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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O relator congratula-se com a proposta da Comissão e aprecia o seu cariz abrangente ao 
regulamentar projetos para as infraestruturas energéticas transeuropeias, especialmente no que 
se refere a projetos de interesse comum. Nomeadamente, o relator congratula-se com as 
medidas que visam agilizar e acelerar os procedimentos de concessão de autorizações e 
encoraja a sua adoção sempre que possível, inclusive no desenvolvimento de projetos para 
infraestruturas energéticas não transfronteiras.

O relatório enfatiza a dimensão regional da infraestrutura energética, tendo especialmente em 
conta o seu impacto direto nos cidadãos, que, com frequência, não é devidamente 
compensado pelos resultados positivos previstos pelo projeto em termos de segurança do 
aprovisionamento energético, sustentabilidade ou eficiência da infraestrutura. Assim sendo, o 
papel das autoridades regionais deveria ser reconhecido em fases específicas do procedimento 
de concessão de autorizações, de modo a que as mais afetadas tivessem possibilidade de 
influenciar o processo de tomada de decisões. Mais ainda, o processo de realização de 
consultas públicas relevantes deveria ser uniformizado ao nível da UE.

A proposta deveria também permitir a obtenção do devido equilíbrio entre os critérios da 
eficiência de custos, crucial do ponto de vista dos empreendedores privados que irão, em 
última análise, financiar, desenvolver e gerir as infraestruturas energéticas, e os requisitos 
prévios do Mecanismo 'Interligar a Europa' para a disponibilização de apoio financeiro. Neste 
último caso, foram apresentadas alterações adequadas para definir as circunstâncias em que o 
interesse público e as vantagens para os clientes justificam um financiamento adicional que 
não prejudique o princípio da competitividade.

Além disso, o relator propõe um tratamento mais alargado dos projetos de infraestruturas de 
gás, a fim de incluir todas as suas necessárias componentes na lista de elegibilidades, visando 
obter uma coerência técnica e facilitar o bom funcionamento de corredores vitais de gás 
através da Europa.

No entender do relator, a conjugação da simplicidade dos procedimentos com a inclusão das 
partes interessadas deveriam constituir os princípios gerais de desenvolvimento das 
infraestruturas energéticas transeuropeias.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão da Indústria, da Investigação e 
da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu 
relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(4-A) A Comissão Europeia deve incluir 
nas suas prioridades para as 
infraestruturas energéticas a situação 
especial dos sistemas energéticos das 
ilhas.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A avaliação do enquadramento atual 
das RTE-E mostrou claramente que esta 
política, embora contribua positivamente 
para os projetos selecionados, dando-lhes 
visibilidade política, carece da visão, do 
enfoque e da flexibilidade necessários para 
colmatar as lacunas identificadas em 
matéria de infraestruturas.

(5) A avaliação do enquadramento atual 
das RTE-E mostrou claramente que esta 
política, embora contribua positivamente 
para os projetos selecionados, dando-lhes 
visibilidade política, carece da visão, do 
enfoque e da flexibilidade necessários para 
colmatar as lacunas identificadas em 
matéria de infraestruturas e que a União 
Europeia está longe de estar pronta para 
fazer face aos futuros desafios neste 
domínio.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) É essencial acelerar a renovação das 
infraestruturas energéticas existentes e a 
implantação de outras novas para atingir 
os objetivos da política energética e 
climática da União, que consistem em 
realizar plenamente o mercado interno da 
energia, garantir a segurança do 
aprovisionamento, nomeadamente de gás 
natural e de petróleo, reduzir em 20% as 
emissões de gases com efeito de estufa, 
aumentar para 20% a quota de energia 

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

gases com efeito de estufa, aumentar para 
20% a quota de energia produzida a partir 
de fontes renováveis no consumo final de 
energia e conseguir um aumento de 20% na 
eficiência energética até 2020. Ao mesmo 
tempo, a União deve preparar a sua 
infraestrutura para uma descarbonização 
adicional do seu sistema energético a longo 
prazo no horizonte de 2050.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) O contexto económico actual 
acentua ainda mais a necessidade de 
adotar uma abordagem integrada das 
questões energéticas, tendo em conta os 
seus aspectos económicos, ambientais e 
sociais. É indispensável ter em atenção os 
efeitos secundários positivos e negativos 
na realização dos trabalhos necessários 
para assegurar, a médio e longo prazo, o 
acesso de todos os cidadãos da União a 
uma energia segura, sustentável e a 
preços abordáveis.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Apesar da sua existência jurídica, tal 
como definida na Diretiva 2009/72/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 
de julho de 2009, que estabelece regras 
comuns para o mercado interno da 
eletricidade e na Diretiva 2009/73/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 
de julho de 2009, que estabelece regras 
comuns para o mercado interno do gás 

(7) Apesar da sua existência jurídica, tal 
como definida na Diretiva 2009/72/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 
de julho de 2009, que estabelece regras 
comuns para o mercado interno da 
eletricidade e na Diretiva 2009/73/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 
de julho de 2009, que estabelece regras 
comuns para o mercado interno do gás 
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natural, o mercado interno da energia 
continua a estar fragmentado devido à 
insuficiente interligação entre as redes de 
energia nacionais. Contudo, são essenciais 
redes integradas à escala da União para 
assegurar um mercado integrado 
competitivo e que funcione bem, a fim de 
promover o crescimento, o emprego e o 
desenvolvimento sustentável.

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

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O facto de as Regiões Ultraperiféricas 
dependerem muito dos combustíveis 
fósseis importado acarreta sobrecustos 
elevados ao seu crescimento e 
desenvolvimento económico. Importa 
estimular o papel destas regiões enquanto 
laboratórios naturais de energias 
renováveis e transporte de eletricidade e 
gás natural, através do desenvolvimento 
de projetos de interesse comum destinados 
à diversificação da base energética 
regional, melhoria da sustentabilidade e 
eficiência energética, contribuindo 
também para alcançar as metas definidas 
na estratégia Europa 2020.
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Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) O presente regulamento estabelece as 
regras para o desenvolvimento atempado e 
a interoperabilidade das redes 
transeuropeias de energia, a fim de atingir 
os objetivos da política energética 
consagrados no Tratado no que respeita a 
assegurar o funcionamento do mercado 
interno da energia e a segurança do 
aprovisionamento da União, promover a 
eficiência energética e as economias de 
energia, e promover a interligação das 
redes de energia. Ao prosseguir estes 
objetivos, a presente proposta contribui 
para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo e produz benefícios 
para toda a União em termos de 
competitividade e coesão económica, 
social e territorial.

(13) O presente regulamento estabelece as 
regras para o desenvolvimento atempado e 
a interoperabilidade das redes 
transeuropeias de energia, a fim de atingir 
os objetivos da política energética 
consagrados no Tratado no que respeita a 
assegurar o funcionamento do mercado 
interno da energia e a segurança do 
aprovisionamento da União, reduzir a 
dependência das importações, promover a 
eficiência energética e as economias de 
energia e o desenvolvimento de formas 
novas e renováveis de energia, e promover 
a interligação das redes de energia. Ao 
prosseguir estes objetivos, a presente 
proposta contribui para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo e 
produz benefícios para toda a União em 
termos de competitividade e coesão 
económica, social e territorial. Para 
alcançar estes objetivos, o presente 
regulamento promove as consultas com 
autoridades regionais empenhadas no 
processo, que deverão ser organizadas na 
fase relevante do procedimento de 
concessão de autorizações.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A identificação de projetos de 
interesse comum deve ser baseada em 
critérios comuns, transparentes e objetivos, 
tendo em conta o seu contributo para os 
objetivos de política energética. Nos 
setores da eletricidade e do gás natural, os 

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

projetos propostos devem fazer parte do 
último plano decenal de desenvolvimento 
de redes disponível. Este plano deve ter em
conta, nomeadamente, as conclusões do 
Conselho Europeu de 4 de fevereiro no que 
diz respeito à necessidade de integrar os 
mercados da energia periféricos e prever a 
implantação de infraestruturas de redes 
inteligentes.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Os projetos de interesse comum 
devem ser executados o mais rapidamente 
possível e monitorizados e avaliados de 
perto, limitando-se, simultaneamente, ao 
mínimo a carga administrativa para os 
promotores dos projetos. A Comissão deve 
nomear coordenadores europeus para os 
projetos que enfrentem especiais 
dificuldades.

(18) Os projetos de interesse comum 
devem ser executados o mais rapidamente 
possível e monitorizados e avaliados de 
perto, limitando-se, simultaneamente, ao 
mínimo a carga administrativa para os 
promotores dos projetos, sobretudo no que 
concerne às pequenas e médias empresas.
A Comissão deve nomear coordenadores 
europeus para apoiar os projetos que 
enfrentem especiais dificuldades de forma 
a impedir que fiquem comprometidos.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Deve conceder-se aos projetos de 
interesse comum «estatuto de prioridade» a 
nível nacional para assegurar um 
tratamento administrativo célere. As 
autoridades competentes devem considerar 
os projetos de interesse comum como 
sendo de interesse público. Aos projetos 
que tenham um impacto negativo no 
ambiente, deve ser concedida autorização 

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

por razões de reconhecido interesse 
público, apenas quando todas as condições 
previstas nas Diretivas 92/43/CEE e 
2000/60/CE se encontrarem preenchidas. É 
necessário identificar, segundo a sua 
importância relativa e no interesse da 
relação custo-eficácia, os casos em que as 
infraestruturas poderiam ser minimizadas 
graças a políticas de eficiência energética, 
em que as infraestruturas nacionais e 
transfronteiras existentes podem ser 
atualizadas ou modernizadas e em que 
são necessárias novas infraestruturas, 
susceptíveis de serem construídas 
paralelamente às infraestruturas 
existentes.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) Além disso, incentivam-se os 
Estados-Membros a aplicarem as 
disposições dos procedimentos de 
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concessão de autorizações de projetos de 
interesse comum a outros projetos de 
infraestruturas energéticas sempre que tal 
seja pertinente.

Justificação

Incentivam-se os Estados-Membros a usarem as melhores práticas europeias também em 
outros projetos, de forma a aumentar a eficiência das infraestruturas necessárias, prevenir o 
congestionamento e evitar a introdução de um sistema com dois pesos.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) Aquando do planeamento das 
várias redes transeuropeias, deve dar-se 
preferência à integração das redes de 
transportes, comunicações e energia com 
vista a assegurar um nível mínimo de 
participação das autoridades locais, 
garantindo ao mesmo tempo, sempre que 
possível, a reutilização de traçados 
existentes e/ou desativados para reduzir 
ao mínimo qualquer impacto social, 
económico, ambiental e financeiro, bem 
como os encargos para as autoridades 
locais.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Tendo em conta a urgência em 
desenvolver as infraestruturas energéticas, 
a simplificação dos procedimentos de 
concessão de autorizações deve ser 
acompanhada de um prazo claro para as 
autoridades competentes tomarem a 
decisão relativa à construção de cada um 

(24) O investimento em infraestruturas 
energéticas transeuropeias assume uma 
importância redobrada, tendo em conta o 
potencial de desenvolvimento e criação de 
emprego. Tendo, assim, em conta a 
urgência em desenvolver as infraestruturas 
energéticas, a simplificação dos 
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dos projetos. Esse prazo deve estimular 
uma definição e um tratamento mais 
eficientes dos processos, não devendo em 
circunstância alguma pôr em causa os 
elevados níveis de proteção do ambiente e 
de participação do público.

procedimentos de concessão de 
autorizações deve ser acompanhada de um 
prazo claro para as autoridades 
competentes tomarem a decisão relativa à 
construção de cada um dos projetos. Esse 
prazo deve estimular uma definição e um 
tratamento mais eficientes dos processos, 
não devendo em circunstância alguma pôr 
em causa os elevados níveis de proteção do 
ambiente e de participação do público.

Alteração 15

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. «Infraestrutura energética», um 
equipamento físico concebido para permitir 
o transporte e a distribuição de eletricidade 
ou de gás natural, o transporte de petróleo 
ou de dióxido de carbono, ou o 
armazenamento de eletricidade ou de gás 
natural, ou instalações para receção, 
armazenamento e re-gaseificação ou 
descompressão de gás natural liquefeito 
(GNL), que esteja localizado na União 
Europeia ou ligue a UE a um ou mais 
países terceiros;
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Justificação

As infraestruturas energéticas para o gás incluem terminais de GNL; de modo a manter a 
consistência com as categorias descritas no artigo 1.º do Anexo II, a definição deve ser 
adaptada para ter isso em consideração.

Alteração 17

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

Texto da Comissão Alteração

5a. «Análise de custo-benefício 
harmonizada a nível do sistema de 
energia», uma avaliação realizada a um 
nível agregado em toda a UE como base 
para selecionar projetos de interesse 
comum, de acordo com os objetivos do 
plano decenal de desenvolvimento de 
redes definido no artigo 8.º  do 
Regulamento (CE) 715/2009.

Justificação
O regulamento remete para várias análises de custos-benefícios (ACB) e outras análises e 
avaliações. Existe uma necessidade de clarificação e parece ser necessária uma definição.  A 
ACB deve ser realizada a um nível agregado e não projeto a projeto.

Os projetos de infraestruturas de gás baseiam-se em compromissos firmes, por exemplo de 
agentes do mercado, como resultado de testes efetuados no mercado, ou das autoridades 
reguladoras nacionais. Nestes projetos, já baseados em compromissos firmes, uma análise 
dos custos-benefícios de projetos individuais iria, em grande medida, implicar uma 
sobreposição de trabalho.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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mais tardar.

Justificação

Texto transposto para a parte final do artigo com vista a fazê-lo corresponder ao calendário 
real do processo de tomada de decisão.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Se grupos ou outras entidades já 
existentes, antes da entrada em vigor do 
presente regulamento, desenvolveram 
trabalho de seleção de projetos de 
importância significativa para os sistemas 
energéticos da União, cada Grupo 
referido no n.º 2 terá em devida conta o 
trabalho já realizado nesses grupos ou 
entidades. Sempre que grupos ou 
organismos já existentes tenham 
acordado previamente projetos ou listas 
de projetos de importância relevante para 
a União, a informação sobre esses 
projetos ou listas deve ser transferida para 
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cada Grupo referido no n.º 2 e constituir a 
base do processo de seleção dos projetos 
de interesse comum.
As disposições do artigo 2.º, n.º 5, alínea 
a), aplicam-se sem prejuízo do direito que 
assiste ao promotor de projetos de 
apresentar aos membros do respetivo 
Grupo um pedido de seleção como projeto 
de interesse comum.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 22

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. Quando uma proposta de projeto não 
receber a aprovação provisória de um dos 
Estados-Membros, o Estado-Membro em 
questão deve fornecer ao Grupo uma 
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explicação, por escrito, da sua objeção.
Depois de permitir que os promotores do 
projeto abordem o tema da objeção, o 
Grupo pode incluir, através de votação 
por "unanimidade menos um voto", o 
projeto na proposta de lista, com uma 
nota relativa à objeção.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 24

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

Texto da Comissão Alteração

6-A. Com base nas listas regionais 
adotadas pelo Grupo, a Comissão deve 
elaborar uma lista de projetos de interesse 
comum à escala da União. A lista deve ser 
revista e atualizada, na medida do 
necessário, de dois em dois anos. A 
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primeira lista deve ser adotada até 31 de 
Julho de 2013, o mais tardar.

(Vide alteração 1)

Justificação

Texto transposto do n.º 1 por motivos de calendário.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Após a decisão da Comissão de adotar a 
lista referida no n.º 1, os projetos de 
interesse comum passam a fazer parte 
integrante dos planos de investimento 
regional pertinentes, nos termos do artigo 
12.º dos Regulamentos (CE) n.º 714/2009 e
(CE) n.º 715/2009, e dos planos decenais 
de desenvolvimento de redes à escala 
nacional pertinentes, nos termos do artigo 
22.º das Diretivas 2009/72/CE e 
2009/73/CE, bem como de outros planos 
de infraestruturas nacionais em causa, se 
for caso disso. Deve ser dada a máxima 
prioridade possível a esses projetos, em 
cada um destes planos.

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

(Vide transposição do texto do n.º 1 para depois do n.º 6)

Alteração 26

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Os potenciais benefícios do projeto 
avaliados de acordo com os respetivos 
critérios específicos nos termos do n.º 2 
serem superiores aos custos; e
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Alteração 27

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

Texto da Comissão Alteração

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

- sustentabilidade através, entre outras 
coisas, do transporte de eletricidade 
produzida a partir de fontes de energia 
renováveis até aos grandes centros de 
consumo e locais de armazenamento;

Alteração 28

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

Texto da Comissão Alteração

– interoperabilidade e funcionamento 
seguro do sistema;

- segurança do aprovisionamento através, 
entre outras coisas, da interoperabilidade e 
do funcionamento seguro e fiável do 
sistema;

Alteração 29

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

Texto da Comissão Alteração

– ligação à rede de novas unidades de 
produção, incluindo energias renováveis, 
permitindo o escoamento de energia;

Justificação

A UE enfrenta um grande desafio no que se refere à substituição de velhas unidades de 
produção não eficientes e não amigas do ambiente, como as que utilizam combustíveis 
fósseis. Novas centrais elétricas surgirão na UE, inclusive nas zonas onde a rede está pouco 
desenvolvida ou necessita de ser renovada. Por conseguinte, o regulamento deve criar 
incentivos a novos investimentos através da promoção do desenvolvimento da rede 
necessário para permitir a ligação de novas centrais à rede.
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Alteração 30

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

Texto da Comissão Alteração

– segurança do aprovisionamento, 
nomeadamente através da diversificação 
das fontes de aprovisionamento, das 
contrapartidas de aprovisionamento e das 
rotas;

- segurança do aprovisionamento através, 
entre outras coisas, da diversificação das 
fontes de aprovisionamento, das 
contrapartidas de aprovisionamento e das 
rotas;

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea b) – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

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

-concorrência através, entre outras coisas, 
da diversificação das fontes de 
abastecimento, das contrapartidas de 
aprovisionamento e das rotas;

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea d) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– segurança do aprovisionamento 
reduzindo a dependência de uma única 
fonte ou rota de aprovisionamento;

- segurança do aprovisionamento, entre 
outras coisas, através da diversificação 
das fontes de aprovisionamento, das 
contrapartidas de aprovisionamento e das 
rotas;

Justificação

Não se entende por que motivo os critérios relativos à segurança do aprovisionamento são 
diferentes nos setores do petróleo e do gás.

Alteração 33
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. Cada Grupo deve classificar os projetos 
que contribuem para a aplicação dos 
mesmos corredores ou domínios temáticos 
prioritários. Cada Grupo deve determinar 
no seu mandato um método de 
classificação e a importância relativa dos 
critérios estabelecidos no segundo 
parágrafo e no n.º 2; a classificação pode, 
portanto, dar origem a um agrupamento 
geral dos projetos.

Neste contexto, assegurando iguais 
oportunidades para os projetos que 
envolvam Estados-Membros periféricos, 
devem tomar-se devidamente em conta:
(a) a urgência de cada projeto proposto, a 
fim de realizar os objetivos de política 
energética da União em matéria de 
integração do mercado e concorrência, 
sustentabilidade e segurança do 
aprovisionamento;

(b) o número de Estados-Membros 
afetados por cada projeto, e

(c) a sua complementaridade em relação a 
outros projetos propostos.

No caso dos projetos de "redes 
inteligentes" pertencentes à categoria 
definida no ponto 1, alínea e), do anexo II, 
devem classificar-se os projetos que 
afetem os mesmos dois Estados-Membros, 
e deve também ser tomado devidamente 
em conta o número de utilizadores afetados 
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pelo projeto, o consumo anual de energia e 
a quota de energia produzida a partir de 
fontes renováveis na área abrangida por 
esses utilizadores.

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. A Agência e os Grupos acompanham os 
progressos realizados na execução dos 
projetos de interesse comum. Os Grupos 
podem solicitar informações adicionais às 
fornecidas nos termos dos n.ºs 3, 4 e 5, 
verificar as informações facultadas in loco 
e organizar reuniões com os interessados.
Os Grupos também podem pedir à Agência 
que tome medidas para facilitar a execução 
de projetos de interesse comum. Estas 
medidas devem ser tomadas em estreita 
cooperação com as entidades reguladoras 
nacionais relevantes e os operadores de 
sistemas de transporte.

Alteração 35

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

Texto da Comissão Alteração

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

3. Até 31 de março de cada ano 
subsequente ao ano de seleção como 
projeto de interesse comum nos termos do 
disposto no artigo 4.º, os promotores dos 
projetos devem apresentar um relatório 
anual relativo a cada projeto pertencente às 
categorias definidas nos pontos 1 e 2 do 
anexo II, à Agência ou, no caso dos 
projetos pertencente às categorias definidas 
nos pontos 3 e 4 do anexo II, ao Grupo 
respetivo. O relatório deve ser igualmente 
apresentado às autoridades competentes 
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pormenorizadamente: em causa referidas no artigo 9.º. Esse 
relatório deve descrever 
pormenorizadamente:

Justificação

Esta informação deve ser igualmente transmitida às autoridades competentes, uma vez que a 
autorização destes projetos é uma tarefa sua, e não dos Grupos ou da ACRE.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Agência ou o respetivo Grupo podem 
solicitar que o relatório seja elaborado ou 
analisado por um perito externo 
independente antes da sua apresentação.

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. No prazo de três meses a contar da 
receção dos relatórios anuais, a Agência 
deve apresentar aos Grupos um relatório 
consolidado relativo aos projetos de 
interesse comum pertencentes às categorias 
definidas nos pontos 1 e 2 do anexo II, 
avaliando os progressos realizados e 
propondo, se for caso disso, medidas para 
ultrapassar os atrasos e as dificuldades 
encontradas. A avaliação deve incluir 
também, em conformidade com o disposto 
no artigo 6.º, n.ºs 8 e 9, do Regulamento 
(CE) n.º 713/2009, a execução coerente dos 
planos de desenvolvimento da rede à escala 
da União no que se refere aos corredores e 
domínios prioritários das infraestruturas 
energéticas definidos no anexo I.

4. No prazo de três meses a contar da 
receção dos relatórios anuais, a Agência 
deve apresentar aos Grupos um relatório 
consolidado relativo aos projetos de 
interesse comum pertencentes às categorias 
definidas nos pontos 1 e 2 do anexo II, 
avaliando os progressos realizados e 
propondo, se for caso disso, medidas para 
ultrapassar os atrasos e as dificuldades 
encontradas. Estas medidas podem incluir 
sanções aplicáveis a quaisquer atrasos 
desnecessários causados pelos promotores 
dos projetos. A avaliação deve incluir 
também, em conformidade com o disposto 
no artigo 6.º, n.ºs 8 e 9, do Regulamento 
(CE) n.º 713/2009, a execução coerente dos 
planos de desenvolvimento da rede à escala 
da União no que se refere aos corredores e 
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domínios prioritários das infraestruturas 
energéticas definidos no anexo I.

Justificação

Deve ser igualmente possível aplicar sanções aos promotores pelos atrasos que 
eventualmente causem.

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 6 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

6.  Se a construção e adjudicação de um 
projeto de interesse comum sofrer um 
atraso relativamente ao plano de execução, 
exceto por razões imperiosas que estejam 
para além da responsabilidade do 
promotor do projeto:

(Vide alterações aos travessões; todas as alterações ao presente número devem ser votadas 
em bloco)

Justificação

Texto retirado da posição do Conselho. Esta alteração é necessária para clarificar a questão 
do concurso público se um projeto se atrasar. O texto original não explica de que forma a 
Comissão pretende implementar este processo. Além disso, é a autoridade competente, e não 
a Comissão, que possui as competências e a capacidade necessárias para encontrar um novo 
promotor.

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 5, n.º 6, alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O promotor desse projeto deve aceitar 
que sejam feitos investimentos por um ou 
mais operadores ou investidores 
adicionais, para que o projeto seja 
executado. O operador de sistemas, em 
cuja área o investimento esteja localizado, 

(a) Desde que as medidas referidas no 
artigo 22.º, n.º 7, alíneas a), b) ou c), das 
diretivas 2009/72/CE e 2009/73/CE sejam 
aplicáveis em conformidade com a 
respetiva legislação nacional, as entidades 
reguladoras nacionais devem assegurar 
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deve fornecer ao(s) operador(es) 
envolvido(s) na execução todas as 
informações necessárias para a realização 
do investimento, ligar os novos ativos à 
rede de transporte e, de um modo geral, 
envidar todos os esforços para facilitar a 
aplicação do investimento e a exploração 
e manutenção seguras, fiáveis e eficientes 
do projeto de interesse comum.

que o investimento se realize.

(Vide alteração à parte introdutória do presente número; todas as alterações ao presente 
número devem ser votadas em bloco)

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º. 6 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Se as medidas das entidades 
reguladoras nacionais, nos termos da 
alínea a) do n.º 6, não forem suficientes 
para assegurar que o investimento se 
realize, o promotor desse projeto deve 
escolher um terceiro para financiar ou 
construir o projeto. O promotor do projeto 
deve fazê-lo antes que o atraso 
relativamente à data de adjudicação 
prevista no plano de execução seja 
superior a dois anos.

(Vide alteração à parte introdutória do presente número; todas as alterações ao presente 
número devem ser votadas em bloco)

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 6 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Se um terceiro não for escolhido 
nos termos da alínea b), a entidade 
reguladora nacional ou o Estado-Membro 
deve, no prazo de dois meses, designar um 
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terceiro para financiar ou construir o 
projeto que o promotor aceite.

(Vide alteração à parte introdutória do presente número; todas as alterações ao presente 
número devem ser votadas em bloco)

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 6 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-B) Se o atraso relativamente à data de 
adjudicação prevista no plano de 
execução for superior a dois anos e dois 
meses, a autoridade competente em causa 
referida no artigo 9.º pode lançar um 
convite à apresentação de propostas 
aberto a qualquer promotor de projetos, a 
fim de construir o projeto de acordo com 
um calendário acordado. Deve ser dada 
prioridade aos promotores de projetos e 
investidores dos Estados-Membros do 
Grupo Regional onde o respetivo projeto 
está a ser desenvolvido. As entidades 
reguladoras nacionais podem adotar, sob 
reserva da aprovação da Comissão e se 
necessário, incentivos adicionais 
relativamente aos adotados nos termos do 
artigo 14.º, no âmbito do convite à 
apresentação de propostas.

(Vide alteração à parte introdutória do presente número; todas as alterações ao presente 
número devem ser votadas em bloco)

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 6 – alínea b-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-C) Quando as alíneas b-A) ou b-B) se 
apliquem, o operador de sistemas em cuja 
área o investimento esteja localizado deve 



AD\903475PT.doc 25/48 PE486.214v02-00

PT

fornecer ao(s) operador(es) ou 
investidor(es) envolvido(s) na execução 
todas as informações necessárias para a 
realização do investimento, ligar os novos 
ativos à rede de transporte e, de um modo 
geral, envidar todos os esforços para 
facilitar a aplicação do investimento e a 
exploração e manutenção seguras, fiáveis 
e eficientes do projeto de interesse 
comum;

(Vide alteração à parte introdutória do presente número; todas as alterações ao presente 
número devem ser votadas em bloco)

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 7 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Um projeto de interesse comum pode ser 
retirado da lista de projetos de interesse 
comum à escala da União, em 
conformidade com o procedimento 
estabelecido no segundo parágrafo do 
artigo 3.º, n.º 1, se:

Um projeto de interesse comum pode ser 
retirado da lista de projetos de interesse 
comum à escala da União, em 
conformidade com o procedimento 
estabelecido no segundo parágrafo do 
artigo 3.º, n.º 6-A, se:

(Vide alteração [n+X], transposição do primeiro parágrafo do artigo 3.º)

Alteração 45

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

Texto da Comissão Alteração

(a) a análise de custo-benefício a nível do 
sistema de energia efetuada pelas REORT 
nos termos do ponto 6 do anexo III não 
produzir um resultado positivo para o 
projeto;

Suprimido

Alteração 46
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 7 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Justificação

Um projeto não deve ter de constar do plano decenal de desenvolvimento de redes para ser 
considerado de interesse comum. A base para a seleção dos projetos deve ser se os mesmos 
preenchem todos os critérios relevantes do presente regulamento e têm benefícios 
socioeconómicos suficientes numa perspetiva a nível da UE, e não se fazem parte de um 
plano elaborado pela REORT.

Alteração 47

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os projetos retirados da lista à escala da 
União perdem todos os direitos e 
obrigações decorrentes do presente 
regulamento para os projetos de interesse 
comum. O presente artigo não prejudica 
eventuais financiamentos da União pagos 
ao projeto antes da decisão de retirada do 
mesmo, a menos que a decisão se baseie 
num dolo nos termos da alínea c).

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Caso um projeto de interesse comum 
seja afetado por dificuldades de execução 
significativas, a Comissão pode designar,
juntamente com o Estado-Membro em 
causa, um coordenador europeu por um 
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vezes. período de até um ano, renovável duas 
vezes.

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Promover o(s) projeto(s), de que foi 
designado coordenador europeu e o diálogo 
transfronteiras entre os promotores dos 
projetos e todos os interessados;

(a) Promover o(s) projeto(s), de que foi 
designado coordenador europeu, e o 
diálogo transfronteiras entre os promotores 
dos projetos e todos os interessados, que 
incluem especificamente as autoridades 
regionais e locais;

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Aconselhar os promotores dos 
projetos sobre o pacote financeiro do 
projeto;

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. A adoção da lista de projetos de 
interesse comum à escala da União deve 
demonstrar o interesse público e a 
necessidade desses projetos nos 
Estados-Membros envolvidos e ser como 
tal reconhecida por todas as partes 
interessadas, que incluem especificamente 
as autoridades regionais e locais que 
representem cidadãos afetados pelas 
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medidas.

Alteração 52

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. Os Estados-Membros devem envidar 
esforços no sentido de garantir que os 
recursos que questionam a legalidade 
substantiva ou processual de uma decisão 
global sejam tratados com a maior 
eficiência possível e que lhes seja dada 
prioridade nos sistemas judiciais ou 
administrativos.

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O promotor do projeto deve elaborar e 
apresentar um conceito de participação 

3. O promotor do projeto deve elaborar e 
apresentar um conceito de participação 
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pública à autoridade competente, no prazo 
de três meses a contar do início do 
processo de concessão de autorizações nos 
termos do artigo 11.º, n.º 1, alínea a). A 
autoridade competente aprova o conceito 
de participação pública, ou solicita que este 
seja alterado, no prazo de um mês. O 
conceito deve incluir, pelo menos, as 
informações especificadas no ponto 3 do 
anexo VI.

pública à autoridade competente, no prazo 
de três meses a contar do início do 
processo de concessão de autorizações nos 
termos do artigo 11.º, n.º 1, alínea a). A 
autoridade competente aprova o conceito 
de participação pública, ou solicita que este 
seja alterado, no prazo de um mês. O 
conceito deve incluir, pelo menos, as 
informações especificadas no ponto 3 do 
anexo VI. O promotor do projeto 
informará a autoridade competente de 
quaisquer alterações significativas no 
conceito aprovado, podendo aquela 
solicitar alterações.

Alteração 55

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

Texto da Comissão Alteração

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

Além disso, os promotores dos projetos 
publicam as informações relevantes por 
outros meios de informação adequados, a 
que o público tenha livre acesso. Tal 
incluirá, dependendo da legislação do 
Estado-Membro em causa, a publicação 
nos maiores jornais, em termos de 
distribuição, nas regiões e cidades nas 
possíveis trajetórias do projeto, de acordo 
com o ponto 4, alínea a), do Anexo VI.

Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) as autoridades, as partes interessadas e 
o público que possa estar envolvido;

(b) as autoridades nacionais e regionais 
relevantes, as partes interessadas e o 
público que possa estar envolvido;
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Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 59
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Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 4 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Após adoção do primeiro plano decenal 
de desenvolvimento da rede com base na 
metodologia do n.º 7 do artigo 12.º, a 
alínea a) incluirá uma versão atualizada 
dos resultados da análise custos-
benefícios da REORT baseada em 
quaisquer evoluções desde a sua 
publicação. Os promotores podem 
também incluir as suas observações aos 
resultados da análise custos-benefícios da 
REORT ou dados adicionais não 
abrangidos pela análise da REORT.

Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 61

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 62

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

Texto da Comissão Alteração

(d) qualquer outra medida considerada 
necessária e adequada.

(d) qualquer outra medida considerada 
necessária e adequada, incluindo a 
atenuação do risco de custos operacionais 
mais elevados na implementação de 
projetos de infraestruturas energéticas.

Justificação

Para facilitar o processo de investimento dos empreendedores privados envolvidos no 
desenvolvimento de projetos de infraestruturas energéticas, a lista de incentivos disponíveis 
não deve estar limitada aos incentivos especificados no artigo 14.º, n.º 3, devendo também 
abranger o risco de custos operacionais previsivelmente mais elevados depois da 
implementação dos projetos de infraestruturas.

Alteração 63

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Até 31 de julho de 2013, cada entidade 
reguladora nacional deve publicar a sua 
metodologia e os critérios utilizados para 

5. Até 31 de julho de 2013, cada entidade 
reguladora nacional que tenha tomado 
uma decisão sobre incentivos adicionais
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avaliar os investimentos em projetos de 
transporte de eletricidade e de gás e os 
maiores riscos por eles incorridos.

deve publicar a sua metodologia e os 
critérios utilizados para avaliar os 
investimentos em projetos de transporte de 
eletricidade e de gás e os maiores riscos 
por eles incorridos.

Alteração 64

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 65

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Não há lógica em excluir os oleodutos do apoio financeiro.

Alteração 66

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

Os primeiros dois critérios para projetos de interesse comum enumerados no artigo 15.º, n.º 
2, são já suficientemente complexos para permitirem uma seleção justa e sensata. Assim 
sendo, a receção de uma decisão de imputação de custos transfronteiras não deve constituir 
um critério obrigatório.

Alteração 67

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Os primeiros dois critérios para projetos de interesse comum enumerados no artigo 15.º, n.º 
2, são já suficientemente complexos para permitirem uma seleção justa e sensata. Assim 
sendo, a receção de uma decisão de imputação de custos transfronteiras não deve constituir 
um critério obrigatório.

Alteração 68

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

Os primeiros dois critérios para projetos de interesse comum enumerados no artigo 15.º, n.º 
2, são já suficientemente complexos para permitirem uma seleção justa e sensata. Assim 
sendo, a receção de uma decisão de imputação de custos transfronteiras não deve constituir 
um critério obrigatório.

Alteração 69

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Mecanismo Interligar a Europa], se os 
promotores dos projetos em causa puderem 
demonstrar claramente que os projetos 
produzem efeitos externos positivos 
significativos e que não têm viabilidade 
comercial ou um risco operacional 
elevado.

Alteração 70

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

Texto da Comissão Alteração

(e-A) da forma como as autoridades 
regionais estão a ser envolvidas na 
execução dos projetos, com especial 
ênfase para a sua participação ativa nas 
fases em que os investimentos são 
realizados nas regiões abrangidas.

Alteração 71

Proposta de regulamento
Artigo 17 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A)  ligações a sítios Web do projeto 
criados pelos promotores do projeto.

Alteração 72

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

Texto da Comissão Alteração

(c-A) os fundos afetados a, e 
desembolsados para, cada projeto de 
interesse comum pela União;

Alteração 73
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Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-B) a forma como as autoridades 
regionais estão a ser envolvidas na 
execução dos projetos, com especial 
ênfase para a sua participação ativa nas 
fases em que os investimentos são 
realizados nas regiões abrangidas;

Alteração 74

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

Texto da Comissão Alteração

(c-C) a evolução dos investimentos já 
realizados e possíveis barreiras que os 
projetos de interesse comum estão a 
enfrentar e que acabam por inviabilizar a 
sua normal execução dentro dos prazos 
acordados com as autoridades 
competentes.

Alteração 75

Proposta de regulamento
ANEXO I – ponto 1 – n.º 3 – parte introdutória

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 e com países terceiros para 
completar o mercado interno e integrar a 
produção a partir de fontes de energia 
renováveis.
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Alteração 76

Proposta de regulamento
ANEXO I – Parte 2 – ponto 5

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»):
infraestruturas 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.

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

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

Justificação

A definição de alguns corredores de gás deve ser reformulada para passar a incluir todos os 
tipos de infraestruturas (uma vez que as instalações subterrâneas de armazenamento e os 
terminais de GNL estão também contemplados no presente regulamento) e adotar uma 
posição neutral. De um modo mais genérico, é fundamental que os investimentos que se 
possam afigurar necessários para aumentar a capacidade transfronteiras, como um aumento 
da flexibilidade do sistema, não sejam excluídos.

Alteração 77

Proposta de regulamento
ANEXO I – Parte 2 – ponto 6

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»): infra-estruturas
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;

Estados-Membros envolvidos: Áustria, 
Bulgária, Chipre, República Checa,
Alemanha, Grécia, Hungria, Itália, Polónia, 

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

Justificação

A definição de alguns corredores de gás deve ser reformulada para passar a incluir todos os 
tipos de infraestruturas (uma vez que as instalações subterrâneas de armazenamento e os 
terminais de GNL estão também contemplados no presente regulamento) e adotar uma 
posição neutral. De um modo mais genérico, é fundamental que os investimentos que se 
possam afigurar necessários para aumentar a capacidade transfronteiras, como um aumento 
da flexibilidade do sistema, não sejam excluídos.

Alteração 78

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte 2 – ponto 7

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 destinada a 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.

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

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

Justificação

A definição de alguns corredores de gás deve ser reformulada para passar a incluir todos os 
tipos de infraestruturas (uma vez que as instalações subterrâneas de armazenamento e os 
terminais de GNL estão também contemplados no presente regulamento) e adotar uma 
posição neutral. De um modo mais genérico, é fundamental que os investimentos que se 
possam afigurar necessários para aumentar a capacidade transfronteiras, como um aumento 
da flexibilidade do sistema, não sejam excluídos.

Alteração 79

Proposta de regulamento
ANEXO I – ponto 3 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

(1) Ligações de aprovisionamento de (1) Corredores de diversificação de 
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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.

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.

Alteração 80

Proposta de regulamento
ANEXO III – ponto 1 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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.

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, das autoridades 
regionais e locais relevantes de todos os 
Estados-Membros abrangidos, 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.

Alteração 81

Proposta de regulamento
ANEXO III – ponto 1 – n.º 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 

(1) 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, das autoridades 
locais, regionais ou autónomas relevantes 
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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.

de todos os Estados-Membros abrangidos, 
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, de todos 
os operadores da infraestrutura em 
questão e respetivas organizações suas 
representantes, 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.

Justificação

O regulamento proposto deveria reconhecer o papel dos terminais de GNL e das instalações 
subterrâneas de armazenamento na flexibilização do mercado interno da energia. Assim os 
operadores de armazenamento e GNL devem ter estatuto oficial como interessados no 
processo de seleção e na análise custos-benefícios; portanto esses operadores e organizações 
que os representam devem ter estatuto oficial na composição dos grupos pois representam 
operadores GNL que também são promotores de projeto.

Alteração 82

Proposta de regulamento
ANEXO III – ponto 1 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 83

Proposta de regulamento
ANEXO III – ponto 1 – n.º 1 – parágrafo 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Os promotores de projeto e a Agência, se 
bem que gozem dos mesmos direitos 
enquanto membros de um Grupo, não têm 
direito de voto e só podem assistir à 
adoção final de uma lista proposta em 
conformidade com o nº 4 do artigo 3.º na 
qualidade de observadores.

Alteração 84

Proposta de regulamento
ANEXO III – ponto 2 – n.º 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.

Justificação

Erro no texto.

Alteração 85

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 

Suprimido
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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.

Justificação

Um projeto não deve ter de constar do plano decenal de desenvolvimento de redes para ser 
considerado de interesse comum. A base para a seleção dos projetos deve ser se os mesmos 
preenchem todos os critérios relevantes do presente regulamento e têm benefícios 
socioeconómicos suficientes numa perspetiva a nível da UE, e não se fazem parte de um 
plano elaborado pela REORT.

Alteração 86

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 propostos, bem como as 
instalações de re-gaseificação ou 
descompressão do gás natural liquefeito 
(GNL), 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.

Justificação

A bem da coerência, os terminais de GNL devem ser incluídos porque são também 
mencionados no anexo II, ponto 2.

Alteração 87

Proposta de regulamento
ANEXO IV – ponto 2 – parágrafo 1 – alínea c)
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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 extrema relacionadas com 
o clima 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.

Alteração 88

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 em condições meteorológicas 
extremas.

Alteração 89

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 

(2) O conjunto de dados deve refletir a 
legislação da União e as legislações 
nacionais em vigor à data da análise. Os 
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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.

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

Alteração 90

Proposta de regulamento
Anexo V – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 91

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 

(6) Relativamente ao transporte e ao 
armazenamento de eletricidade, a análise 
de custo benefício deve ter em conta, pelo 
menos, os impactos nos indicadores 
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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:

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

Justificação

Erro no texto.

Alteração 92

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 nacionais, regionais e locais
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.

Alteração 93

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 

(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 
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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.

consultados numa fase inicial - não 
posterior ao início do processo de 
licenciamento - e de forma aberta e 
transparente. Quando relevante, a 
autoridade competente deve apoiar 
ativamente as atividades desenvolvidas 
pelo promotor do projeto.

Alteração 94

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 locais, regionais e nacionais
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.

Alteração 95

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

Texto da Comissão Alteração

(b) As medidas previstas; (b) As medidas previstas, incluindo 
localizações gerais propostas e datas de 
reuniões sobre o assunto;

Alteração 96

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(4-A) As reuniões a que se refere a alínea 
c) do ponto 4 do presente anexo realizar-
se-ão em local e em data que permitam ao 
maior número de interessados 
participarem. A autoridade competente 
pode exigir aos promotores do projeto que 
facilitem a presença dos interessados que 
de outra forma não poderiam assistir por 
razões financeiras ou outras.
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Mojca Kleva, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, 
Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Riikka Manner, Iosif 
Matula, Erminia Mazzoni, Ana Miranda, Jan Olbrycht, Wojciech 
Michał Olejniczak, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika 
Smolková, Ewald Stadler, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, 
Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann 
Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Suplente(s) presente(s) no momento da 
votação final

Ivars Godmanis, Lena Kolarska-Bobińska, Ivari Padar, László Surján, 
Giommaria Uggias


