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8.12.2015 A8-0341/21 

Alteração  21 

Gianluca Buonanno 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Rumo a uma União Europeia da Energia 

2015/2113(INI) 

Proposta de resolução 

N.° 21 

 

Proposta de resolução Alteração 

21. Salienta a necessidade de maior 

transparência dos acordos relacionados 

com a energia, que poderia ser alcançada 

através do reforço do papel da Comissão 

nas negociações em matéria de energia 

com um ou mais Estados-Membros e com 

países terceiros, nomeadamente tornando 

obrigatória a participação da Comissão 

em todas as negociações como 

observador, a fim de reforçar a posição de 

cada Estado-Membro face a países 

terceiros fornecedores envolvidos nas 

negociações para atenuar os riscos de 

abuso de posição dominante por parte de 

um fornecedor; observa, além disso, que a 

Comissão deve efetuar avaliações ex ante 

e ex post, respeitando plenamente as 

informações sensíveis do ponto de vista 

comercial, e elaborar uma lista positiva e 

outra negativa de cláusulas de acordo, 

como a proibição da exportação, 

cláusulas de destino e de compra 

obrigatória («take-or-pay»), a indexação 

dos preços do gás ao petróleo ou cláusulas 

que proíbam a terceiros a imposição de 

condições que subordinem o 

aprovisionamento energético à concessão 

de acesso preferencial à infraestrutura de 

transporte de energia na UE; observa que, 

nos termos do artigo 13.º, n.º 6, alínea a), 

do Regulamento (UE) n.º 994/2010, 

aquando da celebração de acordos 

21. Salienta a necessidade de maior 

transparência dos acordos 

intergovernamentais em matéria de 

energia com um ou mais 

Estados-Membros e com países terceiros; 

observa que, nos termos do artigo 13.º, n.º 

6, alínea a), do Regulamento (UE) n.º 

994/2010, aquando da celebração de 

acordos intergovernamentais com países 

terceiros que tenham impacto no 

desenvolvimento das infraestruturas de gás 

e dos aprovisionamentos de gás, os 

Estados-Membros devem informar a 

Comissão, para que esta possa avaliar a 

situação da segurança do aprovisionamento 

a nível da União; 
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intergovernamentais com países terceiros 

que tenham impacto no desenvolvimento 

das infraestruturas de gás e dos 

aprovisionamentos de gás, os 

Estados-Membros devem informar a 

Comissão, para que esta possa avaliar a 

situação da segurança do aprovisionamento 

a nível da União; exorta a Comissão, no 

âmbito da revisão do Regulamento 

Segurança do Aprovisionamento de Gás, 

a incluir nos contratos comerciais de 

aprovisionamento de gás disposições que 

prevejam avaliações ex ante rigorosas; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/22 

Alteração  22 

Gianluca Buonanno 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Rumo a uma União Europeia da Energia 

2015/2113(INI) 

Proposta de resolução 

N.° 22 

 

Proposta de resolução Alteração 

22. Salienta que todos os futuros acordos 

intergovernamentais no domínio da energia 

com países terceiros devem ser 

comunicados à Comissão, em 

conformidade com a Decisão n.º 

994/2012/UE relativa à criação de um 

mecanismo de intercâmbio de informações 

sobre acordos intergovernamentais entre 

Estados-Membros e países terceiros no 

domínio da energia, antes da assinatura, a 

fim de assegurar a conformidade com a 

legislação da UE, em particular com o 

terceiro pacote energético, e que não 

constituam uma ameaça para a segurança 

do aprovisionamento energético da UE; 

sublinha que essa discussão e consulta 

devem constituir um instrumento para 

reforçar o poder de negociação dos 

Estados-Membros e empresas da UE, 

respeitando plenamente as informações 

sensíveis do ponto de vista comercial; 

considera que essa discussão e consulta 

não devem, de forma alguma, prejudicar o 

teor e conteúdo dos acordos, mas sim 

assegurar que os mesmos cumpram todas 

as disposições pertinentes da legislação da 

União e sirvam os interesses das empresas 

e Estados-Membros em causa; exorta a 

Comissão a rever a Decisão n.º 

994/2012/UE para reforçar o mecanismo 

de informação em conformidade e 

22. Salienta que todos os futuros acordos 

intergovernamentais no domínio da energia 

com países terceiros devem ser 

comunicados à Comissão, em 

conformidade com a Decisão n.º 

994/2012/UE relativa à criação de um 

mecanismo de intercâmbio de informações 

sobre acordos intergovernamentais entre 

Estados-Membros e países terceiros no 

domínio da energia, a fim de assegurar a 

conformidade com a legislação da UE e 

que não constituam uma ameaça para a 

segurança do aprovisionamento energético 

da UE; sublinha que essa discussão e 

consulta devem respeitar plenamente as 

informações sensíveis do ponto de vista 

comercial; considera que essa discussão e 

consulta não devem, de forma alguma, 

prejudicar o teor e conteúdo dos acordos; 
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fortalecer o papel da Comissão; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/23 

Alteração  23 

Gianluca Buonanno 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Rumo a uma União Europeia da Energia 

2015/2113(INI) 

Proposta de resolução 

N.° 25 

 

Proposta de resolução Alteração 

25. Convida a Comissão a adotar medidas 

concretas de redução da dependência das 

importações, a controlar o grau de 

diversificação das importações de energia e 

a publicar relatórios periódicos sobre os 

progressos realizados a este respeito; 

25. Convida os Estados-membros a adotar 

medidas concretas de redução da 

dependência das importações; convida a 

Comissão a controlar o grau de 

diversificação das importações de energia e 

a publicar relatórios periódicos sobre os 

progressos realizados a este respeito; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/24 

Alteração  24 

Gianluca Buonanno 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Rumo a uma União Europeia da Energia 

2015/2113(INI) 

Proposta de resolução 

N.° 28 

 

Proposta de resolução Alteração 

28. Considera que a União pode aumentar 

a sua segurança energética e reduzir a sua 

dependência em relação a determinados 

fornecedores e combustíveis aumentando a 

eficiência energética, bem como 

otimizando a utilização de fontes europeias 

de energia, em conformidade com os 

objetivos da UE em matéria de segurança 

energética, ambiente e clima, bem como 

com a legislação em matéria de saúde e 

segurança, tendo em conta as 

especificidades dos Estados-Membros no 

que diz respeito aos cabazes energéticos, 

evitando os encargos regulamentares 

desnecessários e respeitando o princípio da 

proporcionalidade; sublinha a necessidade 

de não discriminar nenhum combustível ou 

tecnologia que contribua para a segurança 

energética e as metas climáticas por uma 

questão de princípio; 

28. Considera que a União pode aumentar 

a sua segurança energética e reduzir a sua 

dependência em relação a determinados 

fornecedores e combustíveis aumentando a 

eficiência energética, bem como 

otimizando a utilização de fontes europeias 

de energia, em conformidade com a 

legislação em matéria de saúde e 

segurança, tendo em conta as 

especificidades dos Estados-Membros no 

que diz respeito aos cabazes energéticos, 

evitando os encargos regulamentares 

desnecessários e respeitando o princípio da 

proporcionalidade; sublinha a necessidade 

de não discriminar nenhum combustível ou 

tecnologia que contribua para a segurança 

energética e as metas climáticas por uma 

questão de princípio; considera que, neste 

contexto, a Comissão deve examinar as 

potenciais discrepâncias e casos de 

subcotação entre os planos de segurança 

energética e o RCLE; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/25 

Alteração  25 

Gianluca Buonanno 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Rumo a uma União Europeia da Energia 

2015/2113(INI) 

Proposta de resolução 

N.° 29 

 

Proposta de resolução Alteração 

29. Exorta a Comissão a facilitar a 

utilização eficaz dos atuais regimes de 

financiamento da UE, incluindo o Fundo 

Europeu para Investimentos Estratégicos, 

de modo a atrair o investimento para 

projetos fundamentais de infraestruturas 

energéticas, investigação e inovação em 

eficiência energética, energias renováveis e 

desenvolvimento das capacidades internas 

europeias com vista a alcançar os 

objetivos em matéria de clima e energia 

para 2030, com base numa abordagem 

custo-benefício [tecnologicamente neutra] 

e [que dê prioridade à internalização dos 

custos externos]; 

29. Exorta a Comissão a facilitar a 

utilização eficaz dos atuais regimes de 

financiamento da UE, incluindo o Fundo 

Europeu para Investimentos Estratégicos, 

de modo a atrair o investimento para 

atividades fundamentais de investigação e 

inovação em eficiência energética, energias 

renováveis e desenvolvimento das 

capacidades internas europeias, com base 

numa abordagem custo-benefício 

tecnologicamente neutra e que dê 

prioridade à internalização dos custos 

externos; considera que, para atingir este 

fim, a Comissão deve manter as isenções 

previstas na primeira Diretiva relativa aos 

mercados de instrumentos financeiros 

(MiFID I) e insta a Comissão a não 

considerar as empresas do setor da 

energia como sociedades financeiras, em 

consonância com a Diretiva MiFID II; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/26 

Alteração  26 

Gianluca Buonanno 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Rumo a uma União Europeia da Energia 

2015/2113(INI) 

Proposta de resolução 

N.° 48 

 

Proposta de resolução Alteração 

48. Relembra que a diferença entre os 

mercados energéticos e os mercados 

financeiros consiste nos ativos físicos 

subjacentes, através dos quais se elimina o 

risco sistémico no setor energético; 

considera que é necessário, neste contexto, 

aplicar um regulamento financeiro que 

abranja o setor energético de um modo que 

não distorça o desenvolvimento de um 

mercado interno da energia com um bom 

funcionamento; 

48. Relembra que a diferença entre os 

mercados energéticos e os mercados 

financeiros consiste nos ativos físicos 

subjacentes, através dos quais se elimina o 

risco sistémico no setor energético; 

considera que é necessário, neste contexto, 

aplicar um regulamento financeiro que 

abranja o setor energético de um modo que 

não distorça o desenvolvimento de um 

mercado interno da energia com um bom 

funcionamento; realça que existem zonas 

de oferta que satisfazem estes critérios e 

exorta a Comissão a não as dividir; 

 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/27 

Alteração  27 

Gianluca Buonanno 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Rumo a uma União Europeia da Energia 

2015/2113(INI) 

Proposta de resolução 

N.° 52 

 

Proposta de resolução Alteração 

52. Insta a Comissão a atribuir mais 

recursos financeiros à Agência de 

Cooperação dos Reguladores da Energia 

(ACER) e salienta que este organismo deve 

ser autorizado a contratar pessoal 

adicional para permitir a aplicação plena e 

eficaz da monitorização dos mercados da 

energia, a fim de assegurar a integridade e 

a transparência do comércio de energia e o 

cumprimento do Regulamento Integridade 

e Transparência nos Mercados Grossistas 

da Energia (REMIT), o que constitui um 

pré-requisito para o funcionamento 

adequado do mercado interno da energia da 

UE; observa que as competências da 

ACER devem ser reforçadas em relação à 

Rede Europeia dos Operadores das Redes 

de Transporte de Eletricidade (REORT-

E), à Rede Europeia dos Operadores das 

Redes de Transporte de Gás (REORT-G) 

e a outros organismos com funções 

europeias essenciais, a fim de assegurar 

que possa cumprir as funções previstas na 

legislação pertinente da UE, e considera 

que a agência deve estabelecer relações 

com associações de operadores de redes 

de distribuição (ORD), organizações de 

consumidores e outros grupos da 

sociedade civil; 

52. Insta a Comissão a atribuir recursos 

financeiros adequados à Agência de 

Cooperação dos Reguladores da Energia 

(ACER) e salienta que este organismo deve 

estar apto a cumprir a sua missão de 

aplicação plena e eficaz da monitorização 

dos mercados da energia, a fim de 

assegurar a integridade e a transparência do 

comércio de energia e o cumprimento do 

Regulamento Integridade e Transparência 

nos Mercados Grossistas da Energia 

(REMIT), o que constitui um pré-requisito 

para o funcionamento adequado do 

mercado interno da energia da UE; observa 

que as competências da ACER devem ser 

reexaminadas, a fim de assegurar que as 

funções previstas na legislação pertinente 

da UE não colidam com as vantagens 

diretas para os produtores e 

consumidores, nem comprometam o 

funcionamento dos mercados 

transfronteiras da energia; considera 

ainda que, antes de implementar um 

parecer da ACER, há que ter em conta o 

contexto e as repercussões mais amplas 

que tal decisão possa ter, em vez de limitar 

a análise de um potencial problema ao 

âmbito reduzido do mandato da ACER; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/28 

Alteração  28 

Gianluca Buonanno 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Rumo a uma União Europeia da Energia 

2015/2113(INI) 

Proposta de resolução 

N.° 54 

 

Proposta de resolução Alteração 

54. Lamenta que a REORT-E e a 

REORT-G dependam demasiado da 

dotação orçamental de ORT nacionais, o 

que ameaça a sua estabilidade para 

agirem como intervenientes europeus; 

54. Observa que a REORT-E e a 

REORT-G dependem demasiado da 

dotação orçamental de ORT nacionais; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/29 

Alteração  29 

Gianluca Buonanno 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Rumo a uma União Europeia da Energia 

2015/2113(INI) 

Proposta de resolução 

N.° 56 

 

Proposta de resolução Alteração 

56. Realça que, a fim de reforçar a nossa 

solidariedade em caso de emergências 

energéticas e a nossa resistência a 

interrupções no aprovisionamento, a 

energia derivada tanto do gás como da 

eletricidade tem de ser exportável em 

qualquer ocasião; neste contexto, observa 

que os atuais sistemas de transmissão 

transfronteiriça são muitas vezes 

dificultados por decisões dos operadores 

nacionais responsáveis pela transmissão; 

insta, por conseguinte, a ACER a colocar 

mais ênfase nesta questão no seu relatório 

anual sobre monitorização do mercado; 

56. Realça que, a fim de reforçar a nossa 

resistência a interrupções no 

aprovisionamento, a energia derivada tanto 

do gás como da eletricidade tem de ser 

exportável em qualquer ocasião; neste 

contexto, observa que os atuais sistemas de 

transmissão transfronteiriça são muitas 

vezes dificultados por decisões dos 

operadores nacionais responsáveis pela 

transmissão; considera, não obstante, que 

determinadas decisões tomadas pela 

ACER no âmbito do seu mandato 

constituem um entrave à transmissão 

transfronteiras e aos mercados 

transregionais; é, portanto, de parecer 

que a ACER deve ter em conta as 

repercussões mais abrangentes das suas 

decisões;  

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/30 

Alteração  30 

Gianluca Buonanno 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Rumo a uma União Europeia da Energia 

2015/2113(INI) 

Proposta de resolução 

N.° 60-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 60-A. Considera que os países que tenham 

atingido esta meta não devem ser 

artificialmente prejudicados nos seus 

esforços em matéria de uma prática 

exemplar, como é o caso da zona de oferta 

austro-alemã; 

Or. en 

 

 


