
AM\900619PT.doc PE488.000v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

2011/0300(COD)

8.5.2012

ALTERAÇÕES
631 - 845

Projeto de relatório
António Fernando Correia de Campos
(PE480.775v01-00)

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo às orientações para as infraestruturas energéticas transeuropeias e que 
revoga a Decisão n.º 1364/2006/

Proposta de regulamento
(COM(2011)0658 – C7-0371/2011 – 2011/0300(COD))



PE488.000v01-00 2/125 AM\900619PT.doc

PT

AM_Com_LegReport



AM\900619PT.doc 3/125 PE488.000v01-00

PT

Alteração 631
Gaston Franco

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

Texto da Comissão Alteração

(1) Rede ao largo nos mares do Norte 
(Northern Seas offshore grid, «NSOG»): 
rede de eletricidade integrada ao largo da 
costa do Mar do Norte, do mar da Irlanda, 
do Canal da Mancha, do Mar Báltico e das 
águas adjacentes para transportar 
eletricidade produzida a partir de fontes de 
energia renováveis ao largo da costa para 
os centros de consumo e armazenamento e 
para aumentar o intercâmbio de 
eletricidade transfronteiras.

(1) Rede ao largo nos mares do Norte 
(Northern Seas offshore grid, «NSOG»): 
rede de eletricidade integrada ao largo da 
costa do Mar do Norte, do mar da Irlanda, 
do Canal da Mancha, do Mar Báltico e das 
águas adjacentes, assim como os 
desenvolvimentos de redes associadas 
(interconexões, reforço interno da rede 
em terra) para transportar eletricidade 
produzida a partir de fontes de energia 
renováveis ao largo da costa para os 
centros de consumo e armazenamento e 
para aumentar o intercâmbio de 
eletricidade transfronteiras.

Or. en

Justificação

O desenvolvimento em terra e as interligações submarinas devem ser abrangidos.

Alteração 632
Alejo Vidal-Quadras

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

Texto da Comissão Alteração

(2) Interconexões Norte-Sul de eletricidade 
na Europa Ocidental («NSI West 
Electricity»): interconexões entre os 
Estados-Membros da região e com países 
terceiros mediterrânicos, nomeadamente
para integrar a eletricidade produzida a 
partir de fontes de energia renováveis.

(2) Interconexões Norte-Sul de eletricidade 
na Europa Ocidental («NSI West 
Electricity»): interconexões entre os 
Estados-Membros da região, 
nomeadamente entre a Península Ibérica 
e a França, para completar o mercado 
interno e integrar a produção a partir de 
fontes de energia renováveis, e com países 
terceiros mediterrânicos.



PE488.000v01-00 4/125 AM\900619PT.doc

PT

Or. en

Alteração 633
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

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

Texto da Comissão Alteração

(2) Interconexões Norte-Sul de eletricidade 
na Europa Ocidental («NSI West 
Electricity»): interconexões entre os 
Estados-Membros da região e com países 
terceiros mediterrânicos, nomeadamente 
para integrar a eletricidade produzida a 
partir de fontes de energia renováveis.

(2) Interconexões Norte-Sul de eletricidade 
na Europa Centro-Ocidental e 
Sul-Ocidental («NSI West Electricity»): 
interconexões entre os Estados-Membros 
da região e com países terceiros 
mediterrânicos, nomeadamente para 
integrar a eletricidade produzida a partir de 
fontes de energia renováveis.

Or. en

Alteração 634
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

(2) Interconexões Norte-Sul de eletricidade 
na Europa Ocidental («NSI West 
Electricity»): interconexões entre os 
Estados-Membros da região e com países 
terceiros mediterrânicos, nomeadamente 
para integrar a eletricidade produzida a 
partir de fontes de energia renováveis.

(2) Interconexões Norte-Sul de eletricidade 
na Europa Ocidental («NSI West 
Electricity»): interconexões entre os 
Estados-Membros da região e com países 
terceiros, nomeadamente para integrar a 
eletricidade produzida a partir de fontes de 
energia renováveis.

Or. en

Alteração 635
Adina-Ioana Vălean
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Proposta de regulamento
Anexo I – parte 1 – ponto 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

(2) Interconexões Norte-Sul de eletricidade 
na Europa Ocidental («NSI West 
Electricity»): interconexões entre os 
Estados-Membros da região e com países 
terceiros mediterrânicos, nomeadamente 
para integrar a eletricidade produzida a 
partir de fontes de energia renováveis.

(2) Interconexões Norte-Sul de eletricidade 
na Europa Ocidental («NSI West 
Electricity»): interconexões entre os
Estados-Membros da região e com países 
terceiros, nomeadamente para integrar a 
eletricidade produzida a partir de fontes de 
energia renováveis.

Or. en

Justificação

Deste modo, qualquer país terceiro, sejam países mediterrânicos, a Suíça ou a Noruega, 
poderá participar em projetos de armazenamento de eletricidade que são de grande 
importância e necessários para melhor integrar a eletricidade produzida a partir de fontes de 
energia renováveis.

Alteração 636
Paul Rübig

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

Texto da Comissão Alteração

(2) Interconexões Norte-Sul de eletricidade 
na Europa Ocidental («NSI West 
Electricity»): interconexões entre os 
Estados-Membros da região e com países 
terceiros mediterrânicos, nomeadamente 
para integrar a eletricidade produzida a 
partir de fontes de energia renováveis.

(2) Interconexões Norte-Sul de eletricidade 
na Europa Ocidental («NSI West 
Electricity»): interconexões entre os 
Estados-Membros da região e com países 
terceiros, nomeadamente para integrar a 
eletricidade produzida a partir de fontes de 
energia renováveis.

Or. de

Justificação

O texto atual só se refere aos países mediterrânicos, não permitindo, portanto, a inclusão dos 
restantes países terceiros.
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Alteração 637
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

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

Texto da Comissão Alteração

Estados-Membros envolvidos: Bélgica, 
França, Alemanha, Irlanda, Itália, 
Luxemburgo, Países Baixos, Malta,
Portugal, Espanha e Reino Unido;

Estados-Membros envolvidos: Bélgica, 
França, Alemanha, Irlanda, Luxemburgo, 
Países Baixos, Portugal, Espanha e Reino 
Unido.

Corredor secundário de eletricidade 
Sul-Oeste («SWE Sub-corridor»):

Or. en

Alteração 638
Adina-Ioana Vălean

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

Texto da Comissão Alteração

Estados-Membros envolvidos: Bélgica, 
França, Alemanha, Irlanda, Itália,
Luxemburgo, Países Baixos, Malta, 
Portugal, Espanha e Reino Unido;

Estados-Membros envolvidos: Áustria,
Bélgica, França, Alemanha, Irlanda, Itália,
Luxemburgo, Países Baixos, Malta, 
Portugal, Espanha e Reino Unido;

Or. en

Alteração 639
Paul Rübig

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

Texto da Comissão Alteração

Estados-Membros envolvidos: Bélgica, 
França, Alemanha, Irlanda, Itália, 

Estados-Membros envolvidos: Bélgica, 
França, Alemanha, Irlanda, Itália, 
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Luxemburgo, Países Baixos, Malta, 
Portugal, Espanha e Reino Unido.

Luxemburgo, Países Baixos, Malta, 
Áustria, Portugal, Espanha e Reino Unido.

Or. de

Justificação

A Áustria, dada a sua situação geográfica e energética, desempenha um papel central nos 
fluxos Norte-Sul de eletricidade na Europa Ocidental, em especial, no triângulo Alemanha-
Áustria-Suíça. Por conseguinte, a Áustria também deveria ser incluída na categoria dos 
Estados-Membros envolvidos nas Interconexões Norte-Sul de eletricidade na Europa 
Ocidental («NSI West Electricity») e, portanto, ser referida explicitamente no Anexo 1, ponto 
2, parágrafo 2.

Alteração 640
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 1 – ponto 2 – parágrafo 2 - alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a) Corredor secundário Sul-Oeste 
(Portugal, Espanha e França): aumento 
da capacidade de interconexão para 
fomentar a integração do mercado e tirar 
pleno partido das fontes de energia 
renováveis, incluindo as que poderão ser 
importadas de África; e

Or. en

Alteração 641
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 1 – ponto 2 – parágrafo 2 - alínea b) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b) Corredor secundário Centro-Oeste 
(Países Baixos, Bélgica, Luxemburgo, 
França, Alemanha, Irlanda e 
Grã-Bretanha);
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Or. en

Justificação

Os corredores de eletricidade propostos são demasiado grandes. Os subgrupos devem ser 
definidos em linha com as iniciativas regionais no setor da eletricidade atualmente em curso 
em que os projetos a concorrer à qualificação de PIC deviam ser debatidos previamente. As 
iniciativas regionais no setor da eletricidade já têm experiência e contam com uma estrutura 
de governação adequada e com a participação das partes interessadas. Por conseguinte, os 
corredores devem estar o mais próximo possível das estruturas de cooperação regional já 
existentes e funcionais.

Alteração 642
Gaston Franco

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

Texto da Comissão Alteração

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

(3) Interconexões norte-sul de eletricidade 
na Europa Ocidental («NSI East 
Electricity»): interconexões entre os 
Estados-Membros da região e entre países 
terceiros mediterrâneos bem como as 
capacidades de armazenamento de 
eletricidade para integrar e promover a 
eletricidade produzida a partir de fontes de 
energia renováveis;

Or. fr

Alteração 643
Lena Kolarska-Bobińska

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

Texto da Comissão Alteração

(3) Interconexões Norte-Sul de eletricidade 
na Europa Centro-Oriental e do Sudeste
(«NSI East Electricity»): interconexões e 
linhas internas nos sentidos Norte-Sul e 
Este-Oeste para completar o mercado 

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

completar o mercado interno e integrar a 
produção a partir de fontes de energia 
renováveis.

Or. en

Alteração 644
Pavel Poc

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 645
Niki Tzavela

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

Alterações propostas para não limitar o objetivo do corredor que deve visar a conclusão do 
âmbito do mercado interno, mas não apenas através da integração de produção a partir de 
FER.

Alteração 646
Pavel Poc

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 1 – ponto 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Estados-Membros envolvidos: Áustria, 
Bulgária, República Checa, Chipre,
Alemanha, Grécia, Hungria, Itália, 
Polónia, Roménia, Eslováquia e Eslovénia;

Estados-Membros envolvidos: Áustria, 
Bulgária, República Checa, Alemanha, 
Hungria, Itália, Polónia, Roménia, 
Eslováquia e Eslovénia;

Or. en

Alteração 647
Pavel Poc

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 1 – ponto 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Interconexões Norte-Sul de 
eletricidade na Europa do Sudeste («NSI 
South East Electricity»): interconexão e 
linhas internas no sentido Norte-Sul, 
conexões com países exteriores à União 
com vista a concluir o mercado interno e 
integrar a produção a partir de fontes de 
energia renováveis.
Estados-Membros envolvidos: Bulgária, 
Chipre, Grécia, Hungria, Itália, Roménia 
e Eslovénia;

Or. en
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Justificação

Os corredores prioritários no setor da eletricidade devem ser consistentes com as regiões 
anteriores. O plano de ação preparado NSII com proposta de PIC é composto por 9 
Estados-Membros que estão incluídos na alteração do ponto 3 da parte 1. De acordo com o 
(3-A), o grupo deve preparar o seu próprio plano de ação. Não se devem alargar as regiões 
visto que será muito difícil chegar a um consenso.

Alteração 648
Niki Tzavela

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 1 – ponto 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Interconexão de sistemas elétricos 
insulares isolados com o continente para 
partilhar os benefícios do mercado de 
eletricidade integrado, aumentar a 
penetração de fontes de energia 
renováveis e permitir uma possível 
transferência de energia produzida a 
partir de fontes de energia renováveis 
para o continente.

Or. en

Justificação

Propomos uma maior reflexão sobre o seguinte aditamento a este ponto, visto o enorme 
potencial das FER das ilhas gregas, que poderia estar à disposição dos Estados-Membros da 
UE para conseguirem atingir os seus objetivos.

Alteração 649
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 1 – ponto 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

(4) Plano de Interconexão do Mercado 
Báltico da Energia no setor da eletricidade 

(4) Plano de Interconexão do Mercado 
Báltico da Energia no setor da eletricidade 
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(«BEMIP Electricity»): interconexões entre 
os Estados-Membros da região do Báltico e 
reforço das infraestruturas de rede internas 
em conformidade, para pôr termo ao 
isolamento dos Estados Bálticos e 
promover a integração do mercado na 
região;

(«BEMIP Electricity»): interconexões entre 
os Estados-Membros da região do Báltico e 
reforço das infraestruturas de rede internas 
em conformidade, para pôr termo ao 
isolamento dos Estados Bálticos e 
promover a integração do mercado e 
integrar a produção a partir de fontes de
energia renováveis na região.

Or. en

Alteração 650
Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 2 – ponto 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

(5) Interconexões Norte-Sul de gás natural 
na Europa Ocidental («NSI West Gas»): 
capacidades de interligação para os fluxos 
Norte-Sul de gás natural na Europa 
Ocidental a fim de diversificar as vias de
aprovisionamento e aumentar a
capacidade de entrega do gás a curto prazo.

(5) Interconexões Norte-Sul de gás natural 
na Europa Ocidental («NSI West Gas»): 
infraestrutura de gás para os fluxos 
Norte-Sul de gás natural na Europa 
Ocidental a fim de diversificar as fontes de 
aprovisionamento externas, as vias e 
melhorar a segurança do
aprovisionamento para a Europa Central, 
através do aumento da capacidade de 
entrega do gás a curto prazo e do reforço e 
otimização da infraestrutura de terminais 
de gás natural liquefeito (GNL) e de 
armazenamento de gás.

Or. en

Alteração 651
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 2 – ponto 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

(5) Interconexões Norte-Sul de gás natural  (5) Interconexões Norte-Sul de gás natural 
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na Europa Ocidental («NSI West Gas»): 
capacidades de interligação para os fluxos 
Norte-Sul de gás natural na Europa 
Ocidental a fim de diversificar as vias de 
aprovisionamento e aumentar a capacidade 
de entrega do gás a curto prazo.

na Europa Ocidental («NSI West Gas»): 
capacidades de interligação para os fluxos 
Norte-Sul de gás natural na Europa 
Ocidental a fim de remover pontos de 
estrangulamento internos e aumentar a 
capacidade de entrega a curto prazo, 
utilizando, assim, em pleno as possíveis 
alternativas de aprovisionamento 
externas, incluindo as de África, e
otimizando as centrais de gás natural 
liquefeito (GNL) e as instalações de 
armazenamento existentes.

Or. en

Alteração 652
Konrad Szymański

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 2 – ponto 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

(5) Interconexões Norte-Sul de gás natural 
na Europa Ocidental («NSI West Gas»): 
capacidades de interligação para os fluxos 
Norte-Sul de gás natural na Europa 
Ocidental a fim de diversificar as vias de 
aprovisionamento e aumentar a capacidade 
de entrega do gás a curto prazo.

(5) Interconexões Norte-Sul de gás natural 
na Europa Ocidental («NSI West Gas»): 
infraestrutura de gás para os fluxos Norte-
Sul de gás natural na Europa Ocidental a 
fim de diversificar as vias de 
aprovisionamento e aumentar a capacidade 
de entrega do gás a curto prazo.

Or. en

Alteração 653
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 2 – ponto 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Estados-Membros envolvidos: Bélgica, 
França, Alemanha, Irlanda, Itália, 
Luxemburgo, Malta, Países Baixos,

Estados-Membros envolvidos: Bélgica, 
França, Alemanha, Irlanda, Luxemburgo, 
Países Baixos, Portugal, Espanha, 
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Portugal, Espanha e Reino Unido; Grã-Bretanha, Irlanda do Norte, 
Dinamarca, Suécia e Noruega.
Corredores secundários em causa:

Or. en

Alteração 654
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 2 – ponto 5 – parágrafo 2 - alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a) Corredor Sul (Portugal, Espanha e 
França): aumento da capacidade de
interligação, utilização em pleno das 
possíveis alternativas de 
aprovisionamento externas, incluindo as 
de África, e otimização da infraestrutura 
existente, nomeadamente das centrais a 
gás natural liquefeito (GNL) e das 
instalações de armazenamento existentes;

Or. en

Alteração 655
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 2 – ponto 5 – parágrafo 2 - alínea b) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b) Corredor Norte-Oeste (Bélgica, Países 
Baixos, França, Irlanda, Grã-Bretanha, 
Irlanda do Norte, Alemanha, Dinamarca, 
Suécia, Luxemburgo e Noruega 
(observador);

Or. en
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Justificação

Os corredores de gás propostos são demasiado grandes e já há partes interessadas a 
participar. Os subgrupos devem ser definidos em linha com as iniciativas regionais no setor 
do gás (IRG) atualmente em curso em que os projetos a concorrer à qualificação de PIC 
deviam ser decididos previamente. As IRG já têm experiência e contam com uma estrutura de 
governação adequada e com a participação das partes interessadas, por conseguinte, os 
corredores devem estar o mais próximo possível das estruturas de cooperação regional já 
existentes e que funcionam bem.

Alteração 656
Niki Tzavela

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 2 – ponto 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Alterações propostas para realçar o objetivo do corredor, ou seja a diversificação, assim 
como incluir a bacia do Mediterrâneo Oriental face ao facto de tal ser do interesse de dois 
Estados-Membros que já se encontram na lista respetiva.

Alteração 657
Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 2 – ponto 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

(6) Interconexões Norte-Sul de gás natural (6) Interconexões Norte-Sul de gás natural 
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na Europa Centro-Oriental e do Sudeste 
(«NSI East Gas»): ligações regionais de 
gás natural entre a região do Mar Báltico, 
os mares Adriático e Egeu e o Mar Negro, 
nomeadamente para aumentar a 
diversificação e a segurança do 
aprovisionamento de gás natural;

na Europa Centro-Oriental e do Sudeste 
(«NSI East Gas»): ligações regionais de 
gás natural e infraestrutura entre a região 
do Mar Báltico, os mares Adriático e Egeu 
e o Mar Negro, incluindo terminais e 
armazenamento de gás natural liquefeito 
e comprimido (GNL e GNC),
nomeadamente para aumentar a 
diversificação e a segurança do 
aprovisionamento de gás natural.

Or. en

Alteração 658
Ioan Enciu

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 2 – ponto 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 659
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 2 – ponto 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

(6) Interconexões Norte-Sul de gás natural 
na Europa Centro-Oriental e do Sudeste 
(«NSI East Gas»): ligações regionais de 
gás natural entre a região do Mar Báltico, 

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

região do Mar Báltico, os mares Adriático 
e Egeu e o Mar Negro, nomeadamente para 
aumentar a diversificação e a segurança do 
aprovisionamento de gás natural.

Or. en

Alteração 660
Konrad Szymański

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 2 – ponto 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 661
Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 2 – ponto 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

(7) Corredor Meridional de Gás («SGC»): 
transporte de gás natural da bacia do 
Cáspio, da Ásia Central, do Médio Oriente
e da bacia do Mediterrâneo Oriental para a 
União, a fim de aumentar a diversificação 
do aprovisionamento de gás.

(7) Corredor Meridional de Gás («SGC»): 
infraestrutura para o transporte e 
armazenamento de gás natural da bacia do 
Cáspio, da Ásia Central, do Médio Oriente 
e da bacia do Mediterrâneo Oriental para a 
União, incluindo terminais de gás natural 
liquefeito e comprimido (GNL e GNC) a 
fim de aumentar a diversificação e a 
segurança do aprovisionamento de gás.
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Or. en

Alteração 662
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 2 – ponto 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

(7) Corredor Meridional de Gás («SGC»): 
transporte de gás natural da bacia do 
Cáspio, da Ásia Central, do Médio Oriente 
e da bacia do Mediterrâneo Oriental para a 
União, a fim de aumentar a diversificação 
do aprovisionamento de gás.

(7) Corredor Meridional de Gás («SGC»): 
infraestrutura de gás a fim de aumentar a 
diversificação do aprovisionamento de gás 
natural da bacia do Cáspio, da Ásia 
Central, do Médio Oriente e da bacia do 
Mediterrâneo Oriental para a União.

Or. en

Alteração 663
Konrad Szymański

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 2 – ponto 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

(7) Corredor Meridional de Gás («SGC»): 
transporte de gás natural da bacia do 
Cáspio, da Ásia Central, do Médio Oriente 
e da bacia do Mediterrâneo Oriental para a 
União, a fim de aumentar a diversificação 
do aprovisionamento de gás.

(7) Corredor Meridional de Gás («SGC»): 
infraestrutura de gás a fim de aumentar a 
diversificação do aprovisionamento de gás 
natural da bacia do Cáspio, da Ásia 
Central, do Médio Oriente e da bacia do 
Mediterrâneo Oriental para a União.

Or. en

Alteração 664
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 2 – ponto 7 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

(7) Corredor Meridional de Gás («SGC»): 
transporte de gás natural da bacia do 
Cáspio, da Ásia Central, do Médio Oriente 
e da bacia do Mediterrâneo Oriental para a 
União, a fim de aumentar a diversificação 
do aprovisionamento de gás.

(7) Corredor Meridional de Gás («SGC»): 
transporte de gás natural da bacia do 
Cáspio, da Ásia Central, do Médio Oriente 
e da bacia do Mediterrâneo Oriental para a 
União, a fim de aumentar a diversificação e 
a segurança do aprovisionamento e das 
vias de gás.

Or. en

Alteração 665
Algirdas Saudargas

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 2 – ponto 8 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

(8) Plano de Interconexão do Mercado 
Báltico da Energia no setor do gás 
(«BEMIP Gas»): infraestrutura destinada a 
pôr termo ao isolamento dos três Estados 
Bálticos e da Finlândia e à sua dependência 
de um único fornecedor, bem como a
aumentar a diversificação dos 
abastecimentos na região do Mar Báltico;

(8) Plano de Interconexão do Mercado 
Báltico da Energia no setor do gás 
(«BEMIP Gas»): infraestrutura de gás 
entre Estados-Membros na região do 
Báltico, reforçando desta forma as 
infraestruturas da rede interna de gás,
destinada a pôr termo ao isolamento dos 
três Estados Bálticos e da Finlândia e à sua 
dependência de um único fornecedor, para
aumentar a diversificação e a segurança
dos abastecimentos na região do Mar 
Báltico.

Or. en

Alteração 666
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 2 – ponto 8 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

(8) Plano de Interconexão do Mercado 
Báltico da Energia no setor do gás 
(«BEMIP Gas»): infraestrutura destinada a 
pôr termo ao isolamento dos três Estados 
Bálticos e da Finlândia e à sua dependência 
de um único fornecedor, bem como a 
aumentar a diversificação dos 
abastecimentos na região do Mar Báltico;

(8) Plano de Interconexão do Mercado 
Báltico da Energia no setor do gás 
(«BEMIP Gas»): infraestrutura destinada a 
pôr termo ao isolamento dos três Estados 
Bálticos e da Finlândia e à sua dependência 
de um único fornecedor, bem como a 
aumentar a diversificação e a segurança
dos abastecimentos e das vias de gás na 
região do Mar Báltico;

Or. en

Alteração 667
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 3 – ponto 9 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

9. Ligações de aprovisionamento de 
petróleo na Europa Centro-Oriental
(«OSC»): interoperabilidade da rede de 
oleodutos na Europa Centro-Oriental para 
aumentar a segurança do aprovisionamento 
e reduzir os riscos ambientais.

9. Ligações de aprovisionamento de 
petróleo na Europa Central, Oriental e do 
Sudeste («OSC»): interoperabilidade da 
rede de oleodutos na Europa Centro-
Oriental para aumentar a segurança do 
aprovisionamento e reduzir os riscos 
ambientais.

Or. ro

Alteração 668
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 3 – ponto 9 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

(9) Ligações de aprovisionamento de 
petróleo na Europa Centro-Oriental 
(«OSC»): interoperabilidade da rede de 

(9) Corredores de diversificação de 
aprovisionamento de petróleo na Europa 
Centro-Oriental («OSC»): 
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oleodutos na Europa Centro-Oriental para 
aumentar a segurança do aprovisionamento 
e reduzir os riscos ambientais.

interoperabilidade da rede de oleodutos na 
Europa Centro-Oriental para aumentar a 
segurança do aprovisionamento e reduzir 
os riscos ambientais.

Or. en

Alteração 669
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 3 – ponto 9 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Estados-Membros envolvidos: Áustria, 
República Checa, Alemanha, Hungria, 
Polónia e Eslováquia.

Estados-Membros envolvidos: Áustria, 
República Checa, Alemanha, Hungria, 
Polónia, Eslováquia e Roménia.

Or. ro

Alteração 670
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 4 – ponto 10 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

(10) Implantação de redes inteligentes: 
adoção de tecnologias de redes inteligentes 
em toda a União para integrar 
eficientemente o comportamento e as ações 
de todos os utilizadores ligados à rede de 
eletricidade, em especial a produção de 
grandes quantidades de eletricidade a partir 
de fontes de energia renováveis ou 
descentralizadas e a resposta à procura 
pelos consumidores;

(10) Implantação de redes inteligentes: 
adoção de tecnologias de redes inteligentes 
em toda a União para integrar 
eficientemente o comportamento e as ações 
de todos os utilizadores ligados à rede de 
eletricidade e de gás, em especial a 
produção de grandes quantidades de 
eletricidade e de gás a partir de fontes de 
energia renováveis ou descentralizadas e a 
resposta à procura pelos consumidores; 

Or. fr



PE488.000v01-00 22/125 AM\900619PT.doc

PT

Alteração 671
Rachida Dati

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 4 – ponto 10 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

(10) Implantação de redes inteligentes: 
adoção de tecnologias de redes inteligentes 
em toda a União para integrar 
eficientemente o comportamento e as ações 
de todos os utilizadores ligados à rede de 
eletricidade, em especial a produção de 
grandes quantidades de eletricidade a partir 
de fontes de energia renováveis ou
descentralizadas e a resposta à procura 
pelos consumidores;

(10) Implantação de redes inteligentes: 
adoção de tecnologias de redes inteligentes 
em toda a União para integrar 
eficientemente o comportamento e as ações 
de todos os utilizadores ligados à rede de 
eletricidade ou de gás, em especial a 
produção de grandes quantidades de 
eletricidade ou de gás a partir de fontes de 
energia renováveis ou descentralizadas e a 
resposta à procura pelos consumidores;

Or. fr

Justificação

A inclusão de redes inteligentes de eletricidade e de gás contribuiria com um verdadeiro 
valor acrescentado para a rede energética europeia, nomeadamente, graças à flexibilidade e 
à integração de fontes renováveis.

Alteração 672
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 4 – ponto 10 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

10. Implantação de redes inteligentes: 
adoção de tecnologias de redes inteligentes 
em toda a União para integrar 
eficientemente o comportamento e as ações
de todos os utilizadores ligados à rede de 
eletricidade, em especial a produção de 
grandes quantidades de eletricidade a 
partir de fontes de energia renováveis ou 
descentralizadas e a resposta à procura 
pelos consumidores;

10. Implantação de redes inteligentes: 
adoção de tecnologias de redes inteligentes 
em toda a União para integrar 
eficientemente o comportamento e as ações 
de todos os utilizadores ligados à rede de 
eletricidade, em especial a produção de 
eletricidade a partir de fontes de energia 
renováveis ou descentralizadas e a resposta 
à procura pelos consumidores;
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Or. nl

Alteração 673
Sabine Wils

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Estados-Membros envolvidos: todos;

Or. de

Alteração 674
Adina-Ioana Vălean

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

Texto da Comissão Alteração

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

(11) autoestradas da eletricidade: primeiras 
autoestradas da eletricidade até 2020, tendo 
em vista a construção de um sistema de 
autoestradas da eletricidade em toda a 
União capaz de:
- lidar com um excedente cada vez maior 
de produção eólica nas zonas dos mares 
do Norte e do Báltico e com um aumento 
da produção a partir de fontes de energia 
renováveis na Europa de Leste e do Sul;
- ligar estes novos centros de produção às 
principais instalações de armazenamento 
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dos países nórdicos e dos Alpes e aos 
principais centros de consumo na Europa 
Central; e
- dar resposta a uma procura e 
aprovisionamento de eletricidade cada vez 
mais flexíveis e descentralizados.

Or. en

Alteração 675
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 4 – ponto 12 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Estados-Membros envolvidos: todos.

Or. en

Alteração 676
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 4 – ponto 12 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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armazenamento de carbono.
Estados-Membros envolvidos: todos.

Or. de

Alteração 677
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 4 – ponto 12 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Estados-Membros envolvidos: todos.

Or. nl

Justificação

Uma vez que a viabilidade económica e comercial do CCS ainda tem de ser demonstrada, e 
que não se espera que a tecnologia seja lançada do ponto de vista comercial antes de 2020, o 
presente regulamento não prevê qualquer apoio financeiro à investigação. Já existem outros 
canais europeus que contemplam o apoio financeiro à investigação do potencial do CCS.

Alteração 678
Bernd Lange

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Linhas aéreas de transporte de alta 
tensão, desde que sejam concebidas para 
uma tensão igual ou superior a 220 kV, e
cabos subterrâneos e submarinos de 

(a) Linhas aéreas de transporte de alta 
tensão, desde que sejam concebidas para 
uma tensão igual ou superior a 220 kV, 
cabos subterrâneos e submarinos de 
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transporte, desde que sejam concebidos 
para uma tensão igual ou superior a 150 
kV;

transporte, desde que sejam concebidos 
para uma tensão igual ou superior a 150 
kV, assim como linhas de média e baixa 
tensão, concebidas para uma tensão igual 
ou superior a 10kV, ligadas às linhas 
atrás referidas;

Or. de

Alteração 679
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Linhas aéreas de transporte de alta 
tensão, desde que sejam concebidas para 
uma tensão igual ou superior a 220 kV, e 
cabos subterrâneos e submarinos de 
transporte, desde que sejam concebidos 
para uma tensão igual ou superior a 150 
kV;

(a) Linhas aéreas de transporte de alta 
tensão, desde que sejam concebidas para 
uma tensão igual ou superior a 220 kV, e 
cabos subterrâneos e submarinos de 
transporte, desde que sejam concebidos 
para uma tensão igual ou superior a 150 
kV; incluindo as linhas de média e baixa 
tensão de 10 kV ou mais ligadas às linhas 
mencionadas anteriormente;

Or. en

Justificação

O transporte e a distribuição estão intimamente ligados e não devem ser considerados de 
forma independente quando se planear um PIC. Por conseguinte, também deviam ser tidas 
em consideração as linhas de distribuição ligadas às linhas de transporte que são 
reconhecidas como «projetos de interesse comum» quando se analisam os projetos de 
infraestruturas de energia elegíveis. Tal tem especial importância quando se criam 
«autoestradas» de transporte para transportar eletricidade de grandes projetos de energias 
renováveis para zonas de consumo, visto as «saídas» terem de ser criadas para a rede de 
distribuição a fim de se atingir esse objetivo.

Alteração 680
Kathleen Van Brempt
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Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Linhas aéreas de transporte de alta 
tensão, desde que sejam concebidas para 
uma tensão igual ou superior a 220 kV, e 
cabos subterrâneos e submarinos de 
transporte, desde que sejam concebidos 
para uma tensão igual ou superior a 
150 kV;

a) Linhas aéreas de transporte de alta 
tensão, desde que sejam concebidas para 
uma tensão igual ou superior a 220 kV, e 
cabos subterrâneos e submarinos de 
transporte, desde que sejam concebidos 
para uma tensão igual ou superior a 
150 kV, incluindo linhas de baixa ou 
média tensão concebidas para uma 
voltagem de 10 kV ou mais, que estejam 
ligadas a estas linhas de transmissão 
aéreas de alta tensão ou a estes cabos de 
transmissão;

Or. nl

Alteração 681
Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Instalações de armazenamento de 
eletricidade utilizadas para armazenar 
eletricidade a título permanente ou 
temporário em infraestruturas à superfície 
ou subterrâneas ou em depósitos 
geológicos, desde que estejam diretamente 
ligadas a linhas de transporte de alta 
tensão concebidas para uma tensão igual 
ou superior a 110 kV;

c) Instalações de armazenamento de 
eletricidade utilizadas para armazenar 
eletricidade a título permanente ou 
temporário em infraestruturas à superfície 
ou subterrâneas ou em depósitos 
geológicos;

Or. nl

Alteração 682
Amalia Sartori, Antonio Cancian
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Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) instalações de armazenamento de 
eletricidade utilizadas para armazenar 
eletricidade a título permanente ou 
temporário em infraestruturas à superfície 
ou subterrâneas ou em depósitos 
geológicos, desde que estejam diretamente 
ligadas a linhas de transporte de alta 
tensão concebidas para uma tensão igual 
ou superior a 110 kV;

(c) instalações de armazenamento de 
eletricidade utilizadas para armazenar 
eletricidade a título permanente ou 
temporário em infraestruturas à superfície 
ou subterrâneas ou em depósitos 
geológicos;

Or. en

Justificação

Os operadores do sistema de distribuição também devem ser apoiados no contexto da 
implantação de redes inteligentes. Por conseguinte, o âmbito das redes inteligentes deve ser 
alargado a redes de baixa tensão, onde atualmente se pode realizar a maioria dos benefícios 
da sua implantação e às quais está ligado o maior número de consumidores e de pequenas 
instalações privadas de produção de energia. Para além disso, os operadores do sistema de 
distribuição desempenham um papel fundamental na integração da eletricidade  produzida a 
partir de fontes de energia renováveis.

Alteração 683
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) qualquer equipamento ou instalação, 
tanto a nível do transporte como da 
distribuição a média tensão, tendo em 
vista a comunicação digital bidirecional, 
em tempo real ou quase real, o controlo e a 
gestão interativos e inteligentes da 
produção, do transporte, da distribuição e 
do consumo de eletricidade numa rede de 
eletricidade, a fim de desenvolver uma rede 
que integre de modo eficiente o 

(e) qualquer equipamento ou instalação 
relacionado com redes inteligentes, a 
qualquer nível de tensão, tendo em vista a 
comunicação digital bidirecional, em 
tempo real ou quase real, o controlo e a 
gestão interativos e inteligentes da 
produção, do transporte, da distribuição e 
do consumo de eletricidade numa rede de 
eletricidade, a fim de desenvolver uma rede 
que integre de modo eficiente o 
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comportamento e as ações de todos os 
utilizadores a ela ligados – os produtores, 
os consumidores e os utilizadores 
simultaneamente produtores e 
consumidores – no intuito de constituir um 
sistema de eletricidade economicamente 
eficiente e sustentável, com baixas perdas e 
elevados níveis de qualidade e de 
segurança, nomeadamente no 
aprovisionamento;

comportamento e as ações de todos os 
utilizadores a ela ligados – os produtores, 
os consumidores e os utilizadores 
simultaneamente produtores e 
consumidores – no intuito de constituir um 
sistema de eletricidade economicamente 
eficiente e sustentável, com baixas perdas e 
elevados níveis de qualidade e de 
segurança, nomeadamente no 
aprovisionamento;

Or. en

Alteração 684
Bernd Lange

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) qualquer equipamento ou instalação, 
tanto a nível do transporte como da 
distribuição a média tensão, tendo em 
vista a comunicação digital bidirecional, 
em tempo real ou quase real, o controlo e a 
gestão interativos e inteligentes da 
produção, do transporte, da distribuição e 
do consumo de eletricidade numa rede de 
eletricidade, a fim de desenvolver uma rede 
que integre de modo eficiente o 
comportamento e as ações de todos os 
utilizadores a ela ligados – os produtores, 
os consumidores e os utilizadores 
simultaneamente produtores e 
consumidores – no intuito de constituir um 
sistema de eletricidade economicamente 
eficiente e sustentável, com baixas perdas e 
elevados níveis de qualidade e de 
segurança, nomeadamente no 
aprovisionamento;

(e) qualquer equipamento ou instalação 
relevante para redes inteligentes, tendo 
em vista a comunicação digital 
bidirecional, em tempo real ou quase real, 
o controlo e a gestão interativos e 
inteligentes da produção, do transporte, da 
distribuição e do consumo de eletricidade 
numa rede de eletricidade, a fim de 
desenvolver uma rede que integre de modo 
eficiente o comportamento e as ações de 
todos os utilizadores a ela ligados – os 
produtores, os consumidores e os 
utilizadores simultaneamente produtores e 
consumidores – no intuito de constituir um 
sistema de eletricidade economicamente 
eficiente e sustentável, com baixas perdas e 
elevados níveis de qualidade e de 
segurança, nomeadamente no 
aprovisionamento;

Or. de
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Alteração 685
Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) qualquer equipamento ou instalação, 
tanto a nível do transporte como da 
distribuição a média tensão, tendo em vista 
a comunicação digital bidirecional, em 
tempo real ou quase real, o controlo e a 
gestão interativos e inteligentes da 
produção, do transporte, da distribuição e 
do consumo de eletricidade numa rede de 
eletricidade, a fim de desenvolver uma rede 
que integre de modo eficiente o 
comportamento e as ações de todos os 
utilizadores a ela ligados – os produtores, 
os consumidores e os utilizadores 
simultaneamente produtores e 
consumidores – no intuito de constituir um 
sistema de eletricidade economicamente 
eficiente e sustentável, com baixas perdas e 
elevados níveis de qualidade e de 
segurança, nomeadamente no 
aprovisionamento;

e) qualquer equipamento ou instalação, 
tanto a nível do transporte como da 
distribuição, tendo em vista a comunicação 
digital bidirecional, em tempo real ou 
quase real, o controlo e a gestão interativos 
e inteligentes da produção, do transporte, 
da distribuição e do consumo de 
eletricidade numa rede de eletricidade, a 
fim de desenvolver uma rede que integre 
de modo eficiente o comportamento e as 
ações de todos os utilizadores a ela ligados 
– os produtores, os consumidores e os 
utilizadores simultaneamente produtores e 
consumidores – no intuito de constituir um 
sistema de eletricidade economicamente 
eficiente e sustentável, com baixas perdas e 
elevados níveis de qualidade e de 
segurança, nomeadamente no 
aprovisionamento;

Or. nl

Alteração 686
Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) qualquer equipamento ou instalação, 
tanto a nível do transporte como da 
distribuição a média tensão, tendo em vista 
a comunicação digital bidirecional, em 
tempo real ou quase real, o controlo e a 
gestão interativos e inteligentes da 
produção, do transporte, da distribuição e 

(e) qualquer equipamento ou instalação, 
tanto a nível do transporte como da 
distribuição a média e baixa tensão, tendo 
em vista a comunicação digital 
bidirecional, em tempo real ou quase real, 
o controlo e a gestão interativos e 
inteligentes da produção, do transporte, da 
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do consumo de eletricidade numa rede de 
eletricidade, a fim de desenvolver uma rede 
que integre de modo eficiente o 
comportamento e as ações de todos os 
utilizadores a ela ligados – os produtores, 
os consumidores e os utilizadores 
simultaneamente produtores e 
consumidores – no intuito de constituir um 
sistema de eletricidade economicamente 
eficiente e sustentável, com baixas perdas e 
elevados níveis de qualidade e de 
segurança, nomeadamente no 
aprovisionamento;

distribuição e do consumo de eletricidade 
numa rede de eletricidade, a fim de 
desenvolver uma rede que integre de modo 
eficiente o comportamento e as ações de 
todos os utilizadores a ela ligados – os 
produtores, os consumidores e os 
utilizadores simultaneamente produtores e 
consumidores – no intuito de constituir um 
sistema de eletricidade economicamente 
eficiente e sustentável, com baixas perdas e 
elevados níveis de qualidade e de 
segurança, nomeadamente no 
aprovisionamento;

Or. en

Justificação

Os critérios para a seleção de projetos de redes inteligentes devem ser definidos de forma 
não discriminatória.

Alteração 687
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) qualquer equipamento ou instalação, 
tanto a nível do transporte como da 
distribuição a média tensão, tendo em vista 
a comunicação digital bidirecional, em 
tempo real ou quase real, o controlo e a 
gestão interativos e inteligentes da 
produção, do transporte, da distribuição e 
do consumo de eletricidade numa rede de 
eletricidade, a fim de desenvolver uma rede 
que integre de modo eficiente o 
comportamento e as ações de todos os 
utilizadores a ela ligados – os produtores, 
os consumidores e os utilizadores 
simultaneamente produtores e 
consumidores – no intuito de constituir um 
sistema de eletricidade economicamente 
eficiente e sustentável, com baixas perdas e 

(e) qualquer equipamento ou instalação, 
tanto a nível do transporte como da 
distribuição a média e baixa tensão, tendo 
em vista a comunicação digital 
bidirecional, em tempo real ou quase real, 
o controlo e a gestão interativos e 
inteligentes da produção, do transporte, da 
distribuição e do consumo de eletricidade 
numa rede de eletricidade, a fim de 
desenvolver uma rede que integre de modo 
eficiente o comportamento e as ações de 
todos os utilizadores a ela ligados – os 
produtores, os consumidores e os 
utilizadores simultaneamente produtores e 
consumidores – no intuito de constituir um 
sistema de eletricidade economicamente 
eficiente e sustentável, com baixas perdas e 
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elevados níveis de qualidade e de 
segurança, nomeadamente no 
aprovisionamento;

elevados níveis de qualidade e de 
segurança, nomeadamente no 
aprovisionamento;

Or. en

Alteração 688
Henri Weber

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) qualquer equipamento ou instalação, 
tanto a nível do transporte como da 
distribuição a média tensão, tendo em vista 
a comunicação digital bidirecional, em 
tempo real ou quase real, o controlo e a 
gestão interativos e inteligentes da 
produção, do transporte, da distribuição e 
do consumo de eletricidade numa rede de 
eletricidade, a fim de desenvolver uma rede 
que integre de modo eficiente o 
comportamento e as ações de todos os 
utilizadores a ela ligados – os produtores, 
os consumidores e os utilizadores 
simultaneamente produtores e 
consumidores – no intuito de constituir um 
sistema de eletricidade economicamente 
eficiente e sustentável, com baixas perdas e 
elevados níveis de qualidade e de 
segurança, nomeadamente no 
aprovisionamento;

(e) qualquer equipamento ou instalação, 
tanto a nível do transporte como da 
distribuição a média e baixa tensão, tendo 
em vista a comunicação digital 
bidirecional, em tempo real ou quase real, 
o controlo e a gestão interativos e 
inteligentes da produção, do transporte, da 
distribuição e do consumo de eletricidade 
numa rede de eletricidade, a fim de 
desenvolver uma rede que integre de modo 
eficiente o comportamento e as ações de 
todos os utilizadores a ela ligados – os 
produtores, os consumidores e os 
utilizadores simultaneamente produtores e 
consumidores – no intuito de constituir um 
sistema de eletricidade economicamente 
eficiente e sustentável, com baixas perdas e 
elevados níveis de qualidade e de 
segurança, nomeadamente no 
aprovisionamento;

Or. fr

Alteração 689
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 1 – alínea e-A) (nova)



AM\900619PT.doc 33/125 PE488.000v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

e-A) Infraestrutura associada ao 
fornecimento de eletricidade para veículos 
elétricos ou híbridos;

Or. ro

Alteração 690
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 1 – alínea e-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-B) Instalações portuárias para 
abastecer embarcações atracadas com 
eletricidade gerada em terra e não a bordo 
utilizando os seus próprios motores;

Or. ro

Alteração 691
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Instalações de receção, armazenamento 
e regaseificação ou descompressão de gás 
natural liquefeito (GNL) ou gás natural 
comprimido (GNC);

(c) Instalações de receção, armazenamento, 
transporte e regaseificação ou 
descompressão de gás natural liquefeito 
(GNL) ou gás natural comprimido (GNC);

Or. en

Alteração 692
Gaston Franco
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Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A ) qualquer equipamento ou 
instalação, tanto a nível do transporte 
como da distribuição a média tensão, 
tendo em vista a comunicação digital 
bidirecional, em tempo real ou quase real, 
o controlo e a gestão interativos e 
inteligentes da produção, do transporte, 
da distribuição e do consumo de gás a fim 
de desenvolver uma rede que integre de 
modo eficiente o comportamento e as 
ações de todos os utilizadores a ela ligados 
– os produtores, os consumidores e os 
utilizadores simultaneamente produtores e 
consumidores – no intuito de constituir 
um sistema de gás economicamente 
eficiente e sustentável, com baixas perdas 
e elevados níveis de qualidade e de 
segurança, nomeadamente, no 
aprovisionamento; 

Or. fr

Justificação

As redes inteligentes no domínio do gás devem também ser promovidas de forma a permitir a 
integração de fontes renováveis e a garantir a flexibilidade e eficácia da rede.

Alteração 693
Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Petróleo: Suprimido
(a) Oleodutos utilizados para transportar 
petróleo bruto;
(b) Estações de bombagem e instalações 
de armazenamento necessárias para o 
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funcionamento dos oleodutos de petróleo 
bruto;
(c) Qualquer equipamento ou instalação 
essencial para o sistema em questão 
funcionar de modo adequado, seguro e 
eficiente, incluindo os sistemas de 
proteção, monitorização e controlo e os 
dispositivos de fluxo bidirecional;

Or. en

Alteração 694
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Oleodutos utilizados para transportar 
petróleo bruto;

(a) Oleodutos utilizados para transportar 
petróleo bruto para refinarias;

Or. en

Alteração 695
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

Existem enormes necessidades de investimento nas infraestruturas de gás e eletricidade até 
2020 e posteriormente, pelo que não se justifica uma afetação independente de subvenções à 
infraestrutura de transporte e armazenamento de CAC no âmbito deste regulamento. O 
regulamento deve manter-se focado para conseguir obter resultados nas áreas fundamentais 
da eletricidade e do gás.

Alteração 696
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 697
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

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

Or. de

Alteração 698
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

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

c) Qualquer equipamento ou instalação 
essencial para o sistema em questão 
funcionar de modo adequado, seguro e 
eficiente, incluindo sistemas de proteção, 
monitorização e controlo. 

Or. nl

Justificação

Uma vez que a viabilidade económica e comercial do CCS ainda tem de ser demonstrada, e 
que não se espera que a tecnologia seja lançada do ponto de vista comercial antes de 2020, o 
presente regulamento não prevê qualquer apoio financeiro à investigação. Já existem outros 
canais europeus que contemplam o apoio financeiro à investigação do potencial do CCS.

Alteração 699
Konrad Szymański

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Instalações de liquefação e 
armazenamento intermédio de dióxido de 
carbono tendo em vista o seu transporte 
posterior. Não estão incluídas as 
infraestruturas integradas numa 
formação geológica utilizada para o 
armazenamento geológico permanente de 
dióxido de carbono nos termos da Diretiva 
2009/31/CE e as correspondentes 
instalações de superfície e de injeção.

(b) Instalações de liquefação e 
armazenamento de dióxido de carbono 
tendo em vista o seu transporte posterior;

Or. en
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Alteração 700
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

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

(1) Para os projetos de eletricidade 
pertencentes às categorias definidas no 
ponto 1 do anexo II, cada Grupo deve ser 
composto por representantes dos 
Estados-Membros, das entidades 
reguladoras nacionais, dos operadores de 
sistemas de transporte, por força da sua 
obrigação de cooperar a nível regional nos 
termos do artigo 6.º da Diretiva 
2009/72/CE e do artigo 12.º do 
Regulamento (CE) n.º 714/2009, e dos 
promotores de projetos visados por cada 
uma das prioridades relevantes designadas
no anexo I, que apresentaram um projeto 
potencialmente elegível para seleção, bem 
como da Comissão, da Agência e da 
REORT para a eletricidade. Outras partes 
interessadas relevantes, incluindo 
organizações que representem produtores 
e consumidores envolvidos e organizações 
ambientais, devem receber o estatuto de 
observador e poder estar presentes nas 
reuniões dos grupos regionais com vista a 
alcançar uma maior aceitação social do 
processo do projeto de interesse comum e 
a subsequente execução dos projetos de 
interesse comum.

Or. en

Alteração 701
Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Anexo III – parte 1 – ponto 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Aparentemente, um importante fator de sucesso para o projeto é as partes interessadas 
relevantes serem membros efetivos dos grupos regionais, visto que tal lhes permite fazerem 
parte do processo integral, desde a sua fase inicial, facilitando a fase de avaliação de riscos.

Alteração 702
Amalia Sartori

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

Texto da Comissão Alteração

(1) Para os projetos de eletricidade 
pertencentes às categorias definidas no 
ponto 1 do anexo II, cada Grupo deve ser 
composto por representantes dos 
Estados-Membros, das entidades 
reguladoras nacionais, dos operadores de 
sistemas de transporte, por força da sua 
obrigação de cooperar a nível regional nos 

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

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

Or. en

Justificação

Aparentemente, um importante fator de sucesso para os projetos é as partes interessadas 
relevantes serem membros efetivos dos grupos regionais: por um lado permite-lhes fazerem 
parte do processo integral, desde a sua fase inicial, facilitando a fase de avaliação de riscos; 
por outro lado, permite o acesso dos membros do grupo regional às suas competências 
especializadas e informação sobre experiências em projetos semelhantes (respeitando a 
confidencialidade da informação sensível do ponto de vista comercial).

Alteração 703
Algirdas Saudargas

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 704
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 705
Henri Weber

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Membros, das entidades reguladoras 
nacionais, dos operadores de sistemas de 
transporte e de distribuição, por força da 
sua obrigação de cooperar a nível regional 
nos termos do artigo 6.º da Diretiva 
2009/72/CE e do artigo 12.º do 
Regulamento (CE) n.º 714/2009, e dos 
promotores de projetos visados por cada 
uma das prioridades relevantes designadas 
no anexo I, bem como da Comissão, da 
Agência e da REORT para a eletricidade.

Or. fr

Alteração 706
Algirdas Saudargas

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

A participação das entidades reguladoras 
nacionais e da Agência nos grupos 
regionais não deve colocar em risco o 
cumprimento dos objetivos e dos deveres 
ao abrigo deste regulamento ou dos 
artigos 36.º e 37.º da Diretiva 2009/72/CE 
e dos artigos 40.º e 41.º da Diretiva 
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2009/73/CE, ou ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 713/2009.

Or. en

Alteração 707
Adina-Ioana Vălean

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Justificação idêntica à do ponto 1 do anexo III.

Alteração 708
Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Anexo III – parte 1 – ponto 1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Aparentemente, um importante fator de sucesso para os projetos é as partes interessadas 
relevantes serem membros efetivos dos grupos regionais: por um lado permite-lhes fazerem 
parte do processo integral, desde a sua fase inicial, facilitando a fase de avaliação de riscos; 
por outro, permite o acesso dos membros do grupo regional às suas competências 
especializadas e informação sobre experiências em projetos semelhantes (respeitando a 
confidencialidade da informação sensível do ponto de vista comercial).

Alteração 709
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

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

Texto da Comissão Alteração

Para os projetos de gás natural pertencentes 
às categorias definidas no ponto 2 do anexo 
II, cada Grupo deve ser composto por 
representantes dos Estados-Membros, das 
entidades reguladoras nacionais, dos 
operadores de sistemas de transporte, por 

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

operadores de sistemas de transporte, por 
força da sua obrigação de cooperar a nível 
regional nos termos do artigo 7.º da 
Diretiva 2009/73/CE e do artigo 12.º do 
Regulamento (CE) n.º 715/2009, dos 
promotores de projetos visados por cada 
uma das prioridades relevantes designadas 
no anexo I, bem como da Comissão, da 
Agência e da REORT para o gás.

Or. en

Alteração 710
Adina-Ioana Vălean

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 711
Sabine Wils

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

Texto da Comissão Alteração

Para os projetos de transporte de petróleo e 
de dióxido de carbono pertencentes às 
categorias referidas no anexo II, n.os 3 e 4, 
cada Grupo deve ser constituído por 
representantes dos Estados-Membros, dos 

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

projetos visados por cada uma das 
prioridades relevantes designadas no anexo 
1 e da Comissão.

Or. de

Alteração 712
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 713
Amalia Sartori

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

Texto da Comissão Alteração

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

Para os projetos de transporte de petróleo e 
de dióxido de carbono pertencentes às 
categorias referidas no anexo II, n.ºs 3 e 4, 
cada Grupo deve ser constituído por 
representantes dos Estados-Membros, dos 
promotores de projetos visados por cada 
uma das prioridades relevantes designadas 
no anexo I e da Comissão e as partes 
interessadas relevantes ao nível regional, 
especialmente os produtores;
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Or. en

Justificação

Aparentemente, um importante fator de sucesso para os projetos é as partes interessadas 
relevantes serem membros efetivos dos grupos regionais: por um lado permite-lhes fazerem 
parte do processo integral, desde a sua fase inicial, facilitando a fase de avaliação de riscos; 
por outro, permite o acesso dos membros do grupo regional às suas competências 
especializadas e informação sobre experiências em projetos semelhantes (respeitando a 
confidencialidade da informação sensível do ponto de vista comercial).

Alteração 714
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 715
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Anexo III – parte 1 – ponto 1 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os promotores de projetos e a Agência, 
apesar de gozarem de direitos como 
membros de um Grupo, não terão direito 
de voto e apenas poderão estar presentes 
durante a adoção final de uma lista 
proposta para apresentação nos termos do 
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n.º 4 do artigo 3.º como observadores;

Or. en

Alteração 716
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

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

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Devem ser criados grupos sub-
regionais de acordo com as subcategorias 
dos corredores definidas ao abrigo do 
ponto 5 do anexo I. Cada grupo sub-
regional deve estar sujeito às iniciativas 
regionais no setor da eletricidade e do gás 
existentes;

Or. en

Justificação

Os promotores de projetos que não OST nem OSD não devem participar nos processos em 
que estão envolvidos os grupos regionais, visto serem parciais quanto aos seus próprios 
projetos. Para além disso, o número de participantes poderia aumentar de forma substancial, 
o que iria afetar a eficiência e a eficácia dos trabalhos dos grupos regionais.

Alteração 717
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Anexo III – parte 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Cada Grupo deve organizar o seu 
volume de trabalho em função dos esforços 
de cooperação regional previstos no artigo 
6.º da Diretiva 2009/72/CE, no artigo 7.º da 
Diretiva 2009/73/CE, no artigo 12.º do 
Regulamento (CE) n.º 714/2009 e no artigo 
12.º do Regulamento (CE) n.º 715/2009 e 

(2) Cada Grupo deve organizar o seu 
volume de trabalho em função dos esforços 
de cooperação regional previstos no artigo 
6.º da Diretiva 2009/72/CE, no artigo 7.º da 
Diretiva 2009/73/CE, no artigo 12.º do 
Regulamento (CE) n.º 714/2009 e no artigo 
12.º do Regulamento (CE) n.º 715/2009 e 



AM\900619PT.doc 51/125 PE488.000v01-00

PT

noutras estruturas de cooperação regional 
existentes.

noutras estruturas de cooperação regional 
existentes como, por exemplo, as atuais 
iniciativas regionais no setor da 
eletricidade e do gás;

Or. en

Alteração 718
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Anexo III – parte 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Cada Grupo deve organizar o seu 
volume de trabalho em função dos esforços 
de cooperação regional previstos no artigo 
6.º da Diretiva 2009/72/CE, no artigo 7.º da 
Diretiva 2009/73/CE, no artigo 12.º do 
Regulamento (CE) n.º 714/2009 e no artigo 
12.º do Regulamento (CE) n.º 715/2009 e 
noutras estruturas de cooperação regional 
existentes.

(2) Cada Grupo deve organizar o seu 
volume de trabalho em função dos esforços 
de cooperação regional previstos no artigo 
6.º da Diretiva 2009/72/CE, no artigo 7.º da 
Diretiva 2009/73/CE, no artigo 12.º do 
Regulamento (CE) n.º 714/2009 e no artigo 
12.º do Regulamento (CE) n.º 715/2009 e 
noutras estruturas de cooperação regional 
existentes como, por exemplo, as atuais 
iniciativas regionais no setor da 
eletricidade e do gás;

Or. en

Justificação

A cooperação regional deve estar alinhada com as atuais iniciativas regionais no setor da 
eletricidade e do gás.

Alteração 719
Algirdas Saudargas

Proposta de regulamento
Anexo III – parte 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Cada grupo deve convidar, consoante o 
necessário tendo em vista a aplicação da 

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

designada no anexo I, representantes das 
administrações nacionais, das entidades 
reguladoras, dos promotores de projetos, 
potencialmente elegíveis para seleção de 
projeto como projeto de interesse comum
e dos operadores de sistemas de transporte 
dos países candidatos e potenciais 
candidatos à adesão à UE, dos países 
membros do Espaço Económico Europeu e 
da Associação Europeia de Comércio 
Livre, representantes das instituições e dos 
organismos da Comunidade da Energia, 
dos países abrangidos pela Política 
Europeia de Vizinhança e dos países com 
os quais a União tenha estabelecido uma 
colaboração específica no domínio da 
energia. A decisão de convidar 
representantes de países terceiros será 
baseada num consenso;

Or. en

Alteração 720
Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Anexo III – parte 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Aparentemente, um importante fator de sucesso para os projetos é as partes interessadas 
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relevantes serem membros efetivos dos grupos regionais: por um lado permite-lhes fazerem 
parte do processo integral, desde a sua fase inicial, facilitando a fase de avaliação de riscos; 
por outro lado, permite o acesso dos membros do grupo regional às suas competências 
especializadas e informação sobre experiências em projetos semelhantes (respeitando a 
confidencialidade da informação sensível do ponto de vista comercial).

Alteração 721
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo III – parte 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 722
Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Anexo III – parte 1 – ponto 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Durante o processo de decisão sobre 
a lista de projetos de interesse comum, 
cada grupo regional deve procurar um 
consenso apenas entre os 
Estados-Membros que estão diretamente 
envolvidos nos projetos.

Or. en
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Alteração 723
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo III – parte 1 – ponto 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Cada grupo deve publicar as ordens 
de trabalho e as atas das reuniões na 
plataforma de transparência das 
infraestruturas referida no artigo 17.º 
deste regulamento.

Or. en

Justificação

Por motivos de transparência e para aumentar a aceitação social do processo de PIC e 
subsequente execução dos projetos, é importante que o público e as partes interessadas 
saibam quando os grupos irão tomar decisões, quais as decisões e qual o resultado das 
mesmas.

Alteração 724
Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Anexo III – parte 1 – ponto 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-B) Os Estados-Membros que não estão 
envolvidos no projeto em discussão não 
terão o direito de bloquear a sua inclusão 
na lista de projetos de interesse comum.

Or. en

Alteração 725
Adina-Ioana Vălean
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Proposta de regulamento
Anexo III – parte 1 – ponto 4-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-C) Cada grupo deve publicar as regras 
internas e uma lista atualizada de 
membros e estas devem ser sempre 
facilmente acessíveis. Cada grupo deverá 
igualmente publicar informação 
atualizada de forma regular sobre o 
progresso do trabalho assim como as 
conclusões e decisões finais e mantê-las 
facilmente acessíveis.

Or. en

Alteração 726
Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Anexo III – parte 1 – ponto 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Cada grupo deve publicar as regras 
internas e uma lista atualizada de 
membros e estas devem ser sempre 
facilmente acessíveis. Cada grupo deverá 
igualmente publicar informação 
atualizada de forma regular sobre o 
progresso do trabalho assim como as 
conclusões e decisões finais e mantê-las 
facilmente acessíveis.

Or. en

Justificação

As regras de governação dos grupos regionais devem ser claras, precisas e acessíveis 
publicamente para garantir o respeito por um processo transparente. Pela mesma razão, a 
informação sobre o trabalho dos grupos regionais também deve ser acessível publicamente: 
todas as partes interessadas devem poder conhecer o progresso de determinado projeto em 
qualquer momento. Em termos práticos, para se conservar a confidencialidade da 
informação sensível e para se resolver potenciais conflitos de interesse, parece ser altamente 
recomendável criar subgrupos.
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Alteração 727
Pavel Poc

Proposta de regulamento
Anexo III – parte 1 – ponto 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Cada grupo deve publicar as regras 
internas e uma lista atualizada de 
membros e estas devem ser sempre 
facilmente acessíveis. Cada grupo deverá 
igualmente publicar informação 
atualizada de forma regular sobre o 
progresso do trabalho assim como as 
conclusões e decisões finais e mantê-las 
facilmente acessíveis.

Or. en

Justificação

As regras de governação dos grupos regionais devem ser claras, precisas e acessíveis 
publicamente para garantir o respeito por um processo transparente a este nível. Pela mesma 
razão, a informação sobre o progresso do trabalho dos grupos regionais também deve ser 
acessível publicamente: todas as partes interessadas devem poder conhecer o progresso de 
determinado projeto em qualquer momento.

Alteração 728
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Anexo III – parte 2 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Cada promotor de projetos deve 
apresentar um pedido de seleção como 
projeto de interesse comum aos membros 
do Grupo respetivo, incluindo uma 
avaliação do(s) seu(s) projeto(s) no que 
respeita ao contributo dado para a 
realização das prioridades definidas no 
anexo I e ao cumprimento dos critérios 

(1) A Comissão, como presidente dos 
grupos regionais, deve fazer um pedido de 
propostas para qualificação de projetos de 
interesse comum convidando os 
promotores de projetos a proporem que os 
seus projetos sejam reconhecidos como 
projetos de interesse comum.
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relevantes definidos no artigo 6.º, e 
quaisquer outras informações pertinentes
para a avaliação do projeto.

Cada promotor de projetos deve apresentar 
um pedido de seleção como projeto de 
interesse comum ao Grupo respetivo 
conforme indicado no pedido de 
propostas, incluindo a análise de custo-
benefício individual relacionada com o 
projeto nos termos do artigo 12.º, n.º 6;

Or. en

Alteração 729
Algirdas Saudargas

Proposta de regulamento
Anexo III – parte 2 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Cada promotor de projetos deve 
apresentar um pedido de seleção como 
projeto de interesse comum aos membros 
do Grupo respetivo, incluindo uma 
avaliação do(s) seu(s) projeto(s) no que 
respeita ao contributo dado para a 
realização das prioridades definidas no 
anexo I e ao cumprimento dos critérios 
relevantes definidos no artigo 6.º, e 
quaisquer outras informações pertinentes 
para a avaliação do projeto.

(1) Cada promotor de projetos deve 
apresentar um pedido de seleção como 
projeto de interesse comum aos membros 
do Grupo respetivo, incluindo uma 
avaliação do(s) seu(s) projeto(s) no que 
respeita ao contributo dado para a 
realização dos objetivos dos corredores e 
domínios prioritários das infraestruturas 
energéticas tal como definidas no anexo I 
e uma avaliação do cumprimento dos 
critérios relevantes definidos no artigo 4.º, 
e quaisquer outras informações pertinentes 
para a avaliação do projeto. Os promotores 
de projeto deverão apresentar uma análise 
de custo-benefício específica do projeto de 
acordo com a metodologia descrita no 
artigo 12.º.

Or. en

Alteração 730
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera



PE488.000v01-00 58/125 AM\900619PT.doc

PT

Proposta de regulamento
Anexo III – parte 2 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Cada promotor de projetos deve 
apresentar um pedido de seleção como 
projeto de interesse comum aos membros 
do Grupo respetivo, incluindo uma 
avaliação do(s) seu(s) projeto(s) no que 
respeita ao contributo dado para a 
realização das prioridades definidas no 
anexo I e ao cumprimento dos critérios 
relevantes definidos no artigo 6.º, e 
quaisquer outras informações pertinentes 
para a avaliação do projeto.

(1) Cada promotor de projetos deve 
apresentar um pedido de seleção como 
projeto de interesse comum aos membros 
do Grupo respetivo, incluindo uma 
avaliação do(s) seu(s) projeto(s) no que 
respeita ao contributo dado para a 
realização das prioridades definidas no 
anexo I e ao cumprimento dos critérios 
relevantes definidos no artigo 4.º, e 
quaisquer outras informações pertinentes 
para a avaliação do projeto. Os promotores 
de projeto deverão apresentar uma análise 
de custo-benefício específica do projeto de 
acordo com a metodologia descrita no 
artigo 12.º;

Or. en

Alteração 731
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Anexo III – parte 2 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Cada promotor de projetos deve 
apresentar um pedido de seleção como 
projeto de interesse comum aos membros 
do Grupo respetivo, incluindo uma 
avaliação do(s) seu(s) projeto(s) no que 
respeita ao contributo dado para a 
realização das prioridades definidas no 
anexo I e ao cumprimento dos critérios 
relevantes definidos no artigo 6.º, e 
quaisquer outras informações pertinentes 
para a avaliação do projeto.

(1) Cada promotor de projetos deve 
apresentar um pedido de seleção como 
projeto de interesse comum aos membros 
do Grupo respetivo, incluindo uma 
avaliação do(s) seu(s) projeto(s) no que 
respeita ao contributo dado para a 
realização das prioridades definidas no 
anexo I e ao cumprimento dos critérios 
relevantes definidos no artigo 4.º, e 
quaisquer outras informações pertinentes 
para a avaliação do projeto.

Or. en
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Justificação

Erro no texto.

Alteração 732
Adina-Ioana Vălean

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

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Cada promotor de projeto potencial 
pode apresentar ao grupo regional 
respetivo uma avaliação do seu projeto no 
que respeita ao contributo para a 
realização das prioridades definidas no 
anexo I e ao cumprimento dos critérios 
relevantes definidos no artigo 4.º, anexo 
II e anexo III. O grupo regional respetivo 
deve emitir um parecer fundamentado 
sobre a qualificação dos projetos como 
projetos de interesse comum num período 
de 6 meses;

Or. en

Justificação

Devem ser tidos em consideração todos os possíveis projetos que cumpram os critérios de 
PIC.

Alteração 733
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

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

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Os projetos de transporte de 
eletricidade propostos pertencentes às 
categorias definidas no ponto 1, alíneas a) 
e b) do anexo II devem ser alvo de uma 
análise e consideração mais 



PE488.000v01-00 60/125 AM\900619PT.doc

PT

aprofundadas pelos grupos respetivos se 
propostos por partes interessadas 
relevantes e se pelo menos cumprirem os 
critérios listados no n.º 1 do artigo 4.º, na 
alínea a) do n.º 2 do artigo 4.º e no ponto 
1 do anexo II;

Or. en

Alteração 734
Lambert van Nistelrooij

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

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Para projetos pertencentes às 
categorias 1 e 2 do anexo II, as entidades 
reguladoras nacionais devem garantir a 
aplicação coerente dos critérios de 
avaliação e da análise de custo-benefício 
propondo correções sempre que 
necessário;

Or. en

Justificação

O regulamento já oferece coerência que está presente no grupo regional. Não devem ser 
incluídas camadas adicionais e duplas de avaliação.

Alteração 735
Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Anexo III – parte 2 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Todos os destinatários devem 
preservar a confidencialidade das 
informações comercialmente sensíveis.

(2) As orientações devem ter em 
consideração possíveis conflitos de 
interesse no seio dos grupos e permitir a 
criação de subgrupos sempre que 
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necessário;

Or. en

Justificação

As regras de governação dos grupos regionais devem ser claras, precisas e acessíveis 
publicamente para garantir o respeito por um processo transparente. Pela mesma razão, a 
informação sobre o trabalho dos grupos regionais também deve ser acessível publicamente: 
todas as partes interessadas devem poder conhecer o progresso de determinado projeto em 
qualquer momento. Em termos práticos, para se conservar a confidencialidade da 
informação sensível e para se resolver potenciais conflitos de interesse, parece ser altamente 
recomendável criar subgrupos.

Alteração 736
András Gyürk

Proposta de regulamento
Anexo III – parte 2 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

O processo do plano decenal de desenvolvimento da rede deve ser aberto e flexível para 
incluir os PIC propostos pelos grupos regionais.

Alteração 737
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

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

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

(3) Os projetos de transporte de 
eletricidade propostos pertencentes às 
categorias definidas no ponto 1, alíneas a), 
b) e d), do anexo II devem ser uma parte 
integrante dos planos de investimento 
regional relevantes nos termos do artigo 
12.º do Regulamento (CE) n.º 714/2009 e 
do plano decenal de desenvolvimento da 
rede de eletricidade, elaborado pela 
REORT para a eletricidade nos termos do 
artigo 8.º do Regulamento (CE) n.º 
714/2009;

Or. en

Justificação

A elegibilidade para PIC não deve ser limitada a projetos do plano decenal de 
desenvolvimento da rede. Deve-se tentar manter a coerência com o artigo 3.º, n.º 7 e a 
interpretação deste deve prevalecer, pelo que os PIC devem ser incluídos no plano decenal de 
desenvolvimento da rede e nos planos regionais assim que recebam a qualificação de PIC.

Alteração 738
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Anexo III – parte 2 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. Os projetos de transporte e 
armazenamento de eletricidade propostos 
pertencentes às categorias definidas no 
ponto 1, alíneas a) a d), do anexo II devem 
ser incorporados nos planos de 
investimento regional relevantes nos 
termos do artigo 12.º do Regulamento 
(CE) n.º 714/2009 e no último plano 
decenal de desenvolvimento da rede de 
eletricidade elaborado pela REORT nos 
termos do artigo 8.º do Regulamento (CE) 
n.º 714/2009.
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Or. da

Justificação

Os projetos para inclusão na lista PC1 da Comissão não se devem limitar a projetos 
incluídos no Plano de Desenvolvimento Decenal. De momento, existe uma falta de clareza na 
regulamentação sobre este assunto, e deveria haver uma interpretação sem ambiguidades do 
artigo 3.º, n.º 7 ao longo de todo o Regulamento. Há vários países que não estão envolvidos 
na cooperação da REORT pelo que as atenções se deveriam centrar em atrair projetos não 
iniciados pelos ORT na lista PC1, desde que estes respeitassem os critérios.

Alteração 739
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Anexo III – parte 2 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

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

(3) Os projetos de transporte de 
eletricidade propostos pertencentes às 
categorias definidas no ponto 1, alíneas a), 
b) e d), do anexo II devem ser uma parte 
integrante dos planos de investimento 
regional relevantes nos termos do artigo 
12.º do Regulamento (CE) n.º 714/2009 e 
do plano decenal de desenvolvimento da 
rede de eletricidade, elaborado pela 
REORT para a eletricidade nos termos do 
artigo 8.º do Regulamento (CE) n.º 
714/2009;

Or. en

Alteração 740
Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Anexo III – parte 2 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Os projetos de transporte e 
armazenamento de eletricidade propostos 
pertencentes às categorias definidas no 
ponto 1, alíneas a) a d), do anexo II devem 

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

quer figurar no último plano decenal de 
desenvolvimento da rede de eletricidade 
disponível, elaborado pela REORT para a 
eletricidade nos termos do artigo 8.º do 
Regulamento (CE) n.º 714/2009 quer 
preencher os critérios enumerados no 
Artigo 4.º, ponto 1, Artigo 4.º, ponto 2, 
alínea a) e Anexo II ponto 1.

Or. en

Justificação

A seleção dos PIC com base nos projetos do plano decenal de desenvolvimento da rede 
(TYNDP) não incorpora todos os projetos necessários à implementação dos corredores e 
domínios prioritários das infraestruturas energéticas estratégicas, devendo estes ser 
complementados com projetos adicionais. Além disso, os projetos não incluídos na lista do 
TYNDP/PIC podem estar sujeitos a um risco financeiro mais elevado, criado artificialmente 
pela existência dessa lista e distorcendo assim o mercado.

Alteração 741
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Anexo 3 – parte 2 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

No que diz respeito ao processo de identificação de PIC, o artigo 3.º prevê que sejam grupos 
regionais a assumir esta tarefa e a elaborar propostas a serem, depois, comentadas pela 
ACRE e, por fim, aprovadas pela Comissão. No entanto, o Anexo III especifica que todos os 
projetos devem estar incluídos no último PDDR. Neste caso, deveriam ser excluídos os 
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projetos de armazenamento ou seria necessário garantir que os projetos de armazenamento 
de eletricidade com bombas hidráulicas também fossem incluídos no PDDR.

Alteração 742
András Gyürk

Proposta de regulamento
Anexo III – parte 2 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

O processo do plano decenal de desenvolvimento da rede à escala comunitária (TYNDP) 
deve ser aberto e flexível de modo a incorporar os PIC propostos pelos Grupos Regionais.

Alteração 743
Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Anexo III – parte 2 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Em relação a todas as listas de 
projetos de interesse comum à escala da 
União adotadas após 1 de agosto de 2013,
os projetos de transporte e armazenamento 
de gás natural propostos pertencentes às 
categorias definidas no ponto 2 do anexo II 

(4) Os projetos de transporte e 
armazenamento de gás natural propostos,
pertencentes às categorias definidas no 
ponto 1, alíneas a) a d) do anexo II devem 
figurar, quer no último plano decenal de 
desenvolvimento da rede de gás natural 
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devem figurar no último plano decenal de 
desenvolvimento da rede de gás natural 
disponível, elaborado pela REORT para o 
gás nos termos do artigo 8.º do 
Regulamento (CE) n.º 715/2009.

disponível, elaborado pela REORT para o 
gás nos termos do artigo 8.º do 
Regulamento (CE) n.º 715/2009, quer
preencher os critérios enumerados no 
artigo 4.º, ponto 1, artigo 4.º, ponto 2, 
alínea b) e Anexo II, ponto 2.

Or. en

Justificação

A seleção dos PIC com base nos planos do TYNDP não incorpora todos os projetos 
necessários à implementação dos corredores prioritários das infraestruturas energéticas, 
devendo estes ser complementados com projetos adicionais. Além disso, os projetos não 
incluídos na lista do TYNDP/PIC podem correr um risco financeiro mais elevado, criado 
artificialmente pela existência dessa lista e distorcendo assim o mercado.

Alteração 744
Niki Tzavela

Proposta de regulamento
Anexo III – parte 2 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O TYNDP ainda está a progredir em direção a uma visão global de todos os projetos 
relevantes de gás e eletricidade.
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Alteração 745
Konrad Szymański

Proposta de regulamento
Anexo III – parte 2 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 746
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Anexo III – parte 2 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 747
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Anexo III – parte 2 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

As necessidades de investimento em infraestruturas de gás e eletricidade são enormes até e 
após 2020, pelo que não justificam uma atribuição de subvenções separada para 
infraestruturas de CAC constantes no presente regulamento. O regulamento deve manter-se 
específico de modo a obter resultados nas áreas-chave da eletricidade e do gás.

Alteração 748
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Anexo III – parte 2 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Os projetos de transporte de dióxido de 
carbono propostos pertencentes à 
categoria definida no ponto 4 do anexo II 

Suprimido
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são apresentados como parte de um plano, 
elaborado por mais de dois Estados-
Membros, de desenvolvimento de uma 
infraestrutura transfronteiriça de 
transporte e armazenamento de dióxido de 
carbono, a apresentar à Comissão pelos 
Estados-Membros envolvidos ou pelas 
entidades por estes designadas.

Or. en

Alteração 749
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo III – parte 2 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 750
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Anexo 3 – parte 2 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Os projetos de transporte de dióxido de 
carbono propostos pertencentes à 

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

Or. de

Alteração 751
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Anexo III – parte 2 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. nl

Justificação

Uma vez que a viabilidade económica e comercial do CCS ainda tem de ser demonstrada, e 
que não se espera que a tecnologia seja lançada do ponto de vista comercial antes de 2020, o 
presente regulamento não prevê qualquer apoio financeiro à investigação. Já existem outros 
canais europeus que contemplam o apoio financeiro à investigação do potencial do CCS.
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Alteração 752
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Anexo III – parte 2 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

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

(5) Os projetos de transporte de dióxido de 
carbono propostos pertencentes à categoria 
definida no ponto 4 do anexo II são 
apresentados como parte de um plano, 
elaborado por mais de dois 
Estados-Membros, de desenvolvimento de 
uma infraestrutura transfronteiriça de 
transporte e armazenamento de dióxido de 
carbono, a apresentar à Comissão pelos 
Estados-Membros envolvidos ou pelas 
entidades por estes designadas. A adoção 
da lista regional final pelo Grupo e pelo 
Grupo de Coordenação de Alto Nível 
(GCAN) deve basear-se num consenso. 
Para esse fim, não deverá ser expressa 
qualquer opinião desfavorável à inclusão 
dos projetos mencionados por qualquer 
Estado-Membro do Grupo Regional para 
o qual o projeto represente impactos 
significativos, em particular no que se 
refere ao funcionamento das respetivas 
infraestruturas energéticas, mercado 
interno ou segurança de abastecimento. 
Em caso afirmativo, a opinião deverá ser 
emitida com base na opinião da Agência, 
ou na avaliação da Comissão relativa a 
projetos de transporte de petróleo e 
dióxido de carbono.

Or. en

Alteração 753
Konrad Szymański

Proposta de regulamento
Anexo III – parte 2 – ponto 5
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 754
András Gyürk

Proposta de regulamento
Anexo III – parte 2 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

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

(6) Quando avaliar os projetos de 
eletricidade e de gás natural propostos, 
pertencentes às categorias definidas nos 
pontos 1, alíneas a) a d), e 2 do anexo II, 
cada Grupo deve, sem prejuízo do disposto 
no ponto 4, tomar em consideração os 
resultados das análises custo-benefício 
concluídas.
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Or. en

Justificação

Um PIC não incluído no último TYNDP deve igualmente ser acompanhado por uma análise 
de custo-benefício.

Alteração 755
Francisco Sosa Wagner

Proposta de regulamento
Anexo IV – ponto 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) No tocante ao transporte de eletricidade, 
o projeto altera a capacidade de 
transporte da rede na fronteira desse 
Estado-Membro com um ou mais 
Estados-Membros, ou em qualquer outra 
secção relevante do mesmo corredor de 
transporte, em pelo menos 500 megawatt
comparativamente à situação existente 
sem a adjudicação do projeto;

a) Para o transporte de eletricidade, o 
projeto deve ter uma potência instalada de 
pelo menos 250 gigawatt e uma produção 
média anual mínima de 400 gigawatt, em 
função da gestão proposta para a 
instalação e que será verificada durante 
os primeiros 3 anos de funcionamento da 
mesma.

Or. es

Justificação

O aumento de 500 megawatt na capacidade de intercâmbio para classificar um projeto de 
PIC pode ser razoável em caso de projetos com impacto transfronteiras. Contudo, essa 
mesma quantidade para um projeto interno a um Estado-Membro é muito elevada; proíbe, 
por via dos factos, que um projeto interno possa ser considerado como PIC e, neste caso, 
deve ser muito menor.

Alteração 756
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Anexo 4 – ponto 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) No tocante ao transporte de 
eletricidade, o projeto altera a capacidade 

(a) No tocante ao transporte de 
eletricidade, o projeto altera a capacidade 
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de transporte da rede na fronteira desse 
Estado-Membro com um ou mais 
Estados-Membros, ou em qualquer outra 
secção relevante do mesmo corredor de 
transporte, em pelo menos 500 megawatt
comparativamente à situação existente sem 
a adjudicação do projeto;

de transporte da rede na fronteira desse 
Estado-Membro com um ou mais 
Estados-Membros, ou em qualquer outra 
secção relevante do mesmo corredor de
transporte, em pelo menos 500 megawatt
ou 20 % comparativamente à situação 
existente sem a adjudicação do projeto;

Or. de

Justificação

O limiar absoluto para projetos de transporte de eletricidade deverá ser completado por um 
limiar relativo, a fim de permitir que projetos de menor dimensão obtenham o estatuto de 
PIC.

Alteração 757
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Anexo IV – ponto 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Quanto ao armazenamento de 
eletricidade, o projeto possui uma
capacidade instalada de 100 megawatts
(100 MW), no mínimo.

Or. en

Alteração 758
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Anexo 4 – ponto 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Quanto ao armazenamento de 
eletricidade, o projeto proporciona uma 
capacidade de armazenamento que permite 

(b) Quanto ao armazenamento de 
eletricidade, o projeto proporciona uma 
capacidade de armazenamento de 100
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uma produção anual líquida de 
eletricidade de 500 gigawatts-horas, no 
mínimo;

gigawatts-horas, no mínimo;

Or. de

Justificação

Embora o Anexo IV reconheça, em princípio, que projetos de instalações de armazenamento 
de eletricidade podem ser projetos de interesse comum, tal só é possível para as instalações 
de armazenamento que permitem uma produção anual líquida de eletricidade de 500 GWh. 
Por um lado, o critério da «capacidade de produção normal» em que se baseia a fórmula 
atual não é decisivo em instalações de armazenamento de eletricidade com bombas 
hidráulicas. Na realidade, o contributo de uma instalação deste tipo para a estabilidade da 
rede mede-se pela capacidade instalada de turbinas e de bombagem. Por outro lado, o valor 
estabelecido de 500 GWh é demasiado elevado.

Alteração 759
Teresa Riera Madurell

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Este segmento não é necessário pois todos os projetos de armazenamento de gás ou de gás 
natural liquefeito/comprimido podem abastecer dois ou mais Estados-Membros desde que a 
capacidade de interconexão entre os Estados-Membros esteja em vigor.
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Alteração 760
Adina-Ioana Vălean

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Este segmento não é necessário pois todos os projetos de armazenamento de gás ou de gás 
natural liquefeito/comprimido podem abastecer dois ou mais Estados-Membros desde que a 
capacidade de interconexão entre os Estados-Membros esteja em vigor.

Alteração 761
Konrad Szymański

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 762
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Anexo 4 – ponto 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

As instalações de armazenamento devem ser elegíveis para o estatuto de PIC uma vez que 
podem estar ligadas à rede de distribuição, mas continuar a ser necessário garantir 
segurança de abastecimento e flexibilidade.

Alteração 763
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Anexo IV – ponto 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) No que se refere às redes inteligentes, o 
projeto destina-se a equipamentos e 
instalações de alta ou média tensão 
concebidos para uma tensão igual ou 
superior a 10kV. Envolve operadores de 
sistemas de transporte e distribuição de, 
pelo menos, dois Estados-Membros, que 
abrangem, no mínimo, 100 000 utilizadores 

(e) No que se refere às redes inteligentes 
no domínio da eletricidade, o projeto 
destina-se a equipamentos e instalações de 
alta ou média tensão concebidos para uma 
tensão igual ou superior a 10kV. Envolve 
operadores de sistemas de transporte e 
distribuição de, pelo menos, dois Estados-
Membros, que abrangem, no mínimo, 
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que produzem ou consomem eletricidade, 
ou são simultaneamente produtores e 
consumidores de eletricidade, numa área 
de consumo de pelo menos 300 
gigawatt-horas/ano, dos quais 20%, pelo 
menos, provenientes de recursos 
renováveis.

100 000 utilizadores que produzem ou 
consomem eletricidade, ou são 
simultaneamente produtores e 
consumidores de eletricidade, numa área 
de consumo de pelo menos 300 
gigawatt-horas/ano, dos quais 20%, pelo 
menos, provenientes de recursos 
renováveis. Para as redes inteligentes no 
domínio do gás, o projeto visa 
equipamentos e instalações de média e 
alta tensão concebidos para uma pressão 
de pelo menos 1 bar. Envolve operadores 
de sistemas de transporte e distribuição 
de, pelo menos, dois Estados-Membros, 
que abrangem, no mínimo, 100 000 
utilizadores que produzem ou consomem 
gás, ou são simultaneamente produtores e 
consumidores de gás, numa área de 
consumo de pelo menos 500 
gigawatt-horas/ano.

Or. fr

Justificação

As redes inteligentes no domínio do gás devem também ser promovidas de forma a permitir a 
integração de fontes renováveis e a garantir a flexibilidade e eficácia da rede.

Alteração 764
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo IV – ponto 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) No que se refere às redes inteligentes, o 
projeto destina-se a equipamentos e 
instalações de alta ou média tensão 
concebidos para uma tensão igual ou 
superior a 10kV. Envolve operadores de 
sistemas de transporte e distribuição de, 
pelo menos, dois Estados-Membros, que 
abrangem, no mínimo, 100 000 utilizadores 
que produzem ou consomem eletricidade, 

(e) No que se refere às redes inteligentes, o 
projeto destina-se a qualquer nível de 
tensão. Envolve a colaboração de 
promotores de projetos de, pelo menos, 
dois Estados-Membros, que abrangem, no 
mínimo, 100 000 utilizadores que 
produzem ou consomem eletricidade, ou 
são simultaneamente produtores e 
consumidores de eletricidade, numa área 
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ou são simultaneamente produtores e 
consumidores de eletricidade, numa área 
de consumo de pelo menos 300 gigawatt-
horas/ano, dos quais 20 %, pelo menos,
provenientes de recursos renováveis.

de consumo de pelo menos 300 
gigawatt-horas/ano, dos quais, com a 
contribuição do projeto, pelo menos 20 % 
serão provenientes de recursos renováveis.

Or. en

Justificação

É necessário ampliar o âmbito das linhas inteligentes para as redes de baixa tensão, cujos 
benefícios podem ser atualmente obtidas a partir da sua implantação, interligando o maior 
número de consumidores e pequenas instalações de geração de energia. A colaboração 
transfronteiriça incentiva a aquisição de experiência, especialmente se estiverem envolvidos 
fornecedores de serviços e tecnologias.

Alteração 765
Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
Anexo IV – ponto 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) No que se refere às redes inteligentes, o 
projeto destina-se a equipamentos e 
instalações de alta ou média tensão 
concebidos para uma tensão igual ou 
superior a 10kV. Envolve operadores de 
sistemas de transporte e distribuição de, 
pelo menos, dois Estados-Membros, que 
abrangem, no mínimo, 100 000 utilizadores 
que produzem ou consomem eletricidade, 
ou são simultaneamente produtores e 
consumidores de eletricidade, numa área 
de consumo de pelo menos 300 gigawatt-
horas/ano, dos quais 20%, pelo menos, 
provenientes de recursos renováveis.

e) No que se refere às redes inteligentes, o 
projeto pode destinar-se a equipamentos e 
instalações de todos os níveis de voltagem.
Envolve operadores de sistemas de 
transporte e distribuição de, pelo menos, 
dois Estados-Membros, que abrangem, no 
mínimo, 10 000 utilizadores que produzem 
ou consomem eletricidade, ou são 
simultaneamente produtores e 
consumidores de eletricidade, numa área 
de consumo de pelo menos 300 gigawatt-
horas/ano, dos quais, graças às 
contribuições para o projeto, 20%, pelo 
menos, provenientes de fontes de energia
renováveis.

Or. nl

Alteração 766
Bernd Lange
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Proposta de regulamento
Anexo 4 – ponto 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) No que se refere às redes inteligentes, o 
projeto destina-se a equipamentos e 
instalações de alta ou média tensão
concebidos para uma tensão igual ou 
superior a 10kV. Envolve operadores de 
sistemas de transporte e distribuição de, 
pelo menos, dois Estados-Membros, que 
abrangem, no mínimo, 100 000 utilizadores 
que produzem ou consomem eletricidade, 
ou são simultaneamente produtores e 
consumidores de eletricidade, numa área 
de consumo de pelo menos 300
gigawatts-horas/ano, dos quais 20 %, pelo 
menos, provenientes de recursos 
renováveis.

(e) No que se refere às redes inteligentes, o 
projeto destina-se a equipamentos e 
instalações de todos os níveis de tensão
concebidos para uma tensão igual ou 
superior a 10kV. Envolve operadores de 
sistemas de transporte e/ou distribuição, 
que abrangem, no mínimo, 10 000 
utilizadores que produzem ou consomem 
eletricidade, ou são simultaneamente 
produtores e consumidores de eletricidade, 
numa área de consumo de pelo menos 100
gigawatts-horas/ano, dos quais 20 %, pelo 
menos, provenientes de recursos 
renováveis.

Or. de

Alteração 767
Henri Weber

Proposta de regulamento
Anexo IV – ponto 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) No que se refere às redes inteligentes, o 
projeto destina-se a equipamentos e 
instalações de alta ou média tensão 
concebidos para uma tensão igual ou 
superior a 10kV. Envolve operadores de 
sistemas de transporte e distribuição de, 
pelo menos, dois Estados-Membros, que 
abrangem, no mínimo, 100 000 utilizadores 
que produzem ou consomem eletricidade, 
ou são simultaneamente produtores e 
consumidores de eletricidade, numa área 
de consumo de pelo menos 300 gigawatt-
horas/ano, dos quais 20 %, pelo menos, 
provenientes de recursos renováveis.

(e) No que se refere às redes inteligentes, o 
projeto destina-se a equipamentos e 
instalações de alta, média ou baixa tensão 
de acordo com o definido pelas normas da 
UE. Envolve operadores de sistemas de 
transporte e distribuição de, pelo menos, 
dois Estados-Membros, que abrangem, no 
mínimo 50 000 que são produtores, 
consumidores ou 
produtores/consumidores de eletricidade, 
numa área de consumo de pelo menos 150
gigawatt-horas/ano, dos quais 20 %, pelo 
menos, provenientes de recursos 
renováveis e/ou de recursos distribuídos.
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Or. fr

Alteração 768
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Anexo IV – ponto 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) No que se refere às redes inteligentes, o 
projeto destina-se a equipamentos e 
instalações de alta ou média tensão 
concebidos para uma tensão igual ou 
superior a 10kV. Envolve operadores de 
sistemas de transporte e distribuição de, 
pelo menos, dois Estados-Membros, que 
abrangem, no mínimo, 100 000 utilizadores 
que produzem ou consomem eletricidade, 
ou são simultaneamente produtores e 
consumidores de eletricidade, numa área 
de consumo de pelo menos 300 gigawatt-
horas/ano, dos quais 20 %, pelo menos, 
provenientes de recursos renováveis.

(e) No que se refere às redes inteligentes, o 
projeto destina-se a equipamentos e 
instalações de alta, média ou baixa tensão, 
tal como definido pelas normas europeias 
pertinentes. Envolve operadores de 
sistemas de transporte e distribuição de, 
pelo menos, dois Estados-Membros, que 
abrangem, no mínimo, 100 000 utilizadores 
que produzem ou consomem eletricidade, 
ou são simultaneamente produtores e 
consumidores de eletricidade, numa área 
de consumo de pelo menos 300 gigawatt-
horas/ano, dos quais 20 %, pelo menos, 
provenientes de recursos renováveis.

Or. en

Alteração 769
Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Anexo IV – ponto 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) No que se refere às redes inteligentes, o 
projeto destina-se a equipamentos e 
instalações de alta ou média tensão 
concebidos para uma tensão igual ou 
superior a 10kV. Envolve operadores de 
sistemas de transporte e distribuição de, 
pelo menos, dois Estados-Membros, que 
abrangem, no mínimo, 100 000 utilizadores 
que produzem ou consomem eletricidade, 

(e) No que se refere às redes inteligentes, o 
projeto destina-se a equipamentos e 
instalações de alta, média ou baixa tensão, 
tal como definido pelas normas europeias 
pertinentes. Envolve operadores de 
sistemas de transporte e distribuição que 
abrangem, no mínimo, 100 000 utilizadores 
que produzem ou consomem eletricidade, 
ou são simultaneamente produtores e 
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ou são simultaneamente produtores e 
consumidores de eletricidade, numa área 
de consumo de pelo menos 300 gigawatt-
horas/ano, dos quais 20 %, pelo menos, 
provenientes de recursos renováveis.

consumidores de eletricidade, numa área 
de consumo de pelo menos 300 gigawatt-
horas/ano, dos quais 20 %, pelo menos, 
provenientes de recursos renováveis.

Or. en

Justificação

Os critérios para a seleção de projetos de redes inteligentes devem ser definidos de um modo 
não discriminatório. Deve-se respeitar o facto de se utilizar níveis mais baixos de tensão 
nominal para média tensão em alguns países da UE. A referência «pelo menos, dois 
Estados-Membros» é consistente visto que o ponto 1 do Anexo IV diz respeito a projetos «com 
impacto transfronteiras significativo (…) situado no território de um Estado-Membro».

Alteração 770
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Anexo IV – ponto 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Será útil assegurar a solidariedade 
em matéria de energia entre 
Estados-Membros em resposta a uma 
falta de energia temporária ou 
permanente num desses Estados;

Or. ro

Alteração 771
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Anexo IV – ponto 2 – n.º 1 – alínea a) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– calculando, para os projetos 
transfronteiriços, o impacto na capacidade 
de transporte da rede em ambos os sentidos 
do fluxo de energia, medido em termos da 

– calculando, para os projetos 
transfronteiriços, o impacto na capacidade 
de transporte da rede em ambos os sentidos 
do fluxo de energia, medido em termos da 
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quantidade de energia (em megawatts), ou, 
no caso dos projetos com impacto 
transfronteiras significativo, o impacto na 
capacidade de transporte da rede nas 
fronteiras entre os Estados-Membros em 
causa, entre estes Estados-Membros e 
países terceiros ou no interior dos 
Estados-Membros em causa, bem como no 
equilíbrio entre a oferta e a procura e nas 
operações de rede desses 
Estados-Membros;

quantidade de energia (em megawatts) e da 
sua respetiva contribuição para atingir a 
capacidade mínima de 10 % de aprovação 
pelo Conselho Europeu, ou, no caso dos 
projetos com impacto transfronteiras 
significativo, o impacto na capacidade de 
transporte da rede nas fronteiras entre os 
Estados-Membros em causa, entre estes 
Estados-Membros e países terceiros ou no 
interior dos Estados-Membros em causa, 
bem como no equilíbrio entre a oferta e a 
procura e nas operações de rede desses 
Estados-Membros;

Or. en

Alteração 772
Algirdas Saudargas

Proposta de regulamento
Anexo IV – ponto 2 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A interoperabilidade e o funcionamento 
seguro do sistema devem ser medidos de 
acordo com a análise efetuada no último 
plano decenal de desenvolvimento da rede 
de eletricidade disponível, nomeadamente 
através da avaliação do impacto do projeto 
na perda de carga prevista para a área de 
análise definida no ponto 10 do anexo V, 
em termos da adequação da produção e do
transporte a um conjunto de períodos de 
carga característicos, tendo em conta as 
alterações previstas em caso de condições 
meteorológicas extremas e o seu impacto 
na resiliência das infraestruturas.

(c) A interoperabilidade e o funcionamento 
seguro do sistema devem ser medidos de 
acordo com a análise efetuada no último 
plano decenal de desenvolvimento da rede 
de eletricidade disponível, nomeadamente 
através da avaliação do impacto do projeto 
na perda de carga prevista para a área de 
análise definida no ponto 10 do anexo V, 
em termos da adequação da produção e do 
transporte a um conjunto de períodos de 
carga característicos, tendo em conta as 
alterações previstas em caso de condições 
meteorológicas extremas e o seu impacto 
na resiliência das infraestruturas, prestando 
a devida atenção à disponibilidade de um 
controlo fiável e independente do sistema 
de operações e serviços.

Or. en
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Alteração 773
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Anexo IV – ponto 2 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A interoperabilidade e o funcionamento 
seguro do sistema devem ser medidos de 
acordo com a análise efetuada no último 
plano decenal de desenvolvimento da rede 
de eletricidade disponível, nomeadamente 
através da avaliação do impacto do projeto 
na perda de carga prevista para a área de 
análise definida no ponto 10 do anexo V, 
em termos da adequação da produção e do 
transporte a um conjunto de períodos de 
carga característicos, tendo em conta as 
alterações previstas em caso de condições 
meteorológicas extremas e o seu impacto 
na resiliência das infraestruturas.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 774
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Anexo IV – ponto 2 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Será útil assegurar a solidariedade 
em matéria de energia entre 
Estados-Membros em resposta a uma 
falta de energia temporária ou 
permanente num desses estados;

Or. ro

Alteração 775
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Anexo IV – ponto 2 – n.º 1 – ponto 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1) A medição desses critérios deve 
basear-se apenas em cenários que 
consideram plenamente os objetivos da 
Diretiva 2009/28/CE, outras legislações 
pertinentes da União e os objetivos da 
política de longo prazo do Roteiro para a 
Energia 2050. Um desvio em relação a 
estes objetivos requer o consentimento, 
por escrito, da Agência e da Comissão, 
devendo o mesmo ser publicado.

Or. en

Alteração 776
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo IV – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Nível de sustentabilidade: este 
critério deve ser medido avaliando a 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa e o impacto ambiental da 
infraestrutura de rede elétrica.

Or. en

Justificação

Com o objetivo de manter a coerência na aplicação dos critérios entre as categorias do 
projeto, o nível de sustentabilidade deve ser enumerado não só em uma, mas em todas as 
categorias do projeto, devendo manter a definição dos critérios idêntica.

Alteração 777
Francisco Sosa Wagner
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Proposta de regulamento
Anexo IV – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) favorecer a supressão das atuais 
«ilhas de energia»

Or. es

Justificação

É absolutamente necessário para o cumprimento dos objetivos de integração previstos no 
Regulamento.

Alteração 778
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Texto da Comissão Alteração

(b) A concorrência deve ser medida com 
base na diversificação, incluindo a 
facilitação do acesso a fontes de 
abastecimento autóctones, tomando 
sucessivamente em consideração a 
diversificação das fontes, contrapartidas e 
rotas e o impacto da nova capacidade no 
índice IHH, calculado a nível da 
capacidade para a área de análise definida 
no ponto 10 do anexo V.

(b) A concorrência deve ser medida com 
base na diversificação, excluindo o âmbito 
da União mas incluindo a facilitação do 
acesso a fontes de abastecimento 
autóctones, tomando sucessivamente em 
consideração a diversificação das fontes, 
contrapartidas e rotas e o impacto da nova 
capacidade no índice IHH, calculado a 
nível da capacidade para a área de análise 
definida no ponto 10 do anexo V.

Or. en

Alteração 779
Niki Tzavela

Proposta de regulamento
Anexo IV – ponto 3 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) A concorrência deve ser medida com 
base na diversificação, incluindo a 
facilitação do acesso a fontes de 
abastecimento autóctones, tomando
sucessivamente em consideração a 
diversificação das fontes, contrapartidas e 
rotas e o impacto da nova capacidade no 
índice IHH, calculado a nível da 
capacidade para a área de análise definida 
no ponto 10 do anexo V.

(b) A concorrência deve ser medida com 
base na diversificação, incluindo a 
facilitação do acesso a fontes de 
abastecimento autóctones, enquanto 
também toma em consideração a 
diversificação das fontes, contrapartidas e 
rotas e o impacto da nova capacidade no 
índice IHH, calculado a nível da 
capacidade para a área de análise definida 
no ponto 10 do anexo V.

Or. en

Justificação

Alterações propostas por motivos de clareza de linguagem.

Alteração 780
Teresa Riera Madurell

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

Texto da Comissão Alteração

(b) A concorrência deve ser medida com 
base na diversificação, incluindo a 
facilitação do acesso a fontes de 
abastecimento autóctones, tomando 
sucessivamente em consideração a 
diversificação das fontes, contrapartidas e 
rotas e o impacto da nova capacidade no 
índice IHH, calculado a nível da 
capacidade para a área de análise definida 
no ponto 10 do anexo V.

(b) A concorrência deve ser medida com 
base na diversificação a nível da União, 
incluindo a facilitação do acesso a fontes 
de abastecimento autóctones, tomando 
sucessivamente em consideração a 
diversificação das fontes, contrapartidas e 
rotas e o impacto da nova capacidade no 
índice IHH, calculado a nível da 
capacidade para a área de análise definida 
no ponto 10 do anexo V.

Or. en

Justificação

O objetivo consiste em preservar a perspetiva europeia.
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Alteração 781
Francisco Sosa Wagner

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

Texto da Comissão Alteração

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

(d) A sustentabilidade deve ser medida 
como a contribuição de um projeto para 
reduzir as emissões em conformidade com 
os objetivos para 2020 e o roteiro para 
uma economia hipocarbónica em 2050 e 
apoiar a produção auxiliar de eletricidade a 
partir de fontes de energia renováveis ou da 
produção regenerativa de gás e o transporte 
de biogás, tendo em conta as alterações 
previstas das condições climáticas.

Or. en

Justificação

O Conselho Europeu de outubro de 2009 subscreveu o objetivo da UE relativo à redução das 
emissões de gases com efeito de estufa para 80-95 % até 2050, o que exige um setor 
energético com níveis de carbono quase nulos. Todas as infraestruturas financiadas 
recentemente devem apoiar os atuais objetivos vinculativos relativos a 2020 sobre os gases 
com efeito de estufa e as energias renováveis e ser conformes aos objetivos para 2015 sobre o 
roteiro para uma economia hipocarbónica.

Alteração 782
Pavel Poc

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

Texto da Comissão Alteração

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

(d) A sustentabilidade deve ser medida 
como a contribuição de um projeto para 
reduzir as emissões em conformidade com 
os objetivos para 2020 e o roteiro para 
uma economia hipocarbónica em 2050 e
apoiar a produção auxiliar de eletricidade a 
partir de fontes de energia renováveis ou da 
produção regenerativa de gás e o transporte 
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de biogás, tendo em conta as alterações 
previstas das condições climáticas.

Or. en

Justificação

O Conselho Europeu de outubro de 2009 subscreveu o objetivo da UE relativo à redução das 
emissões de gases com efeito de estufa para 80-95 % até 2050, o que exige um setor 
energético com níveis de carbono quase nulos. Todas as infraestruturas financiadas 
recentemente devem apoiar os atuais objetivos vinculativos relativos a 2020 sobre os gases 
com efeito de estufa e as energias renováveis e ser conformes aos objetivos para 2015 sobre o 
roteiro para uma economia hipocarbónica.

Alteração 783
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O impacto ambiental é acrescentado para assegurar um nível mínimo de coerência com os 
critérios de sustentabilidade nas outras categorias de projetos.

Alteração 784
Lena Kolarska-Bobińska
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Proposta de regulamento
Anexo IV – ponto 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 785
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Anexo V – ponto 3 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Será útil assegurar a solidariedade 
em matéria de energia entre 
Estados-Membros em resposta a uma 
falta de energia temporária ou 
permanente num desses estados.

Or. ro

Alteração 786
Francisco Sosa Wagner

Proposta de regulamento
Anexo IV – ponto 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Nível de sustentabilidade: este critério 
deve ser medido avaliando a redução das 
emissões de gases com efeito de estufa e o 
impacto ambiental da infraestrutura de rede 

(a) Nível de sustentabilidade: este critério 
deve ser medido avaliando a redução das 
emissões de gases com efeito de estufa e a
conformidade com os objetivos para 2020, 
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elétrica; bem como com o roteiro para uma 
economia hipocarbónica em 2050 e o 
impacto ambiental da infraestrutura de rede 
elétrica;

Or. en

Justificação

O Conselho Europeu de outubro de 2009 subscreveu o objetivo da UE relativo à redução das 
emissões de gases com efeito de estufa para 80-95 % até 2050, o que exige um setor 
energético com níveis de carbono quase nulos. Todas as infraestruturas financiadas 
recentemente devem apoiar os atuais objetivos vinculativos relativos a 2020 sobre os gases 
com efeito de estufa e as energias renováveis e ser conformes aos objetivos para 2015 sobre o 
roteiro para uma economia hipocarbónica.

Alteração 787
Pavel Poc

Proposta de regulamento
Anexo IV – ponto 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Nível de sustentabilidade: este critério 
deve ser medido avaliando a redução das 
emissões de gases com efeito de estufa e o 
impacto ambiental da infraestrutura de rede 
elétrica;

(a) Nível de sustentabilidade: este critério 
deve ser medido avaliando a redução das 
emissões de gases com efeito de estufa e a
conformidade com os objetivos para 2020, 
bem como com o roteiro para uma 
economia hipocarbónica em 2050 e o 
impacto ambiental da infraestrutura de rede 
elétrica;

Or. en

Justificação

O Conselho Europeu de outubro de 2009 subscreveu o objetivo da UE relativo à redução das 
emissões de gases com efeito de estufa para 80-95 % até 2050, o que exige um setor 
energético com níveis de carbono quase nulos. Todas as infraestruturas financiadas 
recentemente devem apoiar os atuais objetivos vinculativos relativos a 2020 sobre os gases 
com efeito de estufa e as energias renováveis e ser conformes aos objetivos para 2015 sobre o 
roteiro para uma economia hipocarbónica.
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Alteração 788
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Anexo IV – ponto 4 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Adaptação de volumes 
significativamente mais elevados de 
aplicações de eletricidade com baixo teor 
de carbono, através de uma intervenção 
técnica e de mercado avançadas;

Or. en

Alteração 789
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Anexo IV – ponto 4 – alínea f-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-B) Será útil assegurar a solidariedade 
em matéria de energia entre 
Estados-Membros em resposta a uma 
falta de energia temporária ou 
permanente num desses estados.

Or. ro

Alteração 790
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Anexo IV – ponto 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4 -A) (1) No que se refere a projetos 
relevantes de redes inteligentes no 
domínio do gás, cada uma das funções é 
avaliada com base nos seguintes critérios:
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(a) nível de sustentabilidade: este critério 
deve ser medido avaliando a redução das 
emissões de gases com efeito de estufa e o 
impacto ambiental da infraestrutura de 
rede de gás;
(b) capacidade das redes de transporte e 
de distribuição para ligar e trazer o gás de 
e para os utilizadores: este critério deve 
ser medido estimando a capacidade 
instalada de recursos energéticos 
descentralizados nas redes de distribuição, 
a injeção máxima admissível de gás sem 
riscos de congestionamento nas redes de 
transporte e a energia que não é extraída 
das fontes renováveis devido a riscos de 
congestionamento ou de segurança;
(c) conectividade da rede e acesso a todas 
as categorias de utilizadores da rede: este 
critério deve ser avaliado analisando os 
métodos adotados para calcular as taxas e 
tarifas, bem como a sua estrutura, para os 
produtores, os consumidores e os 
utilizadores que são simultaneamente 
produtores e consumidores, e a 
flexibilidade operacional prevista para o 
equilíbrio dinâmico do gás na rede, se 
aplicável;
(d) segurança e qualidade do 
aprovisionamento: este critério deve ser 
avaliado analisando a quota de gás 
produzido a partir de fontes renováveis, a 
estabilidade do sistema de gás, a duração 
e a frequência de interrupções por cliente, 
incluindo as perturbações relacionadas 
com as alterações climáticas;
Eficiência e qualidade de serviço no 
abastecimento de gás e no funcionamento 
da rede: este critério deve ser estimado 
avaliando o nível de perdas nas redes de 
transporte e de distribuição, o rácio entre 
a procura mínima e a procura máxima de 
gás num determinado período, a 
participação da procura nos mercados de 
gás e nas medidas de eficiência 
energética, a utilização percentual (isto é, 
a carga média) dos componentes da rede 
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de gás, a disponibilidade dos componentes 
da rede (relacionada com as operações de 
manutenção previstas e inesperadas) e o 
seu impacto nos desempenhos da rede, e a 
capacidade da rede efetivamente 
disponível em relação ao seu valor 
indicativo; 

Or. fr

Alteração 791
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo IV – ponto 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Nível de sustentabilidade: este 
critério deve ser medido por meio de uma 
avaliação da redução das emissões de gás 
com efeito de estufa e do impacto 
ambiental da infraestrutura do transporte 
de petróleo.

Or. en

Alteração 792
Francisco Sosa Wagner

Proposta de regulamento
Anexo V – ponto 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(1) A metodologia deve ser baseada num 
conjunto de dados comum que represente 
os sistemas de eletricidade e de gás da 
União nos anos n+5, n+10, n+15 e n+20,
sendo no ano em que a análise é realizada. 
Este conjunto deve incluir, pelo menos:

(1) A metodologia deve ser baseada num 
conjunto de dados comum que represente 
os sistemas de eletricidade e de gás da 
União nos anos n+5, n+10, n+15, n+20,
n+30 e n+40 sendo no ano em que a 
análise é realizada. Este conjunto deve 
incluir, pelo menos:
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Or. en

Justificação

Qualquer análise custo-benefício deve ter em consideração todo o ciclo de vida técnico da 
infraestrutura e as mudanças prováveis no setor da energia durante este período como 
resultado dos objetivos relativos aos baixos níveis de carbono.

Alteração 793
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo V – ponto 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(1) A metodologia deve ser baseada num 
conjunto de dados comum que represente 
os sistemas de eletricidade e de gás da 
União nos anos n+5, n+10, n+15 e n+20,
sendo no ano em que a análise é realizada. 
Este conjunto deve incluir, pelo menos:

(1) A metodologia deve ser baseada num 
conjunto de dados comum que represente 
os sistemas de eletricidade e de gás da 
União nos anos n+5, n+10, n+15, n+20,
n+30 e n+40 sendo no ano em que a 
análise é realizada. Este conjunto deve 
incluir, pelo menos:

Or. en

Justificação

Visto que o ciclo de vida técnico dos projetos de infraestruturas energéticas, principalmente 
no que diz respeito a redes de transporte de eletricidade, podem ultrapassar os 40 anos, tal 
perspetiva de longo prazo é necessária para a análise. Além disso, é necessário mais tempo 
para que a análise inclua os objetivos políticos de longo prazo da UE.

Alteração 794
Graham Watson, Vittorio Prodi, Satu Hassi, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Anexo V – ponto 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(1) A metodologia deve ser baseada num 
conjunto de dados comum que represente 
os sistemas de eletricidade e de gás da 

(1) A metodologia deve ser baseada num 
conjunto de dados comum que represente 
os sistemas de eletricidade e de gás da 
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União nos anos n+5, n+10, n+15 e n+20,
sendo no ano em que a análise é realizada. 
Este conjunto deve incluir, pelo menos:

União nos anos n+5, n+10, n+15, n+20,
n+30 e n+40 sendo no ano em que a 
análise é realizada. Este conjunto deve 
incluir, pelo menos:

Or. en

Alteração 795
András Gyürk

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 796
Sabine Wils
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Proposta de regulamento
Anexo 5 – ponto 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 797
András Gyürk

Proposta de regulamento
Anexo V – ponto 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

(b) No setor do gás: cenários da procura, 
importações, preços dos combustíveis e 
valores calóricos (incluindo carvão, 
lenhite, gás natural, petróleo e produtos 
petrolíferos relevantes), preços do dióxido 
de carbono, tarifários de eletricidade 
básicos e de períodos de ponta, a 
composição da rede de transporte e sua 
evolução, tendo em conta o possível 
desenvolvimento do gás de xisto na 
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Europa e todos os projetos novos que já 
foram objeto de uma decisão final de 
investimento e que devem ser adjudicados 
até ao fim do ano n+5;

Or. en

Alteração 798
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo V – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

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

(2) O conjunto de dados deve refletir a 
legislação da União e as legislações 
nacionais em vigor à data da análise e o 
objetivo do Conselho Europeu de reduzir 
em 80-95 % as emissões de gás com efeito 
de estufa na UE até 2050, para valores
inferiores aos de 1990. Os conjuntos de 
dados utilizados para a eletricidade e para o 
gás, respetivamente, devem ser 
compatíveis, nomeadamente com as 
hipóteses relativas aos preços e volumes 
em cada mercado. O conjunto de dados 
deve ser elaborado após uma consulta 
formal aos Estados-Membros e às 
organizações representativas de todas as 
partes interessadas. A Comissão e a 
Agência devem assegurar o acesso aos 
dados comerciais de terceiros que sejam 
necessários, quando aplicável.

Or. en

Justificação

O Conselho Europeu subscreveu o objetivo da UE de reduzir em 80-95 % as emissões de gás 
com efeito de estufa na UE até 2050, exigindo do setor da energia uma quase erradicação 
das emissões de carbono. É importante que os conjuntos de dados utilizados para a análise 
custo-benefício reflitam os objetivos da UE no domínio da energia e do clima e estejam em 
conformidade com as trajetórias definidas no Roteiro para Energia 2050 da Comissão 
Europeia.
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Alteração 799
Pavel Poc

Proposta de regulamento
Anexo V – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

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

(2) O conjunto de dados deve refletir a 
legislação da União e as legislações 
nacionais em vigor à data da análise e deve 
refletir os objetivos da UE no domínio da 
energia e do clima, como afirmado nas 
conclusões do Conselho Europeu, entre 
outros documentos. Os conjuntos de dados 
utilizados para a eletricidade e para o gás, 
respetivamente, devem ser compatíveis, 
nomeadamente com as hipóteses relativas 
aos preços e volumes em cada mercado. O 
conjunto de dados deve ser elaborado após 
uma consulta formal aos Estados-Membros 
e às organizações representativas de todas 
as partes interessadas. A Comissão e a 
Agência devem assegurar o acesso aos 
dados comerciais de terceiros que sejam 
necessários, quando aplicável.

Or. en

Justificação

O Conselho Europeu subscreveu o objetivo da UE de reduzir em 80-95 % as emissões de gás 
com efeito de estufa na UE até 2050, exigindo do setor da energia uma quase erradicação 
das emissões de carbono. É importante que os conjuntos de dados utilizados para a análise 
custo-benefício reflitam os objetivos da UE no domínio da energia e do clima e estejam em 
conformidade com as trajetórias definidas no Roteiro para Energia 2050 da Comissão 
Europeia

Alteração 800
Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Anexo V – ponto 2
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A transparência deve prevalecer: deve ser dada a oportunidade a todas as partes 
interessadas de contribuir para a análise do mercado em termos da metodologia custo-
benefício, e não apenas às organizações que as representam, como é prática comum com as 
consultas públicas levadas a cabo pela Comissão, a Agência e as REORT.

Alteração 801
Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Anexo V – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O conjunto de dados deve refletir a 
legislação da União e as legislações 
nacionais em vigor à data da análise. Os
conjuntos de dados utilizados para a 
eletricidade e para o gás, respetivamente, 
devem ser compatíveis, nomeadamente 
com as hipóteses relativas aos preços e 
volumes em cada mercado. O conjunto de 
dados deve ser elaborado após uma 
consulta formal aos Estados-Membros e às 

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

Estados-Membros e a todas as partes 
interessadas. A Comissão e a Agência 
devem assegurar o acesso aos dados 
comerciais de terceiros que sejam 
necessários, quando aplicável.

Or. en

Justificação

Justificação idêntica à do ponto 2 do artigo 12.º .

Alteração 802
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Anexo V – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O objetivo é garantir a transparência total em relação ao processo de seleção de PIC, 
incluindo a disponibilização pública dos conjuntos de dados para análises de custo-benefício, 
bem como a inclusão adequada das partes interessadas nos grupos regionais.
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Alteração 803
Konrad Szymański

Proposta de regulamento
Anexo V – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 804
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Anexo V – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

a Agência devem assegurar o acesso aos 
dados comerciais de terceiros que sejam 
necessários, quando aplicável.

Or. en

Alteração 805
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Anexo V – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

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

(5) A análise de custo-benefício deve 
tomar em consideração, pelo menos, os 
custos seguintes: despesas de capital, 
custos de manutenção e de funcionamento 
ao longo do ciclo de vida técnico do 
projeto e custos de desmantelamento e de 
gestão dos resíduos, quando aplicável. A 
metodologia deve fornecer orientações 
sobre as taxas de atualização a utilizar nos 
cálculos. Os custos devem ser validados 
com recurso a uma referência, a fim de 
avaliar se estão a ser motivados 
eficientemente. Sempre que um promotor 
do projeto apresentar custos que divergem 
substancialmente da referência, deverá 
justificá-los perante a autoridade 
reguladora nacional competente e a 
Agência.

Or. en

Alteração 806
Niki Tzavela

Proposta de regulamento
Anexo V – ponto 5
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Texto da Comissão Alteração

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

(5) A análise de custo-benefício deve 
tomar em consideração, pelo menos, os 
custos seguintes: despesas de capital, 
custos de manutenção e de funcionamento 
ao longo do ciclo de vida técnico do 
projeto e custos de desmantelamento e de 
gestão dos resíduos, quando aplicável. A 
metodologia deve fornecer orientações 
sobre as taxas de atualização a utilizar nos 
cálculos. A análise de custo-benefício deve 
tomar em consideração a situação dos 
Estados-Membros mais pequenos e 
isolados em termos energéticos, com um 
número limitado de utilizadores da rede e 
onde o mercado não será capaz de 
auto-financiar os projetos de interesse 
comum.

Or. en

Justificação

A desvantagem competitiva dos Estados-Membros mais pequenos e isolados deve ser refletida 
na análise custo-benefício.

Alteração 807
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo V – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 808
András Gyürk

Proposta de regulamento
Anexo V – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 809
Fiona Hall

Proposta de regulamento
Anexo V – ponto 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) A análise de custo-benefício deve 
igualmente ter em conta os benefícios 
obtidos pela realização acelerada de um 
projeto em virtude de um procedimento de 
autorização que respeite a neutralidade 
tecnológica, tomando em consideração o 
uso de todas as opções tecnológicas 
enumeradas no anexo II (ponto 1, alínea
a)) ou a sua combinação, mesmo que tal 
signifique um acréscimo nos custos do 
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investimento inicial.

Or. en

Justificação

É fundamental que a análise de custo-benefício tome em consideração todos os aspetos do
projeto e, designadamente, os possíveis benefícios obtidos em virtude da realização mais 
rápida de um projeto, o que pode compensar custos de investimento inicial mais elevados, 
como o enterramento parcial de linhas de transporte de eletricidade planeadas.

Alteração 810
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Anexo V – ponto 6 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(6) Relativamente ao transporte e ao 
armazenamento de eletricidade, a análise 
de custo-benefício deve ter em conta, pelo 
menos, os impactos nos indicadores 
definidos no anexo III. Em função dos 
métodos utilizados na elaboração do último 
plano decenal de desenvolvimento da rede 
de eletricidade disponível, deve ter também 
em conta, nomeadamente, os impactos do 
projeto nos seguintes aspetos:

(6) Relativamente ao transporte e ao 
armazenamento de eletricidade, a análise 
de custo-benefício deve ter em conta, pelo 
menos, os impactos nos indicadores 
definidos no anexo III. Em função dos 
métodos utilizados na elaboração do último 
plano decenal de desenvolvimento da rede 
de eletricidade disponível, deve ter também 
em conta, nomeadamente, os impactos do 
projeto nos seguintes aspetos, bem como os 
benefícios motivados pela compensação 
dos custos de congestionamento da rede 
através da realização acelerada de um 
projeto em virtude da exploração de todas 
as opções tecnológicas enumeradas no 
anexo II (ponto 1, alínea a)) ou a sua 
combinação:

Or. en

Alteração 811
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Anexo V – ponto 6 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

(6) Relativamente ao transporte e ao 
armazenamento de eletricidade, a análise 
de custo-benefício deve ter em conta, pelo 
menos, os impactos nos indicadores 
definidos no anexo III. Em função dos 
métodos utilizados na elaboração do último 
plano decenal de desenvolvimento da rede 
de eletricidade disponível, deve ter também 
em conta, nomeadamente, os impactos do 
projeto nos seguintes aspetos:

(6) Relativamente ao transporte e ao 
armazenamento de eletricidade, a análise 
de custo-benefício deve ter em conta, pelo 
menos, os impactos nos indicadores 
definidos no anexo IV. Em função dos 
métodos utilizados na elaboração do último 
plano decenal de desenvolvimento da rede 
de eletricidade disponível, deve ter também 
em conta, nomeadamente, os impactos do 
projeto nos seguintes aspetos:

Or. en

Alteração 812
Pavel Poc

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

Texto da Comissão Alteração

e-A) Congestionamento da rede de 
eletricidade.

Or. en

Justificação

Critérios idênticos aos aplicáveis a projetos de gás (ponto 7, alínea e)), diretamente 
associados à segurança e disponibilidade do aprovisionamento.

Alteração 813
Adina-Ioana Vălean

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

Texto da Comissão Alteração

e-A) Congestionamento da rede de 
eletricidade.
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Or. en

Alteração 814
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Anexo V – ponto 7 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(7) Em relação ao setor do gás, a análise de 
custo-benefício deve ter em conta, pelo 
menos, os resultados das consultas do 
mercado, tais como os procedimentos «em 
regime aberto» (open season), os impactos 
nos indicadores definidos no anexo III e os 
impactos seguintes:

(7) Em relação ao setor do gás, a análise de 
custo-benefício deve ter em conta, pelo 
menos, os impactos nos indicadores 
definidos no anexo III e os impactos 
seguintes:

Or. en

Justificação

A análise da relação entre custos e benefícios no projeto deve ter em consideração a 
viabilidade do projeto do ponto de vista financeiro, ambiental e social.

Alteração 815
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo V – ponto 7 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Probabilidade e quantidade de energia 
que não está a ser fornecida e aumento da 
segurança e da qualidade do 
aprovisionamento;

(c) Probabilidade e quantidade de energia 
que não está a ser fornecida e aumento da 
segurança e da qualidade do 
aprovisionamento e fontes de 
aprovisionamento;

Or. en

Alteração 816
Teresa Riera Madurell
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Proposta de regulamento
Anexo V – ponto 7 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Probabilidade e quantidade de energia 
que não está a ser fornecida e aumento da 
segurança e da qualidade do 
aprovisionamento;

(c) Probabilidade e quantidade de energia 
que não está a ser fornecida e aumento da 
segurança e da qualidade do 
aprovisionamento a nível da União;

Or. en

Alteração 817
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo V – ponto 7 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Contributo para a integração das 
diversas áreas do mercado do gás natural,

(d) Contributo para a integração das 
diversas áreas do mercado do gás natural e 
para a redução do isolamento das regiões 
insulares menos favorecidas,

Or. en

Alteração 818
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Anexo V – ponto 7 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Contributo para um 
aprovisionamento mais equilibrado nos 
vários pontos de entrada para a rede 
europeia de gás, através da maximização 
das instalações de importação já 
existentes.

Or. en
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Justificação

É importante que todos os pontos de entrada estejam identificados e contribuam de forma 
equilibrada para o aprovisionamento de gás na Europa. Se tal for alcançado, a Europa 
poderá evitar situações como a dependência excessiva de gás proveniente de determinados 
países terceiros. Cada ponto de entrada tem as suas especificidades e pode contribuir para a 
importação de gás na Europa com origem em fontes e vias de aprovisionamento diferentes. 
As infraestruturas que já se encontram a operar devem ser otimizadas de forma a atingirem o 
seu potencial máximo.

Alteração 819
Konrad Szymański

Proposta de regulamento
Anexo V – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

(9) O método a utilizar para ter em conta os 
indicadores referidos nos pontos 6 a 8 deve 
ser elaborado de forma pormenorizada 
após consultas formais às organizações 
representativas de todos os interessados.

(9) O método a utilizar para ter em conta os 
indicadores referidos nos pontos 6 a 8 deve 
ser elaborado de forma pormenorizada 
após consultas formais às organizações 
representativas de todos os interessados, 
em especial de todos os operadores de 
infraestruturas de gás.

Or. en

Alteração 820
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Anexo V – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

(9) O método a utilizar para ter em conta os 
indicadores referidos nos pontos 6 a 8
deve ser elaborado de forma 
pormenorizada após consultas formais às 
organizações representativas de todos os 
interessados.

(9) O método a utilizar para ter em conta os 
indicadores deve ser elaborado de forma 
pormenorizada após consultas formais às 
organizações representativas de todos os 
interessados, conforme previsto no artigo 
12.º.

Or. en
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Alteração 821
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Anexo V – ponto 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A metodologia deve definir a análise a 
realizar, com base no conjunto de dados 
relevantes, calculando os resultados da 
função objetiva com e sem cada um dos 
projetos. A análise deve identificar os 
Estados-Membros em que o projeto tem 
impactos positivos líquidos (beneficiários) 
e os Estados-Membros em que o projeto 
produz um impacto negativo líquido (os 
que suportam os custos). Cada análise de 
custo-benefício deve incluir análises de 
sensibilidade relativas ao conjunto de 
dados, a data de adjudicação dos diversos 
projetos na mesma área de análise e outros 
parâmetros relevantes.

(11) A metodologia deve definir a análise a 
realizar, com base no conjunto de dados 
relevantes, avaliando os resultados de uma 
análise de critérios múltiplos com e sem 
cada um dos projetos. A análise deve 
identificar os Estados-Membros em que o 
projeto tem impactos positivos líquidos 
(beneficiários) e os Estados-Membros em 
que o projeto produz um impacto negativo 
líquido (os que suportam os custos). Cada 
análise de custo-benefício deve incluir 
análises de sensibilidade relativas ao 
conjunto de dados, a data de adjudicação 
dos diversos projetos na mesma área de 
análise e outros parâmetros relevantes.

Or. fr

Justificação

Para além de uma abordagem baseada unicamente em critérios de custo-benefício, a análise 
poderia ser alargada a outros critérios mais qualitativos para orientar a tomada de decisões 
(por exemplo, a perceção do público relativamente ao impacto sobre o ambiente ou a 
probabilidade de ocorrência de um acontecimento grave e excecional).

Alteração 822
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Anexo V – ponto 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A metodologia deve definir a análise a 
realizar, com base no conjunto de dados 
relevante, calculando os resultados da 

(11) A metodologia deve definir a análise a 
realizar, com base no conjunto de dados 
relevante, calculando os resultados da 



PE488.000v01-00 112/125 AM\900619PT.doc

PT

função objetiva com e sem cada um dos 
projetos. A análise deve identificar os 
Estados-Membros em que o projeto tem 
impactos positivos líquidos (beneficiários) 
e os Estados-Membros em que o projeto 
produz um impacto negativo líquido (os 
que suportam os custos). Cada análise de 
custo-benefício deve incluir análises de 
sensibilidade relativas ao conjunto de 
dados, a data de adjudicação dos diversos 
projetos na mesma área de análise e outros 
parâmetros relevantes.

função objetiva com e sem cada um dos 
projetos. A análise deve identificar os 
Estados-Membros em que o projeto tem 
impactos positivos líquidos (beneficiários) 
e os Estados-Membros em que o projeto 
produz um impacto negativo líquido (os 
que suportam os custos). Cada análise de 
custo-benefício deve incluir análises de 
sensibilidade relativas ao conjunto de 
dados, a data de adjudicação dos diversos 
projetos na mesma área de análise e outros 
parâmetros relevantes, bem como a 
avaliação de riscos.

Or. en

Alteração 823
Konrad Szymański

Proposta de regulamento
Anexo V – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 824
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Anexo V – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 825
Marian-Jean Marinescu
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Proposta de regulamento
Anexo V – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 826
Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Anexo V – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Os operadores de sistemas de 
transporte e de distribuição devem trocar as 
informações necessárias para a elaboração 
da metodologia, incluindo os modelos de 
rede e de mercado relevantes. Qualquer 

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

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

Or. en

Alteração 827
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo V – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Os operadores de sistemas de 
transporte e de distribuição devem trocar as 
informações necessárias para a elaboração 
da metodologia, incluindo os modelos de 
rede e de mercado relevantes. Qualquer 
operador de sistemas de transporte ou de 
distribuição que recolha informações em 
nome de outros operadores de sistemas de 
transporte ou distribuição deve transmitir 
aos operadores participantes os resultados 
dessa recolha de dados. Quanto ao modelo 
comum do mercado e da rede de 
eletricidade e de gás mencionado no artigo 
12.º, n.º 8, o conjunto de dados referido no 

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

ponto 1 deve abranger os anos n+10, n+20,
n+30 e n+40 e o modelo deve incluir uma 
avaliação completa dos impactos 
económicos, sociais e ambientais, 
incluindo, nomeadamente, custos externos 
como os relacionados com as emissões de 
gases com efeito de estufa e de poluentes 
atmosféricos convencionais ou com a 
segurança do aprovisionamento.

Or. en

Justificação

Dada a duração do ciclo de vida técnico dos projetos de infraestrutura energética, em 
particular nas redes de transporte de eletricidade, que pode ultrapassar os 40 anos, impõe-se 
uma perspetiva a longo prazo para que a análise reflita totalmente os custos e benefícios.

Alteração 828
Francisco Sosa Wagner

Proposta de regulamento
Anexo V – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

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

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

gases com efeito de estufa e de poluentes 
atmosféricos convencionais ou com a 
segurança do aprovisionamento.

Or. en

Justificação

Qualquer análise de custo-benefício deve tomar em consideração a totalidade dos ciclos de 
vida técnicos da infraestrutura e as mudanças prováveis no setor da energia ao longo desse 
período, em resultado dos objetivos de redução das emissões de carbono.

Alteração 829
Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Anexo V – ponto 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) A fim de estabelecer a metodologia 
proposta, a REORT para a eletricidade e 
a REORT para o gás devem consultar de 
forma extensiva o grupo de utilizadores 
que representa todas associações de partes 
interessadas relevantes. O grupo de 
utilizadores deverá reunir-se pelo menos 
duas vezes antes da apresentação, por 
parte da REORT para a eletricidade e da 
REORT para o gás, da metodologia à 
Agência e à Comissão, conforme definido 
no artigo 12.º, n. 2. A cada associação 
deve ser dado o direito de designar dois 
membros para o grupo de utilizadores. Os 
procedimentos e resultados das reuniões 
devem ser tornados públicos a fim de 
garantir uma total transparência.

Or. en

Alteração 830
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Uma visão geral sobre os processos 
de tomada de decisões, incluindo planos 
de desenvolvimento de redes nacionais, 
planos decenais de desenvolvimento de 
redes, a identificação enquanto projeto de 
interesse comum nos grupos regionais e 
hiperligações para os sítios Web desses 
mesmos processos;

Or. en

Alteração 831
Francisco Sosa Wagner

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O manual deve ser simples e não 
deve tornar-se numa legislação adicional 
à já existente.

Or. es

Alteração 832
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(2) Para aumentar a participação pública no 
processo de concessão de autorizações, 
devem aplicar-se os seguintes princípios:

(2) Para aumentar a participação pública no 
processo de concessão de autorizações e 
assegurar de forma contínua e antecipada 
a informação e o diálogo com o público, 
devem aplicar-se os seguintes princípios:
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Or. en

Alteração 833
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 834
Lena Kolarska-Bobińska

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

Texto da Comissão Alteração

(a) As partes interessadas afetadas por um 
projeto de interesse comum, incluindo as 
autoridades competentes, os proprietários 
de terras e os cidadãos que vivem nas 
proximidades do projeto, a população e as 
suas associações, organizações ou grupos, 
devem ser amplamente informados e 
consultados numa fase inicial e de forma 

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

consultadas numa fase inicial e de forma 
aberta e transparente. Quando relevante, a 
autoridade competente deve apoiar 
ativamente as atividades desenvolvidas 
pelo promotor do projeto.

Or. en

Alteração 835
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. ro

Alteração 836
Konrad Szymański

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

Texto da Comissão Alteração

(a) As partes interessadas afetadas por um (a) As partes interessadas afetadas por um 



AM\900619PT.doc 121/125 PE488.000v01-00

PT

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

projeto de interesse comum, incluindo as 
autoridades competentes, os proprietários 
de terras e os cidadãos que vivem nas 
proximidades do projeto, a população e as 
suas associações, organizações ou grupos, 
devem ser amplamente informadas e 
consultadas numa fase pertinente e de 
forma aberta e transparente. Quando 
relevante, a autoridade competente deve 
apoiar ativamente as atividades 
desenvolvidas pelo promotor do projeto.

Or. en

Alteração 837
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

No sentido de aumentar a participação do público, é necessário promover um diálogo e 
transmitir informações de forma contínua. Assim, a restrição da quantidade e conteúdo de 
consultas ao nível da legislação da UE acaba por ser um entrave. Algumas questões 
controversas poderão carecer de discussões e diálogos suplementares e não serão resolvidos 
numa única consulta. Além do mais, não se pode ignorar que, num âmbito geral, 
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determinadas questões tocantes a certos projetos podem precisar de uma reavaliação para 
permitir às autoridades competentes cumprirem com a legislação da UE no domínio do 
ambiente.

Alteração 838
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

(c) As observações e objeções só são 
admissíveis entre o início da consulta 
pública e o termo do seu prazo.

(c) As observações e objeções só são 
admissíveis entre o início da consulta 
pública e o termo do seu prazo. A fim de 
permitir um envolvimento significativo 
por parte do público e das partes 
interessadas em causa, a consulta deve ter 
uma duração suficiente. As informações 
respeitantes à data de início e ao prazo da 
consulta devem ser publicadas com uma 
antecedência significativa.

Or. en

Alteração 839
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) As medidas previstas; (b) As medidas previstas, incluindo as 
locais gerais e datas propostas de reuniões 
especiais;

Or. en
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Alteração 840
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(4) No contexto da consulta pública a 
realizar antes da apresentação do processo 
de pedido, os interessados devem, pelo 
menos:

(4) No contexto das consultas públicas a 
realizar antes da apresentação do processo 
de pedido, os interessados devem, pelo 
menos:

Or. en

Alteração 841
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) publicar um folheto informativo, com 
não mais de 15 páginas, que apresente de 
forma clara e concisa uma descrição da 
finalidade e do calendário preliminar do 
projeto, pelo menos três rotas alternativas 
consideradas, os impactos previstos, 
nomeadamente de caráter transfronteiras, e 
as medidas de atenuação possíveis;

(a) publicar um folheto informativo, com 
não mais de 15 páginas, que apresente de 
forma clara e concisa uma descrição da 
finalidade e do calendário preliminar do 
projeto, pelo menos três rotas alternativas 
consideradas, os impactos previstos, 
nomeadamente de caráter transfronteiras, e 
as medidas de atenuação possíveis, que 
devem ser publicadas significativamente 
antes da consulta e permitir uma 
informação precoce do público;

Or. en

Alteração 842
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) informar todas as partes interessadas 
afetadas acerca do projeto, através do sítio 
Web referido no artigo 10.º, n.º 7, e de 
outros meios de informação adequados;

(b) informar todas as partes interessadas 
afetadas acerca do projeto, através do sítio 
Web referido no artigo 10.º, n.º 7, e de 
outros meios de informação adequados, 
garantindo que todas as partes 
interessadas sejam informadas num dado 
momento, o que permite uma participação 
substancial das mesmas;

Or. en

Alteração 843
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) As reuniões especiais referidas no 
ponto 4-C devem realizar-se num local e 
horário que permitam a participação do 
maior número de interessados. A 
autoridade competente pode solicitar aos 
promotores dos projetos que permitam a 
presença dos interessados que de outro 
modo não seriam capazes de participar 
devido a razões financeiras ou outras.

Or. en

Alteração 844
Konrad Szymański

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 5 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

(5) O sítio Web do projeto deve 
disponibilizar, no mínimo, os seguintes 
elementos:

(5) O sítio Web do projeto deve 
disponibilizar, no mínimo, os seguintes 
elementos, mas não deve divulgar 
informações confidenciais:

Or. en

Alteração 845
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O planeamento do projeto e da consulta 
pública, indicando claramente as datas e os 
locais das consultas e audições públicas;

(b) O planeamento do projeto e da consulta 
pública, indicando claramente as datas e os 
locais das consultas e audições públicas, 
bem como os assuntos pertinentes para 
essas audições;

Or. en


