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Alteração 474
Evžen Tošenovský

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:

Suprimido

Or. en

Alteração 475
Marita Ulvskog

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 tem duas fases:

Or. en

Alteração 476
Jolanta Emilia Hibner

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 tem duas fases:

Or. en
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Alteração 477
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

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 tem duas fases:

Or. en

Alteração 478
Francisco Sosa Wagner

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 tem duas fases e não deve ser 
superior a dois anos:

Or. en

Alteração 479
Evžen Tošenovský

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

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.

Suprimido

Para estabelecer o início do processo de 
concessão de autorizações, o ou os 
promotores do projeto notificam o projeto 
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por escrito à autoridade competente do ou 
dos Estados-Membros envolvidos e 
incluem uma descrição razoavelmente 
detalhada do projeto. O mais tardar duas 
semanas após a receção da notificação, as 
autoridades competente aceita, ou se 
considerar que o projeto não está 
suficientemente amadurecido para entrar 
no processo de concessão de autorizações, 
recusa essa notificação por escrito. Em 
caso de recusa, a autoridade competente 
deve justificar a sua decisão. A data de 
assinatura da aceitação da notificação 
pela autoridade competente assinala o 
início do processo de concessão de 
autorizações. Caso estejam dois ou mais 
Estados-Membros envolvidos, a aceitação 
da notificação pela última autoridade 
competente em causa assinala a data de 
início do processo de concessão de 
autorizações.

Or. en

Alteração 480
Jolanta Emilia Hibner

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

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 de notificação, 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 seis meses.

Or. en

Alteração 481
Francisco Sosa Wagner
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Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea a) – parte introdutória

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, não 
deve ser superior a 18 meses.

Or. es

Justificação

É possível, no prazo de 18 meses, proceder à promoção dos estudos de impacto ambiental, à 
divulgação do projeto e à elaboração dos relatórios necessários. A correção técnica é 
indispensável.

Alteração 482
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

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

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, não 
deve ser superior a dois anos.

Or. en

Alteração 483
Jolanta Emilia Hibner

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

Texto da Comissão Alteração

Para estabelecer o início do processo de Para estabelecer o início do processo de 
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concessão de autorizações, o ou os 
promotores do projeto notificam o projeto 
por escrito à autoridade competente do ou 
dos Estados-Membros envolvidos e 
incluem uma descrição razoavelmente 
detalhada do projeto. O mais tardar duas 
semanas após a receção da notificação, a 
autoridade competente aceita, ou se 
considerar que o projeto não está 
suficientemente amadurecido para entrar 
no processo de concessão de autorizações, 
recusa essa notificação por escrito. Em 
caso de recusa, a autoridade competente 
deve justificar a sua decisão. A data de 
assinatura da aceitação da notificação pela 
autoridade competente assinala o início do 
processo de concessão de autorizações. 
Caso estejam dois ou mais 
Estados-Membros envolvidos, a aceitação 
da notificação pela última autoridade 
competente em causa assinala a data de 
início do processo de concessão de 
autorizações.

concessão de autorizações, o ou os 
promotores do projeto notificam o projeto 
por escrito à autoridade competente do ou 
dos Estados-Membros envolvidos e 
incluem uma descrição razoavelmente 
detalhada do projeto. O mais tardar duas 
semanas após a receção da notificação, a 
autoridade competente aceita, ou 
especifica ao candidato toda a informação 
adicional, incluindo pormenores da 
natureza, fonte e características da 
informação solicitada. A data de 
assinatura da aceitação da notificação pela 
autoridade competente assinala o início do 
processo de concessão de autorizações. 
Caso estejam dois ou mais 
Estados-Membros envolvidos, a aceitação 
da notificação pela última autoridade 
competente em causa assinala a data de 
início do processo de concessão de 
autorizações.

Or. en

Alteração 484
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

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

Texto da Comissão Alteração

Para estabelecer o início do processo de 
concessão de autorizações, o ou os 
promotores do projeto notificam o projeto 
por escrito à autoridade competente do ou 
dos Estados-Membros envolvidos e 
incluem uma descrição razoavelmente 
detalhada do projeto. O mais tardar duas 
semanas após a receção da notificação, a 
autoridade competente aceita, ou se 
considerar que o projeto não está 
suficientemente amadurecido para entrar 
no processo de concessão de autorizações, 

Para estabelecer o início do processo de 
concessão de autorizações, o ou os 
promotores do projeto notificam o projeto 
por escrito à autoridade competente do ou 
dos Estados-Membros envolvidos e 
incluem uma descrição razoavelmente 
detalhada do projeto. O mais tardar duas 
semanas após a receção da notificação, a 
autoridade competente aceita, ou 
especifica ao candidato toda a informação 
adicional, incluindo pormenores de 
natureza, fonte e características da 
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recusa essa notificação por escrito. Em 
caso de recusa, a autoridade competente 
deve justificar a sua decisão. A data de 
assinatura da aceitação da notificação pela 
autoridade competente assinala o início do 
processo de concessão de autorizações. 
Caso estejam dois ou mais 
Estados-Membros envolvidos, a aceitação 
da notificação pela última autoridade 
competente em causa assinala a data de 
início do processo de concessão de 
autorizações.

informação solicitada. A data de 
assinatura da aceitação da notificação pela 
autoridade competente assinala o início do 
processo de concessão de autorizações. 
Caso estejam dois ou mais 
Estados-Membros envolvidos, a aceitação 
da notificação pela última autoridade 
competente em causa assinala a data de 
início do processo de concessão de 
autorizações.

Or. en

Alteração 485
Jolanta Emilia Hibner

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 considerarem 
adequado.

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. Em situações em que se justifique, a 
autoridade competente poderá alargar 
este período, não excedendo, no entanto, 
os 2 anos. Os Estados-Membros podem 
antecipar o fim deste prazo, se o 
considerarem adequado.

Or. en

Alteração 486
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

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

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. Em situações em que se justifique, a 
autoridade competente poderá alargar 
este período, não excedendo, no entanto, 
os 2 anos. Os Estados-Membros podem 
antecipar o fim deste prazo, se o 
considerarem adequado.

Or. en

Alteração 487
Francisco Sosa Wagner

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 
considerarem adequado.

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 seis 
meses. Os Estados-Membros podem 
antecipar o fim deste prazo, se o 
considerarem adequado.

Or. es

Justificação

É possível uma vez que os procedimentos de informação pública e instrução já foram 
realizados.
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Alteração 488
Evžen Tošenovský

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 
considerarem adequado.

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 três 
anos. Os Estados-Membros podem 
antecipar o fim deste prazo, se o 
considerarem adequado.

Or. en

Alteração 489
Evžen Tošenovský

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 

2. O(s) promotor(es) do projeto deve(m) 
notificar por escrito a autoridade 
competente do(s) Estado(s)-Membro(s) em 
causa acerca do projeto planeado e deve 
incluir um esboço moderadamente 
detalhado do projeto. No prazo de um mês 
a contar da notificação, 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 
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do projeto, e posta à disposição do 
público, uma descrição pormenorizada do 
pedido, incluindo os resultados da dita 
reunião.

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 uma descrição pormenorizada 
do pedido, incluindo os resultados da dita 
reunião.

Or. en

Alteração 490
Jolanta Emilia Hibner

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. 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 uma descrição pormenorizada 
do pedido, incluindo os resultados da dita 
reunião.

Or. en
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Alteração 491
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

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. 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 uma descrição pormenorizada 
do pedido, incluindo os resultados da dita 
reunião.

Or. en

Justificação

Uma informação pormenorizada do pedido e dos resultados da reunião nesta fase tão 
prematura pode colocar em risco a realização do projeto (nomeadamente, espoletando 
especulações sobre servidões e lotes de terreno).

Alteração 492
Konrad Szymański

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Este calendário pormenorizado deve estar 
de acordo com o previsto no artigo 11.º, 
n.º 2, o conceito de participação pública 
nos termos do artigo 10.º, n.º 3 e o 
processo de aprovação que melhor se 
aplique a este tipo de projeto.

Or. en

Alteração 493
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No caso dos projetos que atravessam a 
fronteira entre dois ou mais 
Estados-Membros, as autoridades 
competentes dos Estados-Membros 
envolvidos devem harmonizar os seus 
calendários e elaborar um calendário 
conjunto.

Este calendário pormenorizado deve estar 
de acordo com o previsto no artigo 11.º, 
n.º 2, o conceito de participação pública 
nos termos do artigo 10.º, n.º 3 e o 
processo de aprovação que melhor se 
aplique a este tipo de projeto.

No caso dos projetos que atravessam a 
fronteira entre dois ou mais 
Estados-Membros, as autoridades 
competentes dos Estados-Membros 
envolvidos devem harmonizar os seus 
calendários e elaborar um calendário 
conjunto.

Or. en

Alteração 494
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. O promotor do projeto deve assegurar 
que o processo de pedido está completo e 
tem a qualidade adequada, e solicitar o 
parecer da autoridade competente, o mais 
cedo possível durante o procedimento 
anterior ao pedido. O promotor do projeto 
deve cooperar com a autoridade 
competente com o intuito de respeitar os 
prazos e cumprir o calendário 
pormenorizado definido no n.º 3.

4. O promotor do projeto deve assegurar 
que o processo de pedido está completo e 
tem a qualidade adequada, e solicitar o 
parecer da autoridade competente, o mais 
cedo possível. O promotor do projeto deve 
cooperar com a autoridade competente com 
o intuito de respeitar os prazos e cumprir o 
calendário pormenorizado definido no n.º 
3.

Or. en

Alteração 495
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O promotor do projeto deve assegurar 
que o processo de pedido está completo e 
tem a qualidade adequada, e solicitar o 
parecer da autoridade competente, o mais 
cedo possível durante o procedimento 
anterior ao pedido. O promotor do projeto 
deve cooperar com a autoridade 
competente com o intuito de respeitar os 
prazos e cumprir o calendário 
pormenorizado definido no n.º 3.

4. O promotor do projeto deve assegurar 
que o processo de pedido está completo e 
tem a qualidade adequada, e solicitar o 
parecer da autoridade competente, o mais 
cedo possível durante o procedimento 
anterior ao pedido. O promotor do projeto 
deve cooperar plenamente com a 
autoridade competente com o intuito de 
respeitar os prazos e cumprir o calendário 
pormenorizado definido no n.º 3.

Or. en

Alteração 496
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 5-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

5-A As autoridades competentes 
relevantes devem comunicar nas reuniões 
do Grupo o progresso do processo de 
aprovação de projetos de interesse 
comum.

Or. en

Alteração 497
András Gyürk

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.

6. Caso termine o prazo fixado para a 
decisão global, a autoridade competente 
deve apresentar ao Grupo competente as 
medidas adicionais 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.

Or. en

Alteração 498
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 11-A(novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º-A
Planeamento do desenvolvimento de redes 

e projetos de interesse comum
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1) Na elaboração de planos de 
desenvolvimento nacionais e regionais 
para redes de transporte, que possam ser 
significativamente afetados por projetos 
de interesse comunitário, bem como 
aquando da criação de planos 
comunitários de desenvolvimento de redes 
para redes de transporte, os 
Estados-Membros, os operadores de redes 
de distribuição e as REORT (eletricidade) 
garantem o cumprimento dos seguintes 
critérios mínimos:
- Como base dos planos de 
desenvolvimento de redes, devem ser 
calculados e autorizados pela entidade 
reguladora, no mínimo, três cenários 
plausíveis diferentes para o futuro 
desenvolvimento da variedade e da 
procura.
- Os cenários orientam-se, em particular, 
pelo cumprimento dos objetivos aplicáveis 
ao Estado-Membro, com vista à subida da 
percentagem de energias renováveis, à 
diminuição das emissões de gases com 
efeito de estufa e ao aumento da 
eficiência energética.
- Os cenários e os dados subjacentes são 
publicados em conformidade com o n.º 2 
aquando da entrega à entidade 
reguladora.
- Antes da autorização, a entidade 
reguladora realiza, no mínimo, uma 
consulta pública.
2) Salvo a título excecional, quando os 
interesses privados na proteção de dados 
pessoais ou empresariais se sobrepõem ao 
interesse na publicação das bases do 
planeamento de reforço da rede, os 
operadores de redes de transporte 
disponibilizam ao público todos os dados 
necessários para o exame independente 
da necessidade de projetos de reforço. A 
mesma obrigação afeta a REORT 
(eletricidade) no que diz respeito às bases 
do plano decenal de desenvolvimento de 
redes em conformidade com o artigo 8.º 
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do Regulamento (CE) n.º 714/2009.

Or. de

Alteração 499
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

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 três 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 a longo prazo da relação 
custo-benefício a nível de todo o sistema 
de energia da União, tendo em conta 
benefícios socioeconómicos e ambientais 
mais abrangentes da infraestrutura 
energética, 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 de forma transparente, após 
consultar formalmente as organizações 
representantes dos interessados. A 
elaboração da metodologia deve estar em 
conformidade com os princípios 
estabelecidos no anexo V e os seus 
cenários subjacentes devem estar de 
acordo com os objetivos da Diretiva 
2009/28/CE, a restante legislação 
relevante da União e com a política de 
objetivos a longo prazo dos Roteiros 2050. 
O projeto de metodologia deve ser tornado 
público e submetido a consulta pública de 
acordo com os procedimentos 
normalizados da União.

Or. en
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Justificação

This methodology should properly capture wider socio-economic as well as environmental 
benefits of energy infrastructure to ensure a trans-european evaluation, rather than the 
current approach by National Regulators, which is limited to look at national impacts. Since 
this methodology will be a cornerstone in the evaluation of which projects should be listed as 
of common European interest it should be underlined that the applied scenarios should fully 
respect EU legislation and long term policy objectives. Public consultation on the draft 
methodology for cost-benefit analysis is necessary, not just final publication of the 
methodology.

Alteração 500
Evžen Tošenovský

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 doze meses a contar da 
entrada em vigor do presente regulamento, 
a REORT para a eletricidade e a REORT 
para o gás, após consultarem formalmente 
as organizações representantes dos 
interessados, devem apresentar à Agência 
e à Comissão as respetivas metodologias,
tendo em vista uma análise harmonizada da 
relação custo-benefício a nível de todo o 
sistema de energia da União a aplicar 
pelas REORT através do seu plano 
decenal de desenvolvimento de rede à 
escala da União bem como análises 
orientadas para o projeto a serem 
aplicadas pelos promotores do projeto
para os projetos de interesse comum 
pertencentes às categorias definidas nos 
pontos 1, alíneas a), b) e d), e 2, do anexo 
II. A metodologia deve ser elaborada em 
conformidade com os princípios 
estabelecidos no anexo V e deve ser 
coerente com os regulamentos e 
indicadores estabelecidos no anexo IV.

Or. en
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Justificação

Uma vez que, para os efeitos do presente Regulamento, o armazenamento de eletricidade não 
é uma atividade regulamentada, a metodologia para uma análise harmonizada da relação 
custo-benefício não se aplica ao previsto no ponto1-C do anexo II.

Alteração 501
Jolanta Emilia Hibner

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 doze meses a contar da 
entrada em vigor do presente regulamento, 
a REORT para a eletricidade e a REORT 
para o gás, após consultarem formalmente 
as organizações que representam os 
interessados, devem apresentar à Agência 
e à Comissão as respetivas metodologias,
tendo em vista uma análise harmonizada da 
relação custo-benefício a nível de todo o 
sistema de energia da União a aplicar 
pelas REORT através do seu plano 
decenal de desenvolvimento de rede à 
escala da União bem como análises 
orientadas para o projeto a serem 
aplicadas pelos promotores do projeto
para os projetos de interesse comum 
pertencentes às categorias definidas nos 
pontos 1, alíneas a), b) e d), e 2, do anexo 
II. A metodologia deve ser elaborada em 
conformidade com os princípios 
estabelecidos no anexo V e deve ser 
coerente com os regulamentos e 
indicadores estabelecidos no anexo IV.

Or. en

Alteração 502
Amalia Sartori, Mario Mauro



PE487.999v01-00 20/100 AM\900618PT.doc

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 doze 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.

Or. en

Justificação

Um prazo de um mês para a REORT-E fornecer uma metodologia é inadequado, dado que 
alguns dos critérios apresentados no anexo V são adicionais tendo em conta a REORT-E 
PDDR. Além disso, é necessário formular a metodologia assente numa base jurídica clara. O 
tempo mínimo necessário para o desenvolvimento de novas metodologias corresponde a um 
ano, em particular no que toca aos efeitos externos.

Alteração 503
Lambert van Nistelrooij

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 

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 
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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.

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 artigo 4.º, n.º 2, anexo IV 
e anexo V. A REORT para a eletricidade 
e a REORT para o gás devem, numa fase 
inicial do desenvolvimento da 
metodologia, consultar os interessados, 
incluindo utilizadores das infraestruturas, 
organizações representantes dos 
operadores das infraestruturas e os 
desenvolvedores de projetos não-ORT.

Or. en

Justificação

A finalidade é consultar igualmente uma organização que represente todos os operadores de 
infraestruturas de gás.

Alteração 504
Adina-Ioana Vălean

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 quatro 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, especialmente 
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na consulta do grupo de utilizadores como 
previsto no anexo V.

Or. en

Justificação

Devido à colaboração e à necessidade do envolvimento dos interessados, 4 meses parece ser 
um prazo de tempo mais realista. Os interessados devem ainda ser envolvidos numa fase 
inicial do desenvolvimento da metodologia ACB e devem ser consultados através do grupo de 
utilizadores representante de todas as associações de interessados relevantes. O grupo de 
utilizadores deve reunir, pelo menos, bianualmente antes da REORT para a Eletricidade e da 
REORT para o Gás submeter a metodologia à Agência e à Comissão. (ver AM no anexo V, 
novo ponto 13).

Alteração 505
Alejo Vidal-Quadras

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, bem 
como os custos normalizados para 
diferentes categorias de projetos, 
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, 
exceto projetos de armazenamento de 
eletricidade com bombas hidráulicas. A 
metodologia deve ser elaborada em 
conformidade com os princípios 
estabelecidos no anexo V.

Or. en
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Alteração 506
Francisco Sosa Wagner

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 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 
de projeto deve ser tornada pública e 
submetida a consulta de acordo com os 
procedimentos normalizados da União. 

Or. en

Justificação

A consulta pública da metodologia de projeto para a análise da relação custo-benefício é 
necessária, e não apenas a publicação final da metodologia. 

Alteração 507
Konrad Szymański

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 

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 
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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.

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, especialmente 
no que respeita à consulta dos 
interessados, incluindo outros operadores 
das infraestruturas e respetivas 
organizações que os representem.

Or. en

Alteração 508
Marian-Jean Marinescu

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, tendo em conta benefícios 
socioeconómicos e ambientais mais 
abrangentes de infraestruturas 
energéticas numa escala regional, 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.
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Or. en

Alteração 509
Fiona Hall

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, tendo em conta benefícios 
socioeconómicos e ambientais mais 
abrangentes de infraestruturas 
energéticas numa escala regional, 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.

Or. en

Justificação

A presente análise da relação custo-benefício deve incluir benefícios económicos, sociais e 
ambientais da infraestrutura energética mais abrangentes, nomeadamente as emissões de 
carbono evitadas e a integração mais rápida de energias renováveis na rede.

Alteração 510
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1
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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 doze 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.

Or. fr

Justificação

O prazo estipulado é demasiado curto para permitir uma consulta de qualidade e deve, por 
conseguinte, ser prorrogado.

Alteração 511
Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No prazo de três meses a contar do dia 
da receção da metodologia, a Agência, 
depois de consultar formalmente as 
organizações que representam todos os 
interessados, deve fornecer à Comissão um 
parecer sobre a metodologia.

2. No prazo de três meses a contar do dia 
da receção da metodologia, a Agência, 
depois de consultar formalmente todos os 
interessados, deve fornecer à Comissão um 
parecer sobre a metodologia.

Or. en

Justificação

Na proposta da Comissão, a ACRE deve ter um papel estratégico de mediador (entre as 
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REORT e a Comissão) para a definição final da metodologia de ACB (análise 
custo-benefício). Os interessados devem ser associados pela ACRE de forma transparente 
antes da metodologia ACB ser utilizada como ferramenta de referência para futuros projetos. 
É, pelo menos, extremamente importante que o FED seja consultado e que se obtenha retorno 
da metodologia nesta fase.

Alteração 512
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No prazo de três meses a contar do dia 
da receção da metodologia, a Agência, 
depois de consultar formalmente as 
organizações que representam todos os 
interessados, deve fornecer à Comissão um 
parecer sobre a metodologia.

2. No prazo de três meses a contar do dia 
da receção da metodologia, a Agência, 
depois de consultar formalmente todos os 
interessados, deve fornecer à Comissão um 
parecer sobre a metodologia.

Or. en

Justificação

Uma análise aprofundada, independente e transparente da metodologia ACB levada a cabo 
pelos atores relevantes é uma condição primordial para a conceção de uma metodologia 
adequada à finalidade. Todos os interessados devem ter oportunidade de comentar a 
metodologia, e não apenas as organizações relevantes que as representam, dado que é 
prática comum nas consultas públicas já lançadas pela Comissão, a Agência e as REORT.

Alteração 513
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No prazo de três meses a contar do dia 
da receção da metodologia, a Agência, 
depois de consultar formalmente as 
organizações que representam todos os 
interessados, deve fornecer à Comissão um 
parecer sobre a metodologia.

2. No prazo de três meses a contar do dia 
da receção da metodologia, a Agência, 
depois de consultar formalmente todos os 
interessados, deve fornecer à Comissão um 
parecer sobre a metodologia.
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Or. en

Alteração 514
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3

Proposta de Comissão Alteração

3. No prazo de três meses a contar da 
receção do parecer da Agência, a Comissão 
formula um parecer sobre a metodologia.

3. No prazo de três meses a contar da 
receção do parecer da Agência, a Comissão 
formula um parecer sobre a metodologia, o 
qual deve ser reencaminhado para o 
Parlamento Europeu e o Conselho da UE 
para aprovação juntamente com as duas 
metodologias.

Or. ro

Alteração 515
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4

Proposta da Comissão Alteração

4. No prazo de três meses a contar do dia 
da receção do parecer da Comissão, a 
REORT para a eletricidade e a REORT 
para o gás adaptam a respetiva 
metodologia em conformidade e 
apresentam-na à Comissão para aprovação.

4. No prazo de três meses a contar do dia 
da aprovação do Parlamento Europeu e 
do Conselho da UE, a REORT para a 
eletricidade e a REORT para o gás 
adaptam a respetiva metodologia em 
conformidade e apresentam-na à Comissão 
para aprovação.

Or. ro

Alteração 516
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek
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Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. No prazo de duas semanas a contar da 
aprovação pela Comissão, a REORT para a 
eletricidade e a REORT para o gás 
publicam a metodologia nos respetivos 
sítios Web. As REORT devem transmitir 
os conjuntos de dados correspondentes, tal 
como definidos no ponto 1 do anexo V, e 
outros dados pertinentes relativos à rede, 
ao fluxo de carga e ao mercado, de forma 
suficientemente precisa em conformidade 
com as legislações nacionais e os acordos 
de confidencialidade relevantes, à 
Comissão e à Agência, a pedido destas. Os 
dados devem ser válidos à data do pedido. 
A Comissão e a Agência asseguram o 
tratamento confidencial dos dados 
recebidos, por elas próprias e por qualquer 
parte que, a seu pedido, efetue trabalhos de 
consultoria com base nesses dados.

5. No prazo de duas semanas a contar da 
aprovação pela Comissão, a REORT para a 
eletricidade e a REORT para o gás 
publicam as suas respetivas metodologias
nos respetivos sítios Web. As REORT 
devem transmitir os conjuntos de dados 
correspondentes, tal como definidos no 
ponto 1 do anexo V à Comissão e à 
Agência, a pedido destas. Os dados devem 
ser válidos à data do pedido. A Comissão e 
a Agência asseguram o tratamento 
confidencial dos dados recebidos, por elas 
próprias e por qualquer parte que, a seu 
pedido, efetue trabalhos de consultoria com 
base nesses dados.

Or. en

Justificação

Proposta para garantir a coerência com a alteração do artigo 12.º, n.º 1.

Alteração 517
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. No prazo de duas semanas a contar da 
aprovação pela Comissão, a REORT para a 
eletricidade e a REORT para o gás 
publicam a metodologia nos respetivos 
sítios Web. As REORT devem transmitir 
os conjuntos de dados correspondentes, tal 
como definidos no ponto 1 do anexo V, e 
outros dados pertinentes relativos à rede, 

5. No prazo de duas semanas a contar da 
aprovação pela Comissão, a REORT para a 
eletricidade e a REORT para o gás 
publicam as suas respetivas metodologias
nos respetivos sítios Web. As REORT 
devem transmitir os conjuntos de dados 
correspondentes, tal como definidos no 
ponto 1 do anexo V à Comissão e à 
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ao fluxo de carga e ao mercado, de forma 
suficientemente precisa em conformidade 
com as legislações nacionais e os acordos 
de confidencialidade relevantes, à 
Comissão e à Agência, a pedido destas. Os 
dados devem ser válidos à data do pedido. 
A Comissão e a Agência asseguram o 
tratamento confidencial dos dados 
recebidos, por elas próprias e por qualquer 
parte que, a seu pedido, efetue trabalhos de 
consultoria com base nesses dados.

Agência, a pedido destas. Os dados devem 
ser válidos à data do pedido. A Comissão e 
a Agência asseguram o tratamento 
confidencial dos dados recebidos, por elas 
próprias e por qualquer parte que, a seu 
pedido, efetue trabalhos de consultoria com 
base nesses dados.

Or. en

Alteração 518
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. No prazo de duas semanas a contar da 
aprovação pela Comissão, a REORT para a 
eletricidade e a REORT para o gás 
publicam a metodologia nos respetivos 
sítios Web. As REORT devem transmitir 
os conjuntos de dados correspondentes, tal 
como definidos no ponto 1 do anexo V, e 
outros dados pertinentes relativos à rede, 
ao fluxo de carga e ao mercado, de forma 
suficientemente precisa em conformidade 
com as legislações nacionais e os acordos 
de confidencialidade relevantes, à 
Comissão e à Agência, a pedido destas. Os 
dados devem ser válidos à data do pedido. 
A Comissão e a Agência asseguram o 
tratamento confidencial dos dados 
recebidos, por elas próprias e por qualquer 
parte que, a seu pedido, efetue trabalhos de 
consultoria com base nesses dados.

5. No prazo de duas semanas a contar da 
aprovação pela Comissão, a REORT para a 
eletricidade e a REORT para o gás 
publicam a metodologia nos respetivos 
sítios Web. As REORT devem transmitir 
os conjuntos de dados correspondentes, tal 
como definidos no ponto 1 do anexo V, e 
outros dados pertinentes relativos à rede, 
ao fluxo de carga e ao mercado, de forma 
suficientemente precisa em conformidade 
com as legislações nacionais e os acordos 
de confidencialidade relevantes, à 
Comissão e à Agência, a pedido destas. A 
Comissão e a Agência podem solicitar o 
cálculo subjacente ao conjunto de dados a 
enviar pelas REORT para a eletricidade e 
o gás, para fins de verificação. Os dados 
devem ser válidos à data do pedido. A 
Comissão e a Agência asseguram o 
tratamento confidencial dos dados 
recebidos, por elas próprias e por qualquer 
parte que, a seu pedido, efetue trabalhos de 
consultoria com base nesses dados.
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Or. en

Alteração 519
Jolanta Emilia Hibner

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 
as organizações que representam todos os 
interessados e a Comissão, pode solicitar 
as referidas atualizações e melhorias com 
a justificação e os prazos devidos.

6. As metodologias devem ser atualizadas
e melhoradas quando necessário, de 
acordo com a publicação dos Planos 
decenais de desenvolvimento de redes
seguindo o procedimento previsto nos n.ºs 
1 a 5.

Or. en

Alteração 520
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

7. A metodologia é aplicada à análise de 
custo-benefício no âmbito do 
procedimento de seleção de projetos de 
interesse comum de acordo com o artigo 
3.º, na atribuição transfronteiriça de 
custos correspondentes de projetos de 
interesse comum, de acordo com o artigo 
13.º e no âmbito de todos os planos 
decenais de desenvolvimento da rede de 
eletricidade ou de gás subsequentemente 
elaborados pelas REORT para a 
eletricidade ou o gás nos termos do artigo 
8.º do Regulamento (CE) n.º 714/2009 e do 
Regulamento (CE) n.º 715/2009.
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Or. en

Alteração 521
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 522
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

7. As metodologias devem ser aplicadas no 
âmbito de todos os planos decenais de 
desenvolvimento da rede de eletricidade ou 
de gás subsequentemente elaborados pelas 
REORT para a eletricidade ou o gás nos 
termos do artigo 8.º do Regulamento (CE) 
n.º 714/2009 e do Regulamento (CE) 
n.º 715/2009 tendo em consideração a 
análise de relação custo-benefício do 
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sistema energético a nível da União.

Or. en

Alteração 523
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Até 31 de dezembro de 2016, a REORT 
para a eletricidade e a REORT para o gás 
devem apresentar conjuntamente à 
Comissão e à Agência um modelo comum
do mercado e da rede de eletricidade e de 
gás que inclua o transporte e o 
armazenamento de eletricidade e de gás 
natural, abranja as os corredores e 
domínios prioritários designados no anexo 
I e seja elaborado em conformidade com os 
princípios definidos no anexo V. Depois de 
aprovado pela Comissão, de acordo com o 
procedimento definido nos n.ºs 2 a 4, este 
modelo deve ser incluído na metodologia.

8. Até 31 de dezembro de 2016, a REORT 
para a eletricidade e a REORT para o gás 
devem apresentar à Comissão e à Agência 
os seus respetivos modelos do mercado e 
da rede de eletricidade e de gás 
respetivamente que inclua o transporte e o 
armazenamento de eletricidade e de gás 
natural, abranja as os corredores e 
domínios prioritários designados no anexo 
I e seja elaborado em conformidade com os 
princípios definidos no anexo V. Depois de 
aprovados pela Comissão, de acordo com o 
procedimento definido nos n.ºs 2 a 4, estes 
modelos devem ser incluídos nas suas 
respetivas metodologias.

Or. en

Justificação

As sinergias de um modelo de rede conjunta do mercado de eletricidade e de gás está longe 
de ser evidente. Ambos os modelos devem ser desenvolvidos separadamente para a 
eletricidade e para o gás.

Alteração 524
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 8
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Proposta da Comissão Alteração

8. Até 31 de dezembro de 2016, a REORT 
para a eletricidade e a REORT para o gás 
devem apresentar conjuntamente à 
Comissão e à Agência um modelo comum 
do mercado e da rede de eletricidade e de 
gás que inclua o transporte e o 
armazenamento de eletricidade e de gás 
natural, abranja as os corredores e 
domínios prioritários designados no anexo 
I e seja elaborado em conformidade com os 
princípios definidos no anexo V. Depois de 
aprovado pela Comissão, de acordo com o 
procedimento definido nos n.os 2 a 4, este 
modelo deve ser incluído na metodologia.

8. Até 31 de dezembro de 2016, a REORT 
para a eletricidade e a REORT para o gás 
devem apresentar conjuntamente à 
Agência, à Comissão, ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho da UE um modelo 
comum do mercado e da rede de 
eletricidade e de gás que inclua o 
transporte e o armazenamento de 
eletricidade e de gás natural, abranja as os 
corredores e domínios prioritários 
designados no anexo I e seja elaborado em 
conformidade com os princípios definidos 
no anexo V. Depois de aprovado pela 
Comissão, de acordo com o procedimento 
definido nos n.os 2 a 4, este modelo deve 
ser incluído na metodologia.

Or. ro

Alteração 525
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Até 31 de dezembro de 2016, a REORT 
para a eletricidade e a REORT para o gás 
devem apresentar conjuntamente à 
Comissão e à Agência um modelo comum
do mercado e da rede de eletricidade e de 
gás que inclua o transporte e o 
armazenamento de eletricidade e de gás 
natural, abranja as os corredores e 
domínios prioritários designados no anexo 
I e seja elaborado em conformidade com os 
princípios definidos no anexo V. Depois de 
aprovado pela Comissão, de acordo com o 
procedimento definido nos n.ºs 2 a 4, este 
modelo deve ser incluído na metodologia.

8. Até 31 de dezembro de 2016, a REORT 
para a eletricidade e a REORT para o gás 
devem apresentar conjuntamente à 
Comissão e à Agência modelos coerentes e 
interativos do mercado e da rede de 
eletricidade e de gás que inclua o 
transporte e o armazenamento de 
eletricidade e de gás natural, abranja as os 
corredores e domínios prioritários 
designados no anexo I e seja elaborado em 
conformidade com os princípios definidos 
no anexo V. Depois de aprovados pela 
Comissão, de acordo com o procedimento 
definido nos n.ºs 2 a 4, estes modelos
devem ser incluídos nas suas respetivas 
metodologias.
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Or. en

Alteração 526
Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Até 31 de dezembro de 2016, a REORT 
para a eletricidade e a REORT para o gás 
devem apresentar conjuntamente à 
Comissão e à Agência um modelo comum 
do mercado e da rede de eletricidade e de 
gás que inclua o transporte e o 
armazenamento de eletricidade e de gás 
natural, abranja as os corredores e 
domínios prioritários designados no anexo 
I e seja elaborado em conformidade com os 
princípios definidos no anexo V. Depois de 
aprovado pela Comissão, de acordo com o 
procedimento definido nos n.ºs 2 a 4, este 
modelo deve ser incluído na metodologia.

8. Até 31 de dezembro de 2016, a REORT 
para a eletricidade e a REORT para o gás 
devem apresentar conjuntamente à 
Comissão e à Agência um modelo comum 
do mercado e da rede de eletricidade e de 
gás que inclua o transporte e o 
armazenamento de eletricidade e de gás 
natural e terminais GNL, abranja as os 
corredores e domínios prioritários 
designados no anexo I e seja elaborado em 
conformidade com os princípios definidos 
no anexo V. Depois de aprovado pela 
Comissão, de acordo com o procedimento 
definido nos n.ºs 2 a 4, este modelo deve 
ser incluído na metodologia.

Or. en

Alteração 527
Konrad Szymański

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Até 31 de dezembro de 2016, a REORT 
para a eletricidade e a REORT para o gás 
devem apresentar conjuntamente à 
Comissão e à Agência um modelo comum 
do mercado e da rede de eletricidade e de 
gás que inclua o transporte e o 
armazenamento de eletricidade e de gás 
natural, abranja as os corredores e 

8. Até 31 de dezembro de 2016, a REORT 
para a eletricidade e a REORT para o gás 
devem apresentar conjuntamente à 
Comissão e à Agência um modelo comum 
do mercado e da rede de eletricidade e de 
gás que inclua o transporte e o 
armazenamento de eletricidade e de gás 
natural e terminais GNL, abranja as os 
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domínios prioritários designados no anexo 
I e seja elaborado em conformidade com os 
princípios definidos no anexo V. Depois de 
aprovado pela Comissão, de acordo com o 
procedimento definido nos n.ºs 2 a 4, este 
modelo deve ser incluído na metodologia.

corredores e domínios prioritários 
designados no anexo I e seja elaborado em 
conformidade com os princípios definidos 
no anexo V. Depois de aprovado pela 
Comissão, de acordo com o procedimento 
definido nos n.ºs 2 a 4, este modelo deve 
ser incluído na metodologia.

Or. en

Alteração 528
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Até 31 de dezembro de 2016, a REORT 
para a eletricidade e a REORT para o gás 
devem apresentar conjuntamente à 
Comissão e à Agência um modelo comum 
do mercado e da rede de eletricidade e de 
gás que inclua o transporte e o 
armazenamento de eletricidade e de gás 
natural, abranja as os corredores e 
domínios prioritários designados no anexo 
I e seja elaborado em conformidade com os 
princípios definidos no anexo V. Depois de 
aprovado pela Comissão, de acordo com o 
procedimento definido nos n.ºs 2 a 4, este 
modelo deve ser incluído na metodologia.

8. Até 31 de dezembro de 2016, a REORT 
para a eletricidade e a REORT para o gás 
devem apresentar conjuntamente à 
Comissão e à Agência um modelo comum 
do mercado e da rede de eletricidade e de 
gás que inclua o transporte e o 
armazenamento de eletricidade e de gás 
natural e terminais GNL, abranja as os 
corredores e domínios prioritários 
designados no anexo I e seja elaborado em 
conformidade com os princípios definidos 
no anexo V. Depois de aprovado pela 
Comissão, de acordo com o procedimento 
definido nos n.ºs 2 a 4, este modelo deve 
ser incluído na metodologia.

Or. en

Alteração 529
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

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

Os custos de investimento relativos a um 
projeto de interesse comum pertencente às 
categorias definidas nos pontos 1, alínea a), 
b) e d), e 2 do anexo II devem ser 
suportados pelo(s) operador(es) de 
sistemas de transporte ou o promotor do 
projeto da infraestrutura de transporte do 
ou dos Estados-Membros em que o projeto 
produz um impacto positivo líquido e, no 
que respeita ao que não se encontra 
abrangido pelas receitas de 
congestionamento ou outras taxas, pagos 
pelos utilizadores da rede através de tarifas 
de acesso à rede no ou nos 
Estados-Membros.
Nas categorias de projetos de interesse 
comum ao abrigo do estabelecido no 
parágrafo 2 do anexo II, a afirmação 
anterior aplica-se somente quando, no 
mínimo, um promotor do projeto solicita 
que as autoridades nacionais relevantes 
apliquem este artigo para todos ou parte 
dos custos do projeto e desde que a 
procura de mercado tenha demonstrado 
que não se prevê que os custos sejam 
cobertos pelas taxas pagas pelos 
utilizadores da infraestrutura. Se o 
projeto tiver vários promotores, as 
autoridades reguladoras nacionais 
relevantes devem prontamente solicitar a 
todos os promotores que submetam o 
pedido de investimento conjunto de 
acordo com o n.º 4. As disposições do 
presente artigo não se aplicam a projetos 
de interesse comum que obtiveram uma 
isenção de acordo com o previsto no 
artigo 36.º da Diretiva 2009/73/CE ou 
artigo 17.º do Regulamento (CE) 
714/2009.

Or. en
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Alteração 530
Evžen Tošenovský

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os custos de investimento relativos a um 
projeto de interesse comum pertencente às 
categorias definidas nos pontos 1, alínea a), 
b) e d), e 2 do anexo II devem ser 
suportados pelo(s) operador(es) de 
sistemas de transporte do ou dos 
Estados-Membros em que o projeto 
produz um impacto positivo líquido e 
pagos pelos utilizadores da rede através de 
tarifas de acesso à rede.
1-A. Os custos de investimento relativos a 
um projeto de interesse comum pertencente 
às categorias definidas nos pontos 2 do 
anexo II devem ser suportados ou pelo(s) 
operador(es) de sistemas de transporte, o(s) 
operador(es) do sistema de 
armazenamento no caso de instalações de 
armazenamento regulamentadas ou o(s) 
operador(es) de sistemas GNL do ou dos 
Estados-Membros em que o projeto produz 
um impacto positivo líquido e pagos pelos 
utilizadores da rede através de tarifas de 
acesso à rede.

Or. en

Alteração 531
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

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

Texto da Comissão Alteração

Os custos de investimento relativos a um 
projeto de interesse comum pertencente às 
categorias definidas nos pontos 1, alínea a) 
a d), e 2 do anexo II devem ser suportados 

Os custos definidos no ponto 5 do Anexo 
V relativos a projetos de interesse comum 
pertencentes às categorias definidas nos 
pontos 1, alínea a) a d), e 2 do anexo II, 
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pelo(s) operador(es) de sistemas de 
transporte do ou dos Estados-Membros em 
que o projeto produz um impacto positivo 
líquido e pagos pelos utilizadores da rede 
através de tarifas de acesso à rede.

exceto projetos de armazenamento de 
eletricidade com bombas hidráulicas, 
devem ser suportados pelo(s) operador(es) 
de sistemas de transporte do ou dos 
Estados-Membros em que o projeto produz 
um impacto positivo líquido e pagos pelos 
utilizadores da rede através de tarifas de 
acesso à rede.

Or. en

Alteração 532
Silvia-Adriana Ţicău

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

Proposta da Comissão Alteração

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

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

Or. ro

Alteração 533
Teresa Riera Madurell

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

Texto da Comissão Alteração

Os custos de investimento relativos a um 
projeto de interesse comum pertencente às 
categorias definidas nos pontos 1, alínea a) 

Os custos de um projeto de interesse 
comum de acordo com o ponto 5 do 
Anexo V pertencente às categorias 
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a d), e 2 do anexo II devem ser suportados 
pelo(s) operador(es) de sistemas de 
transporte do ou dos Estados-Membros em 
que o projeto produz um impacto positivo 
líquido e pagos pelos utilizadores da rede 
através de tarifas de acesso à rede.

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

Or. en

Justificação

Todos os custos do projeto de interesse comum devem ser considerados na decisão da 
imputação de custos e não apenas os custos de investimento, caso contrário a imputação de 
custos não será eficiente.

Alteração 534
Werner Langen

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 535
Konrad Szymański

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

As disposições do presente artigo não se 
aplicam aos custos de investimento que 
possam ser recuperados através de tarifas 
de acesso à rede, a cobrar aos utilizadores 
da rede nos termos do artigo 13.º do 
Regulamento (CE) n.º 715/2009.

Or. en

Alteração 536
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As disposições do presente artigo não se 
aplicam aos custos de investimento que 
possam ser recuperados através de tarifas 
de acesso à rede, a cobrar aos utilizadores 
da rede nos termos do artigo 13.º do 
Regulamento (CE) n.º 715/2009.

Or. en

Justificação

Se os custos de investimento puderem ser imputados à rede de utilizadores, por exemplo, 
assumindo um firme compromisso como resultado da análise de mercado ou compromissos 
do regulador, um procedimento de imputação de custos complexos iria introduzir um encargo 
regulamentar desnecessário. 

Alteração 537
Francisco Sosa Wagner

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. O aferimento dos custos de 
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investimento dos ORT será desenvolvido 
no sentido de identificar referências e as 
melhores práticas que garantam que os 
custos sejam originados de forma 
eficiente. Se houver diferenças 
substanciais injustificadas quanto aos 
custos, a Comissão poderá lançar um 
concurso público para garantir que a 
infraestrutura é construída através dos 
custos mais eficientes.

Or. en

Alteração 538
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Quaisquer aumentos significativos 
nos custos de investimento devem ser 
notificados pelas autoridades reguladoras 
nacionais e pela Agência à Comissão. Se 
não forem fornecidas justificações 
suficientes pelo promotor do projeto, a 
Comissão poderá lançar um concurso 
público aberto a qualquer promotor de 
projeto para construir o projeto.

Or. en

Alteração 539
Lambert van Nistelrooij

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. As autoridades reguladoras 
nacionais devem, em cooperação com a 
agência, estabelecer um conjunto de 
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indicadores adequados para comparar os 
custos de investimento unitários entre os 
promotores dos projetos nos 
Estados-Membros.

Or. en

Justificação

É desde já possível elaborar uma referência através da cooperação entre as autoridades 
reguladoras nacionais.

Alteração 540
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 4 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

Quando se aplicar a primeira afirmação 
do ponto 1, o ou os promotores de um 
projeto de interesse comum pertencente às 
categorias definidas nos pontos 1, alíneas 
a), b) e d), e 2 do anexo II devem manter 
todas as entidades reguladoras nacionais 
em causa ao corrente dos progressos 
realizados por esse projeto e da 
identificação dos custos e impactos a este 
associados. Assim que estes projetos 
tiverem atingido a maturidade suficiente, o 
promotor do projeto deve apresentar um 
pedido de investimento, incluindo um 
pedido de decisão de imputação dos custos 
transfronteiras, às entidades reguladoras 
nacionais relevantes, acompanhado dos 
seguintes elementos:

Or. en

Alteração 541
Evžen Tošenovský
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Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 4 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 542
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) uma análise de custo-benefício baseada 
na metodologia elaborada nos termos do 
artigo 12.º; e

a) uma análise de custo-benefício 
pormenorizada realizada pelo promotor do 
projeto ou por uma entidade independente 
acreditada, por designação pelo promotor 
do projeto, baseada na metodologia 
elaborada nos termos do artigo 12.º; e

Or. en
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Alteração 543
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 4 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Depois da adoção dos primeiros planos 
decenais de desenvolvimento de redes 
baseados na metodologia prevista no 
artigo 12.º, n.º 7, alínea a), deve ser 
sugerida uma versão atualizada dos 
resultados da análise custo-benefício da 
REORT com base em qualquer 
desenvolvimento desde a sua publicação. 
O ou os promotores podem igualmente 
incluir as suas observações aos resultados 
da análise custo-benefício da REORT ou 
dados adicionais não abrangidos pela 
análise da REORT.

Or. en

Alteração 544
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 4 – parágrafo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O promotor do projeto ou a entidade 
independente acreditada que realizou a 
análise pormenorizada de custo-benefício 
deve facultar todos os dados utilizados 
para calcular a análise de custo-benefício 
à Agência, a qual irá analisar, avaliar e 
confirmar que as análises de 
custo-benefício são realizadas de forma 
objetiva e neutra com base na 
metodologia descrita no artigo 12.º.

Or. en
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Alteração 545
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No prazo de seis meses a contar da data em 
que o último pedido for recebido pela 
última das entidades reguladoras nacionais 
em causa, essas entidades devem, após 
consulta ao(s) promotor(es) do projeto 
envolvidos, tomar uma decisão conjunta 
sobre a imputação dos custos de 
investimento a suportar por cada operador 
de sistemas relativamente a esse projeto, 
bem como a sua inclusão nas tarifas de 
rede. As entidades reguladoras nacionais 
podem decidir imputar apenas uma parte 
dos custos ou imputá-los entre vários 
projetos de interesse comum de um mesmo 
pacote.

No prazo de seis meses a contar da data em 
que o último pedido for recebido pela 
última das entidades reguladoras nacionais 
em causa, essas entidades devem, após a 
aprovação, por parte da Agência, da 
análise custo-benefício concluída pelo 
promotor do projeto ou pela parte 
independente designada e acreditada e 
após consulta ao(s) promotor(es) do 
projeto envolvidos, tomar uma decisão 
conjunta sobre a imputação dos custos de 
investimento a suportar por cada operador 
de sistemas relativamente a esse projeto, 
bem como a sua inclusão nas tarifas de 
rede. As entidades reguladoras nacionais 
podem decidir imputar apenas uma parte 
dos custos ou imputá-los entre vários 
projetos de interesse comum de um mesmo 
pacote.

Or. en

Alteração 546
András Gyürk

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 resultados da análise 
custo-benefício com base na metodologia 
elaborada nos termos do artigo 12.º (por 
exemplo, os custos e benefícios 
económicos, sociais e ambientais do(s) 
projeto(s) nos Estados-Membros 
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envolvidos) e a eventual necessidade de 
apoio financeiro.

Or. en

Alteração 547
Werner Langen

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 548
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 5 – parágrafo 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A decisão deve ser imediatamente 
notificada à Agência pelas entidades 
reguladoras nacionais, acompanhada de 
todas as informações relevantes 
respeitantes à decisão. As referidas 
informações devem incluir, 
nomeadamente, as razões circunstanciadas 
com base nas quais os custos foram 
imputados entre os Estados-Membros, 
como, por exemplo:

A decisão de imputação dos custos deve 
ser imediatamente notificada à Agência 
pelas entidades reguladoras nacionais, 
acompanhada de todas as informações 
relevantes respeitantes à decisão. As 
referidas informações devem incluir, 
nomeadamente, as razões circunstanciadas 
com base nas quais os custos foram 
imputados entre os Estados-Membros, 
como, por exemplo:

Or. en
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Alteração 549
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 5 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A decisão de imputação deve ser 
publicada.

A decisão de imputação dos custos deve 
ser publicada.

Or. en

Alteração 550
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 6 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A decisão de imputação deve ser 
publicada.

A decisão de imputação dos custos deve 
ser publicada. Aplicam-se os 
artigos 19.º, 20.º e 22.º do Regulamento 
(CE) n.º 713/2009.

Or. en

Alteração 551
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 6 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A decisão de imputação deve ser 
publicada.

A decisão de imputação dos custos deve 
ser publicada.

Or. en
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Alteração 552
Ioannis A. Tsoukalas

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 
de imputação dos custos, 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

Alteração 553
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Artigo 13-A (novo)

Proposta da Comissão Alteração

Artigo 13.º-A
No mínimo, dois terços do financiamento 
atribuído a projetos de infraestruturas 
energéticas devem ser atribuídos a 
projetos de infraestruturas de eletricidade.

Or. nl

Justificação

No seu relatório de junho de 2011, a Comissão estimou que o investimento total requerido 
para infraestruturas ascenderia a aproximadamente 200 mil milhões de euros em 2020. Deste 
valor, cerca de 140 mil milhões de euros seriam necessários para infraestruturas de 
eletricidade e 70 mil milhões de euros destinar-se-iam a infraestruturas de gás. A proporção 
entre estes investimentos necessários deve refletir-se na atribuição de financiamentos. Dois 
terços do orçamento total disponível devem ser reservados para infraestruturas de 
eletricidade.



PE487.999v01-00 50/100 AM\900618PT.doc

PT

Alteração 554
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

As unidades de armazenamento de 
eletricidade com bombas hidráulicas, as
instalações de armazenamento de gás 
natural e as instalações GNL não podem 
ser tratadas como consumidores finais 
aquando do pagamento de tarifas da rede, 
com vista a não colocar entraves ao jogo 
da concorrência destas instalações.

Or. de

Alteração 555
Herbert Reul
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Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Se as unidades de armazenamento de 
eletricidade com bombas hidráulicas 
forem tratadas como consumidores finais 
no que diz respeito ao pagamento de 
tarifas da rede, de futuro, os
Estados-Membros isentarão as unidades 
de armazenamento de eletricidade com 
bombas hidráulicas da cobrança de 
tarifas dessa natureza.

Or. de

Justificação

Die vorgesehene Ausnahme für Pumpspeicherkraftwerksprojekte ist zutreffend, da sie ein 
wichtiger Teil eines ganzheitlichen Ansatzes und für eine funktionierende Netzinfrastruktur 
von großer Bedeutung ist, aber untereinander sowie im Verhältnis zu anderen Möglichkeiten 
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der Speicherung und der Flexibilisierung in Wettbewerb stehen. Dies sollte auch für 
Erdgasspeicher und LNG-Anlagen gelten. Da Pumpspeicherkraftwerke keine 
Letztverbraucher sind, sollten deshalb Investitionen für den Fortbetrieb von bestehenden 
Anlagen durch die Befreiung von Entgelten angereizt werden.

Alteração 556
Amalia Sartori, Mario Mauro

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Alteração por si só eloquente.
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Alteração 557
Ioan Enciu

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 558
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Caso o promotor de um projeto incorra 
em maiores riscos para o desenvolvimento, 

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

a construção, a exploração e a manutenção 
de um projeto de interesse comum 
pertencente às categorias definidas nos 
pontos 1, alíneas a), b), d) e e), e 2 do 
anexo II, exceto projetos de 
armazenamento de eletricidade com 
bombas hidráulicas, do que os riscos 
normalmente incorridos por um projeto de 
infraestrutura comparável, e caso esses 
riscos não estejam abrangidos por uma 
isenção ao abrigo do artigo 36.º da 
Diretiva 2009/73/CE ou do artigo 17.º do 
Regulamento (CE) n.º 714/2009, as 
entidades reguladoras nacionais devem 
assegurar que são concedidos incentivos 
apropriados a esse projeto quando aplicam 
o artigo 37.º, n.º 8, da 
Diretiva 2009/72/CE, o artigo 41.º, n.º 8, 
da Diretiva 2009/73/CE, o artigo 14.º do 
Regulamento (CE) n.º 714/2009 e o 
artigo 13.º do Regulamento (CE) 
n.º 715/2009.

Or. en

Alteração 559
Bernd Lange

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A decisão das entidades reguladoras 
nacionais de concessão dos referidos 
incentivos deve tomar em consideração os 
resultados da análise de custo-benefício 
baseada na metodologia elaborada nos 
termos do artigo 12.º e, em especial, os 
efeitos externos positivos a nível regional 
ou da União produzidos pelo projeto. As 
entidades reguladoras nacionais devem 
analisar ainda os riscos específicos em que 
o(s) promotor(es) do projeto incorre(m), as 
medidas de atenuação dos riscos tomadas e
a justificação desse perfil de risco, tendo 

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

em conta o impacto positivo líquido 
produzido pelo projeto em comparação 
com uma alternativa de menor risco. Nos 
riscos elegíveis devem incluir-se os riscos 
relacionados com a sub-recuperação de 
custos e os riscos de desenvolvimento.

Or. de

Alteração 560
Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Proposta da Comissão Alteração

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

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

Or. nl
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Alteração 561
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 562
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A decisão das entidades reguladoras 
nacionais de concessão dos referidos 

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

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

Or. en

Alteração 563
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. O incentivo concedido pela decisão 
deve ter em conta a natureza específica do 
risco incorrido e abranger:

suprimido

(a) as regras para a antecipação do 
investimento; ou
(b) as regras para o reconhecimento dos 
custos eficientemente suportados antes da 
adjudicação dos projectos; ou
(c) as regras para a obtenção de um 
rendimento suplementar sobre o capital 
investido no projecto; ou
(d) qualquer outra medida considerada 
necessária e adequada.
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Or. xm

Justificação

Os incentivos devem ser da competência exclusiva das autoridades nacionais.A natureza dos 
incentivos pode variar em função da estrutura específica do sistema tarifário de cada Estado-
Miembro e deve ser adaptada às necessidades de cada projeto concreto.Por conseguinte, não 
se afigura apropriado estabelecer uma lista geral de incentivos possíveis.

Alteração 564
Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. O incentivo concedido pela decisão deve 
ter em conta a natureza específica do risco 
incorrido e abranger:

3. O incentivo concedido pela decisão deve 
ter em conta a natureza específica do risco 
incorrido e abranger, entre outros:

Or. en

Justificação

A lista dos incentivos concedidos não se deve limitar aos enumerados supra, uma vez que 
deve evitar que sejam encontradas novas formas de incentivar investimentos.

Alteração 565
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. O incentivo concedido pela decisão deve 
ter em conta a natureza específica do risco 
incorrido e abranger:

3. O incentivo concedido pela decisão deve 
ter em conta a natureza específica do risco 
incorrido e abranger, entre outros:

Or. en
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Alteração 566
Kathleen Van Brempt

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

Proposta da Comissão Alteração

b) a uma metodologia comum para avaliar 
os maiores riscos de investimento 
incorridos em projetos de transporte de 
eletricidade e de gás natural.

b) a uma metodologia comum para avaliar 
os maiores riscos de investimento 
incorridos em projetos de transporte de 
eletricidade e de gás natural e projetos de 
rede inteligente.

Or. nl

Alteração 567
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE
Francisco Sosa Wagner

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

Texto da Comissão Alteração

b) a uma metodologia comum para avaliar 
os maiores riscos de investimento 
incorridos em projetos de transporte de 
eletricidade e de gás natural.

b) a uma metodologia comum para avaliar 
os maiores riscos de investimento 
incorridos em projetos de transporte de 
eletricidade e de gás natural e projetos de 
redes inteligentes.

Or. en

Alteração 568
Bernd Lange

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

Texto da Comissão Alteração

b) a uma metodologia comum para avaliar 
os maiores riscos de investimento 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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incorridos em projetos de transporte de 
eletricidade e de gás natural.

Or. de

Alteração 569
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Até 31 de julho de 2013, cada entidade 
reguladora nacional deve publicar a sua 
metodologia e os critérios utilizados para 
avaliar os investimentos em projetos de 
transporte de eletricidade e de gás e os 
maiores riscos por eles incorridos.

5. Até 31 de julho de 2013, cada entidade 
reguladora nacional, que decidiu 
proporcionar novos incentivos, deve 
publicar a sua metodologia e os critérios 
utilizados para avaliar os investimentos em 
projetos de transporte de eletricidade e de 
gás e os maiores riscos por eles incorridos.

Or. en

Alteração 570
Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 5

Proposta da Comissão Alteração

5. Até 31 de julho de 2013, cada entidade 
reguladora nacional deve publicar a sua 
metodologia e os critérios utilizados para 
avaliar os investimentos em projetos de 
transporte de eletricidade e de gás e os 
maiores riscos por eles incorridos.

5. Até 31 de julho de 2013, cada entidade 
reguladora nacional deve publicar a sua 
metodologia e os critérios utilizados para 
avaliar os investimentos em projetos de 
transporte de eletricidade e de gás, bem 
como projetos de rede inteligente, e os 
maiores riscos por eles incorridos.

Or. nl
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Alteração 571
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Até 31 de julho de 2013, cada entidade 
reguladora nacional deve publicar a sua 
metodologia e os critérios utilizados para 
avaliar os investimentos em projetos de 
transporte de eletricidade e de gás e os 
maiores riscos por eles incorridos.

5. Até 31 de julho de 2013, cada entidade 
reguladora nacional deve publicar a sua 
metodologia e os critérios utilizados para 
avaliar os investimentos em projetos de 
transporte de eletricidade e de gás e em 
projetos de rede inteligente e os maiores 
riscos por eles incorridos.

Or. en

Alteração 572
Bernd Lange

Proposta de regulamento
Artigo 14.º – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Até 31 de julho de 2013, cada entidade 
reguladora nacional deve publicar a sua 
metodologia e os critérios utilizados para 
avaliar os investimentos em projetos de 
transporte de eletricidade e de gás e os 
maiores riscos por eles incorridos.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. de

Alteração 573
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 6
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Texto da Comissão Alteração

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

6. A Comissão, em cooperação com a 
ACRE, deve formular as orientações 
relativas aos incentivos previstas no 
presente artigo nos termos do artigo 18.º, 
n.os 1 a 3, do Regulamento (CE) 
n.º 714/2009 e do artigo 23.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) n.º 715/2009, tendo em 
consideração as especificidades 
nacionais, sempre que necessário.

Or. en

Alteração 574
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

6. A Comissão formula as orientações 
relativas aos incentivos previstas no 
presente artigo nos termos do artigo 18.º, 
n.os 1 a 3, do Regulamento (CE) n.º 
714/2009 e do artigo 23.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) n.º 715/2009, fazendo 
jus, em particular, às normas para um 
rendimento suplementar em 
conformidade com o artigo 3.º, alínea c), 
do presente artigo.

Or. de

Alteração 575
Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 6
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Texto da Comissão Alteração

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

6. A Comissão pode formular orientações 
relativas aos incentivos nos termos do 
artigo 18.º, n.os 1 a 3, do Regulamento 
(CE) n.º 714/2009 e do artigo 23.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) n.º 715/2009.

Or. en

Justificação

Uma vez que a possibilidade de estimular a construção de novas infraestruturas já está 
prevista no Regulamento (CE) n.º 715/2009,o artigo não se deve limitar aos projetos de 
interesses comuns mencionados no presente artigo.

Alteração 576
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 6

Proposta da Comissão Alteração

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

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

Or. ro

Alteração 577
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Artigo 14.º-A
Coordenação operacional

1. De modo a garantir o funcionamento 
fiável e eficiente da infraestrutura 
energética da União, incluindo os projetos 
de interesse comum, a Agência deve 
apresentar à Comissão, no prazo de seis 
meses a contar da entrada em vigor do 
presente regulamento, a sua proposta 
para a conceção e execução da 
coordenação operacional adequada em 
tempo real.
2. As propostas devem incluir:
a) as especificações funcionais completas, 
indicando claramente a informação que 
deve ser reunida e partilhada por todos os 
operadores de redes de transporte dentro 
de cada área interligada;
b) os modelos de governação, incluindo de 
propriedade;
c) os calendários de execução.
3. No prazo de seis meses a contar da data 
de receção da proposta, a Comissão deve 
consultar todos os interessados relevantes 
e publicar um parecer fundamentado 
sobre a proposta.
4. No prazo de três meses a contar da data 
de receção do parecer da Agência, a 
Comissão deve instruir a REORT de 
eletricidade e a REORT de gás para 
darem início à execução da coordenação 
operacional adequada.
5. A informação operacional mencionada 
no artigo 2.º, alínea a), deve ser 
disponibilizada em tempo real a todos os 
operadores de rede interligados e à 
Agência. Cada operador de rede deve 
designar um ponto de contacto 
responsável por responder aos inquéritos, 
por parte da Agência ou de outros 
operadores de redes, relacionados com 
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este tipo de informação.
6. Após um período de implementação de 
dois anos, o mecanismo de coordenação 
deve ser objeto de avaliação por parte da 
Agência.

Or. en

Alteração 578
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 14.º-A
Coordenação operacional

1. De modo a garantir o funcionamento 
fiável e eficiente da infraestrutura 
energética da União, incluindo os projetos 
de interesse comum, a REORT para a 
eletricidade e a REORT para o gás devem 
apresentar à Agência e à Comissão, no 
prazo de seis meses a contar da entrada 
em vigor do presente regulamento, as 
respetivas proposta para a conceção e 
execução da coordenação operacional 
adequada em tempo real. A apresentação 
pode assumir a forma de disposições 
específicas e obrigatórias de códigos de 
rede, os quais devem ser aprovados de 
acordo com os procedimentos existentes.
2. As propostas devem incluir:
a) as especificações funcionais completas, 
indicando claramente a informação que 
deve ser reunida e partilhada por todos os 
operadores de redes de transporte dentro 
de cada área interligada;
b) o modelo de governação, incluindo de 
propriedade;
c) o calendário de execução.
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3. No prazo de três meses a contar da data 
de receção da proposta, a Agência deve 
publicar um parecer fundamentado sobre 
as propostas.
4. No prazo de três meses a contar da data 
de receção do parecer da Agência, a 
Comissão deve instruir a REORT de 
eletricidade e a REORT de gás para 
darem início à execução da coordenação 
operacional adequada.
5. A informação operacional mencionada 
no artigo 2.º, alínea a), deve ser 
disponibilizada em tempo real a todos os 
operadores de rede interligados e à 
Agência. Cada operador de rede deve 
designar um ponto de contacto 
responsável por responder aos inquéritos, 
por parte da Agência ou de outros 
operadores de redes, relacionados com 
este tipo de informação.

Or. en

Justificação

Devido à sempre crescente complexidade e interdependência da rede, é necessária uma 
coordenação operacional dos sistemas a nível europeu, para reunir informações em tempo 
real sobre os câmbios transfronteiras de eletricidade e gás e sobre os custos relativos, de 
modo a proporcionar à Comissão, aos Estados-Membros, aos reguladores e aos operadores 
de redes de transporte dados úteis e necessários ao funcionamento seguro e eficaz das redes 
de infraestruturas e ao seu planeamento futuro.

Alteração 579
Herbert Reul, Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Artigo 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 14.º-A
Coordenação operacional

1. De modo a garantir o funcionamento 
fiável e eficiente da infraestrutura 
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energética da União, incluindo os projetos 
de interesse comum, a REORT de 
eletricidade e a REORT de gás devem 
apresentar à Agência e à Comissão, no 
prazo de seis meses a contar da entrada 
em vigor do presente regulamento, as 
respetivas proposta para a conceção e 
execução da coordenação operacional 
adequada em tempo real, tendo em 
consideração os diferentes requisitos 
regionais e operacionais.
2. As propostas devem incluir:
a) as especificações funcionais completas, 
indicando claramente a informação que 
deve ser reunida e partilhada por todos os 
operadores de redes de transporte dentro
de cada área interligada ;
b) os calendários de execução.
3. No prazo de três meses a contar da data 
de receção da proposta, a Agência deve 
publicar um parecer fundamentado sobre 
as propostas.
4. No prazo de três meses a contar da data 
de receção do parecer da Agência, a 
Comissão deve instruir a REORT de 
eletricidade e a REORT de gás para 
darem início à execução da coordenação 
operacional adequada.
5. A informação operacional mencionada 
no artigo 2.º, alínea a), deve ser 
disponibilizada em tempo real a todos os 
operadores de rede interligados e à 
Agência. Cada operador de rede deve 
designar um ponto de contacto 
responsável por responder aos inquéritos, 
por parte da Agência ou de outros 
operadores de redes, relacionados com 
este tipo de informação.

Or. en

Justificação

Apesar de apoiar a ideia de uma coordenação das operações em tempo real dos ORT, é 
necessário que a responsabilidade legal pela segurança do fornecimento e da operação seja 
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garantida pelos Estados-Membros e os seus ORT. As vastas diferenças entre os requisitos 
operacionais dos sistemas de transporte devem ser tidas em consideração. Para além disso, 
há exigências suficientes sobre a governação e a propriedade dos ORT na presente legislação 
europeia.

Alteração 580
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Capítulo V – Artigo -15 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo -15.º

Os projetos que receberam isenção nos 
termos do artigo 36.º da 
Diretiva 2009/73/CE ou do artigo 17.º do 
Regulamento (CE) n.º 714/2009 não 
devem ser elegíveis para o apoio 
financeiro da União, em conformidade 
com o disposto no [Regulamento do 
Parlamento Europeu e do Conselho que 
cria o Mecanismo Interligar a Europa].

Or. en

Justificação

Os benefícios de um PIC sobrepõem-se aos benefícios de uma isenção nos termos do 
artigo 36.º da Diretiva 2009/73/CE ou do artigo 17.º do Regulamento (CE) n.º 714/2009. Em 
particular, o apoio financeiro adicional pode influenciar o período de amortização de novas 
infraestruturas e ter, assim, um impacto na decisão de isenção. Os projetos isentos não 
devem, desta forma, beneficiar de um financiamento adicional no âmbito do Mecanismo
Interligar a Europa.

Alteração 581
Adina-Ioana Vălean, Inés Ayala Sender, Dominique Riquet, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 15
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Texto da Comissão Alteração

Elegibilidade dos projetos para assistência 
financeira da União Europeia

Suprimido

1. Os projetos de interesse comum 
pertencentes às categorias definidas nos 
pontos 1, 2 e 4 do anexo II são elegíveis 
para apoio financeiro da União sob a 
forma de subvenções para estudos e de 
instrumentos financeiros, em 
conformidade com o disposto no 
[Regulamento do Parlamento Europeu e 
do Conselho que cria o Mecanismo 
Interligar a Europa].
2. Os projetos de interesse comum 
pertencentes às categorias definidas nos 
pontos 1, alíneas a) a d), e 2 do anexo II, 
com exceção dos projetos de 
armazenamento de eletricidade com 
bombas hidráulicas, também são elegíveis 
para o apoio financeiro da União para 
trabalhos, em conformidade com o 
disposto no [Regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho que cria o 
Mecanismo Interligar a Europa], se 
forem realizados de acordo com o 
procedimento referido artigo 5.º, n.º 6, 
alínea b), ou se preencherem os seguintes 
critérios:
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
b) o projeto não for comercialmente 
viável, segundo o plano de atividades e 
outras avaliações realizadas, 
nomeadamente, por eventuais investidores 
ou credores. A decisão sobre os incentivos 
e a sua justificação, referida no 
artigo 14.º, n.º 3, é tomada em 
consideração aquando da avaliação da 
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viabilidade comercial do projeto; e
c) o projeto tiver sido objeto de uma 
decisão de imputação dos custos 
transfronteiras nos termos do artigo 13.º 
ou, no caso dos projetos que obtiveram 
uma isenção nos termos do artigo 36.º da 
Diretiva 2009/73/CE ou do artigo 17.º do 
Regulamento (CE) n.º 714/2009, de um 
parecer das entidades reguladoras 
nacionais competentes e da Agência sobre 
a viabilidade comercial do projeto.
3. Os projetos de interesse comum 
pertencentes às categorias definidas nos 
pontos 1, alínea e), e 4 do anexo II 
também são elegíveis para apoio 
financeiro da União sob a forma de 
subvenções para trabalhos, em 
conformidade com o disposto no 
[Regulamento do Parlamento Europeu e 
do Conselho que cria o Mecanismo 
Interligar a Europa], se os promotores dos 
projetos em causa puderem demonstrar 
claramente que os projetos produzem 
efeitos externos positivos significativos e 
que não têm viabilidade comercial.

Or. en

Justificação

As orientações energéticas devem determinar quais os projetos de interesse comum a ser 
realizados até 2020. É, por isso, importante que as orientações sejam adotadas o mais 
brevemente possível. As condições para a elegibilidade dos projetos de interesse comum para 
a assistência financeira da União no âmbito do regulamento CEF devem ser determinadas 
dentro do próprio CEF. Com isto, poderíamos melhorar não só a consistência entre a 
afetação do financiamento da UE disponível após a conclusão do QFP e os projetos de 
interesse comum que devem ser financiados através do CEF.

Alteração 582
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Artigo 15 – título
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Texto da Comissão Alteração

Elegibilidade dos projetos para assistência 
financeira da União Europeia

Elegibilidade e condicionalidade dos 
projetos para assistência financeira da 
União Europeia

Or. en

Alteração 583
Adina-Ioana Vălean, Inés Ayala Sender, Dominique Riquet, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

As orientações energéticas devem determinar quais os projetos de interesse comum a ser 
realizados até 2020. É, por isso, importante que as orientações sejam adotadas o mais 
brevemente possível. As condições para a elegibilidade dos projetos de interesse comum para 
a assistência financeira da União no âmbito do regulamento CEF devem ser determinadas 
dentro do próprio CEF. Com isto, poderíamos melhorar não só a consistência entre a 
afetação do financiamento da UE disponível após a conclusão do QFP e os projetos de 
interesse comum que devem ser financiados através do CEF.

Alteração 584
Roberts Zīle, Evžen Tošenovský, Konrad Szymański
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Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os projetos de interesse comum 
pertencentes às categorias definidas no 
ponto 2 do Anexo II são elegíveis para o 
apoio financeiro da União na forma de 
bolsas de estudos e de trabalhos e de 
instrumentos financeiros, em 
conformidade com o disposto no 
[Regulamento do Parlamento Europeu e 
do Conselho que cria o Mecanismo 
Interligar a Europa], se forem executados 
nas partes dos setores de infraestruturas 
de gás onde as disposições sobre a 
separação na Diretiva 2009/73/CE que 
estabelece regras comuns para o mercado 
interno do gás natural são executadas, 
incluindo nos Estados-Membros onde 
foram aplicadas derrogações sobre esta 
questão.
Os projetos de interesse comum inseridos 
nas categorias estabelecidas 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].

Or. en

Justificação

É necessário implementar o Terceiro Pacote de Liberalização da Energia, especialmente no 
que diz respeito o Mercado do gás, para garantir que a produção de gás e as atividades de 
fornecimento estão separadas e que as redes de monopólio existentes são desagregadas. Isto 
pode ser facilitado através da fixação de uma pré-condição em que apenas os projetos de 
interesse comum relacionados com o gás que são executados nos setores de infraestruturas 
de gás, nos Estados-Membros onde estiver implementada uma eficaz separação de 
propriedade, são elegíveis para a assistência financeira da União.
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Alteração 585
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 586
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os projetos de interesse comum 
pertencentes às categorias definidas nos 
pontos 1, 2 e 4 do anexo II são elegíveis 
para apoio financeiro da União sob a forma 
de subvenções para estudos e de 
instrumentos financeiros, em conformidade 
com o disposto no [Regulamento do 
Parlamento Europeu e do Conselho que 
cria o Mecanismo Interligar a Europa]. Os 
instrumentos financeiros devem ser 
selecionados em função do projeto. Nem 
todas as possibilidades de financiamento 
encontram obrigatoriamente aplicação a 
cada projeto.

Or. de
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Alteração 587
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os projetos de interesse comum 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 588
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os projetos de interesse comum 
pertencentes às categorias definidas nos 
pontos 1 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. de

Alteração 589
Yannick Jadot
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em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os projetos de interesse comum 
pertencentes às categorias definidas nos 
pontos 1 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 590
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os projetos de interesse comum 
abrangidos pelas categorias definidas nos 
n.ºs 1 e 2 do anexo II são elegíveis para 
apoio financeiro da UE sob a forma de 
instrumentos financeiros em 
conformidade com as disposições do 
[Regulamento do Parlamento Europeu e 
do Conselho que cria o Mecanismo 
Interligar a Europa] se o projeto for 
comercialmente viável de acordo com o 
plano empresarial e outras avaliações 
realizadas, nomeadamente, por eventuais 
investidores ou credores.

Or. de
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Alteração 591
Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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
b) o projeto não for comercialmente 
viável, segundo o plano de atividades e 
outras avaliações realizadas, 
nomeadamente, por eventuais investidores 
ou credores. A decisão sobre os incentivos 
e a sua justificação, referida no 
artigo 14.º, n.º 3, é tomada em 
consideração aquando da avaliação da 
viabilidade comercial do projeto; e
c) o projeto tiver sido objeto de uma 
decisão de imputação dos custos 
transfronteiras nos termos do artigo 13.º 
ou, no caso dos projetos que obtiveram 
uma isenção nos termos do artigo 36.º da 
Diretiva 2009/73/CE ou do artigo 17.º do 
Regulamento (CE) n.º 714/2009, de um 
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parecer das entidades reguladoras 
nacionais competentes e da Agência sobre 
a viabilidade comercial do projeto.

Or. en

Justificação

As orientações energéticas devem determinar quais os projetos de interesse comum a ser 
realizados até 2020. É, por isso, importante que as orientações sejam adotadas o mais 
brevemente possível. As condições para a elegibilidade dos projetos de interesse comum para 
a assistência financeira da União no âmbito do regulamento CEF devem ser determinadas 
dentro do próprio CEF. Com isto, poderíamos melhorar não só a consistência entre a 
afetação do financiamento da UE disponível após a conclusão do QFP e os projetos de 
interesse comum que devem ser financiados através do CEF.

Alteração 592
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

O desenvolvimento acentuado das energias renováveis exige o reforço maciço das 
capacidades de armazenamento. As unidades de armazenamento de eletricidade com bombas 
hidráulicas são, atualmente, a tecnologia mais eficiente, do ponto de vista técnico e 
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económico, para armazenar eletricidade. O desfavorecimento de unidades de armazenamento 
com bombas hidráulicas em sistemas de incentivo pode resultar na sua reduzida expansão e, 
consequentemente, na diminuição da segurança do abastecimento de eletricidade. Deve 
ainda considerar-se que a construção futura de unidades de armazenamento de eletricidade 
com bombas hidráulicas exige custos de reforço bastante mais elevados, dado que os 
potenciais económicos já foram implementados.

Alteração 593
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

2. Os projetos de interesse comum 
pertencentes às categorias definidas nos 
pontos 1, alíneas a) a d), 2 e 3 do anexo II 
também são elegíveis para o apoio 
financeiro da União para trabalhos, em 
conformidade com o disposto no 
[Regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho que cria o Mecanismo Interligar 
a Europa], se forem realizados de acordo 
com o procedimento referido no artigo 5.º, 
n.º 6, alínea b), ou se preencherem os 
seguintes critérios:

Or. en

Alteração 594
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os projetos de interesse comum 
pertencentes às categorias definidas nos 
pontos 1, alíneas a) a d), e 2 do anexo II,
com exceção dos projetos de 

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

financeiro da União para trabalhos, em 
conformidade com o disposto no 
[Regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho que cria o Mecanismo Interligar 
a Europa], se forem realizados de acordo 
com o procedimento referido no n.º 6, 
alínea b), ou se preencherem os seguintes 
critérios:

Or. en

Alteração 595
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 596
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

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

2. Os projetos de interesse comum 
pertencentes às categorias definidas nos 
pontos 1, alíneas a) a d), 2 e 3 do anexo II, 
com exceção dos projetos de 
armazenamento de eletricidade com 
bombas hidráulicas, também são elegíveis 
para o apoio financeiro da União para 
trabalhos, em conformidade com o 
disposto no [Regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho que cria o 
Mecanismo Interligar a Europa], se forem 
realizados de acordo com o procedimento 
referido no artigo 5.º, n.º 6, alínea b), ou se 
preencherem os seguintes critérios:

Or. en

Justificação

Não faz sentido excluir os oleodutos do âmbito do apoio financeiro.

Alteração 597
Konrad Szymański

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

2. Os projetos de interesse comum 
pertencentes às categorias definidas nos 
pontos 1, alíneas a) a d), 2 e 3 do anexo II, 
com exceção dos projetos de 
armazenamento de eletricidade com 
bombas hidráulicas, também são elegíveis 
para o apoio financeiro da União para 
trabalhos, em conformidade com o 
disposto no [Regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho que cria o 
Mecanismo Interligar a Europa], se forem 
realizados de acordo com o procedimento 
referido no n.º 6, alínea b), ou se 
preencherem os seguintes critérios:
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Or. en

Alteração 598
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE
Francisco Sosa Wagner

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 os benefícios ambientais e 
sociais, a segurança do aprovisionamento, 
a solidariedade ou a inovação; e

Or. en

Justificação

A proteção ambiental, incluindo a redução dos gases com efeito de estufa, pode ser uma das 
fontes essenciais de valor público do investimento em infraestruturas. Isto deve ser tido em 
consideração nas decisões sobre o financiamento e a elegibilidade para o Mecanismo 
Interligar a Europa.

Alteração 599
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) o projeto não for comercialmente 
viável, segundo o plano de atividades e
outras avaliações realizadas, 
nomeadamente, por eventuais investidores 
ou credores. A decisão sobre os incentivos 
e a sua justificação, referida no artigo 14.º, 
n.º 3, é tomada em consideração aquando 
da avaliação da viabilidade comercial do 
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projeto; e projeto. De qualquer maneira, a 
assistência financeira da União para os 
trabalhos de construção deve apoiar 
apenas os projetos de interesse comum 
com benefícios económicos, ambientais e 
sociais que não podem ser alcançados por 
nenhum projeto comercial concorrente; e

Or. en

Alteração 600
Pavel Poc

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) o projeto não for comercialmente 
viável, segundo o plano de atividades e 
outras avaliações realizadas, 
nomeadamente, por eventuais investidores 
ou credores. A decisão sobre os incentivos 
e a sua justificação, referida no artigo 14.º, 
n.º 3, é tomada em consideração aquando 
da avaliação da viabilidade comercial do 
projeto. De qualquer maneira, a 
assistência financeira da União para os 
trabalhos de construção deve apoiar 
apenas os projetos de interesse comum 
com benefícios económico e/ou sociais 
e/ou ambientais que não podem ser 
alcançados por nenhum projeto comercial 
concorrente.

Or. en

Justificação

Qualquer mecanismo financeiro para as infraestruturas de energia deve ser concebido para 
manter um fluxo adequado de investimento privado, sem provocar concorrência desleal nos 
mercados de energia europeus. Se for considerada uma derrogação a este princípio para 
incluir projetos «comercialmente não viáveis» na lista final dos projetos de interesse comum, 
esta deve ser limitada de forma clara e rigorosa.
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Alteração 601
Amalia Sartori

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) o projeto não for comercialmente 
viável, segundo o plano de atividades e 
outras avaliações realizadas, 
nomeadamente, por eventuais investidores 
ou credores. A decisão sobre os incentivos 
e a sua justificação, referida no artigo 14.º, 
n.º 3, é tomada em consideração aquando 
da avaliação da viabilidade comercial do 
projeto. De qualquer maneira, a 
assistência financeira da União para os 
trabalhos de construção deve apoiar 
apenas os projetos de interesse comum 
com benefícios económicos e sociais que 
não podem ser alcançados por nenhum 
projeto comercial concorrente;

Or. en

Justificação

Qualquer mecanismo financeiro para as infraestruturas de energia deve ser concebido para 
manter um fluxo adequado de investimento privado, sem provocar concorrência desleal nos 
mercados de energia europeus. Se for considerada uma derrogação a este princípio para 
incluir projetos «comercialmente não viáveis» na lista final dos projetos de interesse comum, 
esta deve ser limitada de forma clara e rigorosa.

Alteração 602
Rachida Dati

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

Texto da Comissão Alteração

(b) o projeto não for comercialmente 
viável, segundo o plano de atividades e 
outras avaliações realizadas, 
nomeadamente, por eventuais investidores 

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

ou credores. A decisão sobre os incentivos 
e a sua justificação, referida no artigo 14.º, 
n.º 3, é tomada em consideração aquando 
da avaliação da viabilidade comercial do 
projeto; se vários projetos não viáveis 
comercialmente entrarem em 
concorrência, convém proceder a uma 
avaliação comparativa e completa do 
custo-benefício de cada projeto e escolher 
aquele que apresenta uma melhor relação 
custo-benefício; e

Or. fr

Justificação

A única condição de não viabilidade comercial é insuficiente, caso não esteja acompanhada 
de uma garantia de que constitui o melhor projeto não viável comercialmente.

Alteração 603
Marian-Jean Marinescu

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) o projeto não for comercialmente 
viável, segundo o plano de atividades e 
outras avaliações realizadas, 
nomeadamente, por eventuais investidores 
ou credores. A decisão sobre os incentivos 
e a sua justificação, referida no artigo 14.º, 
n.º 3, é tomada em consideração aquando 
da avaliação da viabilidade comercial do 
projeto. Ao dar apoio financeiro a um 
projeto de interesse comum, deverá 
verificar-se que não há consequências 
prejudiciais para outros projetos 
comercialmente viáveis; e

Or. en
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Alteração 604
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

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

Texto da Comissão Alteração

(c) o projeto tiver sido objeto de uma 
decisão de imputação dos custos 
transfronteiras nos termos do artigo 13.º 
ou, no caso dos projetos que obtiveram 
uma isenção nos termos do artigo 36.º da 
Diretiva 2009/73/CE ou do artigo 17.º do 
Regulamento (CE) n.º 714/2009, de um 
parecer das entidades reguladoras 
nacionais competentes e da Agência sobre 
a viabilidade comercial do projeto.

(c) o projeto tiver sido objeto de uma 
decisão de imputação dos custos 
transfronteiras nos termos do artigo 13.º.

Or. en

Justificação

O papel similar do financiamento direto da UE e da derrogação no que se refere ao acesso 
de terceiros no apoio à viabilidade financeira de um projeto, as decisões relativamente a 
ambas as questões devem ser tomadas ao mesmo tempo, para garantir o equilíbrio correto 
entre os dois instrumentos, evitando a concorrência desleal entre projetos.

Alteração 605
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) não existir qualquer concorrência 
desleal entre os projetos que contribuem 
para o preenchimento dos mesmos 
corredores prioritários da União.

Or. en
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Alteração 606
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) o projeto não produzir concorrência 
desleal ao colocar em posição 
desfavorável outros projetos 
comercialmente viáveis.

Or. en

Justificação

A seleção dos PIC deve ser feita de forma cuidadosa para não provocar concorrência desleal 
nas condições de mercado.

Alteração 607
Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os projetos de interesse comum 
pertencentes às categorias definidas nos 
pontos 1, alínea e), e 4 do anexo II 
também são elegíveis para apoio 
financeiro da União sob a forma de 
subvenções para trabalhos, em 
conformidade com o disposto no 
[Regulamento do Parlamento Europeu e 
do Conselho que cria o Mecanismo 
Interligar a Europa], se os promotores dos 
projetos em causa puderem demonstrar 
claramente que os projetos produzem 
efeitos externos positivos significativos e 
que não têm viabilidade comercial.

Suprimido

Or. en
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Justificação

As orientações energéticas devem determinar quais os projetos de interesse comum a ser 
realizados até 2020. É, por isso, importante que as orientações sejam adotadas o mais 
brevemente possível. As condições para a elegibilidade dos projetos de interesse comum para 
a assistência financeira da União no âmbito do regulamento CEF devem ser determinadas 
dentro do próprio CEF. Com isto, poderíamos melhorar não só a consistência entre a 
afetação do financiamento da UE disponível após a conclusão do QFP e os projetos de 
interesse comum que devem ser financiados através do CEF.

Alteração 608
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os projetos de interesse comum 
pertencentes às categorias definidas nos 
pontos 1, alínea e), e 4 do anexo II também 
são elegíveis para apoio financeiro da 
União sob a forma de subvenções para 
trabalhos, em conformidade com o 
disposto no [Regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho que cria o 
Mecanismo Interligar a Europa], se os 
promotores dos projetos em causa puderem 
demonstrar claramente que os projetos 
produzem efeitos externos positivos 
significativos e que não têm viabilidade 
comercial.

3. Os projetos de interesse comum 
pertencentes às categorias definidas nos 
pontos 1, alínea e), e 4 do anexo II também 
são elegíveis para apoio financeiro da 
União sob a forma de subvenções para 
trabalhos, em conformidade com o 
disposto no [Regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho que cria o 
Mecanismo Interligar a Europa], se os 
promotores dos projetos em causa puderem 
demonstrar claramente que os projetos 
produzem efeitos externos positivos 
significativos e que não têm viabilidade 
comercial.

O apoio financeiro já concedido a um 
projeto de interesse comum pode não ser 
retrospetivamente repetido se o projeto 
deixar de ser identificado como sendo de 
interesse comum. Tal não prejudica 
qualquer decisão do Tribunal de Contas.

Or. en

Justificação

Deve ser garantido que o apoio financeiro já dado a um PIC (incluindo os incentivos de 
investimento) não seja retrospetivamente repetido se o projeto deixar de ser identificado 
como sendo de interesse comum, a não ser que o promotor do projeto tenha claramente 
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prestado informações erradas para que o projeto seja identificado como de interesse comum.

Alteração 609
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os projetos de interesse comum 
pertencentes às categorias definidas nos 
pontos 1, alínea e), e 4 do anexo II também 
são elegíveis para apoio financeiro da 
União sob a forma de subvenções para 
trabalhos, em conformidade com o 
disposto no [Regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho que cria o 
Mecanismo Interligar a Europa], se os 
promotores dos projetos em causa puderem 
demonstrar claramente que os projetos 
produzem efeitos externos positivos 
significativos e que não têm viabilidade 
comercial.

3. Os projetos de interesse comum 
pertencentes às categorias definidas nos 
pontos 1, alínea e), do anexo II também são 
elegíveis para apoio financeiro da União 
sob a forma de subvenções para trabalhos, 
em conformidade com o disposto no 
[Regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho que cria o Mecanismo Interligar 
a Europa], se os promotores dos projetos 
em causa puderem demonstrar claramente 
que os projetos produzem efeitos externos 
positivos significativos e que não têm 
viabilidade comercial.

Or. de

Alteração 610
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os projetos de interesse comum 
pertencentes às categorias definidas nos 
pontos 1, alínea e), e 4 do anexo II também 
são elegíveis para apoio financeiro da 
União sob a forma de subvenções para 
trabalhos, em conformidade com o 
disposto no [Regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho que cria o 

3. Os projetos de interesse comum 
pertencentes às categorias definidas no 
ponto 1, alínea e) do anexo II também são 
elegíveis para apoio financeiro da União 
sob a forma de subvenções para trabalhos, 
em conformidade com o disposto no 
[Regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho que cria o Mecanismo Interligar 
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Mecanismo Interligar a Europa], se os 
promotores dos projetos em causa puderem 
demonstrar claramente que os projetos 
produzem efeitos externos positivos 
significativos e que não têm viabilidade 
comercial.

a Europa], se os promotores dos projetos 
em causa puderem demonstrar claramente 
que os projetos produzem efeitos externos 
positivos significativos e que não têm 
viabilidade comercial.

Or. en

Alteração 611
Algirdas Saudargas

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os projetos de interesse comum 
pertencentes às categorias definidas nos 
pontos 1, alínea e), e 4 do anexo II também 
são elegíveis para apoio financeiro da 
União sob a forma de subvenções para 
trabalhos, em conformidade com o 
disposto no [Regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho que cria o 
Mecanismo Interligar a Europa], se os 
promotores dos projetos em causa puderem 
demonstrar claramente que os projetos 
produzem efeitos externos positivos 
significativos e que não têm viabilidade 
comercial.

3. Os projetos de interesse comum 
pertencentes às categorias definidas no 
ponto 1, alínea e) do anexo II também são 
elegíveis para apoio financeiro da União 
sob a forma de subvenções para trabalhos, 
em conformidade com o disposto no 
[Regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho que cria o Mecanismo Interligar 
a Europa], se os promotores dos projetos 
em causa puderem demonstrar claramente 
que os projetos produzem efeitos externos 
positivos significativos e que não têm 
viabilidade comercial.

Or. en

Alteração 612
Alejo Vidal-Quadras

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. A condicionalidade do apoio 
financeiro da União para projetos de 
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interesse comum será examinada de 
acordo com o seu grau de contribuição 
para um ou mais objetivos relevantes, tal 
como estabelecido na alínea a) do 
artigo 1.º. Esta contribuição deve ser 
medida segundo determinados critérios 
para cada objetivo, tal como se segue:
i) Promoção de uma maior integração do 
mercado energético interno e da 
interoperabilidade das redes de 
eletricidade e de gás transfronteiras:
- o número de projetos  que interligam 
eficazmente as redes dos 
Estados-Membros e eliminam as 
restrições internas;
- a redução ou eliminação do isolamento 
energético dos Estados-Membros;
- a percentagem de transmissão 
transfronteiras de potência elétrica em 
relação à capacidade instalada de 
produção de eletricidade nos 
Estados-Membros relevantes; e
- a percentagem do pico de procura mais 
elevado dos dois Estados-Membros em 
questão, abrangidos por interligações de 
fluxo reversível de gás.
ii) Melhoria da segurança da União em 
matéria de aprovisionamento de energia, 
medida pela evolução da resiliência do 
sistema e da segurança das operações do 
sistema:
- o número de projetos e a sua capacidade 
em permitir a diversificação das fontes de 
aprovisionamento, fornecendo 
contrapartidas e rotas;
- o número de projetos que aumentam a 
capacidade de armazenamento;
- a redução do número previsível de 
perturbações e a sua duração ;
- a quantidade de derrames evitáveis de 
energia renovável devido à falta de 
ligações transfronteiras ;
- as ligações dos mercados isolados com 
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fontes de aprovisionamento mais 
diversificadas; ou
iii) Contribuição para o desenvolvimento 
e a proteção sustentáveis do ambiente:
- o transporte de eletricidade renovável 
desde a sua produção até aos grandes 
centros de consumo e locais de
armazenamento;
- a quantidade de emissões de CO2 que 
são evitadas com a construção de projetos 
beneficiários do CEF.

Or. en

Alteração 613
Sabine Wils

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os projetos que contribuem para a 
eficiência energética e a integração da 
produção de energia renovável 
descentralizada deverão receber no 
mínimo dois terços da ajuda financeira 
disponível para projetos de infraestrutura 
energética.

Or. de

Alteração 614
Niki Tzavela

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. Sublinha a necessidade de evitar 
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qualquer concorrência desleal, em 
particular entre projetos que contribuem 
para o preenchimento do mesmo corredor 
prioritário da União.

Or. en

Alteração 615
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os projetos de infraestruturas devem 
receber, pelo menos, dois terços do apoio 
financeiro disponível para os projetos de 
infraestruturas de energia.

Or. en

Justificação

The Commission has estimated total investment needs in European energy infrastructures up 
to 2020 at about EUR 200 billion divided into about EUR 140 billion for high voltage 
electricity transmission systems, both onshore and offshore, storage, and smart grid 
applications at transmission and distribution level. Whereas the remaining amount of 
approximately EUR 70 billion would be intended for high pressure gas transmission 
pipelines, this difference in investment needs should be properly reflected with a prioritisation 
of at least double the amount for electricity infrastructure in the available budget.

Alteração 616
Fiona Hall

Proposta de regulamento
Artigo 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º-A
Designação das infraestruturas de 
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eletricidade
1. O apoio financeiro para as 
infraestruturas energéticas deve ser 
designado. Os projetos para as 
infraestruturas de eletricidade devem 
receber, pelo menos, dois terços do apoio 
financeiro total disponível para os 
projetos de infraestruturas energéticas.

Or. en

Justificação

Uma vez que as necessidades de financiamento dos projetos de eletricidade são duas vezes 
superiores às dos projetos de gás, esta diferença nas necessidades de financiamento deve ser 
claramente refletida ao designar, pelo menos, o dobro da quantidade para as infraestruturas 
de eletricidade, quando comparadas com os projetos de infraestruturas de gás e de outras 
potenciais infraestruturas de energia.

Alteração 617
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – parte introdutória

Proposta da Comissão Alteração

A Comissão deve publicar até 2017, o 
mais tardar, um relatório sobre a execução 
dos projetos de interesse comum. Esse 
relatório deve fornecer uma avaliação:

1. Todos os anos, a Comissão deve 
reencaminhar para o Parlamento 
Europeu e o Conselho da UE um relatório 
que forneça:

Or. ro

Alteração 618
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) os verdadeiros custos e o impacto a 
nível da União dos projetos de interesse 
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comum;

Or. en

Alteração 619
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – alínea d) - terceiro travessão (novo)

Texto da Comissão Alteração

– a identificação das melhores e 
inovadoras práticas relativamente ao 
envolvimento dos interessados e à
mitigação do impacto ambiental durante 
os processos de concessão de licenças e o 
projeto de implementação;

Or. en

Alteração 620
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1-A (novo)

Proposta da Comissão Alteração

A Comissão deve reencaminhar para o 
Parlamento Europeu e o Conselho da UE 
até 2017, o mais tardar, um relatório 
sobre a execução dos projetos de interesse 
comum. Este relatório deve fornecer uma 
avaliação:
a) da evolução da preparação, 
desenvolvimento e implementação de 
projetos de interesse comum selecionados 
nos termos do artigo 3.º e, se aplicável, 
dos atrasos na implementação e outras 
dificuldades encontradas;
b) dos fundos afetados e desembolsados 
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pela União para projetos de interesse 
comum, em conformidade com o disposto 
no [Regulamento do Parlamento Europeu 
e do Conselho que cria o Mecanismo 
Interligar a Europa], comparativamente 
ao valor total dos projetos de interesse 
comum financiados;
c) relativamente aos setores da 
eletricidade e do gás, da evolução do nível 
de interligação entre Estados-Membros, 
da evolução correspondente dos preços da 
energia, das suas causas e dos custos 
económicos associados;   

d) relativamente à concessão de 
autorizações e à participação pública:
- da duração total média e máxima dos 
procedimentos de autorização para 
projetos de interesse comum, incluindo da 
duração de cada fase desse procedimento, 
comparativamente ao calendário previsto 
pelas principais etapas iniciais 
mencionadas no artigo 11.º, n.º 3;
- do nível de oposição com que se 
deparam os projetos de interesse comum 
(nomeadamente o número de objeções por 
escrito recebidas durante o processo de 
consulta pública e o número de ações de 
recurso judicial);
e) relativamente ao tratamento 
regulamentar:
- do número de projetos de interesse 
comum aos quais foi concedida uma 
decisão de imputação dos custos 
transfronteiras nos termos do artigo 13.º;
- do número e do tipo de projetos de 
interesse comum que receberam 
incentivos específicos nos termos do 
artigo 14.º.

Or. ro

Alteração 621
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

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

A Comissão cria na Internet, nas línguas 
oficiais da UE, uma plataforma de 
transparência das infraestruturas facilmente 
acessível ao público em geral. Esta 
plataforma contém as seguintes 
informações:

Or. de

Alteração 622
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – 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 e custos geográficos, em 
relação a cada projeto de interesse comum;

Or. en

Alteração 623
Francisco Sosa Wagner

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) as informações atualizadas 
regularmente sobre o trabalho dos Grupos 
estabelecidos em conformidade com o 
artigo 3.º, n.º 2, incluindo os documentos 
e análises apresentados aos grupos para 
consideração e excluindo quaisquer 
segredos comerciais contidos;

Or. en



AM\900618PT.doc 97/100 PE487.999v01-00

PT

Justificação

Para garantir uma abordagem eficaz da participação e aceitação públicas, deve ser 
estabelecida, o quanto antes, a transparência dos processos de planeamento da rede. Se a 
transparência for garantida apenas numa fase posterior, tal significaria que os projetos 
podem ser considerados por algumas pessoas como consumados e, debilitar, desta forma, o 
objetivo da proposta.

Alteração 624
Pavel Poc

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) os principais resultados da análise de 
custo-benefício baseada na metodologia 
elaborada nos termos do artigo 12.º relativa 
aos projetos de interesse comum em causa, 
com exceção das informações 
comercialmente sensíveis.

(c) os resultados completos da análise de 
custo-benefício baseada na metodologia 
elaborada nos termos do artigo 12.º relativa 
aos projetos de interesse comum em causa, 
com exceção das informações 
comercialmente sensíveis.

Or. en

Justificação

Os resultados completos da análise custo-benefício para cada projeto têm de ser fácil e 
totalmente acessíveis aos interessados (ao mesmo tempo que respeitam a confidencialidade 
de informações comercialmente sensíveis). O processo de informação e de publicidade deve 
permitir aos interessados a possibilidade de, a qualquer altura, conhecerem o progresso do 
projeto.

Alteração 625
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) os principais resultados da análise de 
custo-benefício baseada na metodologia 
elaborada nos termos do artigo 12.º relativa 
aos projetos de interesse comum em causa, 

(c) os resultados completos da análise de 
custo-benefício baseada na metodologia 
elaborada nos termos do artigo 12.º relativa 
aos projetos de interesse comum em causa, 
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com exceção das informações 
comercialmente sensíveis.

com exceção das informações 
comercialmente sensíveis.

Or. en

Alteração 626
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) os principais resultados da análise de 
custo-benefício baseada na metodologia 
elaborada nos termos do artigo 12.º relativa 
aos projetos de interesse comum em causa, 
com exceção das informações 
comercialmente sensíveis.

(c) os principais resultados da análise de 
custo-benefício ex-ante baseada na 
metodologia elaborada nos termos do 
artigo 12.º relativa aos projetos de interesse 
comum em causa, com exceção das 
informações comercialmente sensíveis.

Or. en

Alteração 627
António Fernando Correia de Campos, Pavel Poc

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) as informações atualizadas 
regularmente sobre o trabalho dos Grupos 
estabelecidos em conformidade com o 
artigo 3.º, nº 2, incluindo as ordens de 
trabalhos e as atas das reuniões e 
excluindo quaisquer informações 
comercialmente secretas;

Or. en

Alteração 628
Yannick Jadot



AM\900618PT.doc 99/100 PE487.999v01-00

PT

em nome do Grupo Verts/ALE
Francisco Sosa Wagner

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) as informações sobre a lista atual de 
projetos de interesse comum, uma visão 
geral das fases do processo de tomada de 
decisões, assim como as ordens do dia das 
reuniões dos grupos regionais, 
juntamente com a publicação posterior 
das atas e decisões executadas.

Or. en

Alteração 629
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) A avaliação do impacto ex-post que 
descreve os impactos exercidos a nível da 
União dos projetos de interesse comum.

Or. en

Alteração 630
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-A
O Regulamento (CE) n.º 713/2009 é 
alterado do seguinte modo:
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A alínea a) do artigo 22.º deve ser 
substituída pelo seguinte:
Para requerer uma decisão de isenção nos 
termos do artigo 9, n.º 1 e qualquer outro 
serviço prestado pela Agência nos termos 
do [Regulamento relativo às orientações 
para as infraestruturas energéticas 
transeuropeias e que revoga a Decisão n.º 
1364/2006/CE], devem ser pagas taxas à 
Agência.

Or. en

Justificação

As restrições orçamentais que a ACRE enfrenta não devem prejudicar a concretização da sua 
importante missão.


