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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O relator acolhe com agrado as orientações para as infraestruturas energéticas transeuropeias 
propostas pela Comissão Europeia.

Como referido pela Comissão, esta iniciativa identifica, para o período até 2020 e mais além, 
um número limitado de corredores e domínios transeuropeus prioritários das redes de 
eletricidade e gás, bem como as infraestruturas de transporte de petróleo e de dióxido de 
carbono, que mais justificam uma ação europeia. Procura, assim, dar cumprimento a estas 
prioridades através das seguintes medidas: 

1. Racionalização dos procedimentos de concessão de autorizações, a fim de reduzir 
significativamente a sua duração para os projetos de interesse comum e aumentar a 
participação e a aceitação do público relativamente à execução desses projetos; 

2. Facilitação do tratamento regulamentar dos projetos de interesse comum nos setores 
da eletricidade e do gás, através da repartição dos custos em função dos benefícios 
obtidos e da garantia de que os benefícios concedidos são consentâneos com os riscos 
ocasionados; 

3. Garantia da execução dos projetos de interesse comum mediante o fornecimento do 
apoio financeiro necessário, sob a forma de apoio financeiro baseado no mercado ou 
de apoio financeiro direto da UE. Neste último aspeto, a proposta estabelece a base 
para a elegibilidade dos projetos de interesse comum para a assistência financeira da 
UE no âmbito do "Mecanismo Interligar a Europa", que é objeto de uma proposta 
legislativa distinta. 

As alterações têm como objetivo precisar certos aspetos do regulamento e assegurar uma 
maior coerência com outros textos legislativos da UE (nomeadamente os relativos à avaliação 
do impacto ambiental e aos fundos estruturais), bem como com a Estratégia UE 2020 (uma 
vez que esta tem alguns objetivos relacionados, em matéria de clima e energia) e outros 
cenários de desenvolvimento relevantes, tais como os apresentados no Roteiro até 2050.
Dada a escassez de fundos da UE para apoiar os enormes esforços financeiros necessários 
para a execução dos projetos de interesse comum, as alterações procuram assegurar que o 
setor privado assuma a parte que lhe compete no financiamento destes projetos. 

Um fator fundamental neste regulamento é a análise do custo-benefício. O relator propõe 
completar as disposições do anexo que descrevem a metodologia utilizada, oferecendo 
indicadores mais detalhados relativos aos custos e aos benefícios. Uma vez que o prazo para 
executar os projetos e a sua vida útil prevista são muito longos, as taxas de atualização 
aplicadas no cálculo destes parâmetros assumem uma importância crucial. Sugere-se, em 
consequência, que a Comissão divulgue regularmente as taxas de atualização utilizadas. Além 
disso, a fim de refletir os efeitos externos específicos de cada projeto, será acrescentado às 
taxas de atualização um prémio de risco estabelecido pelos promotores de projetos, após 
consulta das partes interessadas. Desta forma, as partes interessadas, nomeadamente os 
cidadãos que residem nas zonas circundantes dos projetos, serão incentivadas a participar no 
debate. 
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Antes de apresentarem a sua respetiva metodologia para uma análise harmonizada do 
custo-benefício do sistema energético a nível da União, tanto a REORT (Rede Europeia de 
Operadores de Redes de Transporte) para a eletricidade como a REORT para o gás devem ter 
em conta as contribuições oferecidas pela Agência Europeia do Ambiente e pelo Observatório 
em Rede do Ordenamento do Território Europeu. Deste modo, os parâmetros relacionados 
com o planeamento ambiental e o ordenamento do território serão integrados na metodologia 
desde a fase inicial.  

O conteúdo do relatório dos promotores de projetos é alargado, de forma a incluir 
informações como a contribuição dos fundos estruturais para a execução do projeto e o registo 
dos custos incorridos em relação ao cálculo inicial dos mesmos. 

Se os custos reais excederem em 20% os custos calculados, a Comissão poderá retirar o 
projeto em causa da lista de projetos elegíveis. 

O relator considera que, para que um projeto seja qualificado "de interesse comum", não tem 
de estar incluído no plano decenal de desenvolvimento de redes. 

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários insta a Comissão da Indústria, da 
Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

Alteração 1
Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) É essencial acelerar a renovação das 
infraestruturas energéticas existentes e a 
implantação de outras novas para atingir os 
objetivos da política energética e climática 
da União, que consistem em realizar 
plenamente o mercado interno da energia, 
garantir a segurança do aprovisionamento, 
nomeadamente de gás natural e de 
petróleo, reduzir em 20% as emissões de 
gases com efeito de estufa, aumentar para 
20% a quota de energia produzida a partir 
de fontes renováveis no consumo final de 
energia e conseguir um aumento de 20% na 
eficiência energética até 2020. Ao mesmo 
tempo, a União deve preparar a sua 
infraestrutura para uma descarbonização 

(6) É essencial acelerar a renovação das 
infraestruturas energéticas existentes e a 
implantação de outras novas para atingir os 
objetivos da política energética e climática 
da União, que consistem em realizar 
plenamente o mercado interno da energia, 
garantir a segurança do aprovisionamento, 
nomeadamente de gás natural e de 
petróleo, reduzir em 20% as emissões de 
gases com efeito de estufa, aumentar para 
20% a quota de energia produzida a partir 
de fontes renováveis no consumo final de 
energia e conseguir um aumento de 20% na 
eficiência energética até 2020. Ao mesmo 
tempo, a União deve preparar a sua 
infraestrutura para uma descarbonização 
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adicional do seu sistema energético a longo 
prazo no horizonte de 2050.

adicional do seu sistema energético a longo 
prazo no horizonte de 2050 e, no mesmo 
período de tempo, prepará-la para 
interligar regiões que têm uma elevada 
capacidade de produção de energias 
renováveis e um forte potencial de 
armazenamento de eletricidade.

Alteração 2
Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) As necessidades de investimento até 
2020 em infraestruturas de transporte de 
eletricidade e de gás de importância 
europeia foram estimadas em 
aproximadamente 200 mil milhões de 
euros. O significativo aumento dos 
volumes de investimento em comparação 
com as tendências do passado e a urgência 
em dar cumprimento às prioridades em 
matéria de infraestruturas energéticas 
exigem uma nova abordagem na forma 
como essas infraestruturas e, 
nomeadamente, as que têm caráter 
transfronteiras, são regulamentadas e 
financiadas.

(11) As necessidades de investimento até 
2020 em infraestruturas de transporte de 
eletricidade e de gás de importância 
europeia foram estimadas em 
aproximadamente 200 mil milhões de 
euros. O significativo aumento dos 
volumes de investimento – resultante do 
desenvolvimento mais rápido e mais 
abrangente das energias renováveis, 
assim como dos esforços para atingir os 
objetivos da União de reduzir em 20 % as 
emissões de gases com efeito de estufa, 
aumentar em 20 % a eficiência energética 
e atingir uma quota de 20 % de energia a 
partir de fontes renováveis no consumo 
final de energia até 2020 – em 
comparação com as tendências do passado 
e a urgência em dar cumprimento às 
prioridades em matéria de infraestruturas 
energéticas exigem uma nova abordagem 
na forma como essas infraestruturas e, 
nomeadamente, as que têm caráter 
transfronteiras, são regulamentadas e 
financiadas.

Alteração 3
Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(14-A) Como parte de um sistema de 
infraestruturas energéticas 
transeuropeias, as instalações de 
armazenamento de energia e as centrais 
de gás natural liquefeito (GNL) e gás 
natural comprimido (GNC) devem 
desempenhar um papel importante, ao 
garantirem o abastecimento através da 
distribuição de energia armazenada. Por 
conseguinte, o rápido desenvolvimento de 
centrais de armazenamento de energia é 
um componente importante do 
funcionamento de uma infraestrutura de 
rede.
A concorrência no que respeita à 
construção e exploração de projetos de 
armazenamento de eletricidade com 
bombas hidráulicas ou de centrais de 
armazenamento de energia não deve ser 
dificultada pela cobrança de tarifas de 
rede que tratem essas centrais como 
consumidores finais.

Alteração 4
Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Deve conceder-se aos projetos de 
interesse comum «estatuto de prioridade» a 
nível nacional para assegurar um 
tratamento administrativo célere. As 
autoridades competentes devem considerar 
os projetos de interesse comum como 
sendo de interesse público. Aos projetos 
que tenham um impacto negativo no 
ambiente, deve ser concedida autorização 
por razões de reconhecido interesse 
público, quando todas as condições 
previstas nas Diretivas 92/43/CEE e 
2000/60/CE se encontrarem preenchidas.

(20) Deve conceder-se aos projetos de 
interesse comum «estatuto de prioridade» a 
nível nacional para assegurar um 
tratamento administrativo célere. Os 
projetos regionais ou nacionais podem 
igualmente receber estatuto de prioridade, 
se isso garantir a integração das fontes de 
energia renovável e salvaguardar a 
concorrência. Também se incluem aqui os 
projetos que envolvam países terceiros 
(por exemplo, a Suíça). As autoridades 
competentes devem considerar os projetos 
de interesse comum como sendo de 
interesse público. Aos projetos que tenham 
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um impacto negativo no ambiente, deve ser 
concedida autorização por razões de 
reconhecido interesse público, quando 
todas as condições previstas nas Diretivas 
92/43/CEE e 2000/60/CE se encontrarem 
preenchidas.

Alteração 5
Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) O estabelecimento de uma autoridade 
competente única a nível nacional, que 
integre ou coordene todos os 
procedimentos de concessão de 
autorizações («balcão único») deve reduzir 
a complexidade, aumentar a eficiência e a 
transparência e contribuir para reforçar a 
cooperação entre Estados-Membros.

(21) O estabelecimento de uma autoridade 
competente única a nível nacional, que 
integre ou coordene todos os 
procedimentos de concessão de 
autorizações («balcão único») deve reduzir 
a complexidade, aumentar a eficiência e a 
transparência e contribuir para reforçar a 
cooperação entre Estados-Membros. No 
entanto, o estabelecimento dessa 
autoridade não deve aumentar os gastos 
para o contribuinte, devendo ser 
estabelecida mediante uma reafetação de 
recursos já existentes.

Alteração 6
Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) O Programa Energético Europeu para 
o Relançamento (PEER) demonstrou o 
valor acrescentado da mobilização de 
fundos privados através de um apoio 
financeiro significativo da UE para 
permitir a execução de projetos de 
importância europeia. O Conselho Europeu 
de 4 de fevereiro de 2011 reconheceu que 
alguns projetos de infraestruturas 
energéticas poderão necessitar de algum 
financiamento público limitado para 
impulsionar o financiamento privado. 
Tendo em conta a crise económica e 

(29) O Programa Energético Europeu para 
o Relançamento (PEER) demonstrou o 
valor acrescentado da mobilização de 
fundos privados através de um apoio 
financeiro significativo da UE para 
permitir a execução de projetos de 
importância europeia. O Conselho Europeu 
de 4 de fevereiro de 2011 reconheceu que 
alguns projetos de infraestruturas 
energéticas poderão necessitar de algum 
financiamento público limitado para 
impulsionar o financiamento privado. 
Tendo em conta a crise económica e 
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financeira e as restrições orçamentais, deve 
desenvolver-se um apoio específico, 
através de subvenções e instrumentos 
financeiros, no âmbito do próximo quadro 
financeiro plurianual, que atrairá novos 
investidores para os corredores e domínios 
prioritários das infraestruturas energéticas, 
continuando a limitar a contribuição 
orçamental da União a um valor mínimo.

financeira e as restrições orçamentais, deve 
desenvolver-se um apoio específico, 
através de subvenções e instrumentos 
financeiros, no âmbito do próximo quadro 
financeiro plurianual, que atrairá novos 
investidores para os corredores e domínios 
prioritários das infraestruturas energéticas, 
continuando a limitar a contribuição 
orçamental da União a um valor mínimo.
As medidas pertinentes devem basear-se 
na experiência adquirida durante a 
fase-piloto, na sequência da introdução de 
obrigações para financiar projetos de 
infraestruturas.

Alteração 7
Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Os projetos de interesse comum nos 
domínios da eletricidade, do gás natural e 
do dióxido de carbono devem ser elegíveis 
para receber assistência financeira da UE 
para estudos e, em determinadas condições, 
para trabalhos, ao abrigo do Regulamento 
relativo ao Mecanismo Interligar a Europa 
(Regulamento CEF), quer sob a forma de 
subvenções, quer sob a forma de 
instrumentos financeiros inovadores. 
Assegurar-se-á, assim, a possibilidade de 
fornecer um apoio personalizado aos 
projetos de interesse comum que não sejam 
viáveis no âmbito do quadro regulamentar 
e das condições de mercado existentes. 
Essa assistência financeira deve assegurar 
as sinergias necessárias com os 
financiamentos concedidos por 
instrumentos de outras políticas da União. 
Em especial, o Mecanismo Interligar a 
Europa financiará as infraestruturas 
energéticas de importância europeia, 
enquanto os Fundos Estruturais financiarão 
as redes inteligentes de distribuição de 
energia de importância local ou regional. 
As duas fontes de financiamento 

(30) Os projetos de interesse comum nos 
domínios da eletricidade, do gás natural e 
do dióxido de carbono devem ser elegíveis 
para receber assistência financeira da UE 
para estudos e, em determinadas condições, 
para trabalhos, ao abrigo do Regulamento 
relativo ao Mecanismo Interligar a Europa 
(Regulamento CEF), quer sob a forma de 
subvenções, quer sob a forma de 
instrumentos financeiros inovadores. 
Assegurar-se-á, assim, a possibilidade de 
fornecer um apoio personalizado aos 
projetos de interesse comum que não sejam 
viáveis no âmbito do quadro regulamentar 
e das condições de mercado existentes. 
Evitar qualquer distorção da concorrência, 
nomeadamente entre projetos que 
contribuam para concretizar o mesmo 
corredor prioritário da União, é um 
objetivo que deve ser tido na devida conta. 
Essa assistência financeira deve assegurar 
as sinergias necessárias com os 
financiamentos concedidos por 
instrumentos de outras políticas da União. 
Em especial, o Mecanismo Interligar a 
Europa financiará as infraestruturas 
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complementar-se-ão, assim, mutuamente. energéticas de importância europeia, 
enquanto os Fundos Estruturais financiarão 
as redes inteligentes de distribuição de 
energia de importância local ou regional. 
As duas fontes de financiamento 
complementar-se-ão, assim, mutuamente.

Alteração 8
Proposta de regulamento
Considerando 30-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(30-A) No clima atual de crise económica, 
a ampla disparidade de notações de 
crédito entre os Estados-Membros e os 
investidores pode conduzir a 
desequilíbrios e a obstáculos de vulto no 
financiamento de projetos. O contributo 
do financiamento da União para 
ultrapassar estes desequilíbrios é fulcral, 
ao assegurar que a concretização de 
projetos de infraestruturas destinados a 
atingir os objetivos do presente 
regulamento não é comprometida, 
sobretudo tendo em conta que a maior 
parte do financiamento necessário para as 
infraestruturas energéticas durante a 
próxima década será assegurada pelo 
setor privado.

Alteração 9
Proposta de regulamento
Considerando 32-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(32-A) Quando o Conselho e a Comissão 
avaliarem se foram realizados progressos 
suficientes para atingir o objetivo 
orçamental a médio prazo e, ao fazê-lo, 
examinarem a curva de crescimento das 
despesas públicas, o agregado da despesa 
deve excluir as despesas com juros, as 
despesas relativas a programas da União 
inteiramente cobertas por receitas de 
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fundos da União e as alterações não 
discricionárias das despesas com 
subsídios de desemprego, em 
conformidade com o artigo 5.° do 
Regulamento (CE) n.º 1466/97 do 
Conselho relativo ao reforço da 
supervisão das situações orçamentais e à 
supervisão e coordenação das políticas 
económicas1.
____________________

1JO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

Alteração 10

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. O presente regulamento aplica-se 
sem prejuízo da: 
– Diretiva 85/337/CEE do Conselho, de 27 
de junho de 1985, relativa à avaliação dos 
efeitos de determinados projetos públicos 
e privados no ambiente1;
– Diretiva 2001/42/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 27 de junho de 
2001, relativa à avaliação dos efeitos de 
determinados planos e programas no 
ambiente2;
– Diretiva 2000/60/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de outubro 
de 2000, que estabelece um quadro de 
ação comunitária no domínio da política 
da água3;
– Diretiva 92/43/CEE do Conselho, 
de 21 de maio de 1992, relativa à 
preservação dos habitats naturais e da 
fauna e da flora selvagens4;
– Diretiva 2009/147/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 30 de 
novembro de 2009, relativa à conservação 
das aves selvagens5; 
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– Convenção de Aarhus; assim como
– Convenção de Espoo.
____________________

1JO L 175 de 5.7.1985, p. 40.
2JO L 197 de 21.7.2001, p. 30.
3JO L 327 de 22.12.2000, p. 1.
4JO L 206 de 22.7.1992, p. 7.
5JO L 20 de 26.1.2010, p. 7.

Justificação

A presente alteração especifica que continuam a ser aplicados outros atos legislativos da UE.

Alteração 11
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão elabora uma lista de 
projetos de interesse comum à escala da 
União. A lista deve ser revista e atualizada, 
na medida do necessário, de dois em dois 
anos. A primeira lista deve ser adotada até 
31 de julho de 2013, o mais tardar.

1. A Comissão elabora uma lista de 
projetos de interesse comum à escala da 
União. A lista deve ser revista e atualizada 
de dois em dois anos. A primeira lista deve 
ser adotada até 31 de julho de 2013, o mais 
tardar.

Alteração 12
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão elabora uma lista de 
projetos de interesse comum à escala da 
União. A lista deve ser revista e atualizada, 
na medida do necessário, de dois em dois 
anos. A primeira lista deve ser adotada até 
31 de julho de 2013, o mais tardar.

1. A Comissão, em consulta com os 
Estados-Membros, elabora uma lista de 
projetos de interesse comum à escala da 
União. A lista deve ser revista e atualizada, 
na medida do necessário, de dois em dois 
anos. A primeira lista deve ser adotada até 
31 de julho de 2013, o mais tardar.

Justificação

Este processo deve ser consultivo em todas as fases.
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Alteração 13
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Cada Grupo deve elaborar a sua 
proposta de lista de projetos de interesse 
comum, de acordo com o processo descrito 
na secção 2 do anexo III, em função do 
contributo de cada projeto para a realização 
dos corredores e domínios temáticos 
prioritários das infraestruturas energéticas 
indicados no anexo I e da forma como 
preenchem os critérios estabelecidos no 
artigo 4.º. Cada proposta relativa a um 
projeto de interesse comum exige a 
aprovação do(s) Estado-Membro(s) a cujo 
território o projeto diga respeito.

3. Cada Grupo deve elaborar a sua 
proposta de lista de projetos de interesse 
comum, de acordo com o processo descrito 
na secção 2 do anexo III, em função do 
contributo de cada projeto para a realização 
dos corredores e domínios temáticos 
prioritários das infraestruturas energéticas 
indicados no anexo I e da forma como 
preenchem os critérios estabelecidos no 
artigo 4.º. Os Grupos devem adotar a 
proposta de lista por maioria simples dos 
seus membros. Cada proposta relativa a 
um projeto de interesse comum exige a 
aprovação do(s) Estado-Membro(s) a cujo 
território o projeto diga respeito.

Alteração 14
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O projeto ter viabilidade económica, 
social e ambiental; assim como

(b) O projeto ser viável segundo critérios 
económicos, sociais e ambientais; assim 
como

Alteração 15
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) O projeto integrar e ser coerente 
com os objetivos do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia e, 
nomeadamente, com os artigos 170.° e 
171.°;
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Alteração 16
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea a) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– integração do mercado, concorrência e 
flexibilidade do sistema;

– integração do mercado, nomeadamente 
atenuando os efeitos do isolamento de 
regiões da União, concorrência e 
flexibilidade do sistema;

Alteração 17
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea a) – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– interoperabilidade e funcionamento 
seguro do sistema;

– segurança do aprovisionamento, 
nomeadamente através da
interoperabilidade e do funcionamento 
seguro do sistema;

Alteração 18
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea a) – travessão 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– elevada capacidade de produção de 
energias renováveis e forte potencial de 
armazenamento;

Alteração 19
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea b) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– integração do mercado, 
interoperabilidade e flexibilidade do 
sistema;

– integração do mercado, nomeadamente 
atenuando os efeitos do isolamento de 
regiões da União, interoperabilidade e 
flexibilidade do sistema;
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Alteração 20
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Ao classificar os projetos que 
contribuem para a aplicação da mesma 
prioridade, deve também ser tomada 
devidamente em conta a urgência de cada 
projeto proposto, a fim de realizar os 
objetivos de política energética em matéria 
de integração do mercado e concorrência, 
sustentabilidade e segurança do 
aprovisionamento, o número de 
Estados-Membros afetados por cada 
projeto e a sua complementaridade em 
relação a outros projetos propostos. No 
caso dos projetos pertencentes à categoria 
definida no ponto 1, alínea e), do anexo II, 
deve também ser tomado devidamente em 
conta o número de utilizadores afetados 
pelo projeto, o consumo anual de energia e 
a quota de energia produzida a partir de 
fontes renováveis na área abrangida por 
esses utilizadores.

4. Ao classificar os projetos que 
contribuem para a aplicação da mesma 
prioridade, deve também ser tomada 
devidamente em conta a urgência de cada 
projeto proposto, a fim de realizar os 
objetivos de política energética em matéria 
de integração do mercado e concorrência, 
sustentabilidade e segurança do 
aprovisionamento, flexibilidade e solidez 
do sistema, benefício em valor 
acrescentado rentável do projeto em 
termos de emprego, o número de 
Estados-Membros afetados por cada 
projeto e a sua complementaridade em 
relação a outros projetos propostos, bem 
como o seu potencial para estimular a 
inovação. Os indicadores referidos no 
anexo V, ponto 5, que permitem uma 
análise de custo-benefício do projeto, 
devem ser tidos em consideração. Para 
este fim, tais indicadores podem ser 
apresentados num quadro harmonizado 
estabelecido pela Comissão. No caso dos 
projetos pertencentes à categoria definida 
no ponto 1, alínea e), do anexo II, deve 
também ser tomado devidamente em conta 
o número de utilizadores afetados pelo 
projeto, o consumo anual de energia e a 
quota de energia produzida a partir de 
fontes renováveis na área abrangida por 
esses utilizadores.

Alteração 21
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

4-A. Os projetos que envolvam pelo menos 
um Estado-Membro afetado ou ameaçado 
por graves dificuldades de estabilidade 
financeira e/ou que tenha solicitado ou 
esteja a receber assistência financeira, ao 
abrigo do Regulamento (UE) n.º.../2012, 
devem receber estatuto de prioridade 
máxima quando os projetos de interesse 
comum forem ordenados.

Alteração 22
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Agência e os Grupos acompanham os 
progressos realizados na execução dos 
projetos de interesse comum. Os Grupos 
podem solicitar informações adicionais às 
fornecidas nos termos dos n.°s 3, 4 e 5, 
verificar as informações facultadas in loco 
e organizar reuniões com os interessados. 
Os Grupos também podem pedir à Agência 
que tome medidas para facilitar a execução 
de projetos de interesse comum.

2. A Agência e os Grupos acompanham os 
progressos realizados na execução dos 
projetos de interesse comum. Os Grupos 
podem solicitar informações adicionais às 
fornecidas nos termos dos n.°s 3, 4 e 5, 
verificar as informações facultadas in loco 
e organizar reuniões com os interessados. 
Os Grupos também podem pedir à Agência 
que tome medidas para facilitar a execução 
de projetos de interesse comum. Os 
Grupos decidem o envio do pedido por 
maioria simples dos seus membros.

Alteração 23
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) uma discriminação dos custos 
incorridos até à data e previsões atuais de 
custos futuros previstos para o projeto, 
acompanhados de uma análise e 
descrição de como esses custos se 
comparam com os previstos no plano de 
execução inicial;



PE483.695v04-00 16/34 AD\905017PT.doc

PT

Alteração 24
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-B) o contributo dos fundos estruturais 
e de outros fundos da União para o 
projeto, incluindo investimentos ou 
garantias do Banco Europeu de 
Investimento;

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 7 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) o projeto já não estiver incluído no 
plano decenal de desenvolvimento de 
redes;

Suprimido

Justificação

Um projeto não deve ter de constar do plano decenal de desenvolvimento de redes para ser 
considerado de interesse comum. De outro modo, os potenciais projetos que oferecessem uma 
mais-valia significativa a nível europeu mas que não interessassem a, pelo menos, um dos 
Estados-Membros em causa nunca seriam executados.

Alteração 26
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 7 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) os custos incorridos excederem em 
30% os custos previstos no plano de 
execução para o mesmo período, exceto se 
esse aumento dos custos for devidamente 
justificado por motivos alheios ao 
controlo razoável dos promotores do 
projeto.
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Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. A Comissão apresenta um relatório 
anual ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões, com 
base nas informações relativas aos n.ºs 2 
a 7.

Alteração 28
Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. Com o objetivo de cumprir os prazos 
definidos no artigo 11.º e de reduzir a carga 
administrativa referente à realização dos 
projetos de interesse comum, os 
Estados-Membros devem tomar medidas 
para racionalizar os procedimentos de 
avaliação ambiental, no prazo de nove 
meses a contar da entrada em vigor do 
presente regulamento. Essas medidas não 
prejudicam as obrigações decorrentes da 
legislação da União.

4. Com o objetivo de cumprir os prazos 
definidos no artigo 11.º e de reduzir a carga 
administrativa referente à realização dos 
projetos de interesse comum, os 
Estados-Membros devem tomar medidas 
vinculativas para racionalizar os 
procedimentos de avaliação ambiental, no 
prazo de nove meses a contar da entrada 
em vigor do presente regulamento. Essas 
medidas não prejudicam as obrigações 
decorrentes da legislação da União.

Alteração 29
Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No prazo de três meses a contar da entrada 
em vigor do presente regulamento, a 
Comissão deve emitir orientações para 
apoiar os Estados-Membros na definição 
das medidas adequadas e garantir a 
aplicação coerente dos procedimentos de 
avaliação ambiental exigidos pela 
legislação da União para os projetos de 

No prazo de três meses a contar da entrada 
em vigor do presente regulamento, a 
Comissão deve emitir orientações para 
apoiar os Estados-Membros na definição 
das medidas vinculativas adequadas e 
garantir a aplicação coerente dos 
procedimentos de avaliação ambiental 
exigidos pela legislação da União para os 
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interesse comum. projetos de interesse comum.

Alteração 30
Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No prazo de um mês a contar da entrada 
em vigor do presente regulamento, a 
REORT para a eletricidade e a REORT 
para o gás devem apresentar à Agência e à 
Comissão a respetiva metodologia, 
incluindo modelizações das redes e dos 
mercados, tendo em vista uma análise 
harmonizada da relação custo-benefício a 
nível de todo o sistema de energia da 
União para os projetos de interesse comum 
pertencentes às categorias definidas nos 
pontos 1, alíneas a) a d), e 2, do anexo II. A 
metodologia deve ser elaborada em 
conformidade com os princípios 
estabelecidos no anexo V.

1. No prazo de um mês a contar da entrada 
em vigor do presente regulamento, a 
REORT para a eletricidade e a REORT 
para o gás, após consulta à Agência 
Europeia do Ambiente (AEA) e ao 
Observatório em Rede do Ordenamento 
do Território Europeu (OROTE), devem 
apresentar à Agência e à Comissão a 
respetiva metodologia, incluindo 
modelizações das redes e dos mercados, 
tendo em vista uma análise harmonizada da 
relação custo-benefício a nível de todo o 
sistema de energia da União para os
projetos de interesse comum pertencentes 
às categorias definidas nos pontos 1, 
alíneas a) a d), e 2, do anexo II. A 
metodologia deve ser elaborada em 
conformidade com os princípios 
estabelecidos no anexo V.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No prazo de um mês a contar da entrada 
em vigor do presente regulamento, a 
REORT para a eletricidade e a REORT 
para o gás devem apresentar à Agência e à 
Comissão a respetiva metodologia, 
incluindo modelizações das redes e dos 
mercados, tendo em vista uma análise 
harmonizada da relação custo-benefício a 
nível de todo o sistema de energia da 
União para os projetos de interesse comum 
pertencentes às categorias definidas nos 

1. No prazo de um mês a contar da entrada 
em vigor do presente regulamento, a 
REORT para a eletricidade e a REORT 
para o gás devem apresentar à Agência e à 
Comissão a respetiva metodologia, 
incluindo modelizações das redes e dos 
mercados, tendo em vista uma análise 
harmonizada da relação custo-benefício a 
nível de todo o sistema de energia da 
União em cenários de desenvolvimento 
relevantes para os projetos de interesse 
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pontos 1, alíneas a) a d), e 2, do anexo II. A 
metodologia deve ser elaborada em 
conformidade com os princípios 
estabelecidos no anexo V.

comum pertencentes às categorias 
definidas nos pontos 1, alíneas a) a d), e 2, 
do anexo II. A metodologia deve ser 
elaborada em conformidade com os 
princípios estabelecidos no anexo V.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A metodologia é aplicada à análise de 
custo-benefício no âmbito de todos os 
planos decenais de desenvolvimento da 
rede de eletricidade ou de gás 
subsequentemente elaborados pelas 
REORT para a eletricidade ou o gás nos 
termos do artigo 8.º do Regulamento (CE) 
n.º 714/2009 e do Regulamento (CE) 
n.º 715/2009.

7. A metodologia é aplicada à análise de 
custo-benefício no âmbito de todos os 
planos decenais de desenvolvimento da 
rede de eletricidade ou de gás 
subsequentemente elaborados pelas 
REORT para a eletricidade ou o gás nos 
termos do artigo 8.º do Regulamento (CE) 
n.º 714/2009 e do Regulamento (CE) 
n.º 715/2009, e os principais resultados da 
análise de custo-benefício em cenários 
relevantes são incluídos no processo de 
consulta e no relatório final dos planos 
decenais de desenvolvimento de redes.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os custos de investimento relativos a um 
projeto de interesse comum pertencente às 
categorias definidas nos pontos 1, alínea a) 
a d), e 2 do anexo II devem ser suportados 
pelo(s) operador(es) de sistemas de 
transporte do ou dos Estados-Membros em 
que o projeto produz um impacto positivo 
líquido e pagos pelos utilizadores da rede 
através de tarifas de acesso à rede.

1. Os custos de investimento relativos a um 
projeto de interesse comum pertencente às 
categorias definidas nos pontos 1, 
alíneas a) a e), e 2 do anexo II devem ser 
suportados pelo(s) operador(es) de 
sistemas de transporte do ou dos 
Estados-Membros em que o projeto produz 
um impacto positivo líquido e pagos pelos 
utilizadores da rede através de tarifas de 
acesso à rede.
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Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 13 – ponto 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O ou os promotores de um projeto de 
interesse comum pertencente às categorias 
definidas nos pontos 1, alíneas a) a d), e 2 
do anexo II devem manter todas as 
entidades reguladoras nacionais em causa 
ao corrente dos progressos realizados por 
esse projeto e da identificação dos custos e 
impactos a este associados. Assim que um 
projeto de interesse comum selecionado 
nos termos do artigo 3.º e pertencente às 
categorias definidas nos pontos 1, 
alíneas a) a d), e 2 do anexo II atingir a 
maturidade suficiente, o promotor do 
projeto deve apresentar um pedido de 
investimento, incluindo uma imputação dos 
custos transfronteiras, às entidades 
reguladoras nacionais relevantes, 
acompanhado dos seguintes elementos:

O ou os promotores de um projeto de
interesse comum pertencente às categorias 
definidas nos pontos 1, alíneas a) a e), e 2 
do anexo II devem manter todas as 
entidades reguladoras nacionais em causa 
ao corrente dos progressos realizados por 
esse projeto e da identificação dos custos e 
impactos a este associados. Assim que um 
projeto de interesse comum selecionado 
nos termos do artigo 3.º e pertencente às 
categorias definidas nos pontos 1, 
alíneas a) a e), e 2 do anexo II atingir a 
maturidade suficiente, o promotor do 
projeto deve apresentar um pedido de 
investimento, incluindo uma imputação dos 
custos transfronteiras, às entidades 
reguladoras nacionais relevantes, 
acompanhado dos seguintes elementos:

Alteração 35
Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Na decisão de imputação dos custos 
transfronteiras, devem tomar-se em 
consideração os custos e benefícios 
económicos, sociais e ambientais do(s) 
projeto(s) nos Estados-Membros 
envolvidos e a eventual necessidade de 
apoio financeiro.

Na decisão de imputação dos custos 
transfronteiras, devem tomar-se em 
consideração os custos e benefícios 
económicos do(s) projeto(s) nos 
Estados-Membros envolvidos e a eventual 
necessidade de apoio financeiro.
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Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 5 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Quando os custos de um projeto estiverem 
incluídos nas tarifas da rede, as receitas 
da tarifação do congestionamento das 
linhas de transporte incluída no projeto 
devem ser deduzidas das tarifas da rede. 
Na repartição das receitas provenientes da 
tarifação do congestionamento entre 
diferentes tarifas de transporte devem ser 
utilizadas as mesmas proporções que na 
imputação dos custos.

Justificação

A presente alteração permite simplificar o debate sobre o acordo da repartição dos custos 
entre os proponentes dos projetos, uma vez que assegura que uma parte significativa dos 
benefícios seja repartida de forma proporcional aos custos. Responde-se assim à 
preocupação dos reguladores nacionais sobre uma eventual imposição de custos aos seus 
consumidores, que poderia beneficiar os consumidores estrangeiros.

Alteração 37
Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Caso o promotor de um projeto incorra 
em maiores riscos para o desenvolvimento, 
a construção, a exploração e a manutenção 
de um projeto de interesse comum 
pertencente às categorias definidas nos 
pontos 1 e 2 do anexo II, exceto projetos de 
armazenamento de eletricidade com 
bombas hidráulicas, do que os riscos 
normalmente incorridos por um projeto de 
infraestrutura comparável, e caso esses 
riscos não estejam abrangidos por uma 
isenção ao abrigo do artigo 36.º da Diretiva 
2009/73/CE ou do artigo 17.º do 
Regulamento (CE) n.º 714/2009, as 
entidades reguladoras nacionais devem 

1. Caso o promotor de um projeto incorra 
em maiores riscos para o desenvolvimento, 
a construção, a exploração e a manutenção 
de um projeto de interesse comum 
pertencente às categorias definidas nos 
pontos 1 e 2 do anexo II, exceto projetos de 
armazenamento de eletricidade com 
bombas hidráulicas, instalações de 
armazenamento de gás natural e centrais 
de GNL, do que os riscos normalmente 
incorridos por um projeto de infraestrutura 
comparável, e caso esses riscos não 
estejam abrangidos por uma isenção ao 
abrigo do artigo 36.º da 
Diretiva 2009/73/CE ou do artigo 17.º do 
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assegurar que são concedidos incentivos 
apropriados a esse projeto quando aplicam 
o artigo 37.º, n.º 8, da 
Diretiva 2009/72/CE, o artigo 41.º, n.º 8, 
da Diretiva 2009/73/CE, o artigo 14.º do 
Regulamento (CE) n.º 714/2009 e o 
artigo 13.º do Regulamento (CE) 
n.º 715/2009.

Regulamento (CE) n.º 714/2009, as 
entidades reguladoras nacionais devem 
assegurar que são concedidos incentivos 
apropriados a esse projeto quando aplicam 
o artigo 37.º, n.º 8, da 
Diretiva 2009/72/CE, o artigo 41.º, n.º 8, 
da Diretiva 2009/73/CE, o artigo 14.º do 
Regulamento (CE) n.º 714/2009 e o 
artigo 13.º do Regulamento (CE) 
n.º 715/2009.

Em relação ao pagamento de tarifas de 
rede, os projetos de armazenamento de 
eletricidade com bombas hidráulicas, as 
instalações de armazenamento de gás e as 
centrais de GNL não devem ser tratados 
como consumidores finais, de modo a não 
comprometer a sua competitividade.

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A decisão das entidades reguladoras 
nacionais de concessão dos referidos 
incentivos deve tomar em consideração os 
resultados da análise de custo-benefício 
baseada na metodologia elaborada nos 
termos do artigo 12.º e, em especial, os 
efeitos externos positivos a nível regional 
ou da União produzidos pelo projeto. As 
entidades reguladoras nacionais devem 
analisar ainda os riscos específicos em que 
o(s) promotor(es) do projeto incorre(m), as 
medidas de atenuação dos riscos tomadas e 
a justificação desse perfil de risco, tendo 
em conta o impacto positivo líquido 
produzido pelo projeto em comparação 
com uma alternativa de menor risco. Nos 
riscos elegíveis devem incluir-se, 
nomeadamente, os riscos relacionados com 
as novas tecnologias de transporte, ao largo 
da costa e em terra, os riscos relacionados 
com a sub-recuperação de custos e os 

2. A decisão das entidades reguladoras 
nacionais de concessão dos referidos 
incentivos deve tomar em consideração os 
resultados da análise de custo-benefício 
baseada na metodologia elaborada nos 
termos do artigo 12.º e, em especial, os 
efeitos externos positivos a nível regional 
ou da União produzidos pelo projeto. As 
entidades reguladoras nacionais devem 
analisar ainda os riscos específicos em que 
o(s) promotor(es) do projeto incorre(m), as 
medidas de atenuação dos riscos tomadas e 
a justificação desse perfil de risco, tendo 
em conta o impacto positivo líquido 
produzido pelo projeto em comparação 
com uma alternativa de menor risco. Nos 
riscos elegíveis devem incluir-se, 
nomeadamente, os riscos relacionados com 
as novas tecnologias de transporte, ao largo 
da costa e em terra, e os riscos de 
desenvolvimento.
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riscos de desenvolvimento.

Justificação

No caso dos projetos de transporte concebidos como parte da base de ativos regulados, os 
reguladores nacionais e o enquadramento da UE asseguram uma remuneração adequada, 
evitando assim os riscos relacionados com a sub-recuperação de custos; caso contrário, isso 
poderia representar uma garantia dispendiosa para as linhas de transporte comerciais. Se 
esta hipótese não for credível, o objetivo dos decisores políticos deverá ser dar resposta a 
essas preocupações, reforçando a credibilidade em vez de oferecer rendimentos mais 
elevados, a fim de limitar os custos para os consumidores.

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) as regras para a obtenção de um 
rendimento suplementar sobre o capital 
investido no projeto; ou

(c) as regras para a obtenção de um 
rendimento suplementar ou para limitar os 
riscos sobre o capital investido no projeto; 
ou

Justificação

Se as melhores práticas regulamentares forem partilhadas e continuarem a ser 
desenvolvidas, limitando simultaneamente os fatores de risco que não podem ser controlados 
pelos investidores, o investimento em infraestruturas de transportes pode tornar-se mais 
atraente para um conjunto mais vasto de intervenientes e reduzir os rendimentos necessários 
para atrair esses investimentos.

Alteração 40
Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) as diretrizes baseadas nas melhores 
práticas de avaliação dos riscos 
relacionados com o capital investido no 
projeto; ou

Alteração 41
Proposta de regulamento
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Artigo 14 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão pode formular as 
orientações relativas aos incentivos 
previstas no presente artigo nos termos do 
artigo 18.º, n.°s 1 a 3, do Regulamento 
(CE) n.º 714/2009 e do artigo 23.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) n.º 715/2009.

6. A Comissão deve formular as 
orientações relativas aos incentivos 
previstas no presente artigo nos termos do 
artigo 18.º, n.°s 1 a 3, do Regulamento 
(CE) n.º 714/2009 e do artigo 23.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) n.º 715/2009. Nesse 
sentido, deve ser dada especial atenção às 
normas que regem o rendimento 
suplementar sobre o capital, previstas no 
n.º 3, alínea c), do presente artigo.

Alteração 42
Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os projetos de interesse comum 
pertencentes às categorias definidas nos 
pontos 1, 2 e 4 do anexo II são elegíveis 
para apoio financeiro da União sob a forma 
de subvenções para estudos e de 
instrumentos financeiros, em conformidade 
com o disposto no [Regulamento do 
Parlamento Europeu e do Conselho que 
cria o Mecanismo Interligar a Europa].

1. Os projetos de interesse comum 
pertencentes às categorias definidas nos 
pontos 1, 2 e 4 do anexo II são elegíveis 
para apoio financeiro da União sob a forma 
de subvenções para estudos e de 
instrumentos financeiros, em conformidade 
com o disposto no Regulamento (UE) 
n.° …/… do Parlamento Europeu e do 
Conselho que cria o Mecanismo Interligar
a Europa, tomando em consideração: 

- a necessidade de evitar qualquer 
distorção da concorrência, 
nomeadamente entre projetos que 
contribuam para concretizar o mesmo 
corredor prioritário da União; 
- o facto de o financiamento privado, ou o 
financiamento pelos operadores 
económicos interessados, constituir a 
principal fonte de financiamento. 
A escolha dos instrumentos financeiros 
deve ser determinada pela natureza dos 
projetos. Nem todas as formas de 
financiamento são, necessariamente, 
aplicáveis a todos os projetos.
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Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 15 – ponto 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os projetos de interesse comum 
pertencentes às categorias definidas nos 
pontos 1, alíneas a) a d), e 2 do anexo II, 
com exceção dos projetos de 
armazenamento de eletricidade com 
bombas hidráulicas, também são elegíveis 
para o apoio financeiro da União para 
trabalhos, em conformidade com o 
disposto no [Regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho que cria o 
Mecanismo Interligar a Europa], se forem 
realizados de acordo com o procedimento 
referido artigo 5.º, n.º 6, alínea b), ou se 
preencherem os seguintes critérios:

2. Os projetos de interesse comum 
pertencentes às categorias definidas nos 
pontos 1, alíneas a) a e), e 2 do anexo II, 
com exceção dos projetos de 
armazenamento de eletricidade com 
bombas hidráulicas, também são elegíveis 
para o apoio financeiro da União para 
trabalhos, em conformidade com o 
disposto no [Regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho que cria o 
Mecanismo Interligar a Europa], se forem 
realizados de acordo com o procedimento 
referido artigo 5.º, n.º 6, alínea b), ou se 
preencherem os seguintes critérios:

Justificação

É lógico que todas as prioridades em matéria de infraestruturas energéticas (neste caso, a 
eletricidade) possam beneficiar de apoio financeiro da União, incluindo assim projetos 
relacionados com a criação de redes inteligentes.

Alteração 44
Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) o projeto não for comercialmente 
viável, segundo o plano de atividades e 
outras avaliações realizadas, 
nomeadamente, por eventuais investidores 
ou credores. A decisão sobre os incentivos 
e a sua justificação, referida no artigo 14.º, 
n.º 3, é tomada em consideração aquando 
da avaliação da viabilidade comercial do 
projeto; e

(b) o projeto não for comercialmente 
viável, segundo o plano de atividades e 
outras avaliações realizadas, 
nomeadamente, por eventuais investidores 
ou credores. A decisão sobre os incentivos 
e a sua justificação, referida no artigo 14.º, 
n.º 3, é tomada em consideração aquando 
da avaliação da viabilidade comercial do 
projeto; ou o promotor do projeto puder 
demonstrar claramente a existência de 
custos de financiamento 
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desproporcionadamente elevados ou a 
incapacidade de acesso ao financiamento 
pelo mercado devido a dificuldades 
financeiras e económicas excecionais 
enfrentadas pelo Estado-Membro ou 
Estados-Membros onde a totalidade ou 
parte do projeto de interesse comum deve 
ser executado; e

Alteração 45
Proposta de regulamento
Capítulo V-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Capítulo V-A – Procedimento acelerado 
nos Estados-Membros afetados ou 
ameaçados por graves dificuldades

Alteração 46
Proposta de regulamento
Artigo 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15-A
Infraestruturas energéticas no âmbito de 

programas de ajustamento 
macroeconómicos

1. A assistência técnica assegurada pela 
Comissão aos Estados-Membros afetados 
ou ameaçados por graves dificuldades de 
estabilidade financeira e/ou que tenham 
solicitado ou estejam a receber assistência 
financeira, ao abrigo do Regulamento 
(UE) n.º.../2012, deve incluir uma 
consulta das respetivas autoridades 
nacionais competentes e dos promotores 
dos projetos interessados, de modo a:
a) acelerar a execução de projetos de 
interesse comum definidos na lista 
especificada no artigo 3.°, em 
conformidade com os critérios de 
urgência constantes do artigo 4.°, n.º 4;
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b) explorar todos os meios disponíveis 
para melhorar as condições de 
financiamento das diferentes partes 
interessadas.
2. A fim de aplicar a alínea a) do n.º 1, os 
prazos definidos no artigo 10.°, n.º 3, no 
artigo 11.°, no artigo 13.°, n.º 5, e no 
artigo 13.°, n.º 6, podem ser reduzidos.
3. A participação pública das partes 
interessadas não deve ser enfraquecida 
por prazos rigorosos.

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 16 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) do contributo dos projetos de 
interesse comum para a concretização da 
estratégia da União para o crescimento e 
o emprego;

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 16 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) dos fundos afetados e desembolsados 
pela União para projetos de interesse 
comum, em conformidade com o disposto 
no [Regulamento do Parlamento Europeu e 
do Conselho que cria o Mecanismo 
Interligar a Europa], comparativamente ao 
valor total dos projetos de interesse comum 
financiados;

(b) dos fundos afetados e desembolsados 
pela União para projetos de interesse 
comum, em conformidade, por um lado,
com o disposto no [Regulamento (UE) 
n.° …/… do Parlamento Europeu e do 
Conselho que cria o Mecanismo Interligar 
a Europa] e, por outro lado, com os fundos 
estruturais, comparativamente ao valor 
total dos projetos de interesse comum 
financiados;

Alteração 49
Proposta de regulamento
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Anexo I – parte 1 – ponto 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

(3) Interconexões Norte-Sul de eletricidade 
na Europa Centro-Oriental e do Sudeste 
(«NSI East Electricity»): interconexões e 
linhas internas nos sentidos Norte-Sul e 
Este-Oeste para completar o mercado 
interno e integrar a produção a partir de 
fontes de energia renováveis.

(3) Interconexões Norte-Sul de eletricidade 
na Europa Centro-Oriental e do Sudeste 
(«NSI East Electricity»): interconexões e 
linhas internas nos sentidos Norte-Sul e 
Este-Oeste para completar o mercado 
interno, pôr termo ao isolamento dos 
sistemas elétricos insulares e integrar a 
produção a partir de fontes de energia 
renováveis.

Alteração 50
Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 2 – ponto 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(2) Interconexões Norte-Sul de gás natural 
na Europa Centro-Oriental e do Sudeste 
(«NSI East Gas»): ligações regionais de 
gás natural entre a região do Mar Báltico, 
os mares Adriático e Egeu e o Mar Negro,
nomeadamente para aumentar a 
diversificação e a segurança do 
aprovisionamento de gás natural;

(2) Interconexões Norte-Sul de gás natural 
na Europa Centro-Oriental e do Sudeste 
(«NSI East Gas»): ligações regionais de 
gás natural entre a região do Mar Báltico, 
os mares Adriático e Egeu, o Mar Negro e 
a bacia do Mediterrâneo Oriental,
nomeadamente para aumentar a 
diversificação e a segurança do 
aprovisionamento de gás natural;

Alteração 51
Proposta de regulamento
Anexo I – parte 4 – ponto 11 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

(11) Autoestradas da eletricidade:
primeiras autoestradas da eletricidade até 
2020, tendo em vista a construção de um 
sistema de autoestradas da eletricidade em 
toda a União;

(11) Autoestradas da eletricidade:
primeiras autoestradas da eletricidade até 
2020, tendo em vista a construção de um 
sistema de autoestradas da eletricidade em 
toda a União, nomeadamente para 
interligar regiões que têm elevada 
capacidade de produção de energias 
renováveis e forte potencial de 
armazenamento;
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Alteração 52

Proposta de regulamento
Anexo III – secção 2 – ponto 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Cada potencial promotor de projetos 
pode apresentar ao respetivo Grupo uma 
avaliação do(s) seu(s) projeto(s) 
relativamente ao contributo para a 
concretização das prioridades 
estabelecidas no anexo I, ao cumprimento 
dos critérios relevantes definidos no artigo 
6.º e a quaisquer outras informações 
pertinentes para a avaliação do(s) 
projeto(s), e, se o(s) projeto(s) 
cumprir(em) os critérios estabelecidos no 
artigo 4.º, no anexo II e no anexo III, o 
Grupo respetivo deve emitir, no prazo de 6 
meses, um parecer fundamentado sobre a 
probabilidade de qualificação do(s) 
projeto(s) como projeto(s) de interesse 
comum.

Alteração 53

Proposta de regulamento
Anexo III – secção 2 – ponto 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Os projetos de transporte de 
eletricidade propostos que se enquadrem 
nas categorias estabelecidas no anexo II, 
n.º 1, alíneas a) e b), devem ser 
submetidos a análise e apreciação pelos 
Grupos respetivos se as partes 
interessadas o propuserem, desde que 
cumpram, pelo menos, os critérios 
apresentados no artigo 4.º, n.º 1 e n.º 2, 
alínea a), e no anexo II, n.º 1. 
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Alteração 54

Proposta de regulamento
Anexo III – secção 2 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

Quando avaliar os projetos de eletricidade 
e de gás natural propostos, pertencentes às 
categorias definidas nos pontos 1, 
alíneas a) a d), e 2 do anexo II, cada Grupo 
deve, sem prejuízo do disposto no ponto 4, 
tomar em consideração a análise, efetuada 
em conformidade com o disposto no 
artigo 12.º, n.º 7, dos projetos de 
eletricidade e de gás propostos, 
pertencentes às categorias definidas nos 
pontos 1, alíneas a) a d), e 2 do anexo II, 
incluídos no último plano decenal de 
desenvolvimento de redes de gás natural e 
eletricidade disponível, elaborado pelas 
REORT para a eletricidade e o gás nos 
termos do artigo 8.º dos 
Regulamentos (CE) n.º 714/2009 e (CE) 
n.º 715/2009.

Quando avaliar os projetos de eletricidade 
e de gás natural propostos, pertencentes às 
categorias definidas nos pontos 1, 
alíneas a) a e), e 2 do anexo II, cada Grupo 
deve, sem prejuízo do disposto no ponto 4, 
tomar em consideração a análise, efetuada 
em conformidade com o disposto no 
artigo 12.º, n.º 7, dos projetos de 
eletricidade e de gás propostos, 
pertencentes às categorias definidas nos 
pontos 1, alíneas a) a e), e 2 do anexo II, 
incluídos no último plano decenal de 
desenvolvimento de redes de gás natural e 
eletricidade disponível, elaborado pelas 
REORT para a eletricidade e o gás nos 
termos do artigo 8.º dos 
Regulamentos (CE) n.º 714/2009 e (CE) 
n.º 715/2009.

Justificação

O objetivo da presente alteração consiste em incluir as redes inteligentes.

Alteração 55
Proposta de regulamento
Anexo IV – parte 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Quanto ao armazenamento de 
eletricidade, o projeto proporciona uma 
capacidade de armazenamento que permite 
uma produção anual líquida de eletricidade 
de 500 gigawatt-horas, no mínimo;

(b) Quanto ao armazenamento de 
eletricidade, o projeto proporciona uma 
capacidade de armazenamento que permite 
uma produção anual líquida de eletricidade 
de 500 gigawatt-horas, no mínimo, ou 
[x]% da produção anual de eletricidade 
do Estado-Membro, considerando-se o 
valor mais baixo;



AD\905017PT.doc 31/34 PE483.695v04-00

PT

Justificação

500 gigawatt-horas representam um valor muito substancial em alguns Estados-Membros, 
podendo, pois, ser útil acordar igualmente uma percentagem da produção anual de 
eletricidade.

Alteração 56
Proposta de regulamento
Anexo IV – ponto 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Em relação ao armazenamento de gás 
ou ao gás natural liquefeito/comprimido, o 
projeto visa abastecer, direta ou
indiretamente, pelo menos dois 
Estados-Membros, ou dar cumprimento à 
norma relativa às infraestruturas (regra n-1) 
a nível regional, em conformidade com o 
artigo 6.º, n.º 3, do Regulamento (UE) 
n.º 994/2010;

(d) Em relação ao armazenamento de gás 
ou ao gás natural liquefeito/comprimido, o 
projeto visa abastecer diretamente, ou 
dispõe da capacidade de abastecer
indiretamente, pelo menos dois 
Estados-Membros, ou dar cumprimento à 
norma relativa às infraestruturas (regra n-1) 
a nível regional, em conformidade com o 
artigo 6.º, n.º 3, do Regulamento (UE) 
n.º 994/2010;

Alteração 57
Proposta de regulamento
Anexo V – ponto 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) No setor da eletricidade: cenários da 
procura, capacidades de produção por tipo 
de combustível (biomassa, geotérmica, 
hídrica, gás natural, nuclear, petróleo, 
combustíveis sólidos, eólica, solar 
fotovoltaica, solar concentrada, outras 
tecnologias renováveis) e sua localização 
geográfica, preços dos combustíveis 
(incluindo biomassa, carvão, gás e 
petróleo), preços do dióxido de carbono, 
composição da rede de transporte e, se 
aplicável, da rede de distribuição, bem 
como a sua evolução, tendo em conta todos 
os novos projetos significativos de 
produção (incluindo a capacidade dos 
equipamentos de captura de dióxido de 
carbono), armazenamento e transporte que 

(a) No setor da eletricidade: cenários da 
procura (tanto nos Estados-Membros 
como nos países terceiros vizinhos), 
capacidades de produção por tipo de 
combustível (biomassa, geotérmica, 
hídrica, gás natural, nuclear, petróleo, 
combustíveis sólidos, eólica, solar 
fotovoltaica, solar concentrada, outras 
tecnologias renováveis) e sua localização 
geográfica, preços dos combustíveis 
(incluindo biomassa, carvão, gás e 
petróleo), preços do dióxido de carbono, 
composição da rede de transporte e, se 
aplicável, da rede de distribuição, bem 
como a sua evolução, tendo em conta todos 
os novos projetos significativos de 
produção (incluindo a capacidade dos 
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já foram objeto de uma decisão de 
investimento final e que devem ser 
adjudicados até ao fim do ano n+5;

equipamentos de captura de dióxido de 
carbono), armazenamento e transporte que 
já foram objeto de uma decisão de 
investimento final e que devem ser 
adjudicados até ao fim do ano n+5;

Alteração 58
Proposta de regulamento
Anexo V – ponto 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) No setor da eletricidade: cenários da 
procura, capacidades de produção por tipo 
de combustível (biomassa, geotérmica, 
hídrica, gás natural, nuclear, petróleo, 
combustíveis sólidos, eólica, solar 
fotovoltaica, solar concentrada, outras 
tecnologias renováveis) e sua localização 
geográfica, preços dos combustíveis 
(incluindo biomassa, carvão, gás e 
petróleo), preços do dióxido de carbono, 
composição da rede de transporte e, se 
aplicável, da rede de distribuição, bem 
como a sua evolução, tendo em conta todos 
os novos projetos significativos de 
produção (incluindo a capacidade dos 
equipamentos de captura de dióxido de 
carbono), armazenamento e transporte que 
já foram objeto de uma decisão de 
investimento final e que devem ser 
adjudicados até ao fim do ano n+5;

(a) No setor da eletricidade: cenários da 
procura, capacidades de produção por tipo 
de combustível (biomassa, geotérmica, 
hídrica, gás natural, nuclear, petróleo, 
combustíveis sólidos, eólica, solar 
fotovoltaica, solar concentrada, outras 
tecnologias renováveis) e sua localização 
geográfica, preços dos combustíveis 
(incluindo biomassa, carvão, gás e 
petróleo), preços do dióxido de carbono, 
composição da rede de transporte e, se 
aplicável, da rede de distribuição, bem 
como a sua evolução, tendo em conta todos 
os novos projetos significativos de 
produção (incluindo a capacidade dos 
equipamentos de captura de dióxido de 
carbono), potencial de armazenamento e 
armazenamento e transporte que já foram 
objeto de uma decisão de investimento 
final e que devem ser adjudicados até ao 
fim do ano n+5;

Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo V – ponto 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-B) Ao realizar a análise de 
custo-benefício referida no artigo 13.º, 
n.º 4, alínea a), o promotor do projeto 
aplica um prémio de risco às taxas de 
atualização. Este prémio de risco é 
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estabelecido pelo promotor do projeto, 
após consulta das partes interessadas, 
com base na informação estabelecida no 
anexo VI, ponto 4.

Justificação

O promotor do projeto acrescentará às taxas de atualização harmonizadas um prémio de 
risco que reflita a conveniência do projeto para as partes interessadas, nomeadamente os 
cidadãos.
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