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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

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

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

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

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

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

ALTERAÇÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão da Indústria, da Investigação e 
da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu 
relatório:
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Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

(13) O presente regulamento estabelece as 
regras para o desenvolvimento atempado e 
a interoperabilidade das redes 
transeuropeias de energia, a fim de atingir 
os objetivos da política energética 
consagrados no Tratado no que respeita a 
assegurar o funcionamento do mercado 
interno da energia e a segurança do 
aprovisionamento da União, 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. Para alcançar estes 
objetivos, a proposta promove as 
consultas com autoridades regionais 
empenhadas no processo, que deverão ser 
organizadas na fase relevante do 
procedimento de concessão de 
autorizações.

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A infraestrutura energética para o gás inclui terminais de GNL. A bem da coerência com as 
categorias constantes do anexo II, artigo 1.º, deve adaptar-se a definição para tomar esta 
questão em linha de conta. 
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Alteração 4

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

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

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

Alteração 5

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

Texto da Comissão Alteração

– segurança do aprovisionamento;

Or. en
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Alteração 6

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

Texto da Comissão Alteração

– integração das previstas instalações de 
geração de energia na rede, com uma 
ênfase especial nas fontes renováveis de 
energia;

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 6

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 adjudicação de um projeto de 
interesse comum sofrer um atraso superior 
a dois anos relativamente ao plano de 
execução, sem justificação suficiente, salvo 
razões de força maior que escapem ao 
controlo do promotor do projeto:

Or. en

Alteração 8

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, especialmente pelas 
autoridades regionais relevantes afetadas 
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por tais projetos.

Or. en

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3 – 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 possa estar envolvido, com 
especial ênfase na identificação das 
autoridades regionais relevantes que 
deverão ser consultadas;

Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 12

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

Texto da Comissão Alteração

d) qualquer outra medida considerada 
necessária e adequada.

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Os projetos de interesse comum 
pertencentes às categorias definidas nos 
pontos 1, alíneas a) a d), e 2 do anexo II, 
com exceção dos projetos de 
armazenamento de eletricidade com 
bombas hidráulicas, também são elegíveis 
para o apoio financeiro da União para 
trabalhos, sob a forma de subvenções, 
empréstimos ou garantias de empréstimos, 
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:
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Or. en

Justificação

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

Alteração 14

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 15

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

avaliação da viabilidade comercial do 
projeto;

Or. en

Justificação

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

Alteração 16

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os projetos de interesse comum 3. Os projetos de interesse comum 
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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.

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 ou elevado risco operacional.

Or. en

Alteração 18

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 19

Proposta de regulamento
Anexo I – n.º 2 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

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

Luxemburgo, Malta, Países Baixos, 
Portugal, Espanha e Reino Unido;

Or. en

Justificação

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

Alteração 20

Proposta de regulamento
Anexo I – n.º 2 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

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

Or. en

Justificação

A definição de alguns corredores de gás deve ser reformulada para passar a incluir todos os 
tipos de infraestruturas (uma vez que as instalações subterrâneas de armazenamento e os 
terminais de GNL estão também contemplados no presente regulamento) e adotar uma 
posição neutral. De um modo mais genérico, é fundamental que os investimentos que se 
possam afigurar necessários para aumentar a capacidade transfronteiras, como um aumento 
da flexibilidade do sistema, não sejam excluídos.
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Alteração 21

Proposta de regulamento
Anexo I – n.º 2 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 22

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

Texto da Comissão Alteração

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

Para os projetos de eletricidade 
pertencentes às categorias definidas no 
ponto 1 do anexo II, cada Grupo deve ser 
composto por representantes dos 
Estados-Membros, das entidades 
reguladoras nacionais, das autoridades 
regionais relevantes de todos os 
Estados-Membros abrangidos, dos 
operadores de sistemas de transporte, por 
força da sua obrigação de cooperar a nível 
regional nos termos do artigo 6.º da 
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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 a eletricidade.

Diretiva 2009/72/CE e do artigo 12.º do 
Regulamento (CE) n.º 714/2009, e dos 
promotores de projetos visados por cada 
uma das prioridades relevantes designadas 
no anexo I, bem como da Comissão, da 
Agência e da REORT para a eletricidade.

Or. en

Alteração 23

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

Texto da Comissão Alteração

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

Para os projetos de gás natural pertencentes 
às categorias definidas no ponto 2 do anexo 
II, cada Grupo deve ser composto por 
representantes dos Estados-Membros, das 
entidades reguladoras nacionais, das 
autoridades regionais relevantes de todos 
os Estados-Membros abrangidos, dos 
operadores de sistemas de transporte, por 
força da sua obrigação de cooperar a nível 
regional nos termos do artigo 7.º da 
Diretiva 2009/73/CE e do artigo 12.º do 
Regulamento (CE) n.º 715/2009, de todos 
os operadores da infraestrutura em 
questão e respetivas organizações suas 
representantes, assim como 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

Justificação

O regulamento proposto deveria reconhecer o papel dos terminais de GNL e das instalações 
subterrâneas de armazenamento na flexibilização do mercado interno da energia. Por 
conseguinte, os operadores das instalações de armazenamento e GNL deveriam possuir um 
estatuto oficial como interessados no processo de seleção de projetos de interesse comum e 
nas análises de custo-benefício. Assim sendo, a estes operadores da infraestrutura e às 
organizações suas representantes (AIE) deveria ser atribuído um estatuto oficial como 
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interessadas na composição dos grupos, uma vez que representam operadores de 
armazenamento e GNL que são também promotores de projetos.

Alteração 24

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 25

Proposta de regulamento
Anexo III – n.º 2 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

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

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



PE486.214v01-00 18/18 PA\898140PT.doc

PT

Or. en

Justificação

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

Alteração 26

Proposta de regulamento
Anexo VI – n.º 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 e regionais 
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


