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BREVE JUSTIFICAÇÃO

A relatora felicita a Comissão pela apresentação de orientações ponderadas sobre o 
desenvolvimento de infraestruturas energéticas transeuropeias e considera esta proposta uma 
etapa essencial para um maior reforço da União Europeia. A presente proposta estabelece 
regras para o desenvolvimento atempado e a interoperabilidade das redes transeuropeias de 
energia, a fim de atingir os objetivos da política energética consignados no Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, bem como de assegurar o funcionamento do mercado 
interno da energia, de garantir a segurança do aprovisionamento da União e de promover a 
eficiência energética, o desenvolvimento de formas novas e renováveis de energia e ainda a 
combinação das redes de energia. A relatora considera que, para o Parlamento Europeu, esta 
é, sobretudo, uma importante questão de segurança.

Atualmente, vários Estados-Membros da UE estão ainda dependentes de um único fornecedor 
de energia, desrespeitando assim os princípios da boa governação. Esta situação aumenta em 
grande escala os riscos de um incidente, caso, por exemplo, o fornecedor enfrente 
dificuldades técnicas. Esta situação não é sustentável, pelo que a relatora saúda igualmente a 
Comunicação da Comissão intitulada "Um orçamento para a Europa 2020", sobre o próximo 
quadro financeiro plurianual (2014 - 2020), que propõe, entre outros aspetos, a criação de um 
mecanismo para interligar a Europa de modo a promover as prioridades ao nível das 
infraestruturas de energia e de transporte, bem como das infraestruturas digitais, através de 
um fundo único de 40 mil milhões de euros, dos quais 9.1 mil milhões são destinados à 
energia.

Na sua proposta, a Comissão sugere a criação de um número limitado de projetos prioritários, 
que devem abranger as redes de eletricidade e de gás, bem como as infraestruturas de 
transporte de petróleo e de dióxido de carbono. No total, a Comissão identificou 12 áreas e 
projetos de infraestruturas prioritários relacionados com a energia.

A relatora gostaria de salientar que a proposta não se limita aos recursos não renováveis. Com 
este regulamento, a União será capaz de alcançar os seus objetivos em matéria de clima e 
energia, ou seja, reduzir em 20% a emissão de gases com efeito de estufa até 2020 e aumentar 
em 20% a eficiência energética e o consumo de energia renovável enquanto consumo 
energético final. A relatora congratula-se com o compromisso veiculado na proposta de 
estabelecer uma política energética sustentável e ecológica, questão que considera muito 
importante e que a preocupa; porém, entende que a proposta da Comissão é equilibrada. Neste 
sentido, sublinha que os projetos nocivos para o ambiente não devem ser apoiados. Um dos 
critérios de avaliação para os projetos de interesse comum é o nível de sustentabilidade dos 
mesmos.  Este critério deve ser medido avaliando a redução das emissões de gases com efeito 
de estufa e o impacto ambiental da infraestrutura de rede elétrica. A relatora considera que a 
Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores não deve concentrar-se no seu 
parecer sobre as questões ambientais, uma vez que a comissão competente quanto a esta 
matéria, a Comissão ENVI, está a elaborar o seu próprio parecer.

A relatora considera ainda que a execução destes projetos é fundamental para a realização dos 
objetivos da política energética consagrados no Tratado da União Europeia. No entanto, 
considera também que esta execução não deve levar ao aumento dos preços da energia. Os 
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cidadãos europeus necessitam de um aprovisionamento energético seguro, mas que não afete 
substancialmente o custo da energia. A relatora lamenta que não exista um estudo 
aprofundado sobre os efeitos da execução daqueles projetos nos preços da energia. Porém, ao 
analisar a necessidade de tais projetos e o seu efeito positivo ao nível da competitividade, será 
de prever uma diminuição dos preços da energia.

Por norma, as áreas e os projetos prioritários que abranjam as redes de eletricidade e de gás, 
bem como as infraestruturas de transporte de petróleo e de dióxido de carbono, requerem um 
montante estimado de 200 mil milhões de euros.  A Comissão está convicta de que a maioria 
destes projetos será financiada por investidores privados, uma vez que são financeiramente 
rentáveis. Contudo, vários projetos são destinados a Estados-Membros mais pequenos. Nestes 
casos, os investidores privados podem não estar interessados na sua execução, já que o 
período de reembolso é demasiado longo.  Por este motivo, a Comissão reservou 9.1 mil 
milhões de euros para o financiamento de projetos que não são apelativos para os investidores 
privados, mas que são muito importantes para a segurança da União Europeia.

Em suma, a relatora saúda a proposta de regulamento e espera que a mesma seja colocada em 
prática dentro do calendário proposto. A relatora solicita aos restantes membros do 
Parlamento, à Comissão e ao Conselho que ajam responsavelmente, não fazendo do processo 
de aprovação deste regulamento uma questão política, o que poderia ameaçar a segurança da 
União.

As alterações propostas infra visam sublinhar a importância do desenvolvimento de 
infraestruturas energéticas para o mercado único, em geral, e para as empresas e os 
consumidores europeus, em particular. Duas dessas alterações abordam aspetos 
comunicacionais, nomeadamente as línguas em que a plataforma de transparência a criar pela 
Comissão deverá estar disponível, bem como a publicação de informações relevantes por 
parte dos promotores dos projetos.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores insta a Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Num mercado interno da energia cada 
vez mais integrado, são necessárias regras 
claras e transparentes de imputação dos 
custos transfronteiras para acelerar o 
investimento em infraestruturas 
transfronteiras. O Conselho Europeu de 4 

(27) Num mercado interno da energia cada 
vez mais integrado, são necessárias regras 
claras e transparentes de imputação dos 
custos transfronteiras para acelerar o 
investimento em infraestruturas 
transfronteiras em benefício das empresas 
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de fevereiro de 2011 recordou a 
importância de promover um quadro 
regulamentar que atraia o investimento nas 
redes, com tarifas fixadas em níveis 
compatíveis com as necessidades de 
financiamento e em que haja uma
repartição adequada dos custos de 
investimento transfronteiras, aumentando a 
concorrência e a competitividade, 
nomeadamente da indústria europeia, e 
tendo em conta o impacto nos 
consumidores.

e dos consumidores da União. O Conselho 
Europeu de 4 de fevereiro de 2011 
recordou a importância de promover um 
quadro regulamentar que atraia o 
investimento nas redes, com tarifas fixadas 
em níveis compatíveis com as necessidades 
de financiamento e em que haja uma 
repartição adequada dos custos de 
investimento transfronteiras, aumentando a 
concorrência e a competitividade, 
nomeadamente da indústria europeia, e 
tendo em conta o impacto nos 
consumidores.

Or. en

Justificação
Ver alteração correspondente ao Artigo 16.º, alínea (c).

Alteração 2

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) O projeto ter viabilidade económica, 
social e ambiental, particularmente no que 
respeita ao funcionamento do mercado 
interno; e 

Or. en

Justificação
A importância de um aprovisionamento energético de qualidade para o funcionamento do 
mercado interno e das economias europeias deve ser salientada. 

Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea (c) – travessão 5

Texto da Comissão Alteração

– funcionamento do mercado e serviços de 
apoio ao cliente;

– funcionamento do mercado e serviços de 
apoio ao cliente, especialmente no que 
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respeita ao consumidor comum;

Or. en

Justificação
Os critérios aplicáveis aos projetos de redes de eletricidade inteligentes devem tomar 
particularmente em consideração os utilizadores finais.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. Ao classificar os projetos que 
contribuem para a aplicação da mesma 
prioridade, deve também ser tomada 
devidamente em conta a urgência de cada 
projeto proposto, a fim de realizar os 
objetivos de política energética em matéria 
de integração do mercado e concorrência, 
sustentabilidade e segurança do 
aprovisionamento, 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 e a situação dos
utilizadores afetados pelo projeto, 
especialmente do consumidor comum, o 
consumo anual de energia e a quota de 
energia produzida a partir de fontes 
renováveis na área abrangida por esses 
utilizadores.

Or. en

Justificação
Os projetos de redes de eletricidade inteligentes devem tomar particularmente em 
consideração os utilizadores finais, ou seja, o consumidor comum.
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Alteração 5

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, a 
que o público tenha acesso fácil e gratuito.

Or. en

Justificação
O termo "livre acesso" pode ser mal interpretado devido à sua utilização no âmbito dos 
direitos de autor. 

Alteração 6

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

Texto da Comissão Alteração

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

Na decisão de imputação dos custos 
transfronteiras, devem tomar-se em 
consideração os custos e benefícios 
económicos, sociais e ambientais do(s) 
projeto(s) nos Estados-Membros 
envolvidos, particularmente no que diz 
respeito ao funcionamento do mercado 
interno, e a eventual necessidade de apoio 
financeiro.

Or. en

Justificação
A importância de um aprovisionamento energético de qualidade para o funcionamento do 
mercado interno e das economias europeias deve ser salientada. 
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Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 16 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) relativamente aos setores da eletricidade 
e do gás, da evolução do nível de 
interligação entre Estados-Membros, a 
evolução correspondente dos preços da 
energia, bem como o número de falhas 
sistémicas da rede, as suas causas e os 
custos económicos associados;

c) relativamente aos setores da eletricidade 
e do gás, da evolução do nível de 
interligação entre Estados-Membros, a 
evolução correspondente dos preços da 
energia para as empresas e os 
consumidores da União, bem como o 
número de falhas sistémicas da rede, as 
suas causas e os custos económicos 
associados;

Or. en

Justificação
Ver alteração correspondente ao Considerando 27.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 17 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A Comissão cria uma plataforma de 
transparência das infraestruturas facilmente 
acessível ao público em geral. Esta 
plataforma contém as seguintes 
informações:

A Comissão cria uma plataforma de 
transparência das infraestruturas facilmente 
acessível ao público em geral e disponível 
em todas as línguas oficiais da União. 
Esta plataforma contém as seguintes 
informações:

Or. en

Alteração 9

Proposta de regulamento
 Anexo V – ponto 6 – alínea (a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Concorrência em termos de poder de (a) Concorrência em termos de poder de 
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mercado dos diversos operadores e 
convergência de preços entre os diversos 
Estados-Membros;

mercado dos diversos operadores e 
convergência de preços, sobretudo dos que 
afetam o consumidor comum, entre os 
diversos Estados-Membros;

Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento
 Anexo V – ponto 7 – alínea (a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Concorrência em termos de poder de 
mercado dos diversos operadores e 
convergência de preços entre os diversos 
Estados-Membros;

(a) Concorrência em termos de poder de 
mercado dos diversos operadores e 
convergência de preços, sobretudo dos que 
afetam o consumidor comum, entre os 
diversos Estados-Membros;

Or. en

Alteração 11

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 

(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 
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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 
atmosféricos convencionais ou com a 
segurança do aprovisionamento.

e n+30 e o modelo deve permitir uma 
avaliação completa dos impactos 
económicos, sociais e ambientais, 
nomeadamente no que respeita ao 
funcionamento do mercado interno,
incluindo custos externos como os 
relacionados com as emissões de gases 
com efeito de estufa e de poluentes 
atmosféricos convencionais ou com a 
segurança do aprovisionamento.

Or. en

Justificação
A importância de um aprovisionamento energético de qualidade para o funcionamento do 
mercado interno e das economias europeias deve ser salientada. 


