 
Comissão deverá clarificar a aplicação 
desta isenção, a fim de aliviar 



PE514.580v01-00 8/19 PR\940300PT.doc

PT

do mercado interno da eletricidade e do 
gás natural.

verdadeiramente a carga que a 
comunicação de informações representa 
para as pessoas ou organismos que estão 
sujeitos às obrigações decorrentes deste 
regulamento e para os responsáveis pela 
gestão do sistema de comunicação nos 
Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Um dos objetivos da anterior proposta era evitar a dupla comunicação de informações e a 
carga administrativa desproporcionada. A questão não foi suficientemente discutida e, por 
conseguinte, o presente regulamento deve formalizar a abordagem prática que a Comissão 
deseja aplicar por forma a proporcionar segurança jurídica à indústria e aos 
Estados-Membros.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

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

(12) Tendo em vista o tratamento dos 
dados e com o objetivo de simplificar e 
assegurar a sua comunicação, a Comissão 
e, em especial, o seu Observatório do 
Mercado da Energia deverão poder adotar 
todas as medidas adequadas para o efeito, 
nomeadamente a utilização de ferramentas 
e procedimentos informáticos integrados, 
que devem garantir a confidencialidade 
dos dados ou da informação comunicada 
à Comissão.

Or. en

Justificação

Os dados e as informações solicitados pela Comissão têm um caráter altamente sensível para 
os operadores económicos e, consequentemente, a Comissão deve assegurar o mais alto nível 
de confidencialidade possível no seu tratamento.
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Alteração 5

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, 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.

Or. en

Justificação

O âmbito de aplicação do presente regulamento deve abranger os dados relacionados com a 
produção e a extração de carvão. O desenvolvimento do gás de xisto nos EUA está a ter 
repercussões no preço do gás e do carvão na Europa que estão a reanimar a indústria do 
carvão. A Alemanha e os Países Baixos preveem construir, entre 2012 e 2015, novas 
infraestruturas para exploração de carvão com capacidade de 12,5 gigawatts.  O 
desenvolvimento de infraestruturas tão importantes não pode ser ignorado.

Alteração 6

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

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento aplica-se 
igualmente às empresas da União que 
invistam em projetos de infraestruturas 
energéticas em países terceiros que 
estejam diretamente ligados às redes 
energéticas de um ou mais 
Estados-Membros ou nelas tenham 
impacto.
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Or. en

Justificação

A definição de "infraestrutura energética" constante das orientações para as infraestruturas 
energéticas transeuropeias inclui as infraestruturas que se encontram localizadas dentro da 
União ou que ligam a União a um ou mais países terceiros. É igualmente importante 
comunicar os investimentos em infraestruturas realizados em países terceiros que têm 
impacto nas redes energéticas de um ou mais Estados-Membros e, por conseguinte, no 
mercado europeu da energia.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.° 2 – alínea iii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(iii-A) criar novas interligações entre a 
União e países terceiros no que se refere 
aos sistemas de transporte de energia ou 
quaisquer infraestruturas energéticas que 
tenham impacto nas redes energéticas de 
um ou mais Estados-Membros.

Or. en

Justificação

É igualmente importante comunicar os investimentos em infraestruturas realizados em países 
terceiros que têm impacto nas redes energéticas de um ou mais Estados-Membros e, por 
conseguinte, no mercado europeu da energia.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 O disposto no primeiro parágrafo não é 
aplicável às empresas caso o 
Estado-Membro em causa decida utilizar 
outros meios para fornecer à Comissão os 
dados ou as informações referidos no 
artigo 3.º.

O disposto no primeiro parágrafo não é 
aplicável às empresas quando o 
Estado-Membro em causa decida 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 
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equivalentes.

Or. en

Justificação

Embora seja 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 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 aspeto é importante para uma melhor 
aplicação do novo regulamento em relação ao antigo.

Alteração 9

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 
execução dos projetos de investimento.

Quando os Estados-Membros, as suas 
entidades delegadas ou o organismo 
específico referido no artigo 3.º, n.º 2, 
alínea b), possuírem informações sobre 
atrasos e/ou obstáculos à execução dos 
projetos de investimento, esses mesmos 
Estados-Membros devem incluir as 
referidas informações na comunicação 
prevista no artigo 3.º. 

Or. en

Justificação

Deve ficar claro que, caso disponham de informações sobre atrasos e/ou obstáculos à 
execução dos projetos de investimento, os Estados-Membros têm a obrigação de acrescentar 
observações a este respeito à sua comunicação de informações.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

Dentro dos limites estabelecidos pelo 
presente regulamento, a Comissão deve 

Dentro dos limites estabelecidos pelo 
presente regulamento, a Comissão deve 
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adotar, no prazo de dois meses a contar da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento, as disposições necessárias 
para a sua execução, respeitantes à forma e 
outros pormenores técnicos da 
comunicação de dados e informações 
referida nos artigos 3.º e 5.º. Até lá, o 
Regulamento (UE, Euratom) n.º 833/2010 
da Comissão, de 21 de setembro de 2010, 
relativo à execução do Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 617/2010 continua a ser 
aplicável.

adotar, no prazo de dois meses a contar da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento, as disposições necessárias 
para a sua execução, respeitantes à forma e 
outros pormenores técnicos da 
comunicação de dados e informações 
referida nos artigos 3.º e 5.º, incluindo a 
aplicação da isenção nos termos do artigo 
3.º, n.º 2, e, em particular, as disposições 
relativas à periodicidade e ao conteúdo 
das comunicações, bem como às entidades 
que estão sujeitas à obrigação de 
comunicar informações. Até lá, o 
Regulamento (UE, Euratom) n.º 833/2010 
da Comissão, de 21 de setembro de 2010, 
relativo à execução do Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 617/2010 deve continuar a 
ser aplicável.

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 11

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

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve também assegurar 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 caráter altamente sensível para 
os operadores económicos e, consequentemente, a Comissão deve assegurar o mais alto nível 
de confidencialidade possível no seu tratamento.
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Alteração 12

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 entre a oferta e a procura de 
energia que sejam significativas na 
perspetiva da política energética da União, 
dando especial ênfase a potenciais futuras 
insuficiências e falhas nas infraestruturas 
de produção e transmissão;

Or. en

Justificação

Os dados e informações recolhidos devem ser utilizados, nomeadamente, para identificar 
insuficiências a nível dos investimentos em infraestruturas que possam dificultar a aplicação 
da legislação relativa ao mercado interno da energia. A comunicação deve ser utilizada 
como instrumento de alerta precoce no que toca a insuficiências de infraestruturas 
suscetíveis de pôr em causa a boa execução de uma política energética comum da UE.

Alteração 13

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

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Identificar as necessidades de 
investimento, por forma a melhorar o 
funcionamento do mercado interno da 
energia.

Or. en

Justificação

Os dados e informações recolhidos devem ser utilizados, nomeadamente, para identificar 
insuficiências a nível dos investimentos em infraestruturas que possam dificultar a aplicação 
da legislação relativa ao mercado interno da energia. A comunicação deve ser utilizada 
como instrumento de alerta precoce no que toca a insuficiências de infraestruturas 
suscetíveis de pôr em causa a boa execução de uma política energética comum da UE.
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Alteração 14

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

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Monitorizar os investimentos da 
União em projetos em países terceiros que 
tenham impacto no mercado da energia 
da União e na segurança do seu 
aprovisionamento.

Or. en

Justificação

É igualmente importante comunicar os investimentos em infraestruturas realizados em países 
terceiros que têm impacto nas redes energéticas de um ou mais Estados-Membros e, por 
conseguinte, no mercado europeu da energia.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão deve discutir as análises 
com as partes interessadas, como sejam a 
Rede Europeia dos Operadores das Redes 
de Transporte de Eletricidade, a Rede 
Europeia dos Operadores das Redes de 
Transporte de Gás, o Grupo de 
Coordenação do Gás e o Grupo do 
Aprovisionamento de Petróleo.

3. A Comissão deve discutir as análises 
com as partes interessadas, como sejam a 
Rede Europeia dos Operadores das Redes 
de Transporte de Eletricidade, a Rede 
Europeia dos Operadores das Redes de 
Transporte de Gás, o Grupo de 
Coordenação do Gás e o Grupo do 
Aprovisionamento de Petróleo. A 
Comissão deve transmitir as análises ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e ao 
Comité Económico e Social Europeu e 
proceder à sua publicação.

Or. en

Justificação

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

Alteração 16

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 2.1 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– Gasodutos e projetos de interesse comum 
identificados nas orientações estabelecidas 
em aplicação do artigo 171.º do TFUE.

– Gasodutos que constituam elos 
essenciais nas redes nacionais e 
internacionais de interconexão e 
gasodutos e projetos de interesse comum 
identificados nas orientações estabelecidas 
em aplicação do artigo 171.º do TFUE.

Or. en

Alteração 17

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 2.2 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– Terminais para a importação de gás
natural liquefeito, com uma capacidade de 
regaseificação igual ou superior a mil 
milhões de m3 por ano.

– Terminais para a importação e a 
exportação de gás natural liquefeito e de 
gás natural comprimido, com uma 
capacidade de regaseificação igual ou 
superior a mil milhões de m3 por ano.

Or. en

Justificação

O regulamento deve abranger as importações e as exportações.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 3.1 – travessão 5



PE514.580v01-00 16/19 PR\940300PT.doc

PT

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 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 eletricidade instalada na UE em 2008, ultrapassando todas as 
outras tecnologias). Um instrumento que fosse incapaz de acompanhar uma parte tão 
significativa das infraestruturas de geração de energia seria não só desprovido de sentido, 
mas também contraproducente para fins de decisão política.

Alteração 19

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

Texto da Comissão Alteração

3.2-A. Armazenagem
– Instalações de armazenagem de 
eletricidade

Or. en

Justificação

Nomeadamente, armazenagem de eletricidade com bombas hidráulicas.

Alteração 20

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. CARVÃO



PR\940300PT.doc 17/19 PE514.580v01-00

PT

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

Or. en

Justificação

O âmbito de aplicação do presente regulamento deve abranger os dados relacionados com a 
produção e a extração de carvão. O desenvolvimento do gás de xisto nos EUA está a ter 
repercussões no preço do gás e do carvão na Europa que estão a reanimar a indústria do 
carvão. A Alemanha e os Países Baixos preveem construir, entre 2012 e 2015, novas 
infraestruturas para exploração de carvão com capacidade de 12,5 gigawatts.  O 
desenvolvimento de infraestruturas tão importantes não pode ser ignorado.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Esta proposta de novo regulamento da Comissão surge na sequência da decisão do Tribunal 
de Justiça Europeu de anular o Regulamento (UE, Euratom) n.º 617/2010 do Conselho, 
relativo à notificação à Comissão de projetos de investimentos em infraestruturas energéticas 
na União Europeia, e de manter os seus efeitos até à adoção de um novo regulamento que se 
funde na base legal adequada, a saber, o artigo 194.º, n.º 2, do TFUE.

O acórdão do Tribunal, de 6 de setembro de 2012, foi estabelecido depois de o Parlamento 
Europeu ter interposto uma ação judicial contra o Conselho, em outubro de 2010, contestando 
a base legal utilizada para a adoção do Regulamento n.º 617/2010 e solicitando ao Tribunal a 
sua anulação (Processo C-490/10). O Conselho utilizou o artigo 337.° do TFUE e o artigo 
187.º do TCEEA como base legal, com o fundamento de que o regulamento se refere à 
atividade de recolha de informações gerais.

Na sua nova proposta, a Comissão propõe um regulamento com o mesmo conteúdo e com o 
mesmo âmbito de aplicação do regulamento anulado.  Foram feitas algumas adaptações, que 
são estritamente necessárias devido ao novo processo legislativo. A relatora observa ainda 
com satisfação que muitas das alterações aprovadas pelo Parlamento Europeu em 2010 
através do processo de consulta foram tidas em consideração na nova proposta.
O regulamento proposto é idêntico ao regulamento anulado. De dois em dois anos, os 
Estados-Membros são obrigados a comunicar à Comissão dados e informações sobre os 
projetos de investimento relativos à produção, armazenagem e transporte de petróleo, gás 
natural e eletricidade.
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 
de projetos de investimento relativos à construção, à modernização ou ao encerramento de 
capacidades de produção, transporte e armazenagem (especificadas num anexo ao 
regulamento). Estão abrangidos os setores do petróleo, gás natural, eletricidade e 
biocombustíveis, bem como os projetos ligados às emissões de dióxido de carbono produzidas 
por estas fontes. O regulamento prevê que as empresas do setor energético sejam obrigadas a 
fornecer os dados necessários ao seu próprio Estado-Membro.
O objetivo é garantir que a Comissão é informada com regularidade e precisão sobre os 
projetos de investimento em infraestruturas energéticas da UE, para poder desempenhar as 
suas funções no domínio da energia. A Comissão apresentará, de dois em dois anos, uma 
análise intersetorial da evolução estrutural e das perspetivas do sistema energético da UE, 
bem como outras análises específicas que sejam necessárias. Seria assim possível identificar 
os potenciais futuros desequilíbrios entre a oferta e a procura, assim como os obstáculos ao 
investimento. O presente regulamento pretende tornar a procura projetada e a oferta 
disponível mais transparentes.
A relatora apoia inteiramente a proposta e congratula-se com a nova base legal. Um 
instrumento desta natureza é necessário para identificar as necessidades de investimento em 
infraestruturas energéticas, complementando o Mecanismo Interligar a Europa, com vista à 
realização do mercado interno da energia.
A relatora apresentou, ainda assim, algumas propostas que visam clarificar as especificidades 
destinadas a evitar a dupla comunicação de informações. Assim, se os Estados-Membros já 
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forem obrigados, ao abrigo de outra legislação específica da UE, a comunicar informações 
sobre determinados investimentos, ficarão isentos da obrigação de os voltarem a comunicar.

A relatora insiste igualmente no reforço das disposições associadas à confidencialidade da 
informação e à segurança dos dados.

As outras principais alterações constantes do projeto de relatório visam:

 alargar o âmbito de aplicação, por forma a incluir o carvão enquanto importante elemento 
do cabaz energético, com impacto na política energética da UE;

 incluir a comunicação dos investimentos em infraestruturas realizados em países terceiros 
que têm impacto nas redes energéticas de um ou mais Estados-Membros e, por 
conseguinte, no mercado europeu da energia;

 incluir as obrigações de comunicação sobre as capacidades ligadas ao gás natural 
comprimido e ao gás natural liquefeito para importação e para exportação, o que a relatora 
considera que será uma medida de grande importância para garantir a diversificação do 
aprovisionamento em gás da UE;

 baixar o limiar estabelecido para a 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;

 alargar as obrigações de comunicação sobre capacidades relacionadas com instalações de 
armazenagem de eletricidade.


