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Alteração 27
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

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.

Or. pt

Alteração 28
Petru Constantin Luhan

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.

Or. ro

Alteração 29
Luís Paulo Alves
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Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) O contexto económico atual acentua 
ainda mais a necessidade de adotar uma 
abordagem integrada das questões 
energéticas, tendo em conta os seus 
aspetos 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 europeus a 
uma energia segura, sustentável e a 
preços abordáveis.

Or. pt

Alteração 30
Karima Delli

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração 

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

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

Or. en

Alteração 31
Iosif Matula

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

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

(6) É essencial acelerar a renovação das 
infraestruturas energéticas existentes, 
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 
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.

Or. ro

Alteração 32
Karima Delli

Proposta de regulamento
Considerando 7
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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 
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.

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

Or. en

Alteração 33
Karima Delli

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A infraestrutura energética da União 
deve ser modernizada para prevenir e 
aumentar a sua resiliência às catástrofes 
naturais ou provocadas pelo homem, aos 
efeitos adversos das alterações climáticas e 
às ameaças à sua segurança, 
nomeadamente no caso das infraestruturas 
críticas europeias a que se refere a Diretiva 

(8) A infraestrutura energética da União 
deve ser modernizada para prevenir e 
aumentar a sua resiliência às catástrofes 
naturais ou provocadas pelo homem, aos 
efeitos adversos das alterações climáticas e 
às ameaças à sua segurança através de uma 
arquitetura descentralizada orientada 
para a autonomia energética dos 
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2008/114/CE do Conselho, de 8 de 
dezembro de 2008, relativa à identificação 
e designação das infraestruturas críticas 
europeias e à avaliação da necessidade de 
melhorar a sua proteção.

territórios locais, nomeadamente no caso 
das infraestruturas críticas europeias a que 
se refere a Diretiva 2008/114/CE do 
Conselho, de 8 de dezembro de 2008, 
relativa à identificação e designação das 
infraestruturas críticas europeias e à 
avaliação da necessidade de melhorar a sua 
proteção.

Or. en

Alteração 34
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração 

(11-A)  As Regiões Ultraperiféricas 
possuem uma elevada dependência dos 
combustíveis fósseis importados, o que 
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.

Or. pt

Alteração 35
Iosif Matula

Proposta de regulamento
Considerando 13
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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.

Or. ro

Alteração 36
Dimitar Stoyanov

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) A fim de atingir os objetivos da 
política energética, o regulamento deve 
encorajar mecanismos de consulta com os 
organismos regionais envolvidos no 
processo na fase relevante do processo de 
concessão de autorizações.

Or. bg



AM\901813PT.doc 9/78 PE488.022v02-00

PT

Alteração 37
Karima Delli

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 38
Karima Delli

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

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

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

seu território. Segundo a análise realizada 
na avaliação de impacto conexa, estima-se 
em cerca de 100 o número de projetos no 
domínio da eletricidade e 50 no domínio do 
gás natural.

Or. en

Alteração 39
Michael Theurer

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 os projetos que enfrentem 
especiais dificuldades.

Or. de

Alteração 40
Petru Constantin Luhan

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 

(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
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projetos que enfrentem especiais 
dificuldades.

apoiar os projetos que enfrentem especiais 
dificuldades de forma a impedir que 
fiquem comprometidos.

Or. ro

Alteração 41
Karima Delli

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

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

(20) Deve conceder-se aos projetos de 
interesse comum «estatuto de prioridade» a 
nível nacional para assegurar um 
tratamento administrativo célere. As 
autoridades competentes devem considerar 
os projetos de interesse comum como 
sendo de interesse público. Aos projetos 
que tenham um impacto negativo no 
ambiente, deve ser concedida autorização 
por razões de reconhecido interesse 
público, 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 podem ser minimizadas 
graças a políticas de eficiência energética, 
em que as infraestruturas nacionais e 
transfronteiriças existentes podem ser 
atualizadas ou modernizadas e em que 
são necessárias novas infraestruturas, 
suscetíveis de ser construídas 
paralelamente às infraestruturas de 
energia ou de transporte já existentes.

Or. en

Alteração 42
Giommaria Uggias
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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, cujo 
órgão de tomada de decisão deve incluir 
um gestor delegado pela autoridade 
regional relevante e coordenar 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.

Or. it

Alteração 43
Petru Constantin Luhan

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.

Or. ro

Alteração 44
Giommaria Uggias
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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.

Or. it

Alteração 45
Karima Delli

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 46
Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) As infraestruturas energéticas, 
nomeadamente quando forem apoiadas 
e/ou completadas por redes de transporte, 
devem ser planeadas e finalizadas de 
forma a assegurar que não se transporte 
petróleo em colunas de veículos ou 
comboios no interior ou na proximidade 
de zonas habitadas, a fim de evitar 
qualquer eventual risco para a segurança 
dos habitantes.

Or. it

Alteração 47
Luís Paulo Alves

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 
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.

(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 
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.
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Or. pt

Alteração 48
Karima Delli

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Os projetos de interesse comum nos 
domínios da eletricidade, do gás natural e 
do dióxido de carbono devem ser elegíveis 
para receber assistência financeira da UE 
para estudos e, em determinadas condições, 
para trabalhos, ao abrigo do Regulamento 
relativo ao Mecanismo Interligar a Europa
(Regulamento CEF), quer sob a forma de 
subvenções, quer sob a forma de 
instrumentos financeiros inovadores.
Assegurar-se-á, assim, a possibilidade de 
fornecer um apoio personalizado aos 
projetos de interesse comum que não sejam 
viáveis no âmbito do quadro regulamentar 
e das condições de mercado existentes.
Essa assistência financeira deve assegurar 
as sinergias necessárias com os 
financiamentos concedidos por 
instrumentos de outras políticas da União.
Em especial, o Mecanismo Interligar a 
Europa financiará as infraestruturas 
energéticas de importância europeia, 
enquanto os Fundos Estruturais financiarão 
as redes inteligentes de distribuição de 
energia de importância local ou regional.
As duas fontes de financiamento 
complementar-se-ão, assim, mutuamente.

(30) Os projetos de interesse comum nos 
domínios da eletricidade e do gás natural 
devem ser elegíveis para receber 
assistência financeira da UE para estudos e, 
em determinadas condições, para trabalhos, 
ao abrigo do Regulamento relativo ao 
Mecanismo Interligar a Europa
(Regulamento CEF), quer sob a forma de 
subvenções, quer sob a forma de 
instrumentos financeiros inovadores.
Assegurar-se-á, assim, a possibilidade de 
fornecer um apoio personalizado aos 
projetos de interesse comum que não sejam 
viáveis no âmbito do quadro regulamentar 
e das condições de mercado existentes.
Essa assistência financeira deve assegurar 
as sinergias necessárias com os 
financiamentos concedidos por 
instrumentos de outras políticas da União.
Em especial, o Mecanismo Interligar a 
Europa financiará as infraestruturas 
energéticas de importância europeia, 
enquanto os Fundos Estruturais financiarão 
as redes inteligentes de distribuição de 
energia de importância local ou regional.
As duas fontes de financiamento 
complementar-se-ão, assim, mutuamente.

Or. en

Alteração 49
Karima Delli
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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;

Or. en

Alteração 50
Karima Delli

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

Texto da Comissão Alteração 

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

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

(Esta alteração aplica-se à integralidade 
do texto.)

Or. en

Justificação

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

Alteração 51
Alain Cadec
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

4. «Projeto de interesse comum», um 
projeto necessário para executar os 
corredores e domínios temáticos 
prioritários das infraestruturas energéticas 
indicados no anexo I;

4. «Projeto de interesse comum», um 
projeto necessário para executar os 
corredores e domínios temáticos 
prioritários das infraestruturas energéticas 
indicados no anexo I e que estimula o 
crescimento e o emprego nas regiões em 
causa;

Or. fr

Alteração 52
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

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 53
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2
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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.

Or. en

Alteração 54
Lena Kolarska-Bobińska

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 UE, os Grupos referidos no 
n.º 2 terão em devida conta o trabalho já 
realizado nesses grupos ou entidades. 
Sempre que grupos ou outras entidades já 
existentes tenham acordado previamente 
projetos ou listas de projetos de 
importância significativa para a UE, a 
informação relativa a esses projetos ou 
listas será transferida para os Grupos 
referidos no n.º 2 e constituirá a base do 
processo de seleção de PIC.
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 



AM\901813PT.doc 19/78 PE488.022v02-00

PT

de interesse comum.

Or. en

Alteração 55
Lena Kolarska-Bobińska

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.

Or. en

Alteração 56
Lena Kolarska-Bobińska

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 
explicação, por escrito, da sua objeção. 
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Depois de permitir que os promotores do 
projeto abordem o tema da objeção, o 
Grupo pode aprovar, através de votação 
por "unanimidade menos um voto", a 
inclusão do projeto na proposta de lista, 
com uma nota relativa à objeção.

Or. en

Alteração 57
Lena Kolarska-Bobińska

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 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, no âmbito do plano 
decenal de desenvolvimento de redes.

Or. en

Alteração 58
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 6-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

6-A. Com base nas listas regionais 
adotadas pelos Grupos, 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 
primeira lista deve ser adotada até 31 de 
julho de 2013, o mais tardar.

Or. en

(Vide alteração 1)

Justificação

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

Alteração 59
Lena Kolarska-Bobińska

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.

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

Alteração 60
Lena Kolarska-Bobińska

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

Or. en

Alteração 61
Nuno Teixeira

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

Texto da Comissão Alteração 

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

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

Or. pt

Alteração 62
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pt

Alteração 63
Karima Delli

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 64
Karima Delli



PE488.022v02-00 24/78 AM\901813PT.doc

PT

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 65
Lena Kolarska-Bobińska

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;

Or. en

Alteração 66
Lena Kolarska-Bobińska

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 
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sistema;

Or. en

Alteração 67
Lena Kolarska-Bobińska

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

Texto da Comissão Alteração

– ligação de novas unidades geradoras à 
rede, incluindo energias renováveis, 
permitindo a evacuação de energia;

Or. en

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.

Alteração 68
Karima Delli

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

Texto da Comissão Alteração 

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

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

Or. en
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Alteração 69
Lena Kolarska-Bobińska

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;

Or. en

Alteração 70
Lena Kolarska-Bobińska

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;

Or. en

Alteração 71
Lena Kolarska-Bobińska

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 
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contrapartidas de aprovisionamento e das 
rotas;

Or. en

Justificação

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

Alteração 72
Lena Kolarska-Bobińska

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 
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energética da UE 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 pelo projeto, o consumo anual de 
energia e a quota de energia produzida a 
partir de fontes renováveis na área 
abrangida por esses utilizadores.

Or. en

Alteração 73
Karima Delli

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 

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 economia e eficiência energética, 
aumento da quota de energia produzida a 
partir de fontes renováveis, integração do 
mercado e concorrência, sustentabilidade e 
segurança do aprovisionamento e a sua 
complementaridade em relação a outros 
projetos propostos. No caso dos projetos 
pertencentes à categoria definida no ponto 
1, alínea e), do anexo II, deve também ser 
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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.

tomado devidamente em conta o número 
de utilizadores afetados pelo projeto, o 
consumo anual de energia e a quota de 
energia produzida a partir de fontes 
renováveis na área abrangida por esses 
utilizadores.

Or. en

Alteração 74
Lena Kolarska-Bobińska

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.

Or. en

Alteração 75
Lena Kolarska-Bobińska

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 

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

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 
em causa referidas no artigo 9.º. Esse 
relatório deve descrever 
pormenorizadamente:

Or. en

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 76
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

Proposta de regulamento
Artigo 5.° – n.° 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.

Or. en

Alteração 77
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4
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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 
domínios prioritários das infraestruturas 
energéticas definidos no anexo I.

Or. en

Justificação

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

Alteração 78
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

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:
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Or. en

(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 79
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

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, 
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.

(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 
que o investimento se realize.

Or. en

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

Alteração 80
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º. 6 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração 

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

(b) 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.

Or. en

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

Alteração 81
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

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 
terceiro para financiar ou construir o 
projeto que o promotor aceite.

Or. en

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

Alteração 82
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak
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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.

Or. en

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

Alteração 83
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

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

Texto da Comissão Alteração

(b-C) Quando as alíneas c) ou d) se 
apliquem, o operador de sistemas em cuja 
área o investimento esteja localizado deve 
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 
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facilitar a aplicação do investimento e a 
exploração e manutenção seguras, fiáveis 
e eficientes do projeto de interesse 
comum;

Or. en

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

Alteração 84
Lena Kolarska-Bobińska

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:

Or. en

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

Alteração 85
Lena Kolarska-Bobińska

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

Or. en
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Alteração 86
Karima Delli

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

Texto da Comissão Alteração 

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

Suprimido

Or. en

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 PIC deve ser o facto de os 
projetos cumprirem ou não todos os critérios relevantes do presente regulamento e 
representarem suficientes benefícios socioeconómicos à escala da UE, e não o facto de 
fazerem parte de um plano da REORT para a eletricidade.

Alteração 87
Lena Kolarska-Bobińska

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).

Or. en

Alteração 88
Giommaria Uggias
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 7 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Unicamente no caso de projetos de 
infraestruturas de energia em trânsito 
através de regiões periféricas e/ou 
insulares, inclusive com a finalidade de 
abastecer estas últimas, perderem o seu 
estatuto de projetos de interesse comum, 
as ligações de infraestruturas entre essas 
regiões e a rede europeia devem, mesmo 
assim, ser garantidas.

Or. it

Alteração 89
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 90
Michael Theurer

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



PE488.022v02-00 38/78 AM\901813PT.doc

PT

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;

Or. de

Alteração 91
Giommaria Uggias

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, as autoridades regionais e 
locais, as comunidades autónomas e todos 
os interessados;

Or. it

Alteração 92
Lena Kolarska-Bobińska

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;

Or. en
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Alteração 93
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. É conferido aos projetos de interesse 
comum o estatuto da máxima importância 
nacional possível e devem ser tratados em 
conformidade nos procedimentos de 
concessão de autorizações, devendo ser 
eliminadas todas as barreiras 
burocráticas que impeçam a sua rápida 
execução, quando e como esse tratamento 
estiver previsto na legislação nacional 
aplicável ao tipo de infraestrutura 
energética correspondente.

Or. pt

Alteração 94
Michael Theurer

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 e os 
cidadãos afetados pelas medidas.

Or. de

Alteração 95
Karima Delli
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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, nomeadamente pelas 
autoridades regionais.

Or. en

Alteração 96
Karima Delli

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.

Or. en

Alteração 97
Karima Delli

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Texto suprimido por ser considerado redundante.

Alteração 98
Karima Delli

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 99
Karima Delli

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

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

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

Or. en

Alteração 100
Karima Delli

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

força da legislação internacional e da 
União são respeitados e justificar 
devidamente a sua decisão, bem como 
disponibilizar ao público a decisão e a 
justificação, incluindo as provas 
relevantes.

Or. en

Alteração 101
Lena Kolarska-Bobińska

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.

Or. en

Alteração 102
Lena Kolarska-Bobińska

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 
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 

3. O promotor do projeto deve elaborar e 
apresentar um conceito de participação 
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 
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seja alterado, no prazo de um mês. O 
conceito deve incluir, pelo menos, as 
informações especificadas no ponto 3 do 
anexo VI.

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.

Or. en

Alteração 103
Karima Delli

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O promotor do projeto ou, caso a 
legislação nacional o preveja, a autoridade 
competente, deve realizar, no mínimo, uma 
consulta pública antes da apresentação do 
processo de pedido à autoridade 
competente nos termos do artigo 11.º, n.º 1, 
alínea a). A consulta pública informa as 
partes interessadas referidas no ponto 2, 
alínea a), do anexo VI a respeito do 
projeto, numa fase inicial, e identifica o 
local ou a trajetória mais adequados e as 
questões relevantes que devem ser 
abordadas no processo de pedido. As 
modalidades mínimas dessa consulta 
pública são especificadas no ponto 4 do 
anexo VI. O promotor do projeto deve 
elaborar um relatório que resuma os 
resultados das atividades relacionadas com 
a participação do público antes da 
apresentação do processo de pedido e 
apresentá-lo, em conjunto com esse 
processo, à autoridade competente, que tem 
esses resultados devidamente em conta 
quando tomar a decisão global.

4. O promotor do projeto ou, caso a 
legislação nacional o preveja, a autoridade 
competente, deve realizar, no mínimo, 
duas consultas públicas antes da
apresentação do processo de pedido à 
autoridade competente nos termos do 
artigo 11.º, n.º 1, alínea a). A primeira 
consulta deve ser realizada durante os 
primeiros seis meses do processo de pré-
candidatura. A consulta pública informa 
as partes interessadas referidas no ponto 2, 
alínea a), do anexo VI a respeito do projeto 
e identifica o local ou a trajetória mais 
adequados, as diferentes opções técnicas e 
as questões relevantes que devem ser 
abordadas no processo de pedido. As 
modalidades mínimas dessa consulta 
pública são especificadas no ponto 4 do 
anexo VI. O promotor do projeto deve 
elaborar um relatório que resuma os 
resultados das atividades relacionadas com 
a participação do público antes da 
apresentação do processo de pedido e 
apresentá-lo, em conjunto com esse 
processo, à autoridade competente, que tem 
esses resultados devidamente em conta 
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quando tomar a decisão global.

Or. en

Alteração 104
Karima Delli

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 105
Lena Kolarska-Bobińska

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 
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possíveis trajetórias do projeto, de acordo 
com o ponto 4, alínea a), do Anexo VI.

Or. en

Alteração 106
Michael Theurer

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 107
Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Alteração 108
Nuno Teixeira

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, as 
partes interessadas e o público que possa 
estar envolvido;

Or. pt

Alteração 109
Giommaria Uggias
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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, as partes interessadas e 
o público que deva ser envolvido;

Or. it

Alteração 110
Dimitar Stoyanov

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 regionais relevantes, as 
partes interessadas e o público que possa 
estar envolvido;

Or. bg

Alteração 111
Nuno Teixeira

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

Texto da Comissão Alteração

(c) as diferentes fases do processo e a sua 
duração;

(c) as diferentes fases do processo, a sua 
duração e o investimento associado;

Or. pt

Alteração 112
Lena Kolarska-Bobińska

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

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

4. O promotor do projeto deve assegurar 
que o processo de pedido está completo e 
tem a qualidade adequada, e solicitar o 
parecer da autoridade competente, o mais 
cedo possível 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.

Or. en

Alteração 113
Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. No prazo de um mês a contar da receção 
do processo de pedido, a autoridade 
competente deve solicitar, se necessário, as 
informações em falta, a apresentar pelo 
promotor do projeto, as quais apenas só
podem abordar os temas identificados na 
descrição pormenorizada do pedido. No 
prazo de um mês a contar da receção do 
processo de pedido completo, a autoridade 
competente deve aceitar o pedido por 
escrito. Subsequentemente, só podem ser 
apresentados pedidos de informações 
adicionais quando justificados por novas 
circunstâncias e devidamente explicados 
pela autoridade competente.

5. No prazo de um mês a contar da receção 
do processo de pedido, as autoridades 
competentes, também a nível regional 
devem solicitar, se necessário, as 
informações em falta ou insuficientes, a 
apresentar pelo promotor do projeto, as 
quais podem ser relativas a informações 
detalhadas sobre temas que não tenham 
necessariamente sido identificados na 
descrição pormenorizada do pedido. No 
prazo de um mês a contar da receção do 
processo de pedido completo, a autoridade 
competente deve aceitar o pedido por 
escrito. Subsequentemente, só podem ser 
apresentados pedidos de informações 
adicionais quando justificados por novas 
circunstâncias e devidamente explicados 
pela autoridade competente.

Or. it
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Alteração 114
Giommaria Uggias

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Alteração 115
Nuno Teixeira

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

Texto da Comissão Alteração

(b-A) uma análise do impacto dos 
investimentos em cada região abrangida 
pelos projetos, especificando como as 
infraestruturas irão contribuir para o 
aumento da sua competitividade. 

Or. pt

Alteração 116
Lena Kolarska-Bobińska
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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.

Or. en

Alteração 117
Lena Kolarska-Bobińska

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 118
Giommaria Uggias

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

Texto da Comissão Alteração

(c) as regras para a obtenção de um 
rendimento suplementar sobre o capital 

Suprimido
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investido no projeto; ou

Or. it

Alteração 119
Giommaria Uggias

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

Texto da Comissão Alteração

(d) qualquer outra medida considerada 
necessária e adequada.

Suprimido

Or. it

Alteração 120
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 121
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 122
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

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 no n.º 6, alínea b), ou se 
preencherem os seguintes critérios:

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

Or. en

Justificação

Não há lógica em excluir os oleodutos do apoio financeiro.
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Alteração 123
Karima Delli

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 ainda

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

Or. en

Alteração 124
Dimitar Stoyanov

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. bg
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Alteração 125
Karima Delli

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 126
Nuno Teixeira

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.

Or. pt

Alteração 127
Karima Delli

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-1) informações sobre a lista atual de 



PE488.022v02-00 56/78 AM\901813PT.doc

PT

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

Or. en

Alteração 128
Giommaria Uggias

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) informações de caráter geral, 
regularmente atualizadas, incluindo 
informações geográficas (incluindo 
impressões GIS), mapas e informações 
económicas e sociais sobre as áreas em 
causa (especialmente relacionadas com a 
população)em relação a cada projeto de 
interesse comum

Or. it

Alteração 129
Nuno Teixeira

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; 

Or. pt
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Alteração 130
Nuno Teixeira

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;

Or. pt

Alteração 131
Nuno Teixeira

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.

Or. pt

Alteração 132
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(2) Interconexões Norte-Sul de eletricidade (2) Interconexões Norte-Sul de eletricidade 
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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.

na Europa Ocidental («NSI West 
Electricity»): interconexões entre os 
Estados-Membros da região e com países 
terceiros mediterrânicos ou projetos 
dinamizados pelas regiões 
ultraperiféricas, nomeadamente para 
integrar a eletricidade produzida a partir de 
fontes de energia renováveis.

Or. pt

Alteração 133
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 1 – ponto 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.

Or. en

Alteração 134
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Interconexão nas Regiões 
Ultraperiféricas («POSEI RUP 
ELETRICIDADE»): melhoria da 
sustentabilidade e eficiência energética 
regional, nomeadamente para integrar a 
eletricidade produzida a partir de fontes 
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de energia renováveis.
Estados-Membros envolvidos: Todos os 
que possuam Regiões Ultraperiféricas.

Or. pt

Alteração 135
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 2 – n.º 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Corredor de Gás Natural nas 
Regiões Ultraperiféricas («POSEI RUP 
GÁS»): infraestrutura destinada a 
facilitar o transporte de gás natural nas 
Regiões Ultraperiféricas, a fim de 
aumentar a diversificação de 
aprovisionamento de gás.
Estados-Membros envolvidos: Todos os 
que possuam Regiões Ultraperiféricas.

Or. pt

Alteração 136
Karima Delli

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 4 – ponto 11 – parte introdutória

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

Or. en
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Alteração 137
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 3 – ponto 1– parte introdutória

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) Corredores de diversificação 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.

Or. en

Alteração 138
Luís Paulo Alves

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. OTIMIZAÇÃO DOS SISTEMAS 
ENERGÉTICOS DAS ILHAS

Or. pt

Alteração 139
Luís Paulo Alves

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

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Sistemas reversíveis de 
armazenamento por bombeamento 
associados à exploração de energia 
geotérmica, em particular nos sistemas 
isolados das ilhas.
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Or. pt

Alteração 140
Michael Theurer

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 1 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 141
Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Anexo III – parte 1 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(1) Para os projetos de eletricidade 
pertencentes às categorias definidas no 
ponto 1 do anexo II, cada Grupo deve ser 
composto por representantes dos 
Estados-Membros, das entidades 
reguladoras nacionais, dos operadores de 
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 (incluindo quaisquer 
regiões e comunidades autónomas 
implicadas no projeto), das entidades 
reguladoras nacionais, dos operadores de 
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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.

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. it

Alteração 142
Karima Delli

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 1 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(1) Para os projetos de eletricidade 
pertencentes às categorias definidas no 
ponto 1 do anexo II, cada Grupo deve ser 
composto por representantes dos 
Estados-Membros, das entidades 
reguladoras nacionais, dos operadores de 
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, regionais e locais,
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 e de outras partes 
interessadas, incluindo produtores, 
operadores de sistemas de distribuição, 
fornecedores e organizações ambientais e 
organizações que representem 
consumidores, visados por cada uma das 
prioridades relevantes designadas no anexo 
I, bem como da Comissão, da Agência e da 
REORT para a eletricidade.

Or. en
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Alteração 143
Giommaria Uggias

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

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 
Directiva 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
(incluindo quaisquer regiões e 
comunidades autónomas implicadas no 
projeto), 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 Directiva 2009/73/CE e do 
artigo 12.º do Regulamento (CE) n.º 
715/2009, e dos promotores de projetos 
visados por cada uma das prioridades 
relevantes designadas no anexo I, bem 
como da Comissão, da Agência e da
REORT para o gás.

Or. it

Alteração 144
Karima Delli

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 4 – n.º 1 – parágrafo 1

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 
Directiva 2009/73/CE e do artigo 12.º do 
Regulamento (CE) n.º 715/2009, e dos 

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, locais e 
regionais, dos operadores de sistemas de 
transporte, por força da sua obrigação de 
cooperar a nível regional nos termos do 
artigo 7.º da Directiva 2009/73/CE e do 
artigo 12.º do Regulamento (CE) 
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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.

n.º 715/2009, e dos promotores de projetos 
visados por cada uma das prioridades 
relevantes designadas no anexo I, bem 
como da Comissão, da Agência e da 
REORT para o gás.

Or. en

Alteração 145
Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto I – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

Para os projetos de transporte de petróleo 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
(incluindo quaisquer regiões e 
comunidades autónomas implicadas no 
projeto), dos promotores de projetos 
visados por cada uma das prioridades 
relevantes designadas no anexo 1 e da 
Comissão.

Or. it

Alteração 146
Karima Delli

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 1 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

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 e regionais, dos 
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uma das prioridades relevantes designadas 
no anexo 1 e da Comissão.

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

Or. en

Alteração 147
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 1 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) 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. 

Or. en

Alteração 148
Karima Delli

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 1 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Cada grupo deve convidar, consoante o 
necessário tendo em vista a aplicação da 
prioridade relevante designada no anexo I, 
representantes das administrações 
nacionais, das entidades reguladoras, dos 
promotores de projetos e dos operadores de 
sistemas de transporte dos países 
candidatos e potenciais candidatos à adesão 
à UE, dos países membros do Espaço 
Económico Europeu e da Associação 
Europeia de Comércio Livre, 
representantes das instituições e dos 

(3) Cada grupo deve convidar, consoante o 
necessário tendo em vista a aplicação da 
prioridade relevante designada no anexo I, 
representantes das administrações 
nacionais, das entidades reguladoras, dos 
promotores de projetos, organizações de 
defesa do ambiente e dos operadores de 
sistemas de transporte dos países 
candidatos e potenciais candidatos à adesão 
à UE, dos países membros do Espaço 
Económico Europeu e da Associação 
Europeia de Comércio Livre, 
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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.

representantes das instituições e dos 
organismos da Comunidade da Energia, 
dos países abrangidos pela Política 
Europeia de Vizinhança e dos países com 
os quais a União tenha estabelecido uma 
colaboração específica no domínio da 
energia.

Or. en

Alteração 149
Karima Delli

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 1 – n.º 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 protecção 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 organizações 
de protecção do ambiente. O Grupo 
organizará audições ou consultas, sempre 
que necessário para o desempenho das suas 
funções. O Grupo deve informar o público 
regularmente e de forma exaustiva sobre 
a situação e o resultado das suas 
deliberações e organizar uma audição ou 
consulta antes da apresentação da 
proposta de lista referida no n.º 4 do 
artigo 3.º.

Or. en

Alteração 150
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 1 – n.º 4
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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, para as 
funções definidas no artigo 3.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.

Or. en

Justificação

Erro no texto.

Alteração 151
Lena Kolarska-Bobińska

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.

Or. en

Justificação

Erro no texto.
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Alteração 152
Karima Delli

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

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 socio-
económicos suficientes numa perspetiva a nível da UE, e não se fazem parte de um plano 
elaborado pela REORT.

Alteração 153
Nuno Teixeira

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) 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 numa Região 
Ultraperiférica, ou em qualquer outra 
secção relevante do mesmo corredor de 
transporte, em pelo menos 500 megawatt 
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a adjudicação do projeto; comparativamente à situação existente sem 
a adjudicação do projeto;

Or. pt

Alteração 154
Nuno Teixeira

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

Texto da Comissão Alteração

(c) No domínio do transporte de gás, o 
projeto implica um investimento em 
capacidades de fluxo bidirecional ou altera 
em, pelo menos, 10% a capacidade de 
transporte de gás através da(s) fronteira(s) 
do Estado-Membro em causa, 
comparativamente à situação anterior à 
adjudicação do projeto;

(c) No domínio do transporte de gás, o 
projeto implica um investimento em 
capacidades de fluxo bidirecional ou altera 
em, pelo menos, 10% a capacidade de 
transporte de gás através da(s) fronteira(s) 
do Estado-Membro em causa ou é 
efetuado numa Região Ultraperiférica, 
comparativamente à situação anterior à 
adjudicação do projeto;

Or. pt

Alteração 155
Nuno Teixeira

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 abastecer, direta ou 
indiretamente, pelo menos dois 
Estados-Membros ou uma Região 
Ultraperiférica, 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;
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Or. pt

Alteração 156
Nuno Teixeira

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 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 ou 
uma Região Ultraperiférica, 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. pt

Alteração 157
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Anexo IV – ponto 2 – 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, 

(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, 
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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.

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 
extremas e o seu impacto na resiliência das 
infraestruturas.

Or. en

Alteração 158
Karima Delli

Proposta de regulamento
Anexo IV – ponto 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 159
Lena Kolarska-Bobińska

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.

Or. en
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Alteração 160
Karima Delli

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 161
Karima Delli

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 162
Karima Delli

Proposta de regulamento
Anexo V – ponto 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 163
Karima Delli

Proposta de regulamento
Anexo V – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 164
Karima Delli

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, bem como outros 
efeitos externos ambientais. A 
metodologia deve fornecer orientações 
sobre as taxas de atualização a utilizar nos 
cálculos.

Or. en

Alteração 165
Lena Kolarska-Bobińska

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 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

Justificação

Erro no texto.

Alteração 166
Karima Delli
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Proposta de regulamento
Anexo V – ponto 6 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 167
Karima Delli

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 168
Karima Delli

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 

(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 
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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.

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

Or. en

Alteração 169
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

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.

Or. en
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Alteração 170
Michael Theurer

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 
activamente as actividades 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 informados e 
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 
activamente as actividades desenvolvidas 
pelo promotor do projeto.

Or. de

Alteração 171
Karima Delli

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 

(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 
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pelo promotor do projeto. ativamente as atividades desenvolvidas 
pelo promotor do projeto.

Or. en

Alteração 172
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Anexo 6 – 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;

Or. en

Alteração 173
Lena Kolarska-Bobińska

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

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.

Or. en


