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Alteração   39 

Neoklis Sylikiotis 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

(1) A competitividade, a sustentabilidade e 

a segurança energética são os objetivos 

globais de uma União da Energia resiliente, 

dotada de uma política visionária em 

matéria de alterações climáticas. 

(1) A luta contra a pobreza energética, o 

reforço da eficiência energética e do 

abastecimento, a garantia da igualdade de 

acesso à energia como um bem social, o 

desenvolvimento de uma concorrência 

saudável, a sustentabilidade e a segurança 

energética são os objetivos globais de uma 

União da Energia resiliente, dotada de uma 

política visionária em matéria de alterações 

climáticas. 

Or. el 

 

Alteração   40 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

(1) A competitividade, a sustentabilidade e 

a segurança energética são os objetivos 

globais de uma União da Energia resiliente, 

dotada de uma política visionária em 

matéria de alterações climáticas. 

(1) A inclusão, a compatibilidade com as 

limitações físicas da termodinâmica, a 

sustentabilidade e a segurança geopolítica 

são os objetivos globais de uma União da 

Energia resiliente, dotada de uma política 

visionária em matéria de alterações 

climáticas. A energia, e não a política 

monetária, constitui o caminho a seguir 

para construir uma verdadeira União 

baseada na prosperidade. 

Or. en 
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Justificação 

Considera-se que a competitividade será a consequência lógica das metas alargadas 

apresentadas na alteração. Foi proposta uma importante meta política adicional de 

construção de uma União que ultrapasse as limitações rígidas da atual. 

 

Alteração   41 

Neoklis Sylikiotis 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

(2) A existência de informação de elevada 

qualidade, comparável, atualizada, fiável e 

harmonizada sobre os preços do gás natural 

e da eletricidade cobrados aos 

consumidores finais é necessária para 

definir a política da União da Energia e 

acompanhar os mercados da energia dos 

Estados-Membros. 

(2) A existência de informação de elevada 

qualidade, comparável, atualizada, fiável e 

harmonizada sobre os preços do gás natural 

e da eletricidade cobrados aos 

consumidores finais é necessária para 

verificar se é alcançado o objetivo da 

segurança do abastecimento 

energético, assegurando ao mesmo tempo 

o direito humano a um acesso igual e a 

preços comportáveis à energia como um 

bem de desenvolvimento social. 

Or. el 

 

Alteração   42 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

(2) A existência de informação de elevada 

qualidade, comparável, atualizada, fiável e 

harmonizada sobre os preços do gás natural 

e da eletricidade cobrados aos 

consumidores finais é necessária para 

definir a política da União da Energia e 

acompanhar os mercados da energia dos 

Estados-Membros. 

(2) A existência de informação de elevada 

qualidade, comparável, sensível à fonte, 

atualizada, fiável e harmonizada sobre os 

preços do gás natural e da eletricidade 

cobrados aos consumidores finais é 

necessária para definir a política da União 

da Energia e acompanhar os mercados da 

energia dos Estados-Membros. 
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Or. en 

Justificação 

Indícios crescentes demonstram que o cliente final baseará cada vez mais as suas compras e 

escolhas comportamentais nas informações acerca da origem física e geográfica da energia 

consumida. Temos de ter em consideração este direito dos nossos cidadãos. 

 

Alteração   43 

Neoklis Sylikiotis 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

(3) O presente regulamento tem por 

objetivo disponibilizar estatísticas 

europeias para apoiar as políticas 

energéticas, em especial dirigidas à 

criação de um mercado interno da 

energia plenamente integrado para os 

consumidores. Deve haver uma maior 

transparência dos custos e dos preços da 

energia, bem como dos apoios públicos, 

para melhorar a integração no mercado. 

(3) O presente regulamento tem por 

objetivo disponibilizar estatísticas 

europeias para apoiar as políticas 

energéticas, em especial com vista a 

garantir a segurança do abastecimento 

energético para todos os cidadãos. Deve 

haver uma maior transparência dos custos e 

dos preços da energia, bem como dos 

apoios públicos, para alcançar uma 

concorrência saudável e proteger da 

especulação as famílias e os 

consumidores finais. 

Or. el 

 

Alteração   44 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

(3) O presente regulamento tem por 

objetivo disponibilizar estatísticas 

europeias para apoiar as políticas 

energéticas, em especial dirigidas à criação 

de um mercado interno da energia 

plenamente integrado para os 

(3) O presente regulamento tem por 

objetivo disponibilizar estatísticas 

europeias para apoiar as políticas 

energéticas, em especial dirigidas à criação 

de um mercado interno da energia 

plenamente integrado para os 
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consumidores. Deve haver uma maior 

transparência dos custos e dos preços da 

energia, bem como dos apoios públicos, 

para melhorar a integração no mercado. 

consumidores. Deve haver uma 

transparência total dos custos e dos preços 

da energia, prestando uma atenção 

metodológica detalhada à componente 

social e ambiental dos custos que têm sido 

sistematicamente externalizados na 

história recente, bem como dos apoios 

públicos, para melhorar a integração no 

mercado. 

Or. en 

Justificação 

A transparência constitui uma importante meta política global, a fim de conferir verdadeira 

intervenção democrática aos cidadãos. «Maior» não é suficiente. A existência de custos de 

externalização insuficientemente justificados (ou até sem qualquer justificação) tem sido o 

principal defeito a prejudicar os nossos modelos energéticos económicos e as decisões que 

deles decorrem. 

 

Alteração   45 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

(3) O presente regulamento tem por 

objetivo disponibilizar estatísticas 

europeias para apoiar as políticas 

energéticas, em especial dirigidas à criação 

de um mercado interno da energia 

plenamente integrado para os 

consumidores. Deve haver uma maior 

transparência dos custos e dos preços da 

energia, bem como dos apoios públicos, 

para melhorar a integração no mercado. 

(3) O presente regulamento tem por 

objetivo disponibilizar estatísticas 

europeias para apoiar as políticas 

energéticas, em especial dirigidas à criação 

de um mercado interno da energia 

plenamente integrado para os 

consumidores. Deve haver uma maior 

transparência dos custos e dos preços da 

energia, bem como dos apoios públicos, 

para melhorar a integração no mercado. O 

teor do presente regulamento não implica 

qualquer harmonização da estrutura de 

preços e encargos nos Estados-Membros. 

Or. en 
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Alteração   46 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

(6) A complexidade crescente do mercado 

interno da energia dificulta cada vez mais a 

obtenção de dados fiáveis e atualizados de 

preços para o gás natural e a eletricidade, 

na ausência de obrigações juridicamente 

vinculativas que assegurem esse tipo de 

dados, em particular no setor doméstico. 

(6) A complexidade crescente do mercado 

interno da energia, aliada a um modelo 

centralizado que teve como consequência 

o aumento das posições dominantes no 

mercado, dificulta cada vez mais a 

obtenção de dados fiáveis e atualizados de 

preços para o gás natural e a eletricidade, 

na ausência de obrigações juridicamente 

vinculativas que assegurem esse tipo de 

dados, em particular no setor doméstico. 

Or. en 

Justificação 

A centralização, que está a ser rapidamente abandonada por muitos sistemas modernos de 

produção de energia, resultou em posições dominantes no mercado, facto que, por sua vez, 

oferece aos intervenientes no mercado a possibilidade de influenciarem ou até mesmo de se 

oporem aos pedidos de dados feitos pelas autoridades. 

 

Alteração   47 

Benedek Jávor 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

(6) A complexidade crescente do mercado 

interno da energia dificulta cada vez mais a 

obtenção de dados fiáveis e atualizados de 

preços para o gás natural e a eletricidade, 

na ausência de obrigações juridicamente 

vinculativas que assegurem esse tipo de 

dados, em particular no setor doméstico. 

(6) A complexidade crescente do mercado 

interno da energia dificulta cada vez mais a 

obtenção de dados fiáveis e atualizados de 

preços para o gás natural e a eletricidade, 

na ausência de obrigações juridicamente 

vinculativas que assegurem esse tipo de 

dados, em particular no setor doméstico e 

das pequenas e médias empresas (PME). 

Or. en 
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Justificação 

Seguindo o espírito do princípio «pensar primeiro em pequena escala» e do desenvolvimento 

de políticas favoráveis às PME, a recolha de informações estatísticas sobre os preços da 

energia para as PME é necessária e deve ser incluída. 

 

Alteração   48 

Benedek Jávor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 7 

 

Texto da Comissão Alteração 

(7) A fim de garantir dados de elevada 

qualidade sobre os preços para o setor 

doméstico e para o setor não doméstico, a 

recolha de ambos os tipos de dados deve 

estar coberta por um ato jurídico. 

(7) A fim de garantir dados de elevada 

qualidade sobre os preços para o setor 

doméstico e para o setor não doméstico, 

incluindo as PME, as indústrias de 

utilização intensiva de energia e outros 

consumidores industriais, a recolha dos 

quatro tipos de dados deve estar coberta 

por um ato jurídico. 

Or. en 

Justificação 

«Não doméstico» é uma categoria muito ampla, que abrange uma enorme variedade de 

consumidores. A fim de assegurar uma melhor comparabilidade e compreensão dos 

mercados da energia e permitir uma tomada de decisões mais informada, precisamos de uma 

melhor pormenorização dos dados recolhidos. 

 

Alteração   49 

Benedek Jávor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 7-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (7-A) A fim de permitir um melhor 

conhecimento dos custos energéticos em 

setores de utilização intensiva de energia 
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e de informar melhor os decisores 

políticos, os dados estatísticos recolhidos 

respeitantes às indústrias de utilização 

intensiva de energia devem ser repartidos 

por setor, incluindo, por exemplo, os 

minerais não metálicos, o ferro e o aço, os 

metais não ferrosos, os químicos, o papel 

e a pasta de papel, os têxteis e os produtos 

farmacêuticos; a repartição dos setores da 

indústria de utilização intensiva de 

energia deve ser definida por meio de ato 

delegado. 

Or. en 

Justificação 

A Comissão utiliza várias metodologias para definir as indústrias de utilização intensiva de 

energia. A Comissão deve propor, através de um ato delegado, a repartição adequada que 

permita recolher importantes dados estatísticos relativos aos preços da energia para os 

setores industriais estratégicos europeus. 

 

Alteração   50 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

(8) Na maioria dos países, os dados sobre 

os sistemas de transmissão são 

disponibilizados pelos reguladores da 

energia. No entanto, muitas das entidades 

que procedem à recolha de dados estão 

implicadas nos custos de distribuição, pelo 

que a comunicação de dados é considerada 

mais problemática em alguns Estados-

Membros. Dada a importância dos custos 

de distribuição e a necessidade de 

transparência sobre esta matéria, a recolha 

de dados tem de ser harmonizada com base 

numa metodologia sólida. 

(8) Na maioria dos países, os dados sobre 

os sistemas de transmissão são 

disponibilizados pelos reguladores da 

energia. No entanto, muitas das entidades 

que procedem à recolha de dados estão 

implicadas nos custos de distribuição, que 

são essenciais num conceito 

descentralizado do sistema energético, 
pelo que a comunicação de dados é 

considerada mais problemática em alguns 

Estados-Membros. Dada a importância dos 

custos de distribuição e a necessidade de 

transparência sobre esta matéria, a recolha 

de dados tem de ser harmonizada com base 

numa metodologia sólida. 
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Or. en 

Justificação 

Na evolução orientada para o aumento da descentralização, as iniciativas legislativas 

preparadas para o futuro, como a presente, devem reequilibrar o seu antigo ênfase nos 

sistemas de transmissão com uma crescente atenção nos sistemas de distribuição. 

 

Alteração   51 

Benedek Jávor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 9 

 

Texto da Comissão Alteração 

(9) O sistema de escalões de consumo 

utilizado pela Comissão (Eurostat) nas suas 

publicações sobre preços deve garantir a 

transparência do mercado e a ampla 

divulgação de dados não confidenciais 

sobre os preços, e permitir o cálculo de 

agregados europeus. 

(9) O sistema de escalões de consumo 

utilizado pela Comissão (Eurostat) nas suas 

publicações sobre preços deve garantir a 

transparência do mercado por tipo de 

consumidor, incluindo as famílias, as 

PME, o setor industrial de utilização 

intensiva de energia e outros 

consumidores industriais. A ampla 

divulgação de dados não confidenciais 

sobre os preços deve permitir o cálculo de 

agregados europeus. 

Or. en 

 

Alteração   52 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 11 

 

Texto da Comissão Alteração 

(11) As informações sobre os preços 

cobrados aos consumidores finais de gás 

natural e de eletricidade devem permitir a 

comparação com os preços dos outros 

produtos energéticos. 

(11) As informações sobre os preços 

cobrados aos consumidores finais de gás 

natural e de eletricidade devem permitir a 

comparação aprofundada com os preços 

dos outros produtos energéticos, 

disponibilizando uma imagem correta de 
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todo o intervalo de custos com impacto 

nesses preços, incluindo aqueles que são 

habitualmente externalizados. 

Or. en 

Justificação 

O mercado de ideias irá certamente desenvolver métodos de comparação aprofundada que 

terão de ser permitidos pelo regulamento. A matéria-prima para essas comparações 

aprofundadas consiste nas descrições detalhadas da totalidade do intervalo de custos, sendo 

dada particular atenção aos custos externalizados, habitualmente sociais e ambientais, mas 

não se limitando a estes (consultar justificação da alteração 3). 

 

Alteração   53 

Benedek Jávor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 13 

 

Texto da Comissão Alteração 

(13) Os dados pormenorizados sobre a 

repartição dos escalões de consumo e 

respetivas quotas de mercado são uma 

parte essencial das estatísticas de preços do 

gás natural e da eletricidade. 

(13) Os dados pormenorizados sobre a 

repartição dos escalões de consumo e das 

categorias de consumidores (famílias, 

PME, indústrias de utilização intensiva de 

energia e outros consumidores 

industriais) e respetivas quotas de mercado 

são uma parte essencial das estatísticas de 

preços do gás natural e da eletricidade. 

Or. en 

 

Alteração   54 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 13 

 

Texto da Comissão Alteração 

(13) Os dados pormenorizados sobre a 

repartição dos escalões de consumo e 

(13) Os dados pormenorizados sobre a 

repartição dos escalões de consumo, 
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respetivas quotas de mercado são uma 

parte essencial das estatísticas de preços do 

gás natural e da eletricidade. 

incluindo o autoconsumo, e respetivas 

quotas de mercado são uma parte essencial 

das estatísticas de preços do gás natural e 

da eletricidade. 

Or. en 

Justificação 

O autoconsumo deve ser incluído numa imagem estatística moderna. Sem um mandato 

específico para tal, pode arriscar-se a ficar de fora da equação, conduzindo a decisões 

políticas insuficientes. 

 

Alteração   55 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 15 

 

Texto da Comissão Alteração 

(15) Os dados fornecidos à Comissão 

(Eurostat) sobre os preços e as condições 

de venda aos consumidores finais, bem 

como a repartição do número de 

consumidores finais por consumo em cada 

escalão de consumo, devem dar à 

Comissão informações adequadas para esta 

poder definir medidas adequadas ou 

propostas em matéria de política 

energética. 

(15) Os dados fornecidos à Comissão 

(Eurostat) sobre os preços e as condições 

de venda aos consumidores finais, bem 

como a repartição do número de 

consumidores finais por consumo em cada 

escalão de consumo, incluindo os que 

participam como prossumidores em 

planos de autoconsumo, devem dar à 

Comissão informações adequadas para esta 

poder definir medidas adequadas ou 

propostas em matéria de política 

energética. 

Or. en 

Justificação 

Consultar a justificação apresentada para a alteração 7; é adicionada uma referência 

específica aos «prossumidores», a fim de enriquecer o sistema estatístico na mesma direção. 

 

Alteração   56 

Neoklis Sylikiotis 
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Proposta de regulamento 

Considerando 15-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (15-A)  A confidencialidade dos dados dos 

consumidores deverá ser sempre 

protegida. 

Or. el 

 

Alteração   57 

Benedek Jávor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 16 

 

Texto da Comissão Alteração 

(16) Uma boa compreensão dos impostos e 

encargos em cada Estado-Membro é 

essencial para garantir a transparência dos 

preços. Do mesmo modo se reconhece a 

importância da repartição dos dados sobre 

os custos das redes, encargos, impostos, 

direitos e taxas. 

(16) Uma boa compreensão dos impostos, 

encargos e disposições financeiras em 

cada Estado-Membro é essencial para 

garantir a transparência dos preços. Do 

mesmo modo se reconhece a importância 

da repartição dos dados sobre os custos das 

redes, encargos, impostos, direitos, taxas e 

disposições financeiras. 

Or. en 

Justificação 

Além dos custos, encargos, impostos, direitos e taxas, as estatísticas devem incluir igualmente 

disposições adicionais para os custos de energia não incluídos nos preços, tal como 

disposições financeiras por parte do Estado para o desmantelamento nuclear e a gestão de 

resíduos nucleares. 

 

Alteração   58 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 16 
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Texto da Comissão Alteração 

(16) Uma boa compreensão dos impostos e 

encargos em cada Estado-Membro é 

essencial para garantir a transparência dos 

preços. Do mesmo modo se reconhece a 

importância da repartição dos dados sobre 

os custos das redes, encargos, impostos, 

direitos e taxas. 

(16) Uma boa compreensão dos impostos e 

encargos em cada Estado-Membro, 

prestando particular atenção a qualquer 

componente faturado ao consumidor final 

como custo fixo, é essencial para garantir a 

transparência dos preços. Do mesmo modo 

se reconhece a importância da repartição 

dos dados sobre os custos das redes, 

encargos, impostos, direitos e taxas. 

Or. en 

Justificação 

Os inquéritos estatísticos devem prestar especial atenção aos componentes fixos dos planos 

de faturação, dado que as informações correspondentes se tornam essenciais para definir 

políticas que ofereçam aos clientes incentivos para uma transformação real e profunda dos 

seus comportamentos energéticos. 

 

Alteração   59 

Benedek Jávor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 17 

 

Texto da Comissão Alteração 

(17) Os Estados-Membros com um 

reduzido consumo de gás natural em 

percentagem do consumo final de energia 

das famílias deverão ficar isentos da 

obrigação de fornecer dados sobre os 

preços do gás natural para os 

consumidores domésticos. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração   60 

Benedek Jávor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 



 

AM\1091748PT.doc 15/42 PE580.662v01-00 

 PT 

Proposta de regulamento 

Considerando 19 

 

Texto da Comissão Alteração 

(19) Com base num pedido justificado de 

um Estado-Membro, a Comissão pode 

conceder derrogações aos 

Estados-Membros no que se refere às 

obrigações específicas para as quais a 

aplicação do presente regulamento ao 

sistema estatístico nacional de um Estado-

Membro exija grandes adaptações e possa 

conduzir a um aumento significativo dos 

encargos para os inquiridos. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração   61 

Pavel Telička, Philippe De Backer 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 19 

 

Texto da Comissão Alteração 

(19) Com base num pedido justificado de 

um Estado-Membro, a Comissão pode 

conceder derrogações aos 

Estados-Membros no que se refere às 

obrigações específicas para as quais a 

aplicação do presente regulamento ao 

sistema estatístico nacional de um 

Estado-Membro exija grandes adaptações 

e possa conduzir a um aumento 

significativo dos encargos para os 

inquiridos. 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

Não existe um motivo claro para a derrogação, a avaliação de impacto não foi realizada. 
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Alteração   62 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 19 

 

Texto da Comissão Alteração 

(19) Com base num pedido justificado de 

um Estado-Membro, a Comissão pode 

conceder derrogações aos Estados-

Membros no que se refere às obrigações 

específicas para as quais a aplicação do 

presente regulamento ao sistema estatístico 

nacional de um Estado-Membro exija 

grandes adaptações e possa conduzir a um 

aumento significativo dos encargos para os 

inquiridos. 

(19) Com base num pedido justificado de 

um Estado-Membro, a Comissão pode 

conceder derrogações aos 

Estados-Membros no que se refere às 

obrigações específicas para as quais a 

aplicação do presente regulamento ao 

sistema estatístico nacional de um 

Estado-Membro exija grandes adaptações e 

possa conduzir a um aumento significativo 

dos encargos para os inquiridos. Estas 

derrogações devem ter um prazo limitado 

e incluir uma análise obrigatória como 

requisito prévio para a renovação. 

Or. en 

Justificação 

Sugere a aplicação de boas práticas administrativas reconhecidas e amplamente difundidas. 

 

Alteração   63 

Pavel Telička, Philippe De Backer 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 20 

 

Texto da Comissão Alteração 

(20) A fim de manter a elevada qualidade 

dos dados transmitidos pelos 

Estados-Membros, o poder de adotar atos 

em conformidade com o artigo 290.º do 

Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia deve ser delegado na Comissão, 

tendo em vista ajustar os limiares que 

podem aplicar-se ao mercado do gás 

natural. É particularmente importante que a 

Comissão efetue as consultas adequadas 

(20) A fim de manter a elevada qualidade 

dos dados transmitidos pelos 

Estados-Membros, o poder de adotar atos 

em conformidade com o artigo 290.º do 

Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia deve ser delegado na Comissão, 

tendo em vista ajustar os limiares que 

podem aplicar-se ao mercado do gás 

natural. É particularmente importante que a 

Comissão efetue as consultas adequadas 
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durante os trabalhos preparatórios, 

inclusive a nível de peritos. Quando a 

Comissão preparar e redigir atos 

delegados, deverá assegurar a transmissão 

simultânea, atempada e adequada dos 
documentos relevantes ao Parlamento 

Europeu e ao Conselho. 

durante os trabalhos preparatórios, 

inclusive a nível de peritos, e que estas 

consultas sejam conduzidas em 

conformidade com os princípios 

estabelecidos no Acordo Interinstitucional 

«Legislar Melhor» de 13 de abril de 2016. 

Em particular, a fim de assegurar a 

igualdade de participação na preparação 

dos atos delegados, o Parlamento 

Europeu e o Conselho recebem todos os 
documentos ao mesmo tempo que os 

peritos dos Estados-Membros, e os 

respetivos peritos têm sistematicamente 

acesso às reuniões dos grupos de peritos 

da Comissão que tratem da preparação 

dos atos delegados. 

Or. en 

 

Alteração   64 

Benedek Jávor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 20 

 

Texto da Comissão Alteração 

(20) A fim de manter a elevada qualidade 

dos dados transmitidos pelos Estados-

Membros, o poder de adotar atos em 

conformidade com o artigo 290.º do 

Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia deve ser delegado na Comissão, 

tendo em vista ajustar os limiares que 

podem aplicar-se ao mercado do gás 

natural. É particularmente importante que 

a Comissão efetue as consultas adequadas 

durante os trabalhos preparatórios, 

inclusive a nível de peritos. Quando a 

Comissão preparar e redigir atos 

delegados, deverá assegurar a transmissão 

simultânea, atempada e adequada dos 

documentos relevantes ao Parlamento 

Europeu e ao Conselho. 

(20) A fim de manter a elevada qualidade 

dos dados transmitidos pelos Estados-

Membros, o poder de adotar atos em 

conformidade com o artigo 290.º do 

Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia deve ser delegado na Comissão, 

tendo em vista definir e ajustar, na medida 

do necessário, a repartição por setores das 

indústrias de utilização intensiva de 

energia. É particularmente importante que 

a Comissão efetue as consultas adequadas 

durante os trabalhos preparatórios, 

inclusive a nível de peritos. Quando a 

Comissão preparar e redigir atos 

delegados, deverá assegurar a transmissão 

simultânea, atempada e adequada dos 

documentos relevantes ao Parlamento 

Europeu e ao Conselho. 
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Or. en 

Justificação 

É necessário recolher e classificar os preços da energia por setor de utilização intensiva de 

energia, a fim de assegurar que são tomadas decisões informadas em matéria de política 

energética e industrial. A Comissão deve ser habilitada por meio de ato delegado a definir a 

metodologia de identificação dos setores de utilização intensiva de energia da indústria da 

UE e a ajustar a lista de setores a incluir nesta lista. 

 

Alteração   65 

Neoklis Sylikiotis 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 20 

 

Texto da Comissão Alteração 

(20) A fim de manter a elevada qualidade 

dos dados transmitidos pelos 

Estados-Membros, o poder de adotar atos 

em conformidade com o artigo 290.º do 

Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia deve ser delegado na Comissão, 

tendo em vista ajustar os limiares que 

podem aplicar-se ao mercado do gás 

natural. É particularmente importante que 

a Comissão efetue as consultas adequadas 

durante os trabalhos preparatórios, 

inclusive a nível de peritos. Quando a 

Comissão preparar e redigir atos 

delegados, deverá assegurar a 

transmissão simultânea, atempada e 

adequada dos documentos relevantes ao 

Parlamento Europeu e ao Conselho. 

(20) Para permitir derrogações a 

obrigações específicas do presente 

regulamento cuja aplicação no sistema 

estatístico nacional de um 

Estado-Membro exija grandes adaptações 

e seja suscetível de conduzir a um 

aumento significativo dos encargos para 

os inquiridos, o poder de adotar atos em 

conformidade com o artigo 290.º do 

Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia deve ser delegado na Comissão. 

É particularmente importante que a 

Comissão efetue as consultas adequadas 

durante os seus trabalhos preparatórios, 

inclusive ao nível de peritos, e que essas 

consultas sejam conduzidas de acordo 

com os princípios estabelecidos no Acordo 

Interinstitucional sobre legislar melhor de 

13 de abril de 2016. Em particular, a fim 

de assegurar a igualdade de participação 

na preparação dos atos delegados, o 

Parlamento Europeu e o Conselho 

recebem todos os documentos ao mesmo 

tempo que os peritos dos Estados-

Membros, e os respetivos peritos têm 

sistematicamente acesso às reuniões dos 

grupos de peritos da Comissão que tratam 

da preparação dos atos delegados.  
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Or. el 

 

Alteração   66 

Benedek Jávor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 21 

 

Texto da Comissão Alteração 

(21) A Comissão deve fazer com que os 

atos delegados não representem um 

aumento significativo dos encargos 

administrativos para os Estados-Membros 

ou os respondentes. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração   67 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 22-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (22-A) Os Estados-Membros devem 

compilar os dados utilizando as fontes e 

os métodos mais adequados para o 

fornecimento das informações solicitadas. 

Por conseguinte, a União pode agir neste 

sentido em conformidade com o princípio 

da subsidiariedade. Atendendo a que o 

objetivo do presente regulamento, a saber, 

a definição de um quadro normativo 

comum para a produção sistemática de 

estatísticas europeias sobre os preços do 

gás natural e da eletricidade, não pode ser 

suficientemente realizado pelos 

Estados-Membros mas pode, devido à 

dimensão e aos efeitos do presente 

regulamento, ser mais bem alcançado ao 

nível europeu, a União pode tomar 

medidas em conformidade com o 
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princípio da subsidiariedade consagrado 

no artigo 5.º do Tratado da União 

Europeia. Em conformidade com o 

princípio da proporcionalidade 

consagrado no mesmo artigo, o presente 

regulamento não excede o necessário 

para alcançar esse objetivo. 

Or. en 

 

Alteração   68 

Benedek Jávor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

(2) Os conceitos de «consumidor», 

«consumidor final», «consumidor 

doméstico», «consumidor não doméstico», 

«transporte», «distribuição» e 

«fornecimento» relacionados com 

eletricidade têm a mesma aceção que na 

Diretiva 2009/72/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho5, quando utilizados 

em relação à eletricidade; 

(2) Os conceitos de «consumidor», 

«consumidor final», «consumidor 

doméstico», «transporte», «distribuição» e 

«fornecimento» relacionados com 

eletricidade têm a mesma aceção que na 

Diretiva 2009/72/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho5, quando utilizados 

em relação à eletricidade; 

_________________ _________________ 

5 Diretiva 2009/72/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 13 de julho de 2009, que estabelece 

regras comuns para o mercado interno da 

eletricidade e que revoga a Diretiva 2003/54/CE 

(JO L 211 de 14.8.2009, p. 55). 

5 Diretiva 2009/72/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 13 de julho de 2009, que estabelece 

regras comuns para o mercado interno da 

eletricidade e que revoga a Diretiva 2003/54/CE 

(JO L 211 de 14.8.2009, p. 55). 

Or. en 

Justificação 

«Consumidor não doméstico» abrange uma gama muito ampla de consumidores. Os dados 

estatísticos dos «consumidores não domésticos» devem ser mais detalhados em PME, 

indústrias de utilização intensiva de energia e outros consumidores industriais. A lista de 

setores industriais de utilização intensiva de energia deve ainda ser definida em maior 

pormenor pela Comissão através de ato delegado. 
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Alteração   69 

Benedek Jávor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

(3) Os conceitos de «consumidor», 

«consumidor final», «consumidor 

doméstico», «consumidor não doméstico», 

«transporte», «distribuição» e 

«fornecimento» relacionados com gás 

natural têm a mesma aceção que na 

Diretiva 2009/73/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho6, quando utilizados 

em relação ao gás natural; 

(3) Os conceitos de «consumidor», 

«consumidor final», «consumidor 

doméstico», «transporte», «distribuição» e 

«fornecimento» relacionados com gás 

natural têm a mesma aceção que na 

Diretiva 2009/73/CE6 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, quando utilizados 

em relação ao gás natural; 

_________________ _________________ 

6 Diretiva 2009/73/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 13 de julho de 2009, que estabelece 

regras comuns para o mercado interno do gás 

natural e que revoga a Diretiva 2003/55/CE (JO L 

211 de 14.8.2009, p. 94). 

6 Diretiva 2009/73/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 13 de julho de 2009, que estabelece 

regras comuns para o mercado interno do gás 

natural e que revoga a Diretiva 2003/55/CE (JO L 

211 de 14.8.2009, p. 94). 

Or. en 

Justificação 

«Consumidor não doméstico» abrange uma gama muito ampla de consumidores. Os dados 

estatísticos dos «consumidores não domésticos» devem ser mais detalhados em PME, 

indústrias de utilização intensiva de energia e outros consumidores industriais. A lista de 

setores industriais de utilização intensiva de energia deve ainda ser definida em maior 

pormenor pela Comissão através de ato delegado. 

 

Alteração   70 

Benedek Jávor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A) Entende-se por «PME» uma 

empresa que cumpra as condições 
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estabelecidas na Recomendação da 

Comissão, de 6 de maio de 2003, relativa 

à definição de micro, pequenas e médias 

empresas; 

Or. en 

 

Alteração   71 

Benedek Jávor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 3-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-B) Entende-se por «indústria de 

utilização intensiva de energia» os setores 

cuja intensidade de eletricidade e gás se 

situa acima da intensidade energética 

média de toda a indústria. A metodologia 

para definir as indústrias de utilização 

intensiva de energia será definida por ato 

delegado de acordo com o artigo 10.º; 

Or. en 

 

Alteração   72 

Benedek Jávor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 3-C (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-C) O conceito de «outros consumidores 

industriais» abrange os consumidores não 

incluídos nas categorias de consumidores 

domésticos, PME e indústria de utilização 

intensiva de energia; 

Or. en 
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Alteração   73 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 4-A) Entende-se por «prossumidores» os 

consumidores de energia ativos, tais como 

os agregados familiares (incluindo tanto 

os proprietários como os inquilinos), as 

instituições e as pequenas empresas que 

participam no mercado da energia através 

da produção de energias renováveis, quer 

a título individual quer coletivamente, 

através de cooperativas e de outras 

empresas ou agregados sociais; os 

prossumidores podem igualmente 

contribuir para a eficiência energética 

e/ou apoiar a gestão dos sistemas 

energéticos e a integração das fontes de 

energia renováveis flutuantes na rede, 

através de uma resposta do lado da 

procura; os prossumidores podem 

contribuir para realizar o pleno potencial 

da produção de energia renovável 

maximizando o desenvolvimento de 

energia fotovoltaica, eólica ou de outros 

projetos de energias renováveis em zonas 

urbanas adequadas, nomeadamente 

telhados, e em terrenos que não estejam 

em concorrência com a produção 

alimentar ou com a preservação da 

biodiversidade; 

Or. en 

Justificação 

Torna-se necessária uma definição operacional, dado que os «prossumidores» representam 

um dos principais alargamentos a incluir numa imagem estatística moderna do sistema 

energético. 

 

Alteração   74 

Benedek Jávor 
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em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) outros inquéritos estatísticos dirigidos 

aos consumidores do setor doméstico e aos 

consumidores finais do setor não 

doméstico; 

b) outros inquéritos estatísticos dirigidos 

aos consumidores do setor doméstico e aos 

consumidores finais das PME, dos setores 

de utilização intensiva de energia e outros 

setores industriais; 

Or. en 

 

Alteração   75 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) outros inquéritos estatísticos dirigidos 

aos consumidores do setor doméstico e aos 

consumidores finais do setor não 

doméstico; 

b) outros inquéritos estatísticos dirigidos 

aos consumidores individuais e coletivos 

do setor doméstico e aos consumidores 

finais do setor não doméstico; 

Or. en 

 

Alteração   76 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 b-A) inquéritos estatísticos específicos 

dirigidos aos prossumidores; 

Or. en 
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Justificação 

Enquanto categoria específica que apresenta desafios particulares ao nível da recolha de 

dados, os prossumidores merecem referência numa sub-alínea em separado, a fim de 

estimular o Eurostat e os organismos estatísticos dos Estados-Membros. 

 

Alteração   77 

Flavio Zanonato 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 3.º-A 

 Os Estados-Membros devem propor uma 

metodologia para a repartição dos custos 

e fornecer as informações necessárias 

para a sua aplicação, sob reserva de 

consulta prévia das partes interessadas. 

Devem ainda apresentar à Comissão 

(Eurostat) a metodologia de repartição 

dos custos para fins de validação, a fim de 

assegurar a comparabilidade dos preços 

entre os Estados-Membros. 

Or. en 

 

Alteração   78 

Neoklis Sylikiotis 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

(1) Os Estados-Membros devem assegurar 

que o sistema de recolha e compilação de 

dados é representativo. 

1) Os Estados-Membros, ao verificarem a 

adequação da metodologia no que 

respeita ao controlo dos preços, devem 

assegurar que os dados são representativos 

dos níveis de preços e de consumo de 

energia. 

Or. el 
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Alteração   79 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

(1) Os Estados-Membros devem assegurar 

que o sistema de recolha e compilação de 

dados é representativo. 

(1) Os Estados-Membros devem assegurar 

que o sistema de recolha e compilação de 

dados é representativo e suficientemente 

dinâmico para recolher informação 

resultante da transição energética em 

curso e, em particular, decorrente de 

sistemas cada vez mais descentralizados, 

de taxas de autoprodução crescentes e do 

aumento do número de consumidores. 

Or. en 

Justificação 

A maior novidade dos sistemas futuros de energia será o dinamismo, a plasticidade e a 

evolução contínua; neste sentido, os métodos de recolha estatística de informações devem 

corresponder a estas características. Os motivos para esta recomendação resultam de uma 

série de justificações já apresentadas para as alterações anteriores. 

 

Alteração   80 

Krišjānis Kariņš 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

(1) Os Estados-Membros devem assegurar 

que o sistema de recolha e compilação de 

dados é representativo. 

(1) Os Estados-Membros devem assegurar 

que a implementação do sistema de 

recolha de compilação de dados oferece 

dados de elevada qualidade 

compreensíveis e comparáveis, que 

representam os preços do gás natural e da 

eletricidade. 

Or. en 
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Alteração   81 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

(2) Os Estados-Membros não são 

obrigados a transmitir à Comissão 

(Eurostat) dados sobre os preços do gás 

natural para os consumidores domésticos, 

se o consumo de gás natural no setor 

doméstico for inferior a um limiar de 1 % 

do consumo total da energia nesse setor. A 

Comissão (Eurostat) deve verificar 

periodicamente, pelo menos de três em três 

anos, quais os Estados-Membros que 

podem, de acordo com o consumo de gás 

natural do setor doméstico do seu país, 

ficar excluídos da obrigação de transmitir 

os dados. 

(2) A fim de evitar uma sobrecarga 

desnecessária de relatórios de estatísticas 

nominais, os Estados-Membros não são 

obrigados a transmitir à Comissão 

(Eurostat) dados sobre os preços do gás 

natural para os consumidores domésticos, 

se o consumo de gás natural no setor 

doméstico for inferior a um limiar de 1 % 

do consumo total da energia nesse setor. A 

Comissão (Eurostat) deve verificar 

periodicamente, pelo menos de três em três 

anos, quais os Estados-Membros não 

obrigados a transmitir esses dados. 

Or. en 

 

Alteração   82 

Neoklis Sylikiotis 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

(3) No que diz respeito à adaptação do 

limiar, a Comissão fica habilitada a 

adotar atos delegados em conformidade 

com o artigo 10.º, tendo em conta a 

evolução económica e técnica. 

Suprimido 

Or. el 

 

Alteração   83 

Benedek Jávor 
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em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

(3) No que diz respeito à adaptação do 

limiar, a Comissão fica habilitada a 

adotar atos delegados em conformidade 

com o artigo 10.º, tendo em conta a 

evolução económica e técnica. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração   84 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

(3) No que diz respeito à adaptação do 

limiar, a Comissão fica habilitada a adotar 

atos delegados em conformidade com o 

artigo 10.º, tendo em conta a evolução 

económica e técnica. 

3) No que diz respeito à adaptação do 

limiar, e estritamente a fim de evitar 

relatórios desnecessários de estatísticas 

nominais, a Comissão fica habilitada a 

adotar atos delegados em conformidade 

com o artigo 10.º, tendo por base 

evidências económicas e técnicas. Estes 

atos podem fazer aumentar ou diminuir o 

limiar, mas neste último caso nunca para 

um nível inferior a 1 %. 

Or. en 

 

Alteração   85 

Krišjānis Kariņš 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A) Os Estados-Membros devem 
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apresentar estatísticas à Comissão 

(Eurostat) no prazo de três meses após o 

final do período de referência. 

Or. en 

 

Alteração   86 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

(1) Os Estados-Membros devem compilar 

todos os dados especificados nos anexos do 

presente regulamento desde o início do ano 

civil subsequente à aprovação do presente 

regulamento e fornecer estatísticas à 

Comissão (Eurostat) no prazo de três 

meses a contar do final do período de 

referência. 

1) Os Estados-Membros devem compilar 

todos os dados especificados nos anexos do 

presente regulamento desde o início do ano 

civil subsequente à aprovação do presente 

regulamento e fornecer estatísticas à 

Comissão (Eurostat) no prazo de quatro 

meses a contar do final do período de 

referência. 

Or. en 

 

Alteração   87 

Krišjānis Kariņš 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4) A Comissão (Eurostat) deve avaliar a 

qualidade dos dados transmitidos e as 

informações fornecidas nos relatórios de 

qualidade e deve preparar e divulgar um 

relatório de síntese sobre a avaliação da 

qualidade. 

4) A Comissão (Eurostat) deve avaliar a 

qualidade dos dados transmitidos e as 

informações fornecidas nos relatórios de 

qualidade e deve preparar, se necessário, 

em coordenação com os 

Estados-Membros um relatório sobre a 

avaliação da qualidade. 

Or. en 
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Alteração   88 

Pavel Telička, Philippe De Backer, Fredrick Federley 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4) A Comissão (Eurostat) deve avaliar a 

qualidade dos dados transmitidos e as 

informações fornecidas nos relatórios de 

qualidade e deve preparar e divulgar um 

relatório de síntese sobre a avaliação da 

qualidade. 

4) A Comissão (Eurostat) deve avaliar a 

qualidade dos dados transmitidos e as 

informações fornecidas nos relatórios de 

qualidade e, depois de validados, deve 

preparar e divulgar um relatório de síntese 

sobre a avaliação da qualidade. 

Or. en 

 

Alteração   89 

Pavel Telička, Fredrick Federley 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5) Sempre que a Comissão (Eurostat) 

detetar anomalias ou incoerências 

estatisticamente significativas nos dados 

fornecidos, pode solicitar às autoridades 

nacionais uma discriminação adequada dos 

dados, bem como os métodos de cálculo ou 

de avaliação em que se baseiam os dados 

comunicados, a fim de avaliar os dados e, 

se necessário, solicitar que quaisquer dados 

ou informações considerados inexatos 

sejam alterados e novamente submetidos 

pelo Estado-Membro em causa. 

5) Sempre que a Comissão (Eurostat) 

detetar anomalias ou incoerências 

estatisticamente significativas nos dados 

fornecidos, pode solicitar às autoridades 

nacionais uma discriminação adequada dos 

dados, bem como os métodos de cálculo ou 

de avaliação em que se baseiam os dados 

comunicados, a fim de avaliar os dados e, 

se necessário, solicitar que quaisquer dados 

ou informações considerados inexatos 

sejam corrigidos ou alterados e depois 

novamente submetidos pelo 

Estado-Membro em causa. 

Or. en 

 

Alteração   90 

Krišjānis Kariņš 

 

Proposta de regulamento 
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Artigo 8 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

A Comissão (Eurostat) divulga as 

estatísticas de preços do gás natural e da 

eletricidade, o mais tardar, cinco meses 

após o final de cada período de referência. 

A Comissão (Eurostat) divulga as 

estatísticas de preços do gás natural e da 

eletricidade, o mais tardar, três meses após 

o final de cada período de referência. 

Or. en 

 

Alteração   91 

Benedek Jávor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 9 Suprimido 

Derrogações  

1) Podem ser concedidas derrogações por 

meio de atos de execução no que se refere 

às obrigações específicas para as quais a 

aplicação do presente regulamento ao 

sistema estatístico nacional de um Estado-

Membro exija grandes adaptações e possa 

conduzir a um aumento significativo dos 

encargos para os inquiridos. Os referidos 

atos de execução são adotados pelo 

procedimento de exame a que se refere o 

artigo 11.º, n.º 2, o mais tardar em [xx-xx-

xxx]. 

 

2) Para efeitos do n.º 1, o Estado-Membro 

em causa apresenta à Comissão, o mais 

tardar nove meses após a entrada em 

vigor do presente regulamento, um pedido 

devidamente justificado. 

 

3) As derrogações devem abranger o 

menor período de tempo possível, nunca 

devendo exceder três anos. 

 

4) Um Estado-Membro que tenha 

beneficiado de uma derrogação em 

conformidade com o n.º 1 continua a 
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aplicar as disposições pertinentes da 

Diretiva 2008/92/CE durante o período de 

derrogação. 

Or. en 

 

Alteração   92 

Pavel Telička 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

(1) Podem ser concedidas derrogações por 

meio de atos de execução no que se refere 

às obrigações específicas para as quais a 

aplicação do presente regulamento ao 

sistema estatístico nacional de um 

Estado-Membro exija grandes adaptações 

e possa conduzir a um aumento 

significativo dos encargos para os 

inquiridos. Os referidos atos de execução 

são adotados pelo procedimento de exame 

a que se refere o artigo 11.º, n.º 2, o mais 

tardar em [xx-xx-xxx]. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração   93 

Neoklis Sylikiotis 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

(1) Podem ser concedidas derrogações por 

meio de atos de execução no que se refere 

às obrigações específicas para as quais a 

aplicação do presente regulamento ao 

sistema estatístico nacional de um 

Estado-Membro exija grandes adaptações e 

possa conduzir a um aumento significativo 

dos encargos para os inquiridos. Os 

1) Podem ser concedidas derrogações por 

meio de atos de execução no que se refere 

às obrigações específicas para as quais a 

aplicação do presente regulamento ao 

sistema estatístico nacional de um 

Estado-Membro exija grandes adaptações e 

possa conduzir a um aumento significativo 

dos encargos para os inquiridos. Os 
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referidos atos de execução são adotados 

pelo procedimento de exame a que se 

refere o artigo 11.º, n.º 2, o mais tardar em 

[xx-xx-xxx]. 

referidos atos delegados são adotados em 

conformidade com o artigo 10.º, o mais 

tardar em [xx-xx-xxx]. 

Or. el 

Alteração   94 

Pavel Telička 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

(2) Para efeitos do n.º 1, o Estado-

Membro em causa apresenta à Comissão, 

o mais tardar nove meses após a entrada 

em vigor do presente regulamento, um 

pedido devidamente justificado. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração   95 

Pavel Telička 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

(3) As derrogações devem abranger o 

menor período de tempo possível, nunca 

devendo exceder três anos. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração   96 

Pavel Telička 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 4 
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Texto da Comissão Alteração 

4) Um Estado-Membro que tenha 

beneficiado de uma derrogação em 

conformidade com o n.º 1 continua a 

aplicar as disposições pertinentes da 

Diretiva 2008/92/CE durante o período de 

derrogação. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração   97 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 4-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 4-A) Um Estado-Membro que solicite a 

prorrogação de uma derrogação 

concedida no âmbito das limitações 

definidas no n.º 3 deve previamente 

realizar uma avaliação obrigatória da 

situação objeto de derrogação, tendo por 

base provas suficientes, e apresentá-la à 

Comissão incluída no pedido de 

prorrogação. 

Or. en 

Justificação 

Consultar justificação apresentada para a alteração 10. O requisito básico de «provas 

suficientes» segue as principais diretrizes políticas aplicáveis a toda a atividade legislativa 

da União. 

 

Alteração   98 

Pavel Telička, Fredrick Federley 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 
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(1) O poder de adotar atos delegados é 

conferido à Comissão nas condições 

estabelecidas no presente artigo. 

1) O poder de adotar atos delegados é 

conferido à Comissão nas condições 

estabelecidas no presente artigo e no 

Acordo Interinstitucional «Legislar 

Melhor» de 13 de abril de 2016. 

Or. en 

 

Alteração   99 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

(2) A delegação de poderes referida no 

artigo 4.º, n.º 3, é conferida por prazo 

indeterminado a contar de [xx-xx-xxx]. 

2) O poder de adotar atos delegados 

referido no artigo 4.º, n.º 3, é conferido à 

Comissão por um prazo de cinco anos a 

contar de... [data de entrada em vigor do 

presente regulamento]. A Comissão 

apresenta um relatório relativo à 

delegação de poderes o mais tardar nove 

meses antes do final do período de cinco 

anos. A delegação de poderes é 

tacitamente prorrogada por prazos de 

igual duração, salvo se o Parlamento 

Europeu ou o Conselho a tal se opuserem 

pelo menos três meses antes do final de 

cada prazo. 

Or. en 

 

Alteração   100 

Rolandas Paksas 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2) A delegação de poderes referida no 

artigo 4.º, n.º 3, é conferida por prazo 

indeterminado a contar de [xx-xx-xxx]. 

2) A delegação de poderes referida no 

artigo 4.º, n.º 3, é conferida por um período 

de cinco anos a contar de [xx-xx-xxx]. 
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Or. lt 

Alteração   101 

Benedek Jávor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – ponto 1 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os preços a comunicar são os preços 

cobrados a consumidores domésticos e a 

consumidores finais não domésticos que 

compram gás natural para uso próprio que 

é distribuído através da rede. 

Os preços a comunicar são os preços 

cobrados a consumidores domésticos, a 

PME, a indústrias de utilização intensiva 

de energia e a outros consumidores 

industriais que compram gás natural para 

uso próprio que é distribuído através da 

rede. 

Or. en 

 

Alteração   102 

Benedek Jávor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – ponto 2 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

O gás natural inclui o gás natural e outros 

combustíveis gasosos misturados com gás 

natural em redes de transporte e de 

distribuição, como o biogás. Devem ser 

excluídos outros combustíveis gasosos, que 

são distribuídos através de redes dedicadas 

sem mistura com gás natural (por exemplo, 

gás de fábricas de gás, gás de coqueria, gás 

de alto-forno e biogás). 

O gás natural inclui o gás natural e outros 

combustíveis gasosos misturados com gás 

natural em redes de transporte e de 

distribuição, como o biogás. Devem 

também ser incluídos outros combustíveis 

gasosos, que são distribuídos através de 

redes dedicadas sem mistura com gás 

natural (por exemplo, gás de fábricas de 

gás, gás de coqueria, gás de alto-forno e 

biogás) e que não se destinam ao 

autoconsumo. 

Or. en 
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Alteração   103 

Benedek Jávor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – ponto 3 – parágrafo 1 – travessão 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

- fins não energéticos (por exemplo, na 

indústria química). 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

A indústria química é uma indústria de utilização intensiva de energia, devendo os dados do 

setor químico ser incluídos, sendo importantes para a tomada de decisões informadas. 

 

Alteração   104 

Benedek Jávor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – ponto 4 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os preços a comunicar são os preços 

médios nacionais cobrados a consumidores 

domésticos e consumidores finais não 

domésticos. 

Os preços a comunicar são os preços 

médios nacionais cobrados a consumidores 

finais (domésticos, PME, setores da 

indústria de utilização intensiva de 

energia e outros consumidores 

industriais). 

Or. en 

 

Alteração   105 

Benedek Jávor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – ponto 5 – alínea b) – parte introdutória 
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Texto da Comissão Alteração 

b) No que respeita aos consumidores 

finais não domésticos, aplicam-se os 

seguintes escalões: 

b) No que respeita às PME, aos setores da 

indústria de utilização intensiva de 

energia e aos outros consumidores 

industriais, aplicam-se os seguintes 

escalões: 

Or. en 

 

Alteração   106 

Flavio Zanonato 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – ponto 6 – alínea a) – tabela – coluna 2 – linha 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Quota-parte média global dos custos de 

transporte (expressa em percentagem do 

total dos custos de rede e com base nos 

escalões de consumo definidos no ponto 

5). 

1. Quota-parte média global dos custos de 

transporte (expressa em percentagem do 

total dos custos de rede com base na 

metodologia de repartição de custos, tal 

como se encontra definida no artigo 3.º-A. 

Or. en 

Justificação 

As estatísticas atuais baseiam-se na consulta de faturas das bases de dados dos fornecedores, 

que não incluem a repartição detalhada dos preços da rede em custos de transporte e 

distribuição. O cálculo destes dados pode ser muito difícil e dispendioso para os 

fornecedores. A metodologia pode igualmente basear-se em soluções simplificadas. 

 

Alteração   107 

Benedek Jávor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – ponto 6 – alínea b) – parágrafo 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Adicionalmente, os Estados-Membros 

devem fornecer dados sobre qualquer tipo 

de isenção e derrogação do pagamento de 
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taxas, impostos e direitos concedida a 

qualquer categoria de consumidores. 

Or. en 

 

Alteração   108 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Proposta de regulamento 

Anexo II – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

O presente anexo define a metodologia 

para a recolha e compilação de dados 

estatísticos sobre os preços da eletricidade 

para os consumidores domésticos e os 

consumidores finais não domésticos. 

O presente anexo define a metodologia 

para a recolha e compilação de dados 

estatísticos sobre os preços da eletricidade 

para os consumidores domésticos e os 

consumidores finais não domésticos, 

incluindo os prossumidores. 

Or. en 

Justificação 

Consultar justificação das alterações precedentes, em particular da alteração 8. 

 

Alteração   109 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Proposta de regulamento 

Anexo II – ponto 2 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os dados devem incluir todos os 

consumidores domésticos e consumidores 

finais não domésticos, mas a eletricidade 

produzida e consumida pelos 
autoprodutores deve ser excluída da 

obrigação de comunicação de 

informações. 

Os dados devem incluir todos os 

consumidores domésticos e consumidores 

finais não domésticos, incluindo 

prossumidores e autoprodutores. 

Or. en 
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Justificação 

Exigido para efeitos de coerência com as alterações precedentes. 

 

Alteração   110 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Proposta de regulamento 

Anexo II – ponto 3 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os preços a registar são os preços médios 

nacionais cobrados aos consumidores 

domésticos e aos consumidores finais não 

domésticos. 

Os preços a registar são os preços médios 

nacionais cobrados aos consumidores 

domésticos e aos consumidores finais não 

domésticos, incluindo clientes e 

autoprodutores. 

Or. en 

 

Alteração   111 

Benedek Jávor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Anexo II – ponto 4 – alínea b) – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) No que respeita aos consumidores finais 

não domésticos, aplicam-se os seguintes 

escalões: 

b) No que respeita aos consumidores finais 

não domésticos, incluindo as PME, os 

setores da indústria de utilização intensiva 

de energia e os outros consumidores 

industriais, aplicam-se os seguintes 

escalões: 

Or. en 

 

Alteração   112 

Flavio Zanonato 

 

Proposta de regulamento 

Anexo II – ponto 5 – alínea a) – tabela – coluna 2 – linha 6 
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Texto da Comissão Alteração 

2. Quota-parte média global dos custos de 

distribuição (expressa em percentagem do 

total dos custos de rede e com base nos 

escalões de consumo definidos no ponto 

4). 

2. Quota-parte média global dos custos de 

distribuição (expressa em percentagem do 

total dos custos de rede com base na 

metodologia de repartição de custos, tal 

como se encontra definida no artigo 3.º-

A). 

Or. en 

Justificação 

As estatísticas atuais baseiam-se na consulta de faturas das bases de dados dos fornecedores, 

que não incluem a repartição detalhada dos preços da rede em custos de transporte e 

distribuição. O cálculo destes dados pode ser muito difícil e dispendioso para os 

fornecedores. A metodologia pode igualmente basear-se em soluções simplificadas. 

 

Alteração   113 

Benedek Jávor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Anexo II – ponto 5 – alínea a) – tabela – coluna 2 – linha 11 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Impostos, taxas, direitos ou encargos 

relativos aos pagamentos de capacidade, 

segurança energética e adequação da 

produção; impostos sobre a reestruturação 

da indústria do carvão; impostos sobre a 

distribuição de eletricidade. Custos e 

direitos irrecuperáveis para financiar as 

autoridades reguladoras ou os operadores 

de mercado. 

3. Impostos, taxas, direitos ou encargos 

relativos aos pagamentos de capacidade, 

segurança energética e adequação da 

produção; 

 3-A. Impostos sobre a reestruturação da 

indústria do carvão e custos 

irrecuperáveis; 

 3-B. Impostos sobre a distribuição de 

eletricidade, direitos para financiar as 

autoridades reguladoras ou os operadores 

de mercado. 



 

PE580.662v01-00 42/42 AM\1091748PT.doc 

PT 

Or. en 

 

Alteração   114 

Benedek Jávor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Anexo II – ponto 5 – alínea a) – tabela – coluna 2 – linha 13 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Impostos, taxas, direitos ou encargos 

relativos ao setor nuclear, incluindo o 

desmantelamento nuclear, inspeções e 

taxas para as instalações nucleares. 

5. Impostos, taxas, direitos ou encargos 

relativos ao setor nuclear, incluindo 

disposições para o desmantelamento 

nuclear e a gestão de resíduos nucleares, 

inspeções e taxas para as instalações 

nucleares. 

Or. en 

 

Alteração   115 

Benedek Jávor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – ponto 5 – alínea b) – parágrafo 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Adicionalmente, os Estados-Membros 

devem fornecer dados sobre qualquer tipo 

de isenção e derrogação do pagamento de 

taxas, impostos e direitos concedida a 

qualquer categoria de consumidores. 

Or. en 

 


