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Alteração 7
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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 
adicional do seu sistema energético a 
longo prazo no horizonte de 2050.

(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 
quase total do seu sistema energético a 
longo prazo no horizonte de 2050, e tem o 
objetivo de travar e inverter a perda de 
biodiversidade até 2020.

Or. en

Alteração 8
Marina Yannakoudakis

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, 

(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, 
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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 
adicional do seu sistema energético a longo 
prazo no horizonte de 2050.

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 
adicional do seu sistema energético a longo 
prazo no horizonte de 2050. Estes objetivos 
energéticos e climáticos devem ser 
atingidos da forma mais eficaz possível 
em termos de custos.

Or. en

Alteração 9
Theodoros Skylakakis

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 
adicional do seu sistema energético a longo 
prazo no horizonte de 2050.

(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 
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 grande 
capacidade de produção de energias 
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renováveis e um forte potencial de 
armazenamento de eletricidade.

Or. en

Alteração 10
Pavel Poc, Rovana Plumb

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) As melhores infraestruturas, do 
ponto de vista ambiental, social e 
económico, são as infraestruturas cuja 
construção pode ser evitada; em 
consequência, a eficiência energética 
reveste-se de uma importância crucial e 
os efeitos prováveis da Diretiva relativa à 
eficiência energética (processo ainda em 
curso) devem ser tidos plenamente em 
conta na redução da necessidade de 
infraestruturas futuras.

Or. en

Alteração 11
Yves Cochet, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Apesar da sua existência jurídica, tal 
como definida na 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 na 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 

(7) Apesar da sua existência jurídica, tal 
como definida na 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 na 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 
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natural, o mercado interno da energia 
continua a estar fragmentado devido à 
insuficiente interligação entre as redes de 
energia nacionais. Contudo, são essenciais 
redes integradas à escala da União para 
assegurar um mercado integrado 
competitivo e que funcione bem, a fim de 
promover o crescimento, o emprego e o 
desenvolvimento sustentável.

natural, o mercado interno da energia 
continua a estar fragmentado devido à 
insuficiente interligação entre as redes de 
energia nacionais. Contudo, são essenciais 
redes integradas à escala da União e a 
implantação de infraestruturas de redes 
inteligentes que permitam uma maior 
eficiência energética e a integração de 
fontes de energia renováveis 
descentralizadas, para assegurar um 
mercado integrado competitivo e que 
funcione bem, a fim de promover o 
crescimento eficiente do ponto de vista dos 
recursos, o emprego e o desenvolvimento 
sustentável.

Or. en

Alteração 12
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A infraestrutura energética da União 
deve ser modernizada para prevenir e 
aumentar a sua resiliência às catástrofes 
naturais ou provocadas pelo homem, aos 
efeitos adversos das alterações climáticas e 
às ameaças à sua segurança, 
nomeadamente no caso das infraestruturas 
críticas europeias a que se refere a Diretiva 
2008/114/CE do Conselho, de 8 de 
dezembro de 2008, relativa à identificação 
e designação das infraestruturas críticas 
europeias e à avaliação da necessidade de 
melhorar a sua proteção.

(8) A infraestrutura energética da União 
deve ser modernizada para prevenir e 
aumentar a sua resiliência às catástrofes 
naturais ou provocadas pelo homem, aos 
efeitos adversos das alterações climáticas e 
às ameaças à sua segurança através de uma 
arquitetura descentralizada orientada 
para a autonomia energética dos 
territórios locais, nomeadamente no caso 
das infraestruturas críticas europeias a que 
se refere a Diretiva 2008/114/CE do 
Conselho, de 8 de dezembro de 2008, 
relativa à identificação e designação das 
infraestruturas críticas europeias e à 
avaliação da necessidade de melhorar a sua 
proteção.

Or. en
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Alteração 13
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A Comunicação da Comissão «A 
política energética da UE: Estreitar os 
laços com parceiros para além das nossas 
fronteiras» salientou a necessidade de a 
União Europeia incluir a promoção do 
desenvolvimento das infraestruturas 
energéticas nas suas relações externas, a 
fim de apoiar o desenvolvimento 
socioeconómico para além das suas 
fronteiras. A União deve facilitar os 
projetos de infraestruturas que 
interliguem as suas redes de energia com 
as de países terceiros, sobretudo em países 
vizinhos e em países com os quais a União 
tenha estabelecido uma cooperação 
específica no domínio da energia.

(10) Tendo em conta o declínio iminente 
da produção mundial de petróleo e, de 
forma mais geral, o aumento do custo da 
maior parte das formas de energia, os 
investimentos devem centrar-se 
principalmente em projetos que visem a 
redução do consumo de energia na UE.

Or. en

Alteração 14
Marina Yannakoudakis

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 

(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 
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como essas infraestruturas e, 
nomeadamente, as que têm caráter 
transfronteiras, são regulamentadas e 
financiadas.

como essas infraestruturas e, 
nomeadamente, as que têm caráter 
transfronteiras, são regulamentadas e 
financiadas. No entanto, esta abordagem 
tem em conta os mecanismos de 
consolidação orçamental que estão a ser 
implementados em toda a UE, considera 
prioritários os projetos de interesse 
comum que oferecem uma verdadeira 
mais-valia europeia, e reconhece as 
situações em que as autoridades dos 
Estados-Membros e o mercado se 
encontram em melhor posição para 
intervir.

Or. en

Alteração 15
Yves Cochet, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A identificação de projetos de 
interesse comum deve ser baseada em 
critérios comuns, transparentes e objetivos, 
tendo em conta o seu contributo para os 
objetivos de política energética. Nos 
setores da eletricidade e do gás natural, os 
projetos propostos devem fazer parte do 
último plano decenal de desenvolvimento 
de redes disponível. Este plano deve ter em 
conta, nomeadamente, as conclusões do 
Conselho Europeu de 4 de fevereiro no que 
diz respeito à necessidade de integrar os 
mercados da energia periféricos.

(15) A identificação de projetos de 
interesse comum deve ser baseada em 
critérios comuns, transparentes e objetivos, 
tendo em conta o seu contributo para os 
objetivos de política energética. Nos 
setores da eletricidade e do gás natural, os 
projetos propostos devem fazer parte do 
último plano decenal de desenvolvimento 
de redes disponível. Este plano deve ter em 
conta, nomeadamente, as conclusões do 
Conselho Europeu de 4 de fevereiro no que 
diz respeito à necessidade de integrar os 
mercados da energia periféricos e prever a 
introdução de infraestruturas de redes 
inteligentes.

Or. en
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Alteração 16
Vladimir Urutchev

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A identificação de projetos de 
interesse comum deve ser baseada em
critérios comuns, transparentes e objetivos, 
tendo em conta o seu contributo para os 
objetivos de política energética. Nos
setores da eletricidade e do gás natural, os 
projetos propostos devem fazer parte do 
último plano decenal de desenvolvimento 
de redes disponível. Este plano deve ter em 
conta, nomeadamente, as conclusões do 
Conselho Europeu de 4 de fevereiro no que 
diz respeito à necessidade de integrar os 
mercados da energia periféricos.

(15) A identificação de projetos de 
interesse comum deve cumprir critérios 
comuns, transparentes e objetivos, tendo 
em conta o seu contributo para os objetivos 
de política energética. Os projetos nos
setores da eletricidade e do gás natural 
devem fazer parte do último plano decenal 
de desenvolvimento de redes disponível. 
Este plano deve ter em conta, 
nomeadamente, as conclusões do Conselho 
Europeu de 4 de fevereiro no que diz 
respeito à necessidade de integrar os 
mercados da energia periféricos.

Or. en

Alteração 17
Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Os terceiros que pretendam 
investir neste domínio não devem ser 
excluídos da possibilidade de se 
candidatar e de receber financiamento 
para projetos de interesse comum. Além 
disso, as parcerias entre terceiros e 
organismos governamentais, envolvendo 
projetos de interesse comum, devem 
igualmente ser incentivadas;

Or. en
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Alteração 18
Vladimir Urutchev

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A fim de dar cumprimento ao artigo 
172.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, devem ser criados 
grupos regionais para propor projetos de 
interesse comum que serão aprovados
pelos Estados-Membros. Para assegurar 
um amplo consenso, estes grupos regionais 
devem garantir uma cooperação estreita 
entre os Estados-Membros, as entidades 
reguladoras nacionais, os promotores dos 
projetos e as partes interessadas. A 
cooperação deve assentar o mais possível 
nas estruturas de cooperação regional 
existentes de entidades reguladoras 
nacionais e operadores de sistemas de 
transporte e noutras estruturas 
estabelecidas pelos Estados-Membros e a 
Comissão.

(16) Devem ser criados grupos regionais 
para estabelecer projetos de interesse 
comum. Para assegurar um amplo 
consenso, estes grupos regionais devem 
garantir uma cooperação estreita entre os 
Estados-Membros, as entidades 
reguladoras nacionais, os promotores dos 
projetos e as partes interessadas. A 
cooperação deve assentar o mais possível 
nas estruturas de cooperação regional 
existentes de entidades reguladoras 
nacionais e operadores de sistemas de 
transporte e noutras estruturas 
estabelecidas pelos Estados-Membros e a 
Comissão.

Or. en

Alteração 19
Yves Cochet, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A lista de projetos de interesse comum 
à escala da União deve estar limitada aos 
projetos que mais contribuam para a 
execução dos corredores e domínios
prioritários das infraestruturas energéticas 
estratégicas. Para isso, é necessário que a 
decisão sobre a lista seja tomada pela 
Comissão, respeitando simultaneamente o 
direito dos Estados-Membros a aprovarem 

(17) A lista de projetos de interesse comum 
à escala da União deve estar limitada aos 
projetos que mais contribuam para a 
execução dos corredores prioritários das 
infraestruturas energéticas estratégicas e 
para o domínio temático prioritário da 
implantação de redes inteligentes. Para 
isso, é necessário que a decisão sobre a 
lista seja tomada pela Comissão, 
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os projetos de interesse comum 
relacionados com o seu território. Segundo 
a análise realizada na avaliação de impacto 
conexa, estima-se em cerca de 100 o 
número de projetos no domínio da 
eletricidade e 50 no domínio do gás 
natural.

respeitando simultaneamente o direito dos 
Estados-Membros a aprovarem os projetos 
de interesse comum relacionados com o 
seu território. Segundo a análise realizada 
na avaliação de impacto conexa, estima-se 
em cerca de 100 o número de projetos no 
domínio da eletricidade e 50 no domínio do 
gás natural.

Or. en

Alteração 20
Vladimir Urutchev

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A lista de projetos de interesse comum 
à escala da União deve estar limitada aos 
projetos que mais contribuam para a 
execução dos corredores e domínios 
prioritários das infraestruturas energéticas 
estratégicas. Para isso, é necessário que a 
decisão sobre a lista seja tomada pela 
Comissão, respeitando simultaneamente o 
direito dos Estados-Membros a aprovarem 
os projetos de interesse comum 
relacionados com o seu território.
Segundo a análise realizada na avaliação 
de impacto conexa, estima-se em cerca de 
100 o número de projetos no domínio da 
eletricidade e 50 no domínio do gás 
natural.

(17) A lista de projetos de interesse comum 
à escala da União deve estar limitada aos 
projetos que mais contribuam para a 
execução dos corredores e domínios 
prioritários das infraestruturas energéticas 
estratégicas. Segundo a análise realizada na 
avaliação de impacto conexa, estima-se em 
cerca de 100 o número de projetos no 
domínio da eletricidade e 50 no domínio do 
gás natural.

Or. en

Alteração 21
Vladimir Urutchev

Proposta de regulamento
Considerando 17-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(17-A) A adoção da lista de projetos de 
interesse comum à escala da União deve 
ser delegada na Comissão, respeitando 
simultaneamente o direito dos Estados-
-Membros de aprovarem os projetos de 
interesse comum relacionados com o seu 
território. A Comissão deve assegurar 
uma transmissão atempada dos atos 
decisórios e dos documentos relevantes ao 
PE e ao Conselho.

Or. en

Alteração 22
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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. 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, apenas quando todas as condições 
previstas nas Diretivas 92/43/CEE e 
2000/60/CE se encontrarem preenchidas. 
Salienta a necessidade de identificar, 
segundo a sua importância relativa e no 
interesse da relação custo-eficácia, os 
casos em que as infraestruturas poderiam 
ser minimizadas graças a políticas de 
eficiência energética, em que as 
infraestruturas nacionais e 
transfronteiras existentes podem ser 
atualizadas ou modernizadas e em que 



AM\897582PT.doc 13/77 PE486.154v01-00

PT

são necessárias novas infraestruturas, 
suscetíveis de ser construídas 
paralelamente às infraestruturas 
existentes.

Or. en

Alteração 23
Pavel Poc, Rovana Plumb

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. As 
autoridades competentes devem considerar 
os projetos de interesse comum como 
sendo de interesse público. Aos projetos 
que assegurem a coerência geral da rede 
Natura 2000, 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.

Or. en

Justificação

É necessário assegurar que a proteção da natureza não é posta em causa.

Alteração 24
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Considerando 20



PE486.154v01-00 14/77 AM\897582PT.doc

PT

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. As 
autoridades competentes devem considerar 
os projetos de interesse comum como 
sendo de interesse público. Deve ser 
concedida autorização aos projetos quando 
todas as condições previstas pela
legislação ambiental europeia e 
nomeadamente pelas Diretivas 92/43/CEE 
e 2000/60/CE se encontrarem preenchidas.

Or. en

Alteração 25
Yves Cochet

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Não obstante existirem normas 
estabelecidas para a participação do 
público nos processos de tomada de 
decisões no domínio do ambiente, são 
necessárias medidas adicionais para 
assegurar o mais alto nível de 
transparência e participação pública em 
relação a todas as questões relevantes para 
o processo de concessão de autorizações a 
projetos de interesse comum.

(22) Não obstante existirem normas 
estabelecidas para a participação do 
público nos processos de tomada de 
decisões no domínio do ambiente, são 
necessárias medidas adicionais para 
assegurar o respeito de níveis mínimos de 
transparência e participação pública em 
relação a todas as questões relevantes para 
o processo de concessão de autorizações a 
projetos de interesse comum.

Or. en

Alteração 26
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Não obstante existirem normas 
estabelecidas para a participação do 
público nos processos de tomada de 
decisões no domínio do ambiente, são 
necessárias medidas adicionais para 
assegurar o mais alto nível de transparência 
e participação pública em relação a todas 
as questões relevantes para o processo de 
concessão de autorizações a projetos de 
interesse comum.

(22) Não obstante existirem normas 
estabelecidas para a participação do 
público nos processos de tomada de 
decisões no domínio do ambiente, são 
necessárias medidas adicionais para 
assegurar o mais alto nível de transparência 
e participação pública adequada em 
relação a todas as questões relevantes para 
o processo de concessão de autorizações a 
projetos de interesse comum.

Or. lt

Alteração 27
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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 

(30) Os projetos de interesse comum nos 
domínios da eletricidade e do gás natural 
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 



PE486.154v01-00 16/77 AM\897582PT.doc

PT

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 
complementar-se-ão, assim, mutuamente.

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 
complementar-se-ão, assim, mutuamente.

Or. en

Alteração 28
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) facilita a execução atempada dos 
projetos de interesse comum através da 
aceleração da concessão de autorizações e 
do reforço da participação pública;

(b) facilita a execução atempada dos 
projetos de interesse comum através da 
aceleração da concessão de autorizações e 
do estabelecimento de requisitos mínimos 
em matéria de participação pública;

Or. en

Alteração 29
Pavel Poc, Rovana Plumb

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) facilita a execução atempada dos 
projetos de interesse comum através da 
aceleração da concessão de autorizações e 
do reforço da participação pública;

(b) facilita a execução atempada dos 
projetos de interesse comum através da 
aceleração da concessão de autorizações e 
do estabelecimento de normas mínimas 
em matéria de participação pública;

Or. en
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Alteração 30
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. «Infraestrutura energética», um 
equipamento físico concebido para permitir 
o transporte e a distribuição de eletricidade 
ou de gás natural, o transporte de petróleo 
ou de dióxido de carbono, ou o 
armazenamento de eletricidade ou de gás 
natural, que esteja localizado na União 
Europeia ou ligue a UE a um ou mais 
países terceiros;

1. «Infraestrutura energética», um 
equipamento físico concebido para permitir 
o transporte e a distribuição de eletricidade 
ou de gás natural, o transporte de petróleo, 
ou o armazenamento de eletricidade ou de 
gás natural, que esteja localizado na União 
Europeia ou ligue a UE a um ou mais 
países terceiros;

(Esta alteração aplica-se ao texto todo.)

Or. en

Justificação

Esta alteração tem como objetivo suprimir do texto da proposta as infraestruturas de 
transporte de CO2. Se adotada, os artigos 3.º, 4.º, 12.º, 15.º e os anexos I, II e III, entre outros, 
devem ser adaptados em conformidade.

Alteração 31
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. «Infraestrutura energética», um 
equipamento físico concebido para permitir 
o transporte e a distribuição de eletricidade 
ou de gás natural, o transporte de petróleo 
ou de dióxido de carbono, ou o 
armazenamento de eletricidade ou de gás 
natural, que esteja localizado na União 
Europeia ou ligue a UE a um ou mais 
países terceiros;

1. «Infraestrutura energética», um 
equipamento físico concebido para permitir 
o transporte e a distribuição de eletricidade 
ou de gás natural, o transporte de petróleo, 
ou o armazenamento de eletricidade ou de 
gás natural, que esteja localizado na União 
Europeia ou ligue a UE a um ou mais 
países terceiros;

Or. en
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Alteração 32
Ioannis Kasoulides, Simon Busuttil

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, 
na medida do necessário, de dois em dois 
anos. A primeira lista deve ser adotada até 
31 de julho de 2013, o mais tardar. A 
Comissão tem igualmente em conta as 
características específicas dos pequenos 
Estados-Membros insulares para 
assegurar que nenhum Estado-Membro 
da UE fica isolado das redes europeias de 
gás e eletricidade após 2015 nem vê a sua 
segurança energética posta em causa pela 
falta de ligações adequadas, em termos do 
desenvolvimento em tempo útil dos 
projetos. A lista à escala da União inclui 
também estes projetos.

Or. en

Alteração 33
Vladimir Urutchev

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 adota atos delegados 
relativamente à elaboração e revisão da
lista de projetos de interesse comum à 
escala da União. A lista deve ser revista e 
atualizada de dois em dois anos, com base 
nas listas regionais adotadas e revistas 
pelos Grupos de acordo com as 
disposições estabelecidas no presente 
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artigo. A primeira lista deve ser adotada 
até 31 de julho de 2013, o mais tardar.

Or. en

Alteração 34
Marina Yannakoudakis

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 deve colaborar com os 
Estados-Membros para elaborar 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.

Or. en

Alteração 35
Kārlis Šadurskis

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, classificando-os por ordem de 
importância. 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.

Or. lv
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Alteração 36
Vladimir Urutchev

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos da identificação dos projetos 
de interesse comum, a Comissão constitui 
um Grupo Regional (a seguir designado
por «Grupo»), tal como definido na 
secção 1 do anexo III, com base em cada 
corredor e domínio prioritário e na 
respetiva cobertura geográfica indicada no 
anexo I.

2. Para efeitos da identificação dos projetos 
de interesse comum, a Comissão constitui 
doze Grupos Regionais (a seguir 
designados por «Grupos»), com base em 
cada corredor e domínio prioritário e na 
respetiva cobertura geográfica indicada no 
anexo I. Cada Grupo realiza o seu 
trabalho com base em mandatos ou 
regulamentos internos acordados 
previamente, tendo em conta qualquer 
orientação fornecida pela Comissão sobre 
o assunto.  A composição de cada Grupo 
baseia-se nas regras definidas na secção 1 
do anexo III.

Or. en

Alteração 37
Vladimir Urutchev

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 adotar a sua lista 
regional de projetos de interesse comum, 
elaborada 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.
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Or. en

Alteração 38
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No caso dos projetos de transporte de 
petróleo e de dióxido de carbono
pertencentes às categorias definidas nos 
pontos 3 e 4 do anexo II, cada Grupo deve 
apresentar a sua proposta de lista de 
projetos de interesse comum à Comissão, o 
mais tardar seis meses antes da data de 
adoção da lista à escala da União referida 
no n.º 1.

No caso dos projetos de transporte de 
petróleo pertencentes às categorias 
definidas no ponto 3 do anexo II, cada 
Grupo deve apresentar a sua proposta de 
lista de projetos de interesse comum à 
Comissão, o mais tardar seis meses antes 
da data de adoção da lista à escala da 
União referida no n.º 1.

Or. en

Alteração 39
Vladimir Urutchev

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. No caso dos projetos nos setores da 
eletricidade e do gás natural pertencentes 
às categorias definidas nos pontos 1 e 2 do 
anexo II, a Agência deve apresentar à 
Comissão, no prazo de dois meses a contar 
da data de receção das propostas de listas 
de projetos de interesse comum 
mencionados no primeiro parágrafo do 
n.º 4, um parecer sobre essas propostas de 
listas, tendo especialmente em conta a 
aplicação coerente dos critérios 
estabelecidos no artigo 4.º por todos os 
grupos e os resultados da análise realizada 
pelas Redes Europeias de Operadores de 

5. No caso dos projetos nos setores da 
eletricidade e do gás natural pertencentes 
às categorias definidas nos pontos 1 e 2 do 
anexo II, a Agência deve apresentar à 
Comissão, no prazo de dois meses a contar 
da data de receção das propostas de listas 
de projetos de interesse comum 
mencionados no primeiro parágrafo do 
n.º 4, um parecer sobre essas propostas de 
listas, tendo especialmente em conta a 
aplicação coerente dos critérios 
estabelecidos no artigo 4.º por todos os 
grupos e os resultados da análise realizada 
pelas Redes Europeias de Operadores de 
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Redes de Transporte (REORT) para a 
eletricidade e o gás, em conformidade com 
o ponto 2.6 do anexo III.

Redes de Transporte (REORT) para a 
eletricidade e o gás, em conformidade com 
o ponto 2.6 do anexo III. A Comissão 
adota a lista definitiva dos projetos de 
interesse comum, acompanhando a sua 
decisão de uma análise detalhada de cada 
projeto.

Or. en

Alteração 40
Pavel Poc, Rovana Plumb

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. A Comissão apresenta aos Grupos 
Regionais e disponibiliza publicamente 
uma justificação detalhada dos resultados 
da lista de projetos de interesse comum à 
escala da União.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa garantir o respeito do princípio da transparência.

Alteração 41
Vladimir Urutchev

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Após a decisão da Comissão de adotar a 
lista referida no n.º 1, os projetos de 
interesse comum passam a fazer parte 
integrante dos planos de investimento 
regional pertinentes, nos termos do artigo 
12.º dos Regulamentos (CE) n.º 714/2009 e 

7. Após a inclusão na lista à escala da 
União, os projetos de interesse comum 
passam a fazer parte integrante dos planos 
de investimento regional pertinentes, nos 
termos do artigo 12.º dos Regulamentos 
(CE) n.º 714/2009 e (CE) n.º 715/2009, e 
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(CE) n.º 715/2009, e dos planos decenais 
de desenvolvimento de redes à escala 
nacional pertinentes, nos termos do artigo 
22.º das Diretivas 2009/72/CE e 
2009/73/CE, bem como de outros planos 
de infraestruturas nacionais em causa, se 
for caso disso. Deve ser dada a máxima 
prioridade possível a esses projetos, em 
cada um destes planos.

dos planos decenais de desenvolvimento de 
redes à escala nacional pertinentes, nos 
termos do artigo 22.º das Diretivas 
2009/72/CE e 2009/73/CE, bem como de 
outros planos de infraestruturas nacionais 
em causa, se for caso disso. Deve ser dada 
a máxima prioridade possível a esses 
projetos, em cada um destes planos.

Or. en

Alteração 42
Pavel Poc

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

Texto da Comissão Alteração

(a-A) O projeto estar de acordo com os 
objetivos da UE em matéria de energia e 
clima;

Or. en

Alteração 43
Vladimir Urutchev

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Os efeitos económicos, sociais e
ambientais do projeto serem positivos no 
seu conjunto; e

Or. en

Alteração 44
Yves Cochet, Corinne Lepage
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O projeto envolver, pelo menos, dois 
Estados-Membros, quer por atravessar 
diretamente a fronteira de um ou mais 
Estados-Membros, quer por estar 
localizado no território de um 
Estado-Membro e ter um impacto 
transfronteiras significativo, tal como 
definido no ponto 1 do anexo IV;

(c) O projeto envolver, pelo menos, dois 
Estados-Membros, quer por atravessar 
diretamente a fronteira de um ou mais 
Estados-Membros, quer por estar 
localizado no território de um 
Estado-Membro e ter um impacto 
transfronteiras significativo, tal como 
definido no ponto 1 do anexo IV, à 
exceção de projetos incluídos na categoria 
estabelecida na alínea e) do ponto 1 do 
anexo II;

Or. en

Justificação

As infraestruturas de redes inteligentes não devem ter de envolver vários Estados-Membros 
para serem consideradas de interesse comum.

Alteração 45
Pavel Poc, Rovana Plumb

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O projeto envolver, pelo menos, dois 
Estados-Membros, quer por atravessar 
diretamente a fronteira de um ou mais 
Estados-Membros, quer por estar
localizado no território de um 
Estado-Membro e ter um impacto 
transfronteiras significativo, tal como 
definido no ponto 1 do anexo IV;

(c) O projeto envolver, pelo menos, dois 
Estados-Membros, se atravessar 
diretamente a fronteira terrestre ou 
marítima de um ou mais 
Estados-Membros, ou se estiver localizado 
no território de um Estado-Membro mas 
tiver um impacto transfronteiras 
significativo, ou, no caso de um reforço 
interno, se o projeto for relevante para a 
interligação transfronteiras, tal como 
definido no ponto 1 do anexo IV, ou se 
tiver como objetivo ligar ilhas e regiões 
periféricas a regiões centrais da União;
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Or. en

Justificação

Em consonância com o desenvolvimento das fontes de energia renováveis, é necessário 
apoiar a integração da produção de eletricidade renovável em projetos de reforço do 
transporte interno, se os mesmos contribuírem para o transporte transfronteiras segundo os 
critérios estabelecidos no anexo IV.

Alteração 46
Theodoros Skylakakis

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

Texto da Comissão Alteração

(c-A) O projeto integrar e for consistente 
com os objetivos do Tratado da UE e 
nomeadamente com os artigos 170.º e 
171.º do TFUE;

Or. en

Alteração 47
Yves Cochet, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(a) No caso dos projetos de transporte e 
armazenamento de eletricidade 
pertencentes às categorias definidas no 
ponto 1, alíneas a) a d), do anexo II, o 
projeto contribua significativamente para, 
pelo menos, um dos seguintes critérios 
específicos:

(a) No caso dos projetos de transporte e 
armazenamento de eletricidade 
pertencentes às categorias definidas no 
ponto 1, alíneas a) a d), do anexo II, o 
projeto contribua significativamente para o 
desenvolvimento sustentável e, pelo 
menos, um dos seguintes critérios 
específicos:

Or. en
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Alteração 48
Pavel Poc, Rovana Plumb

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(a) No caso dos projetos de transporte e 
armazenamento de eletricidade 
pertencentes às categorias definidas no 
ponto 1, alíneas a) a d), do anexo II, o 
projeto contribua significativamente para, 
pelo menos, um dos seguintes critérios 
específicos:

(a) No caso dos projetos de transporte e 
armazenamento de eletricidade 
pertencentes às categorias definidas no 
ponto 1, alíneas a) a d), do anexo II, o 
projeto contribua para a sustentabilidade e 
significativamente para, pelo menos, um 
dos seguintes critérios específicos:

Or. en

Justificação

Os critérios de sustentabilidade não devem ser opcionais. Uma abordagem sustentável 
ajudará a UE a atingir os objetivos de economia hipocarbónica, impedindo simultaneamente 
a degradação ambiental, a perda de biodiversidade e a utilização insustentável dos recursos.

Alteração 49
Theodoros Skylakakis

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 
pondo termo ao isolamento de regiões da 
União Europeia, concorrência e 
flexibilidade do sistema;

Or. en

Alteração 50
Pavel Poc, Rovana Plumb

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea a) – travessão 2
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Texto da Comissão Alteração

– sustentabilidade, nomeadamente através 
do transporte de eletricidade produzida a 
partir de fontes de energia renováveis até 
aos grandes centros de consumo e locais de 
armazenamento;

– integração das energias renováveis na 
rede e transporte de eletricidade produzida 
a partir de fontes de energia renováveis até 
aos grandes centros de consumo e locais de
armazenamento;

Or. en

Justificação

Os critérios de sustentabilidade não devem ser opcionais. Uma abordagem sustentável 
ajudará a UE a atingir os objetivos de economia hipocarbónica, impedindo simultaneamente 
a degradação ambiental, a perda de biodiversidade e a utilização insustentável dos recursos.

Alteração 51
Theodoros Skylakakis

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;

Or. en

Alteração 52
Pavel Poc, Rovana Plumb

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 e fiável do sistema, em especial 
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através do fortalecimento da atual 
estabilidade de transmissão, do aumento 
da resistência a cortes de eletricidade e da 
integração segura da produção 
intermitente;

Or. en

Justificação

Especificação dos principais objetivos da segurança do aprovisionamento. É necessária uma 
definição mais específica da segurança do aprovisionamento para permitir uma boa 
compreensão do problema.

Alteração 53
Theodoros Skylakakis

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 54
Yves Cochet, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(b) No caso dos projetos de gás natural 
pertencentes às categorias definidas no 
ponto 2 do anexo II, o projeto contribua 
significativamente para, pelo menos, um 
dos seguintes critérios específicos:

(b) No caso dos projetos de gás natural 
pertencentes às categorias definidas no 
ponto 2 do anexo II, o projeto contribua 
significativamente para o desenvolvimento 
sustentável e, pelo menos, um dos 
seguintes critérios específicos:

Or. en



AM\897582PT.doc 29/77 PE486.154v01-00

PT

Alteração 55
Pavel Poc, Rovana Plumb

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.° 2 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(b) No caso dos projetos de gás natural 
pertencentes às categorias definidas no 
ponto 2 do anexo II, o projeto contribua 
significativamente para, pelo menos, um 
dos seguintes critérios específicos:

(b) No caso dos projetos de gás natural 
pertencentes às categorias definidas no 
ponto 2 do anexo II, o projeto contribua 
para a sustentabilidade e 
significativamente para, pelo menos, um 
dos seguintes critérios específicos:

Or. en

Justificação

Os critérios de sustentabilidade não devem ser opcionais. Uma abordagem sustentável 
ajudará a UE a atingir os objetivos de economia hipocarbónica, impedindo simultaneamente 
a degradação ambiental, a perda de biodiversidade e a utilização insustentável dos recursos.

Alteração 56
Theodoros Skylakakis

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 
pondo termo ao isolamento de regiões da 
União Europeia, interoperabilidade e 
flexibilidade do sistema;

Or. en

Alteração 57
Theodoros Skylakakis
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea b) – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– concorrência, nomeadamente através da 
diversificação das fontes de abastecimento, 
das contrapartidas de aprovisionamento e
das rotas;

– concorrência, nomeadamente através da 
diversificação das fontes de abastecimento, 
das rotas de aprovisionamento e das
contrapartidas;

Or. en

Alteração 58
Pavel Poc, Rovana Plumb

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

Texto da Comissão Alteração

– sustentabilidade; Suprimido

Or. en

Justificação

Os critérios de sustentabilidade não devem ser opcionais. Uma abordagem sustentável 
ajudará a UE a atingir os objetivos de economia hipocarbónica, impedindo simultaneamente 
a degradação ambiental, a perda de biodiversidade e a utilização insustentável dos recursos.

Alteração 59
Pavel Poc, Rovana Plumb

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea c) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(c) No caso dos projetos de redes de 
eletricidade inteligentes pertencentes à 
categoria definida no ponto 1, alínea e), do 
anexo II, o projeto contribua 
significativamente para as seguintes 
funções específicas:

(c) No caso dos projetos de redes de 
eletricidade inteligentes pertencentes à 
categoria definida no ponto 1, alínea e), do 
anexo II, o projeto contribua para a 
sustentabilidade e significativamente para 
as seguintes funções específicas:
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Or. en

Alteração 60
Pavel Poc, Rovana Plumb

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea d) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(d) No caso dos projetos de transporte de 
petróleo pertencentes às categorias 
definidas no ponto 3 do anexo II, o projeto 
contribua significativamente para os três 
critérios específicos seguintes:

(d) No caso dos projetos de transporte de 
petróleo pertencentes às categorias 
definidas no ponto 3 do anexo II, o projeto 
contribua para a sustentabilidade e 
significativamente para os três critérios 
específicos seguintes:

Or. en

Justificação

Os critérios de sustentabilidade não devem ser opcionais. Uma abordagem sustentável 
ajudará a UE a atingir os objetivos de economia hipocarbónica, impedindo simultaneamente 
a degradação ambiental, a perda de biodiversidade e a utilização insustentável dos recursos.

Alteração 61
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) No caso dos projetos de transporte de 
dióxido de carbono pertencentes às 
categorias definidas no ponto 4 do anexo 
II, o projeto contribua significativamente 
para os três critérios específicos 
seguintes:

Suprimido

– prevenção das emissões de dióxido de 
carbono a baixo custo, sem deixar de 
manter a segurança do aprovisionamento 
de energia;
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– aumento da resiliência e da segurança 
do transporte de dióxido de carbono;
– utilização eficiente dos recursos, ao 
permitir a ligação de várias fontes e locais 
de armazenamento de CO2 através de 
uma infraestrutura comum e ao atenuar a 
sobrecarga e os riscos ambientais.

Or. en

Alteração 62
Pavel Poc, Rovana Plumb

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea e) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(e) No caso dos projetos de transporte de 
dióxido de carbono pertencentes às 
categorias definidas no ponto 4 do anexo 
II, o projeto contribua significativamente 
para os três critérios específicos seguintes:

(e) No caso dos projetos de transporte de 
dióxido de carbono pertencentes às 
categorias definidas no ponto 4 do anexo 
II, o projeto contribua para a 
sustentabilidade e significativamente para 
os três critérios específicos seguintes:

Or. en

Justificação

Os critérios de sustentabilidade não devem ser opcionais. Uma abordagem sustentável 
ajudará a UE a atingir os objetivos de economia hipocarbónica, impedindo simultaneamente 
a degradação ambiental, a perda de biodiversidade e a utilização insustentável dos recursos.

Alteração 63
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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 

4. Ao classificar os projetos que 
contribuem para a aplicação da mesma 
prioridade, deve também ser tomada 
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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.

devidamente em conta a urgência de cada 
projeto proposto, a fim de realizar os 
objetivos de política energética em matéria 
de economia e eficiência energética,
aumento da quota de energia produzida a 
partir de fontes renováveis, integração do 
mercado e concorrência, sustentabilidade e 
segurança do aprovisionamento 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.

Or. en

Alteração 64
Pavel Poc, Rovana Plumb

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Até 31 de março de cada ano 
subsequente ao ano de seleção como 
projeto de interesse comum nos termos do 
disposto no artigo 4.º, os promotores dos 
projetos devem apresentar um relatório 
anual relativo a cada projeto pertencente às 
categorias definidas nos pontos 1 e 2 do 
anexo II, à Agência ou, no caso dos 
projetos pertencente às categorias definidas 
nos pontos 3 e 4 do anexo II, ao Grupo 
respetivo. Esse relatório deve descrever 
pormenorizadamente:

3. Até 31 de março de cada ano 
subsequente ao ano de seleção como 
projeto de interesse comum nos termos do 
disposto no artigo 4.º, os promotores dos 
projetos devem apresentar um relatório 
anual relativo a cada projeto pertencente às 
categorias definidas nos pontos 1 e 2 do 
anexo II, à Comissão e à Agência ou, no 
caso dos projetos pertencentes às 
categorias definidas nos pontos 3 e 4 do 
anexo II, ao Grupo respetivo. Esse relatório 
deve descrever pormenorizadamente:

Or. en
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Justificação

A fim de assegurar a transparência, a Comissão deve ser informada sobre o contributo do 
relatório consolidado elaborado pela Agência de acordo com o n.º 4.

Alteração 65
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Se a adjudicação de um projeto de 
interesse comum sofrer um atraso 
superior a dois anos relativamente ao 
plano de execução, sem justificação 
suficiente:

Suprimido

(a) O promotor desse projeto deve aceitar 
que sejam feitos investimentos por um ou 
mais operadores ou investidores 
adicionais, para que o projeto seja 
executado. O operador de sistemas, em 
cuja área o investimento esteja localizado, 
deve fornecer ao(s) operador(es) 
envolvido(s) na execução todas as 
informações necessárias para a realização 
do investimento, ligar os novos ativos à 
rede de transporte e, de um modo geral, 
envidar todos os esforços para facilitar a 
aplicação do investimento e a exploração 
e manutenção seguras, fiáveis e eficientes 
do projeto de interesse comum.
(b) A Comissão pode lançar um convite à 
apresentação de propostas aberto a 
qualquer promotor de projetos, a fim de 
construir o projeto de acordo com um 
calendário acordado.

Or. en

Alteração 66
Vladimir Urutchev
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 6 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A Comissão pode lançar um convite à 
apresentação de propostas aberto a 
qualquer promotor de projetos, a fim de 
construir o projeto de acordo com um 
calendário acordado.

(b) A Comissão pode emitir um parecer 
dirigido ao(s) Estado(s)-Membro(s) em 
causa sobre o lançamento de um convite à 
apresentação de propostas aberto a 
qualquer promotor de projetos, a fim de 
construir o projeto de acordo com um 
calendário acordado.

Or. en

Alteração 67
Yves Cochet, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 7 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 68
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 7 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os projetos retirados da lista à escala da 
União perdem todos os direitos e 
obrigações decorrentes do presente 
regulamento para os projetos de interesse 
comum. O presente artigo não prejudica 
eventuais financiamentos da União pagos 

Os projetos retirados da lista à escala da 
União perdem todos os direitos e 
obrigações decorrentes do presente 
regulamento para os projetos de interesse 
comum.
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ao projeto antes da decisão de retirada do 
mesmo.

Or. it

Alteração 69
Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Caso que um projeto de interesse 
comum seja afetado por dificuldades de 
execução significativas, a Comissão pode 
designar um coordenador europeu por um 
período de até um ano, renovável duas 
vezes.

1. Caso um projeto de interesse comum 
seja afetado por dificuldades de execução 
significativas, a Comissão pode designar 
um coordenador europeu por um período 
de até um ano, renovável duas vezes, em 
acordo com os Estados-Membros 
envolvidos.

Or. en

Alteração 70
Vladimir Urutchev

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Caso que um projeto de interesse 
comum seja afetado por dificuldades de 
execução significativas, a Comissão pode 
designar um coordenador europeu por um 
período de até um ano, renovável duas 
vezes.

1. Caso um projeto de interesse comum 
seja afetado por dificuldades de execução 
significativas, a Comissão, em acordo com 
os Estados-Membros envolvidos, pode 
designar um coordenador europeu por um 
período de até um ano, renovável duas 
vezes.

Or. en
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Alteração 71
Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O coordenador europeu é escolhido com 
base na sua experiência nas funções 
específicas que lhe são atribuídas no(s) 
projeto(s) em causa.

3. O coordenador europeu é escolhido com 
base na sua experiência nas funções 
específicas que lhe são atribuídas no(s) 
projeto(s) em causa, em acordo com os 
Estados-Membros envolvidos.

Or. en

Alteração 72
Rovana Plumb

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É conferida aos projetos de interesse 
comum o estatuto da máxima importância 
nacional possível e devem ser tratados em 
conformidade nos procedimentos de 
concessão de autorizações, quando e como 
esse tratamento estiver previsto na 
legislação nacional aplicável ao tipo de 
infraestrutura energética correspondente.

1. É conferida aos projetos de interesse 
comum o estatuto da máxima importância 
nacional possível e devem ser tratados em 
conformidade nos procedimentos de 
ordenamento do território, concessão de 
autorizações, avaliação do impacto 
ambiental e avaliação do ambiente 
estratégico, quando e como esse 
tratamento estiver previsto na legislação 
nacional aplicável ao tipo de infraestrutura 
energética correspondente.

Or. ro

Alteração 73
Pavel Poc, Rovana Plumb

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. É conferida aos projetos de interesse 
comum o estatuto da máxima importância 
nacional possível e devem ser tratados em 
conformidade nos procedimentos de 
concessão de autorizações, quando e como 
esse tratamento estiver previsto na 
legislação nacional aplicável ao tipo de 
infraestrutura energética correspondente.

1. É conferida aos projetos de interesse 
comum o estatuto da máxima importância 
nacional possível e devem ser tratados em 
conformidade nos procedimentos de 
concessão de autorizações, incluindo a 
nível do ordenamento do território e da 
avaliação ambiental, quando e como esse 
tratamento estiver previsto na legislação 
nacional aplicável ao tipo de infraestrutura 
energética correspondente.

Or. en

Justificação

De forma a evitar que o ordenamento do território atrase de forma significativa a construção 
de novas infraestruturas e a garantir que a atual proposta melhore os procedimentos e 
acelere a concretização dos projetos de infraestruturas, deve ser indicado explicitamente na 
mesma que o estatuto de máxima importância nacional e o tratamento preferencial se 
aplicam igualmente aos procedimentos de ordenamento do território e de avaliação do 
impacto ambiental.

Alteração 74
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A adoção da lista de projetos de 
interesse comum à escala da União deve 
demonstrar o interesse público e a 
necessidade desses projetos nos Estados-
Membros envolvidos e ser como tal 
reconhecida por todas as partes 
interessadas.

2. A adoção da lista de projetos de 
interesse comum à escala da União deve 
demonstrar um interesse público desses 
projetos nos Estados-Membros envolvidos 
e ser como tal reconhecida por todas as 
partes interessadas.

Or. en
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Alteração 75
Yves Cochet, Corinne Lepage

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 
interesse comum.

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 e 
implementação das medidas adequadas e 
garantir a aplicação coerente dos 
procedimentos de avaliação ambiental 
exigidos pela legislação da União para os 
projetos de interesse comum, e deve 
monitorizar a sua aplicação.

Or. en

Alteração 76
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Quanto aos impactos ambientais a que se 
refere o artigo 6.º, n.º 4, da Diretiva 
92/43/CEE e o artigo 4.º, n.º 7, da Diretiva 
2000/60/CE, deve considerar-se que os 
projetos de interesse comum são de 
interesse público, ou mesmo de 
«reconhecido interesse público», desde 
que todas as condições previstas nessas 
diretivas se encontrem preenchidas.

Suprimido

Or. en

Justificação

Suprimido por ser considerado redundante.
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Alteração 77
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Quanto aos impactos ambientais a que se 
refere o artigo 6.º, n.º 4, da Diretiva 
92/43/CEE e o artigo 4.º, n.º 7, da Diretiva 
2000/60/CE, deve considerar-se que os 
projetos de interesse comum são de 
interesse público, ou mesmo de 
«reconhecido interesse público», desde 
que todas as condições previstas nessas 
diretivas se encontrem preenchidas.

Quanto aos impactos ambientais a que se 
refere o artigo 6.º, n.º 4, da Diretiva 
92/43/CEE e o artigo 4.º, n.º 7, da Diretiva 
2000/60/CE, os projetos de interesse 
comum devem preencher todas as 
condições previstas nessas diretivas.

Or. en

Alteração 78
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Caso o parecer da Comissão seja 
necessário nos termos da Diretiva 
92/43/CEE, a Comissão e a autoridade 
competente prevista no artigo 9.º devem 
assegurar que a decisão sobre o 
«reconhecido interesse público» de um 
projeto é tomada no prazo estabelecido no 
artigo 11.º, n.º 1.

Suprimido

Or. en

Alteração 79
Yves Cochet, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Caso o parecer da Comissão seja 
necessário nos termos da Diretiva 
92/43/CEE, a Comissão e a autoridade 
competente prevista no artigo 9.º devem 
assegurar que a decisão sobre o 
«reconhecido interesse público» de um 
projeto é tomada no prazo estabelecido no 
artigo 11.º, n.º 1.

Caso o parecer da Comissão seja 
necessário nos termos da Diretiva 
92/43/CEE, a Comissão e a autoridade 
competente prevista no artigo 9.º devem 
envidar esforços no sentido de assegurar 
que a decisão sobre o «reconhecido 
interesse público» de um projeto é tomada 
no prazo estabelecido no artigo 11.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 80
Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No prazo de seis meses a contar da 
entrada em vigor do presente regulamento, 
cada Estado-Membro deve designar uma 
autoridade nacional competente, que é 
responsável pela facilitação e a 
coordenação do processo de concessão de 
autorizações para projetos de interesse 
comum, bem como pela execução das 
tarefas relevantes do referido processo, tal 
como definidas no presente capítulo.

1. No prazo de seis meses a contar da 
entrada em vigor do presente regulamento, 
cada Estado-Membro deve designar uma 
autoridade nacional competente, que é 
responsável pela facilitação e a 
coordenação do processo de concessão de 
autorizações para projetos de interesse 
comum, bem como pela execução das 
tarefas relevantes do referido processo e 
pela supervisão de auditorias de 
desempenho aos projetos de interesse 
comum.

Or. en

Alteração 81
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Regime integrado: a decisão global 
emitida pela autoridade competente é a 
única decisão juridicamente vinculativa 
resultante do processo legal de concessão 
de autorizações. Caso haja outras 
autoridades envolvidas no projeto, essas 
autoridades podem dar o seu parecer, em 
conformidade com a legislação nacional, a 
título de contributo para o processo, o qual 
é tido em conta pela autoridade 
competente.

(a) Regime integrado: a decisão global 
emitida pela autoridade competente é a 
única decisão juridicamente vinculativa 
resultante do processo legal de concessão 
de autorizações. Caso haja outras 
autoridades envolvidas no projeto, essas 
autoridades devem dar o seu parecer, em 
conformidade com a legislação nacional, a 
título de contributo para o processo, o qual 
é tido em conta pela autoridade 
competente.

Or. en

Alteração 82
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Regime coordenado: a decisão global 
pode incluir múltiplas decisões específicas 
juridicamente vinculativas, emitidas pela 
autoridade competente e por outras 
autoridades envolvidas. A autoridade 
competente deve estabelecer, caso a caso, 
um prazo razoável para a emissão das 
decisões específicas. A autoridade 
competente pode tomar uma decisão 
específica em nome de outra autoridade 
nacional envolvida se esta autoridade não 
emitir a sua decisão dentro do prazo e esse 
atraso não puder ser adequadamente 
justificado. A autoridade competente pode 
revogar uma decisão específica de outra 
autoridade nacional se considerar que a 
decisão não está suficientemente 
fundamentada pelas provas subjacentes 
apresentadas pela autoridade em causa. A 
autoridade competente deve assegurar que 
os requisitos aplicáveis por força da 

(b) Regime coordenado: a decisão global 
pode incluir múltiplas decisões específicas 
juridicamente vinculativas, emitidas pela 
autoridade competente e por outras 
autoridades envolvidas. A autoridade 
competente deve estabelecer, caso a caso, 
um prazo razoável para a emissão das 
decisões específicas. A autoridade 
competente pode tomar uma decisão 
específica em nome de outra autoridade 
nacional envolvida se esta autoridade não 
emitir a sua decisão dentro do prazo e esse 
atraso não puder ser adequadamente 
justificado. A autoridade competente pode 
revogar uma decisão específica de outra 
autoridade nacional se uma reapreciação 
posterior revelar que a decisão não está 
suficientemente fundamentada pelas provas 
subjacentes apresentadas pela autoridade 
em causa. A autoridade competente deve 
assegurar que os requisitos aplicáveis por 



AM\897582PT.doc 43/77 PE486.154v01-00

PT

legislação internacional e da União são 
respeitados e justificar devidamente a sua 
decisão.

força da legislação internacional e da 
União são respeitados e justificar 
devidamente a sua decisão e tornar 
pública a decisão e a justificação, 
incluindo os elementos de prova 
relevantes.

Or. en

Alteração 83
Vladimir Urutchev

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Regime coordenado: a decisão global 
pode incluir múltiplas decisões específicas 
juridicamente vinculativas, emitidas pela 
autoridade competente e por outras 
autoridades envolvidas. A autoridade 
competente deve estabelecer, caso a caso, 
um prazo razoável para a emissão das 
decisões específicas. A autoridade 
competente pode tomar uma decisão 
específica em nome de outra autoridade 
nacional envolvida se esta autoridade não 
emitir a sua decisão dentro do prazo e esse
atraso não puder ser adequadamente 
justificado. A autoridade competente pode 
revogar uma decisão específica de outra 
autoridade nacional se considerar que a 
decisão não está suficientemente 
fundamentada pelas provas subjacentes 
apresentadas pela autoridade em causa. A 
autoridade competente deve assegurar que 
os requisitos aplicáveis por força da 
legislação internacional e da União são 
respeitados e justificar devidamente a sua 
decisão.

(b) Regime coordenado: a decisão global 
pode incluir múltiplas decisões específicas 
juridicamente vinculativas, emitidas pela 
autoridade competente e por outras 
autoridades envolvidas. A autoridade 
competente deve estabelecer, caso a caso, 
em consulta com as outras autoridades 
interessadas, um prazo razoável para a 
emissão das decisões específicas, bem 
como o prazo total daí resultante para a 
concessão de autorizações. A autoridade 
competente controla o cumprimento dos 
prazos pelas autoridades envolvidas. Se a 
autoridade envolvida considerar que não 
pode emitir uma decisão dentro do prazo, 
informa imediatamente a autoridade 
competente e inclui uma justificação pelo
atraso. A autoridade competente pode 
tomar uma decisão específica em nome de 
outra autoridade nacional envolvida, se o 
atraso não puder ser adequadamente 
justificado. A autoridade competente pode 
revogar uma decisão específica de outra 
autoridade nacional se considerar que a 
decisão não está suficientemente 
fundamentada pelas provas subjacentes 
apresentadas pela autoridade em causa. A 
autoridade competente deve assegurar que 
os requisitos aplicáveis por força da 
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legislação internacional e da União são 
respeitados e justificar devidamente a sua 
decisão.

Or. en

Alteração 84
Frieda Brepoels, Philippe De Backer, Bart Staes, Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – alínea b)-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Regime colaborativo: a decisão 
global pode incluir múltiplas decisões 
específicas juridicamente vinculativas, 
emitidas pela autoridade competente e por 
outras autoridades envolvidas. A 
autoridade competente deve estabelecer, 
caso a caso, em consulta com as outras 
autoridades interessadas, um prazo 
razoável para a emissão das decisões 
específicas, bem como o prazo total daí 
resultante para a concessão de 
autorizações. A autoridade competente 
controla o cumprimento dos prazos pelas 
autoridades envolvidas. Se a autoridade 
envolvida considerar que não pode emitir 
uma decisão dentro do prazo, informa 
imediatamente a autoridade competente e 
inclui uma justificação pelo atraso.

Or. en

Alteração 85
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem envidar 4. Os Estados-Membros devem envidar 
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esforços no sentido de garantir que os 
recursos que questionam a legalidade 
substantiva ou processual de uma decisão 
global sejam tratados com a maior 
eficiência possível.

esforços no sentido de garantir que os 
recursos que questionam a legalidade 
substantiva ou processual de uma decisão 
global sejam tratados com a maior rapidez 
e eficiência possível.

Or. it

Alteração 86
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem envidar 
esforços no sentido de garantir que os 
recursos que questionam a legalidade 
substantiva ou processual de uma decisão 
global sejam tratados com a maior 
eficiência possível.

4. Os Estados-Membros devem garantir 
que os recursos, incluindo os recursos de 
representantes de cidadãos ou de ONG 
ambientais, que questionam a legalidade 
substantiva ou processual de uma decisão 
global sejam tratados de forma não 
discriminatória e segundo o princípio da  
igualdade de tratamento.

Or. en

Alteração 87
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O promotor do projeto ou, caso a 
legislação nacional o preveja, a autoridade 
competente, deve realizar, no mínimo, uma 
consulta pública antes da apresentação do 
processo de pedido à autoridade 
competente nos termos do artigo 11.º, n.º 1, 
alínea a). A consulta pública informa as 
partes interessadas referidas no ponto 2, 
alínea a), do anexo VI a respeito do 

4. O promotor do projeto ou, caso a 
legislação nacional o preveja, a autoridade 
competente, deve realizar, no mínimo, 
duas consultas públicas antes da 
apresentação do processo de pedido à 
autoridade competente nos termos do 
artigo 11.º, n.º 1, alínea a). A primeira 
consulta deve ser realizada durante os 
primeiros seis meses do processo de 
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projeto, numa fase inicial, e identifica o 
local ou a trajetória mais adequados e as 
questões relevantes que devem ser 
abordadas no processo de pedido. As 
modalidades mínimas dessa consulta 
pública são especificadas no ponto 4 do 
anexo VI. O promotor do projeto deve 
elaborar um relatório que resuma os 
resultados das atividades relacionadas com 
a participação do público antes da 
apresentação do processo de pedido e 
apresentá-lo, em conjunto com esse 
processo, à autoridade competente, que tem 
esses resultados devidamente em conta 
quando tomar a decisão global.

pré-candidatura. A consulta pública 
informa as partes interessadas referidas no 
ponto 2, alínea a), do anexo VI a respeito 
do projeto e identifica o local ou a 
trajetória mais adequados, as diferentes 
opções técnicas e as questões relevantes 
que devem ser abordadas no processo de 
pedido. As modalidades mínimas dessa 
consulta pública são especificadas no ponto 
4 do anexo VI. O promotor do projeto deve 
elaborar um relatório que resuma os 
resultados das atividades relacionadas com 
a participação do público antes da 
apresentação do processo de pedido e 
apresentá-lo, em conjunto com esse 
processo, à autoridade competente, que tem 
esses resultados devidamente em conta 
quando tomar a decisão global.

Or. en

Alteração 88
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. No caso dos projetos que possam vir a 
ter impactos transfronteiras adversos 
significativos em um ou mais 
Estados-Membros vizinhos, em que o 
artigo 7.º da Diretiva 85/337/CEE e a 
Convenção de Espoo são aplicáveis, as 
informações relevantes devem ser 
comunicadas à autoridade competente do 
ou dos Estados-Membros vizinhos. Essa 
autoridade competente informa se deseja 
participar nos procedimentos de consulta 
pública pertinentes.

6. No caso dos projetos que possam vir a 
ter impactos transfronteiras adversos 
significativos em um ou mais 
Estados-Membros vizinhos, em que o 
artigo 7.º da Diretiva 2001/42/CE, o artigo
7.º da Diretiva 85/337/CEE ou a 
Convenção de Espoo são aplicáveis, as 
informações relevantes devem ser 
comunicadas à autoridade competente do 
ou dos Estados-Membros vizinhos. Essa 
autoridade competente informa se deseja 
participar nos procedimentos de consulta 
pública pertinentes.

Or. en
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Alteração 89
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. No caso dos projetos que possam vir a 
ter impactos transfronteiras adversos 
significativos em um ou mais Estados-
Membros vizinhos, em que o artigo 7.º da 
Diretiva 85/337/CEE e a Convenção de 
Espoo são aplicáveis, as informações 
relevantes devem ser comunicadas à 
autoridade competente do ou dos 
Estados-Membros vizinhos. Essa 
autoridade competente informa se deseja 
participar nos procedimentos de consulta 
pública pertinentes.

6. No caso dos projetos que possam vir a 
ter impactos ambientais transfronteiras 
adversos significativos em um ou mais 
Estados-Membros vizinhos, em que o 
artigo 7.º da Diretiva 85/337/CEE e a 
Convenção de Espoo são aplicáveis, as 
informações relevantes devem ser 
comunicadas à autoridade competente do 
ou dos Estados-Membros vizinhos. Essa 
autoridade competente informa se deseja 
participar nos procedimentos de consulta 
pública pertinentes.

Or. lt

Alteração 90
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 7 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Além disso, os promotores dos projetos 
publicam as informações relevantes por 
outros meios de informação adequados, a 
que o público tenha livre acesso.

Além disso, os promotores dos projetos 
publicam as informações relevantes por 
outros meios de informação adequados, 
que informem adequadamente o público 
relativamente aos projetos.

Or. lt

Alteração 91
Pavel Poc, Rovana Plumb

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 7-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

7-A. Os Estados-Membros estabelecem 
mecanismos de compensação para os 
municípios afetados pelos projetos de 
interesse comum, bem como por outros 
projetos nacionais no domínio das 
infraestruturas energéticas.

Or. en

Justificação

Este instrumento simples pode diminuir de forma significativa a duração dos processos de 
autorização sem pôr em causa o princípio da subsidiariedade da UE ou as competências dos 
municípios locais, uma vez que irá afetar indiretamente a fase de ordenamento do território, 
principal responsável pelos atrasos nos processos de autorização. A compensação financeira 
é um instrumento poderoso que irá incentivar os municípios (comunidades) locais a não 
colocar objeções à inclusão das infraestruturas na documentação de planeamento territorial 
nacional, regional e local.

Alteração 92
Yves Cochet, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A duração do processo de concessão de 
autorizações tem duas fases e não deve ser 
superior a três anos:

1. A duração do processo de concessão de 
autorizações deverá ter duas fases e não 
deverá ser superior a três anos:

Or. en

Alteração 93
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – parte introdutória



AM\897582PT.doc 49/77 PE486.154v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

1. A duração do processo de concessão de 
autorizações tem duas fases e não deve ser 
superior a três anos:

1. O processo de concessão de autorizações 
tem duas fases e o processo de pedido 
apresentado deve ser tido em 
consideração pela autoridade competente 
de forma prioritária:

Or. en

Alteração 94
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea a) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

(a) O procedimento anterior ao pedido, que 
abrange o período compreendido entre o 
início do processo de concessão de 
autorizações e a aceitação do processo de 
pedido pela autoridade competente, não 
deve ser superior a dois anos.

(a) O procedimento anterior ao pedido, que 
abrange o período compreendido entre o 
início do processo de concessão de 
autorizações e a aceitação do processo de 
pedido pela autoridade competente.

Or. en

Alteração 95
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O processo legal de concessão de 
autorizações, que abrange o período 
compreendido entre a aceitação do 
processo de pedido apresentado e a adoção 
de uma decisão global pela autoridade 
competente, não deve ser superior a um 
ano. Os Estados-Membros podem 
antecipar o fim deste prazo, se o 

(b) O processo legal de concessão de 
autorizações, que abrange o período 
compreendido entre a aceitação do 
processo de pedido apresentado e a adoção 
de uma decisão global pela autoridade 
competente.
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considerarem adequado.

Or. en

Alteração 96
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No prazo de um mês a contar do início 
do processo de concessão de autorizações, 
nos termos do n.º 1, alínea a), a autoridade 
competente deve identificar, em estreita 
cooperação com as outras autoridades em 
causa, o âmbito do material e o nível de 
pormenor das informações a apresentar 
pelo promotor do projeto, no âmbito do 
processo de pedido, para solicitar a decisão 
global. A lista de controlo referida no 
ponto 1, alínea e), do anexo VI serve de 
base a essa identificação. Deve haver, pelo 
menos, uma reunião com este objetivo 
entre a autoridade competente e o promotor 
do projeto e, se a autoridade competente 
considerar adequado, outras autoridades e 
interessados. O mais tardar um mês após a 
reunião, deve ser transmitida ao promotor 
do projeto, e posta à disposição do público, 
uma descrição pormenorizada do pedido, 
incluindo os resultados da dita reunião.

2. Nos termos do n.º 1, alínea a), a 
autoridade competente deve identificar, em 
estreita cooperação com as outras 
autoridades em causa, o âmbito do material 
e o nível de pormenor das informações a 
apresentar pelo promotor do projeto, no 
âmbito do processo de pedido, para 
solicitar a decisão global. A lista de 
controlo referida no ponto 1, alínea e), do 
anexo VI serve de base a essa 
identificação. Deve haver, pelo menos, 
uma reunião com este objetivo entre a 
autoridade competente e o promotor do 
projeto e, se a autoridade competente 
considerar adequado, outras autoridades e 
interessados. O mais tardar um mês após a 
reunião, deve ser transmitida ao promotor 
do projeto, e posta à disposição do público, 
uma descrição pormenorizada do pedido, 
incluindo os resultados da dita reunião.

Or. en

Alteração 97
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 1 – frase introdutória
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Texto da Comissão Alteração

No prazo de três meses a contar do início 
do processo de concessão de autorizações, 
nos termos do n.º 1, alínea a), a autoridade 
competente deve elaborar, em estreita 
cooperação com o promotor do projeto e as 
outras autoridades envolvidas, e tendo em 
conta os resultados das atividades 
realizadas ao abrigo do n.º 2, um 
calendário pormenorizado para o processo 
de concessão de autorizações, que 
identifique, no mínimo, os seguintes 
elementos:

A autoridade competente deve elaborar, em 
estreita cooperação com o promotor do 
projeto e as outras autoridades envolvidas, 
e tendo em conta os resultados das 
atividades realizadas ao abrigo do n.º 2, um 
calendário pormenorizado para o processo 
de concessão de autorizações, que 
identifique, no mínimo, os seguintes 
elementos:

Or. en

Alteração 98
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Caso termine o prazo fixado para a 
decisão global, a autoridade competente 
deve apresentar ao Grupo competente as 
medidas tomadas ou a tomar para 
concluir o processo de concessão de 
autorizações com o menor atraso possível. 
O Grupo pode solicitar à autoridade 
competente que apresente relatórios 
regulares sobre os progressos realizados 
nesta matéria.

Suprimido

Or. en

Alteração 99
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 7
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Texto da Comissão Alteração

7. Os prazos previstos nas disposições 
anteriores não prejudicam as obrigações 
decorrentes da legislação internacional e 
da União.

Suprimido

Or. en

Alteração 100
Pavel Poc

Proposta de regulamento
Artigo 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º-A
Monitorização do estatuto de prioridade 
dos projetos de interesse comum e do 
processo de concessão de autorizações
1. A autoridade competente e as 
autoridades nacionais envolvidas 
informam as reuniões do Grupo sobre o 
progresso dos processos de concessão de 
autorizações relativos a projetos de 
interesse comum.
2. A Comissão Europeia deve estabelecer, 
organizar e promover um prémio a 
atribuir a um número limitado de 
autoridades competentes e à sua equipa 
em reconhecimento de um desempenho 
exemplar na condução dos procedimentos 
de concessão de autorizações no que 
respeita à participação das partes 
interessadas, à utilização de práticas 
inovadoras e à eficácia geral. Os 
mecanismos nacionais e transfronteiras 
instaurados pelos Estados-Membros para 
o intercâmbio de melhores práticas e o 
desenvolvimento de capacidades na área 
da concessão de autorizações de 
infraestruturas energéticas também são 
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elegíveis para este prémio.
3. Os Estados-Membros devem informar a 
Comissão e os Grupos Regionais, no 
prazo de 10 meses após a entrada em 
vigor do presente regulamento, sobre as 
medidas implementadas nos termos dos 
n.os 3 e 4 do artigo 8.º, dos n.os 1, 2, alínea 
b), 3 e 4 do artigo 9.º e do n.º 1 do artigo 
10.º. A Comissão deve monitorizar os 
progressos realizados e notificar os 
Estados-Membros, no prazo de dois 
meses, da necessidade de medidas 
corretivas, sempre que necessário.
4. A não aplicação pelos 
Estados-Membros das medidas previstas, 
no prazo de três meses após a notificação 
da Comissão referida no n.º 3 (novo), ou a 
não observância pela autoridade 
competente e pelas outras autoridades 
envolvidas referidas no n.º 1 e na alínea 
b) do n.º 2 do artigo 9.º, no prazo de dois 
meses, das obrigações de notificação 
estabelecidas no n.º 6 do artigo 11.º e nos 
n.os 1 e 3 do artigo 11.º-A (novo), torna os 
Estados-Membros sujeitos a sanções por 
parte da Comissão, em conformidade com 
o n.º 5.
5. Em conformidade com o n.º 4, a 
Comissão pode recusar a assistência 
financeira da União, como definida no 
artigo 15.º, de projetos em curso no 
território do Estado-Membro em causa.

Or. en

Justificação

Os atrasos no processo de concessão de autorizações foram identificados como o principal 
obstáculo ao desenvolvimento de infraestruturas transfronteiras, com uma duração média de 
12 anos. Uma vez que a imposição do prazo de três anos pode ter efeitos adversos nos 
processos de concessão de autorizações, são necessários outros incentivos positivos e 
negativos para fazer face a esta importante fonte de atrasos e bloqueios. Os 
Estados-Membros devem assegurar o cumprimento das disposições administrativas e 
organizacionais deste regulamento para tornar o processo de concessão de autorizações 
mais célere e a utilização de recursos a nível nacional mais eficiente.
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Alteração 101
Pavel Poc, Rovana Plumb

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 seis meses 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 e ser coerente 
com as regras e os indicadores 
estabelecidos no anexo IV. As REORT 
levam a cabo um extenso processo de 
consulta que envolve pelo menos as 
organizações que representam todas as 
partes interessadas - e, quando adequado, 
as partes interessadas diretamente -, as 
entidades reguladoras nacionais e outras 
autoridades nacionais.

Or. en

Justificação

Por um lado, a elaboração desta metodologia exige mais de um mês devido aos processos 
decisórios internos da REORT para o gás e da REORT para a eletricidade (ver os estatutos 
respetivos), e, por outro, os custos incorridos pelos operadores de rede de transporte até à 
entrada em vigor deste regulamento não seriam elegíveis para reembolso através da fixação 
de tarifas pelas entidades reguladoras nacionais. Além disso, um mês não é suficiente para 
levar a cabo um processo de consulta extenso.

Alteração 102
Vladimir Urutchev



AM\897582PT.doc 55/77 PE486.154v01-00

PT

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 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 a preparação de cada plano 
decenal de desenvolvimento da rede 
elaborado pelas REORT para a 
eletricidade ou gás nos termos do artigo 
8.º do Regulamento n.º 714/2009 e do 
Regulamento n.º 715/2009, incluindo 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. A metodologia 
deve utilizar critérios relevantes para a 
análise de custo-benefício, em 
conformidade com os critérios do n.º 2 do 
artigo 4.º e do anexo IV.

Or. en

Alteração 103
Pavel Poc, Rovana Plumb

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A metodologia deve ser atualizada e 
melhorada regularmente seguindo o 
procedimento previsto nos n.os 1 a 5. A 
Agência, depois de consultar formalmente 

6. A metodologia deve ser atualizada e 
melhorada de dois em dois anos seguindo 
o procedimento previsto nos n.os 1 a 5.
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as organizações que representam todos os 
interessados e a Comissão, pode solicitar 
as referidas atualizações e melhorias com 
a justificação e os prazos devidos.

Or. en

Justificação

Este processo deve ser claro e pré-definido, também em termos de prazos, ou seja, não se 
pode basear num pedido ocasional.

Alteração 104
Pavel Poc, Rovana Plumb

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Agência deve notificar imediatamente 
à Comissão uma cópia de todas as 
decisões, acompanhada de todas as 
informações relevantes acerca de cada 
decisão. Essas informações podem ser 
apresentadas de forma agregada. A 
Comissão preserva a confidencialidade das 
informações comercialmente sensíveis.

7. A Agência deve notificar imediatamente 
à Comissão uma cópia de todas as decisões 
emitidas de acordo com o n.º 6, 
acompanhada de todas as informações 
relevantes acerca de cada decisão. Essas 
informações podem ser apresentadas de 
forma agregada. A Comissão preserva a 
confidencialidade das informações 
comercialmente sensíveis.

Or. en

Justificação

Clarifica quais são as decisões em causa.

Alteração 105
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os projetos de interesse comum 1. Os projetos de interesse comum 
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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].

pertencentes às categorias definidas nos 
pontos 1 e 2 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].

Or. en

Alteração 106
Yves Cochet, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) a análise de custo-benefício específica 
do projeto, prevista no artigo 13.º, n.º 4, 
alínea a), fornecer provas da existência de 
efeitos externos positivos significativos, 
tais como a segurança do 
aprovisionamento, a solidariedade ou a 
inovação; e

(a) a análise de custo-benefício específica 
do projeto, prevista no artigo 13.º, n.º 4, 
alínea a), fornecer provas da existência de 
efeitos externos positivos significativos, 
tais como benefícios ambientais e sociais, 
a segurança do aprovisionamento, a 
solidariedade ou a inovação; e

Or. en

Alteração 107
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os projetos que contribuam de forma 
efetiva para a eficiência energética e a 
integração da produção descentralizada 
de energias renováveis recebem pelo 
menos dois terços da assistência 
financeira disponível para projetos de 
infraestruturas energéticas.
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Or. en

Alteração 108
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 17 – alínea -a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(-a) informações sobre a lista atual de 
projetos prioritários, apresentação geral 
das etapas do processo de tomada de 
decisão, bem como datas e ordens do dia 
das reuniões dos grupos regionais, 
juntamente com a posterior publicação 
das atas e de quaisquer decisões tomadas.

Or. en

Alteração 109
Pavel Poc, Rovana Plumb

Proposta de regulamento
Artigo 17 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) informações de caráter geral, 
regularmente atualizadas, incluindo 
informações geográficas, em relação a cada 
projeto de interesse comum;

(a) informações de caráter geral, 
regularmente atualizadas, incluindo
informações geográficas necessárias, em 
relação a cada projeto de interesse comum;

Or. en

Alteração 110
Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 1 – ponto 3 – frase introdutória
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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 e integrar a produção a partir de 
fontes de energia renováveis. Interconexão 
dos sistemas elétricos insulares isolados 
ao continente de forma a oferecer os 
benefícios do mercado integrado de 
eletricidade, aumentar a penetração das 
fontes de energias renováveis (FER) e 
permitir a transferência de energia de 
FER para o continente.

Or. en

Alteração 111
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 4 – ponto 11

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;

Suprimido

Estados-Membros envolvidos: todos;

Or. en

Alteração 112
Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 4 – ponto 11
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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 grande 
capacidade de produção de energias 
renováveis e forte potencial de 
armazenamento;

Or. en

Alteração 113
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte 4 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Rede transfronteiriça de dióxido de 
carbono: desenvolvimento de 
infraestruturas de transporte de dióxido 
de carbono entre os Estados-Membros e 
com países terceiros vizinhos, tendo em 
vista a difusão da captura e do 
armazenamento de carbono.

Suprimido

Estados-Membros envolvidos: todos.

Or. en

Alteração 114
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Anexo II – parágrafo 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Dióxido de carbono: Suprimido
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(a) Condutas específicas, distintas da rede 
de condutas a montante, utilizadas para 
transportar dióxido de carbono de origem 
antropogénica proveniente de mais de 
uma fonte, isto é, instalações industriais 
(incluindo centrais elétricas) que 
produzem dióxido de carbono gasoso a 
partir da combustão ou de outras reações 
químicas envolvendo compostos que 
contêm carbono fóssil ou não fóssil, para 
fins de armazenamento geológico 
permanente nos termos da Diretiva 
2009/31/CE;
(b) Instalações de liquefação e 
armazenamento intermédio de dióxido de 
carbono tendo em vista o seu transporte 
posterior. Não estão incluídas as 
infraestruturas integradas numa 
formação geológica utilizada para o 
armazenamento geológico permanente de 
dióxido de carbono nos termos da Diretiva 
2009/31/CE e as correspondentes 
instalações de superfície e de injeção.
(c) Qualquer equipamento ou instalação 
essencial para o sistema em questão 
funcionar de modo adequado, seguro e 
eficiente, incluindo sistemas de proteção, 
monitorização e controlo.

Or. en

Alteração 115
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Anexo III – parte 1 – ponto 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(1) Para os projetos de eletricidade 
pertencentes às categorias definidas no 
ponto 1 do anexo II, cada Grupo deve ser 
composto por representantes dos 
Estados-Membros, das entidades 
reguladoras nacionais, dos operadores de 

(1) Para os projetos de eletricidade 
pertencentes às categorias definidas no 
ponto 1 do anexo II, cada Grupo deve ser 
composto por representantes dos 
Estados-Membros, das entidades 
reguladoras nacionais, dos operadores de 
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sistemas de transporte, por força da sua 
obrigação de cooperar a nível regional nos 
termos do artigo 6.º da Diretiva 
2009/72/CE e do artigo 12.º do 
Regulamento (CE) n.º 714/2009, e dos 
promotores de projetos visados por cada 
uma das prioridades relevantes designadas 
no anexo I, bem como da Comissão, da 
Agência e da REORT para a eletricidade.

sistemas de transporte, por força da sua 
obrigação de cooperar a nível regional nos 
termos do artigo 6.º da Diretiva 
2009/72/CE e do artigo 12.º do 
Regulamento (CE) n.º 714/2009, dos 
promotores de projetos e de outras partes 
interessadas, incluindo produtores, 
operadores de sistemas de distribuição, 
fornecedores e organizações ambientais e 
organizações que representem 
consumidores, visados por cada uma das 
prioridades relevantes designadas no anexo 
I, bem como da Comissão, da Agência e da 
REORT para a eletricidade.

Or. en

Alteração 116
Frieda Brepoels, Philippe De Backer, Bart Staes, Ivo Belet

Proposta de regulamento
Anexo III – parte 1 – ponto 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Para os projetos de eletricidade 
pertencentes às categorias definidas no 
ponto 1 do anexo II, cada Grupo deve ser 
composto por representantes dos 
Estados-Membros, das entidades 
reguladoras nacionais, dos operadores de 
sistemas de transporte, por força da sua 
obrigação de cooperar a nível regional nos 
termos do artigo 6.º da Diretiva 
2009/72/CE e do artigo 12.º do 
Regulamento (CE) n.º 714/2009, e dos 
promotores de projetos visados por cada 
uma das prioridades relevantes designadas 
no anexo I, bem como da Comissão, da 
Agência e da REORT para a eletricidade.

(1) Para os projetos de eletricidade 
pertencentes às categorias definidas no 
ponto 1 do anexo II, cada Grupo deve ser 
composto por representantes das 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros, das entidades 
reguladoras nacionais, dos operadores de 
sistemas de transporte, por força da sua 
obrigação de cooperar a nível regional nos 
termos do artigo 6.º da Diretiva 
2009/72/CE e do artigo 12.º do 
Regulamento (CE) n.º 714/2009, e dos 
promotores de projetos visados por cada 
uma das prioridades relevantes designadas 
no anexo I, bem como da Comissão, da 
Agência e da REORT para a eletricidade.

Or. en
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Alteração 117
Frieda Brepoels, Philippe De Backer, Bart Staes, Ivo Belet

Proposta de regulamento
Anexo III – parte 1 – ponto 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para os projetos de gás natural pertencentes 
às categorias definidas no ponto 2 do anexo 
II, cada Grupo deve ser composto por 
representantes dos Estados-Membros, das 
entidades reguladoras nacionais, dos 
operadores de sistemas de transporte, por 
força da sua obrigação de cooperar a nível 
regional nos termos do artigo 7.º da 
Diretiva 2009/73/CE e do artigo 12.º do 
Regulamento (CE) n.º 715/2009, e dos 
promotores de projetos visados por cada 
uma das prioridades relevantes designadas 
no anexo I, bem como da Comissão, da 
Agência e da REORT para o gás.

Para os projetos de gás natural pertencentes 
às categorias definidas no ponto 2 do anexo 
II, cada Grupo deve ser composto por 
representantes das autoridades 
competentes dos Estados-Membros, das 
entidades reguladoras nacionais, dos 
operadores de sistemas de transporte, por 
força da sua obrigação de cooperar a nível 
regional nos termos do artigo 7.º da 
Diretiva 2009/73/CE e do artigo 12.º do 
Regulamento (CE) n.º 715/2009, e dos 
promotores de projetos visados por cada 
uma das prioridades relevantes designadas 
no anexo I, bem como da Comissão, da 
Agência e da REORT para o gás.

Or. en

Alteração 118
Frieda Brepoels, Philippe De Backer, Bart Staes, Ivo Belet

Proposta de regulamento
Anexo III – parte 1 – ponto 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Para os projetos de transporte de petróleo e 
de dióxido de carbono pertencentes às 
categorias referidas no anexo II, n.os 3 e 4, 
cada Grupo deve ser constituído por 
representantes dos Estados-Membros, dos 
promotores de projetos visados por cada 
uma das prioridades relevantes designadas 
no anexo 1 e da Comissão.

Para os projetos de transporte de petróleo e 
de dióxido de carbono pertencentes às 
categorias referidas no anexo II, n.os 3 e 4, 
cada Grupo deve ser constituído por 
representantes das autoridades 
competentes dos Estados-Membros, dos 
promotores de projetos visados por cada 
uma das prioridades relevantes designadas 
no anexo 1 e da Comissão.

Or. en
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Alteração 119
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Anexo III – parte 1 – ponto 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para os projetos de transporte de petróleo e 
de dióxido de carbono pertencentes às 
categorias referidas no anexo II, n.os 3 e 4, 
cada Grupo deve ser constituído por 
representantes dos Estados-Membros, dos 
promotores de projetos visados por cada 
uma das prioridades relevantes designadas 
no anexo 1 e da Comissão.

Para os projetos de transporte de petróleo 
pertencentes às categorias referidas no 
anexo II, n.os 3 e 4, cada Grupo deve ser 
constituído por representantes dos Estados-
Membros, dos promotores de projetos 
visados por cada uma das prioridades 
relevantes designadas no anexo 1 e da 
Comissão.

Or. en

Alteração 120
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Anexo III – parte 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Cada grupo deve convidar, consoante o 
necessário tendo em vista a aplicação da 
prioridade relevante designada no anexo I, 
representantes das administrações 
nacionais, das entidades reguladoras, dos 
promotores de projetos e dos operadores de 
sistemas de transporte dos países 
candidatos e potenciais candidatos à adesão 
à UE, dos países membros do Espaço 
Económico Europeu e da Associação 
Europeia de Comércio Livre, 
representantes das instituições e dos 
organismos da Comunidade da Energia, 
dos países abrangidos pela Política 
Europeia de Vizinhança e dos países com 
os quais a União tenha estabelecido uma 
colaboração específica no domínio da 

(3) Cada grupo deve convidar, consoante o 
necessário tendo em vista a aplicação da 
prioridade relevante designada no anexo I, 
representantes das administrações 
nacionais, das entidades reguladoras, dos 
promotores de projetos, de organizações 
de proteção do ambiente e dos operadores 
de sistemas de transporte dos países 
candidatos e potenciais candidatos à adesão 
à UE, dos países membros do Espaço 
Económico Europeu e da Associação 
Europeia de Comércio Livre, 
representantes das instituições e dos 
organismos da Comunidade da Energia, 
dos países abrangidos pela Política 
Europeia de Vizinhança e dos países com 
os quais a União tenha estabelecido uma 
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energia. colaboração específica no domínio da 
energia.

Or. en

Alteração 121
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Anexo III – parte 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Cada grupo deve convidar, consoante o 
necessário tendo em vista a aplicação da 
prioridade relevante designada no anexo I, 
representantes das administrações 
nacionais, das entidades reguladoras, dos 
promotores de projetos e dos operadores de 
sistemas de transporte dos países 
candidatos e potenciais candidatos à adesão 
à UE, dos países membros do Espaço 
Económico Europeu e da Associação 
Europeia de Comércio Livre, 
representantes das instituições e dos 
organismos da Comunidade da Energia, 
dos países abrangidos pela Política 
Europeia de Vizinhança e dos países com 
os quais a União tenha estabelecido uma 
colaboração específica no domínio da 
energia.

(3) Cada grupo deve convidar, consoante o 
necessário tendo em vista a aplicação da 
prioridade relevante designada no anexo I, 
representantes das administrações 
nacionais, das entidades reguladoras, dos 
promotores de projetos, de organizações 
de proteção do ambiente e dos operadores 
de sistemas de transporte dos países 
candidatos e potenciais candidatos à adesão 
à UE, dos países membros do Espaço 
Económico Europeu e da Associação 
Europeia de Comércio Livre, 
representantes das instituições e dos 
organismos da Comunidade da Energia, 
dos países abrangidos pela Política 
Europeia de Vizinhança e dos países com 
os quais a União tenha estabelecido uma 
colaboração específica no domínio da 
energia.

Or. en

Alteração 122
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Anexo III – parte 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Cada Grupo deve consultar as (4) Cada Grupo deve consultar as 
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organizações representativas das partes 
interessadas, incluindo produtores, 
operadores de sistemas de distribuição, 
fornecedores, consumidores e, para as 
funções definidas no artigo 5.º, n.º 2, as
organizações de proteção do ambiente. O 
Grupo pode organizar audições ou 
consultas, sempre que necessário para o 
desempenho das suas funções.

organizações representativas das partes 
interessadas, incluindo produtores, 
operadores de sistemas de distribuição, 
fornecedores, consumidores e organizações 
de proteção do ambiente. O Grupo deve 
organizar audições ou consultas, sempre 
que necessário para o desempenho das suas 
funções. O Grupo deve informar o público 
regularmente e de forma exaustiva sobre 
a situação e o resultado das suas 
deliberações e organizar uma audição ou 
consulta antes da apresentação da 
proposta de lista referida no n.º 4 do 
artigo 3.º.

Or. en

Alteração 123
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Anexo III – parte 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Cada Grupo deve consultar as 
organizações representativas das partes 
interessadas, incluindo produtores, 
operadores de sistemas de distribuição, 
fornecedores, consumidores e, para as 
funções definidas no artigo 5.º, n.º 2, as 
organizações de proteção do ambiente. O 
Grupo pode organizar audições ou 
consultas, sempre que necessário para o 
desempenho das suas funções.

(4) Cada Grupo deve consultar as 
organizações representativas das partes 
interessadas, incluindo produtores, 
operadores de sistemas de distribuição, 
fornecedores e consumidores. O Grupo 
pode organizar audições ou consultas, 
sempre que necessário para o desempenho 
das suas funções.

Or. en

Alteração 124
Vladimir Urutchev

Proposta de regulamento
Anexo III – parte 2 – ponto 3
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Texto da Comissão Alteração

(3) Os projetos de transporte e 
armazenamento de eletricidade propostos
pertencentes às categorias definidas no 
ponto 1, alíneas a) a d), do anexo II devem 
figurar no último plano decenal de 
desenvolvimento da rede de eletricidade 
disponível, elaborado pela REORT para a 
eletricidade nos termos do artigo 8.º do 
Regulamento (CE) n.º 714/2009.

(3) Em relação a todos os projetos de 
interesse comum incluídos na lista à 
escala da União após 1 de agosto de 2013, 
os projetos de transporte e armazenamento 
de eletricidade pertencentes às categorias 
definidas no ponto 1, alíneas a) a d), do 
anexo II devem figurar no último plano 
decenal de desenvolvimento da rede de 
eletricidade disponível, elaborado pela 
REORT para a eletricidade nos termos do 
artigo 8.º do Regulamento (CE) 
n.º 714/2009.

Or. en

Alteração 125
Vladimir Urutchev

Proposta de regulamento
Anexo III – parte 2 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Em relação a todas as listas de projetos 
de interesse comum à escala da União 
adotadas após 1 de agosto de 2013, os 
projetos de transporte e armazenamento de 
gás natural propostos pertencentes às 
categorias definidas no ponto 2 do anexo II 
devem figurar no último plano decenal de 
desenvolvimento da rede de gás natural 
disponível, elaborado pela REORT para o 
gás nos termos do artigo 8.º do 
Regulamento (CE) n.º 715/2009.

(4) Em relação a todos os projetos de 
interesse comum incluídos na lista à escala 
da União após 1 de agosto de 2013, os 
projetos de transporte e armazenamento de 
gás natural pertencentes às categorias 
definidas no ponto 2 do anexo II devem 
figurar no último plano decenal de 
desenvolvimento da rede de gás natural 
disponível, elaborado pela REORT para o 
gás nos termos do artigo 8.º do 
Regulamento (CE) n.º 715/2009.

Or. en

Alteração 126
Sabine Wils
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Proposta de regulamento
Anexo III – parte 2 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Os projetos de transporte de dióxido de 
carbono propostos pertencentes à 
categoria definida no ponto 4 do anexo II 
são apresentados como parte de um plano, 
elaborado por mais de dois Estados-
Membros, de desenvolvimento de uma 
infraestrutura transfronteiriça de 
transporte e armazenamento de dióxido de 
carbono, a apresentar à Comissão pelos 
Estados-Membros envolvidos ou pelas 
entidades por estes designadas.

Suprimido

Or. en

Alteração 127
Theodoros Skylakakis

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 250 MW de capacidade e de 250 
gigawatt-horas/ano, no mínimo;

Or. en

Alteração 128
Yves Cochet, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Anexo IV – ponto 2 – alínea c-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(c-A) A sustentabilidade deve ser medida 
avaliando o impacto ambiental das 
infraestruturas da rede de eletricidade.

Or. en

Alteração 129
Yves Cochet, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Anexo IV – ponto 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) A sustentabilidade deve ser medida 
como a contribuição de um projeto para 
reduzir as emissões, apoiar a produção 
auxiliar de eletricidade a partir de fontes de 
energia renováveis ou da produção 
regenerativa de gás e o transporte de
biogás, tendo em conta as alterações 
previstas das condições climáticas.

(d) A sustentabilidade deve ser medida 
avaliando o impacto ambiental das 
infraestruturas e como a contribuição de 
um projeto para reduzir as emissões, apoiar 
a produção auxiliar de eletricidade a partir 
de fontes de energia renováveis ou da 
produção regenerativa de gás e o transporte 
de biogás, tendo em conta as alterações 
previstas das condições climáticas.

Or. en

Alteração 130
Yves Cochet, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Anexo IV – ponto 5 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) A sustentabilidade deve ser medida 
com base no desempenho ambiental e 
eficiência do transporte e no impacto 
ambiental das infraestruturas.

Or. en
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Alteração 131
Yves Cochet, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Anexo V – ponto 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(1) A metodologia deve ser baseada num 
conjunto de dados comum que represente 
os sistemas de eletricidade e de gás da 
União nos anos n+5, n+10, n+15 e n+20, 
sendo n o ano em que a análise é realizada. 
Este conjunto deve incluir, pelo menos:

(1) A metodologia deve ser baseada num 
conjunto de dados comum que represente 
os sistemas de eletricidade e de gás da 
União nos anos n+5, n+10, n+15, n+20, 
n+30 e n+40, sendo n o ano em que a 
análise é realizada. Este conjunto deve 
incluir, pelo menos:

Or. en

Alteração 132
Theodoros Skylakakis

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 

(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 
equipamentos de captura de dióxido de 
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investimento final e que devem ser 
adjudicados até ao fim do ano n+5;

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;

Or. en

Alteração 133
Theodoros Skylakakis

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), o potencial de armazenamento e 
os projetos de 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;

Or. en

Alteração 134
Pavel Poc, Rovana Plumb

Proposta de regulamento
Anexo V – parte 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) No setor do gás: cenários da procura, 
importações, preços dos combustíveis 
(incluindo carvão, gás natural e petróleo), 
preços do dióxido de carbono, a 
composição da rede de transporte e sua 
evolução, tendo em conta todos os projetos 
novos que já foram objeto de uma decisão 
final de investimento e que devem ser 
adjudicados até ao fim do ano n+5;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Justificação

Clarificação do texto.

Alteração 135
Yves Cochet, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Anexo V – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O conjunto de dados deve refletir a 
legislação da União e as legislações 
nacionais em vigor à data da análise. Os 
conjuntos de dados utilizados para a 
eletricidade e para o gás, respetivamente, 
devem ser compatíveis, nomeadamente 
com as hipóteses relativas aos preços e 
volumes em cada mercado. O conjunto de 
dados deve ser elaborado após uma 
consulta formal aos Estados-Membros e às 
organizações representativas de todas as 
partes interessadas. A Comissão e a 
Agência devem assegurar o acesso aos 
dados comerciais de terceiros que sejam 
necessários, quando aplicável.

(2) O conjunto de dados deve refletir a 
legislação da União e as legislações 
nacionais em vigor à data da análise. Os 
conjuntos de dados utilizados para a 
eletricidade e para o gás, respetivamente, 
devem ser compatíveis, nomeadamente 
com as hipóteses relativas aos preços e 
volumes em cada mercado. O conjunto de 
dados deve ser elaborado após uma 
consulta formal aos Estados-Membros e às 
organizações representativas de todas as 
partes interessadas, incluindo 
representantes do mundo académico e 
organizações ambientais, e tornado 
público. A Comissão e a Agência devem 
assegurar o acesso aos dados comerciais de 
terceiros que sejam necessários, quando 
aplicável.
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Or. en

Alteração 136
Yves Cochet, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Anexo V – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A análise de custo-benefício deve 
tomar em consideração, pelo menos, os 
custos seguintes: despesas de capital, 
custos de manutenção e de funcionamento 
ao longo do ciclo de vida técnico do 
projeto e custos de desmantelamento e de 
gestão dos resíduos, quando aplicável. A
metodologia deve fornecer orientações 
sobre as taxas de atualização a utilizar nos 
cálculos.

(5) A análise de custo-benefício deve 
tomar em consideração, pelo menos, os 
custos seguintes: despesas de capital, 
custos de manutenção e de funcionamento 
ao longo do ciclo de vida técnico do 
projeto e custos de desmantelamento e de 
gestão dos resíduos, bem como outros 
efeitos externos ambientais. A 
metodologia deve fornecer orientações 
sobre as taxas de atualização a utilizar nos 
cálculos.

Or. en

Alteração 137
Rovana Plumb

Proposta de regulamento
Anexo V – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A análise de custo-benefício deve 
tomar em consideração, pelo menos, os 
custos seguintes: despesas de capital, 
custos de manutenção e de funcionamento 
ao longo do ciclo de vida técnico do 
projeto e custos de desmantelamento e de 
gestão dos resíduos, quando aplicável. A 
metodologia deve fornecer orientações 
sobre as taxas de atualização a utilizar nos 
cálculos.

(5) A análise de custo-benefício, baseada 
no nos custos ao longo do ciclo de vida 
técnico do projeto, deve tomar em 
consideração, pelo menos, os custos 
seguintes: despesas de capital, custos de 
manutenção e de funcionamento custos 
ambientais de construção, de exploração e
de desmantelamento dos projetos de 
infraestruturas energéticas e de gestão dos 
resíduos, quando aplicável. A metodologia 
deve fornecer orientações sobre as taxas de 
atualização a utilizar nos cálculos.
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Or. ro

Alteração 138
Yves Cochet, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Anexo V – ponto 6 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Os custos futuros dos novos 
investimento na produção e no transporte 
ao longo do ciclo de vida técnico do 
projeto;

(c) Os custos futuros dos novos 
investimentos na produção e no transporte 
ao longo do ciclo de vida técnico do 
projeto baseando as hipóteses sobre os 
custos futuros na concretização dos 
objetivos da União e no percurso de 
descarbonização do seu sistema 
energético;

Or. en

Alteração 139
Yves Cochet, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Anexo V – ponto 6 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Perdas ou ganhos líquidos dos 
serviços ligados a ecossistemas. 

Or. en

Alteração 140
Pavel Poc, Rovana Plumb

Proposta de regulamento
Anexo V – ponto 7 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Resiliência do sistema, nomeadamente 
às catástrofes e às alterações climáticas, e 
segurança do sistema, nomeadamente das 
infraestruturas críticas europeias na aceção 
da Diretiva 2008/114/CE;

(b) Resiliência do sistema, nomeadamente 
segurança do aprovisionamento,
resiliência face às catástrofes e às 
alterações climáticas, e segurança do 
sistema, nomeadamente das infraestruturas 
críticas europeias na aceção da Diretiva
2008/114/CE;

Or. en

Justificação

A segurança do aprovisionamento é uma das questões mais importantes neste contexto.

Alteração 141
Yves Cochet, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Anexo V – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Os operadores de sistemas de 
transporte e de distribuição devem trocar as 
informações necessárias para a elaboração 
da metodologia, incluindo os modelos de 
rede e de mercado relevantes. Qualquer 
operador de sistemas de transporte ou de 
distribuição que recolha informações em 
nome de outros operadores de sistemas de 
transporte ou distribuição deve transmitir 
aos operadores participantes os resultados 
dessa recolha de dados. Quanto ao modelo 
comum do mercado e da rede de 
eletricidade e de gás mencionado no artigo 
12.º, n.º 8, o conjunto de dados referido no 
ponto 1 deve abranger os anos n+10, n+20 
e n+30 e o modelo deve permitir uma 
avaliação completa dos impactos 
económicos, sociais e ambientais, 
incluindo, nomeadamente, custos externos 
como os relacionados com as emissões de 
gases com efeito de estufa e de poluentes 

(12) Os operadores de sistemas de 
transporte e de distribuição devem trocar as 
informações necessárias para a elaboração 
da metodologia, incluindo os modelos de 
rede e de mercado relevantes. Qualquer 
operador de sistemas de transporte ou de 
distribuição que recolha informações em 
nome de outros operadores de sistemas de 
transporte ou distribuição deve transmitir 
aos operadores participantes os resultados 
dessa recolha de dados. Quanto ao modelo 
comum do mercado e da rede de 
eletricidade e de gás mencionado no artigo 
12.º, n.º 8, o conjunto de dados referido no 
ponto 1 deve abranger os anos n+10, n+20,
n+30 e n+40 e o modelo deve incluir uma 
avaliação completa dos impactos 
económicos, sociais e ambientais, 
incluindo, nomeadamente, custos externos 
como os relacionados com perdas ou 
ganhos líquidos dos serviços ligados aos 
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atmosféricos convencionais ou com a 
segurança do aprovisionamento.

ecossistemas, as emissões de gases com 
efeito de estufa e de poluentes atmosféricos 
convencionais ou com a segurança do 
aprovisionamento.

Or. en

Alteração 142
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 2 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) As partes interessadas afetadas por um 
projeto de interesse comum, incluindo as 
autoridades competentes, os proprietários 
de terras e os cidadãos que vivem nas 
proximidades do projeto, a população e as 
suas associações, organizações ou grupos,
devem ser amplamente informados e 
consultados numa fase inicial e de forma 
aberta e transparente. Quando relevante, a 
autoridade competente deve apoiar 
ativamente as atividades desenvolvidas 
pelo promotor do projeto.

(a) As partes interessadas afetadas por um 
projeto de interesse comum, incluindo as 
autoridades competentes, os proprietários 
de terras e os cidadãos que vivem nas 
proximidades do projeto, bem como todo o 
outro público interessado, na aceção da 
Diretiva 2011/92/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de 
dezembro de 2011, relativa à avaliação 
dos efeitos de determinados projetos 
públicos e privados no ambiente, devem 
ser amplamente informados e consultados 
numa fase inicial e de forma aberta e 
transparente. Quando relevante, a 
autoridade competente deve apoiar 
ativamente as atividades desenvolvidas 
pelo promotor do projeto.

Or. lt

Alteração 143
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) As autoridades competentes devem (b) As autoridades competentes devem 
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assegurar a concentração dos 
procedimentos de consulta pública 
relativos aos projetos de interesse comum, 
sempre que possível. Cada consulta 
pública deve abranger todas as matérias 
relevantes para a fase do procedimento em 
causa, não devendo uma matéria relevante 
para essa fase ser abordada em mais de 
uma consulta pública. As matérias 
abordadas por uma consulta pública devem 
ser claramente indicadas na respetiva 
notificação.

assegurar a concentração dos 
procedimentos de consulta pública 
relativos aos projetos de interesse comum, 
sempre que seja possível. Cada consulta 
pública deve abranger todas as matérias 
relevantes para a fase do procedimento em 
causa, não devendo uma matéria relevante 
para essa fase ser abordada em mais de 
uma consulta pública. As matérias 
abordadas por uma consulta pública devem 
ser claramente indicadas na respetiva 
notificação.

Or. it


