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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Introdução

São necessários esforços significativos para modernizar e alargar não apenas o transporte na 
Europa, mas também as suas infraestruturas energéticas, a fim de cumprir os objetivos da 
política energética da União em matéria de competitividade, sustentabilidade e segurança do 
aprovisionamento1 e concluir o mercado interno da energia, que beneficiará o setor dos 
transportes da UE. A proposta da Comissão tem como principal objetivo estabelecer os 
procedimentos e as regras adequados para esse efeito.

Já em 20102, a Comissão apelou à adoção de uma nova política da UE em matéria de 
infraestruturas energéticas para coordenar e otimizar o desenvolvimento de redes, sublinhando 
a necessidade de substituir a política existente em matéria de redes transeuropeias de energia 
(RTE-E) por um quadro regulamentar mais eficaz, tendo em conta a solidariedade entre os 
Estados-Membros.

Em junho de 2011, a Comissão adotou a Comunicação sobre o próximo quadro financeiro 
plurianual (2014-2020)3, que propõe a criação do Mecanismo Interligar a Europa para 
promover a realização das infraestruturas prioritárias nos setores da energia, dos transportes e 
digitais, com um fundo único de 40 mil milhões de euros, dos quais 9,1 mil milhões de euros 
destinados ao setor da energia.

No âmbito das competências da comissão TRAN, importa salientar a utilidade de criar 
sinergias na execução das infraestruturas de transportes da UE (através da RTE-T) e dos 
projetos de infraestruturas energéticas, na coordenação, quando possível, dos projetos de 
infraestruturas de transportes e energia e na otimização dos procedimentos administrativos, de 
concessão de autorizações e ambientais para os corredores comuns de energia e de 
transportes.  

Outros aspetos relacionados com os transportes referem-se à forma como o petróleo, o gás e a 
eletricidade são transportados para a UE e dentro da mesma: trata-se essencialmente de 
petróleo e gás, transportados por via marítima, rodoviária ou ferroviária, em que uma 
mudança na política dos transportes pode assumir um papel decisivo.

Os petroleiros são responsáveis pelo transporte de 80% do petróleo bruto importado na UE. 
Uma característica importante da rede interna de transporte de petróleo da UE é que a zona 
ocidental está ligada através de oleodutos aos principais portos europeus, enquanto a maioria 
das refinarias da Europa central e oriental (UE-12) é abastecida através do sistema de 
oleodutos Druzhba da Rússia (cerca de 60 milhões de toneladas/ano), sendo as ligações entre 
as redes europeias ocidentais e orientais limitadas. Isto deve-se ao facto de a infraestrutura de 
oleodutos da Europa oriental ter sido concebida e construída durante o período da Guerra 
Fria. Além disso, nestes países, ao contrário dos países da UE-15, prevê-se que a procura de 
petróleo venha a aumentar 7,8% entre 2010 e 2020, e de uma forma geral o petróleo 

                                               
1 Conclusões do Conselho Europeu de 4 de fevereiro de 2011.
2 Ver COM (2010) 677.
3 Ver COM(2011) 500/I final e COM(2011) 500/II final (fichas temáticas).
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continuará a constituir uma parte importante do cabaz energético da UE depois dessa data. 
Esta situação exige que se desenvolva a infraestrutura dos oleodutos e se garanta a segurança 
do abastecimento da Europa central e oriental.

O transporte de petróleo comporta graves riscos ambientais. Em caso de ruturas de 
abastecimento no sistema Druzhba, o número limitado de opções alternativas de 
abastecimento levaria a um grande aumento do tráfego de petroleiros no Mar Báltico, no Mar 
Negro e nos Estreitos Turcos, sensíveis do ponto de vista ambiental, suscitando fortes 
preocupações quanto ao potencial perigo de acidentes e de derrames de petróleo. Todos os 
meses, entre 3 500 e 5 000 navios atravessam as águas do Mar Báltico. Cerca de 25% desses 
navios são petroleiros que transportam cerca de 170 milhões de toneladas de petróleo por ano. 
Para além de reduzir o risco de derrames de petróleo, uma redução no tráfego de petroleiros 
diminuiria também as emissões de CO2 e NOX. 

O gás natural desempenha igualmente um papel importante no domínio da energia para o 
setor dos transportes na UE, uma vez que se trata de uma fonte de energia sustentável e com 
um baixo nível de emissões que permite a produção de energia limpa (nomeadamente PCCE) 
e pode ser facilmente utilizado para responder às necessidades no domínio dos transportes. 
Pode responder diretamente aos objetivos estabelecidos em matéria de "transportes limpos" 
quando utilizado como combustível (GNL e GNC). Ao mesmo tempo, a UE é fortemente 
dependente das importações de gás natural, que dependem, em larga medida, das 
infraestruturas.

Um maior recurso ao GNL e ao GNC permitiria responder à crescente procura de energia. Por 
conseguinte, devemos utilizar melhor e de forma mais eficiente as redes de infraestruturas 
energéticas atuais e futuras. 

Para concluir o mercado interno do gás, a UE tem de estar equipada com as infraestruturas 
adequadas de gás natural. Devem ser desenvolvidas novas capacidades de transporte para o 
abastecimento, interconexões entre os Estados-Membros, bem como novos terminais de 
armazenamento e regaseificação. Devem ser tomadas medidas para colmatar as lacunas de 
investimento existentes, melhorando e desenvolvendo simultaneamente as redes de transporte 
nacionais. As novas orientações devem ainda abranger a questão das "ilhas energéticas" e da 
falta de interligação entre os mercados de gás natural nacionais, visível em áreas como a 
região do Báltico e a Europa central e oriental.

Sugestões

Com base no acima exposto são propostas as seguintes prioridades: 

(1) promoção de sinergias entre os projetos de infraestruturas da UE na área dos transportes e 
da energia, nomeadamente através do incentivo às autoridades competentes para que emitam 
concessões conjuntas, incluindo no domínio ambiental;

(2) maior desenvolvimento da rede de oleodutos existente na UE para melhorar a ligação 
entre os países da UE-12 e da UE-15 e garantir a segurança do abastecimento de petróleo na 
região UE-12; 

(3) redução do risco potencial de catástrofes ambientais causadas pelo tráfego de petroleiros; 
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(4) promoção do papel dos terminais regionais de GNL, dando particular atenção ao 
abastecimento de navios, transporte ferroviário e rodoviário; 

(5) promoção do papel do gás natural enquanto fonte sustentável de energia; 

(6) prosseguimento da integração dos mercados e fim do isolamento dos mercados 
energéticos;

(7) apoio aos objetivos da UE em matéria de redes de transporte nacionais sólidas e flexíveis.

ALTERAÇÕES

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

Alteração1

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) O desafio da autonomia e 
aprovisionamento energético nas regiões 
ultraperiféricas, pelas suas condições 
geomorfológicas e localização geográfica, 
deverão ser tidos em conta, 
particularmente na identificação de 
projetos de interesse comum, uma vez que 
estas regiões são locais privilegiados para 
o desenvolvimento das energias 
renováveis, condição-chave para a 
consecução das metas europeias em 
termos energéticos e climáticos;

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A avaliação do enquadramento atual 
das RTE-E mostrou claramente que esta 
política, embora contribua positivamente 
para os projetos selecionados, dando-lhes 

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

visibilidade política, carece da visão, do 
enfoque e da flexibilidade necessários para 
colmatar as lacunas identificadas em 
matéria de infraestruturas; salienta, neste 
contexto, a importância de identificar os 
futuros desequilíbrios potenciais entre a 
oferta e a procura de energia.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) A rede interna de oleodutos da 
União exige uma maior integração entre 
as zonas ocidental e oriental para garantir 
a segurança do abastecimento em toda a 
União.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-B) A rede interna de oleodutos da 
União exige uma maior integração entre 
as zonas ocidental, oriental e do sudeste 
para garantir a segurança do 
abastecimento em toda a União.
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Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) A redução da utilização de meios de 
transporte de petróleo sujeitos a maiores 
riscos, como os petroleiros, é um elemento 
importante para diminuir os riscos 
ambientais associados ao transporte de 
petróleo.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) A fim de assegurar a estabilidade 
da tensão e da frequência deve prestar-se 
especial atenção à estabilidade da rede 
elétrica europeia em condições em 
mutação devidas à injeção crescente de 
energias renováveis voláteis. No âmbito 
da investigação é necessário realizar mais 
esforços para poder utilizar as redes 
inteligentes, as capacidades de 
armazenamento e conceitos de 
combinação energética inteligentes a fim 
de compensar as flutuações da 
eletricidade produzida a partir de energias 
renováveis.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) É da máxima importância ligar a 
União ao seu potencial offshore. A 
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integração dos potenciais offshore do Mar 
do Norte, do Mar Báltico e do Mar Negro 
é essencial para o desenvolvimento do 
mercado interno europeu da energia.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) Para fazer jus à crescente procura 
de eletricidade até 2020, que será o dobro 
da procura de gás, a União deve atribuir 
financiamentos aos projetos no setor da 
eletricidade a fim de garantir a 
disponibilidade de fundos suficientes, 
conformes com a política energética a 
longo prazo da União, em particular para 
projetos no âmbito da eletrificação dos 
transportes.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) Deve promover-se a cooperação 
mediante projetos horizontais no domínio 
da energia e dos transportes a fim de 
desenvolver sinergias com forte valor 
acrescentado para a União.
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Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) O planeamento e a execução dos 
projetos da União no domínio das 
infraestruturas de energia e transportes 
devem ser coordenados para criar 
sinergias, quando tal for adequado do 
ponto de vista económico, técnico e 
ambiental e tendo devidamente em conta 
os aspetos de segurança relevantes.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) A realização de redes de 
infraestruturas energéticas não deve em 
caso algum prejudicar o património 
europeu (artístico, cultural, turístico, 
ambiental), tal como exigido na resolução 
do Parlamento Europeu, de 27 de 
setembro de 2011, intitulada "Europa, 
primeiro destino turístico do mundo novo 
quadro político para o turismo europeu"1, 
em que se insta "a Comissão e os 
Estados-Membros a tomarem todas as 
medidas adequadas para salvaguardar o 
património europeu para as futuras 
gerações". 
_____________
1 Textos aprovados, P7_TA(2011)0407.
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Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) As autoridades competentes devem 
considerar a possibilidade de emitir 
concessões conjuntas para projetos de 
interesse comum que criem sinergias 
entre projetos de infraestruturas da União 
no domínio da energia e dos transportes.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 21-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-B) Na planificação das diversas redes 
transeuropeias deve privilegiar-se a 
integração entre redes de transporte, 
redes de comunicação e redes energéticas, 
garantindo a utilização mais económica 
possível do território e favorecer sempre 
que possível a reutilização de traçados 
existentes ou desativados, para reduzir ao 
mínimo o impacto socioeconómico, 
ambiental e financeiro.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 24-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(24-A) Devido à natureza transfronteiriça 
dos projetos, devem garantir-se prazos 
reforçados para a consulta pública em 
todos os Estados-Membros envolvidos que 
tenha em conta, entre outros, a 
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necessidade de dispor de toda a 
informação pertinente nas línguas dos 
Estados-Membros afetados e a variedade 
de procedimentos em cada Estado-
Membro, de modo a garantir a plena 
participação de todos os atores envolvidos 
(cidadãos afetados, municípios e regiões, 
etc.).

Justificação

Tal como no caso dos transportes, o caráter transfronteiriço de muitas das infraestruturas de 
energia constituem um desafio adicional no que respeita aos procedimentos de consulta 
pública. A fim de superar estas dificuldades e alcançar maior aceitação dos projetos sem 
prejudicar a urgência das atuações, devem reforçar-se os prazos de consulta para ter em 
conta as necessidades óbvias resultantes das diferentes línguas e procedimentos nos vários 
Estados-Membros.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-A) Na planificação e definição das 
infraestruturas energéticas, especialmente 
em relação com as redes de transporte, 
não deve prever-se o trânsito de comboios 
que transportam hidrocarbonetos no 
interior ou na proximidade dos centros 
habitados, a fim de evitar qualquer 
eventual risco para a segurança dos 
habitantes.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) O Programa Energético Europeu para 
o Relançamento (PEER) demonstrou o 

(29) O Programa Energético Europeu para 
o Relançamento (PEER) demonstrou o 
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valor acrescentado da mobilização de 
fundos privados através de um apoio 
financeiro significativo da UE para 
permitir a execução de projetos de 
importância europeia. O Conselho Europeu 
de 4 de fevereiro de 2011 reconheceu que 
alguns projetos de infraestruturas 
energéticas poderão necessitar de algum 
financiamento público limitado para 
impulsionar o financiamento privado. 
Tendo em conta a crise económica e 
financeira e as restrições orçamentais, deve 
desenvolver-se um apoio específico, 
através de subvenções e instrumentos 
financeiros, no âmbito do próximo quadro 
financeiro plurianual, que atrairá novos 
investidores para os corredores e domínios 
prioritários das infraestruturas energéticas, 
continuando a limitar a contribuição 
orçamental da União a um valor mínimo.

valor acrescentado da mobilização de 
fundos privados através de um apoio 
financeiro significativo da UE para 
permitir a execução de projetos de 
importância europeia. O Conselho Europeu 
de 4 de fevereiro de 2011 reconheceu que 
alguns projetos de infraestruturas 
energéticas poderão necessitar de algum 
financiamento público limitado para 
impulsionar o financiamento privado. 
Tendo em conta a crise económica e 
financeira e as restrições orçamentais, deve 
desenvolver-se um apoio específico, 
através de subvenções, instrumentos 
financeiros e garantias públicas, no 
âmbito do próximo quadro financeiro 
plurianual, que atrairá novos investidores 
para os corredores e domínios prioritários 
das infraestruturas energéticas, 
continuando a limitar a contribuição 
orçamental da União a um valor mínimo.

Alteração 17

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 

(30) Os projetos de interesse comum nos 
domínios da eletricidade, do gás natural e 
do dióxido de carbono, bem como o 
desenvolvimento e implantação de 
infraestruturas de energia para 
descarbonizar os transportes, 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 
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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.

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.

Justificação

Tal como prevê o Livro Branco de Transportes, a UE tem como objetivo reduzir as emissões 
de carbono nos transportes da UE. Para poder alcançar esse objetivo é necessário contar 
com apoio financeiro para o desenvolvimento e implementação de infraestruturas de energia 
elétrica, hidrogénio e outras fontes que contribuam para a redução de emissões, tanto nas 
aglomerações urbanas como no tráfego de longa distância.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea c) – travessão 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- criação de condições, em muito mais 
vasta medida, para a utilização de 
aplicações elétricas hipocarbónicas, como 
os veículos elétricos, mediante técnicas 
avançadas e intervenções no mercado;

Alteração 19

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

Texto da Comissão Alteração

(d) No caso dos projetos de transporte de 
petróleo pertencentes às categorias 

(d) No caso dos projetos de transporte de 
petróleo pertencentes às categorias 
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definidas no ponto 3 do anexo II, o projeto 
contribua significativamente para os três 
critérios específicos seguintes:

definidas no ponto 3 do anexo II, o projeto 
contribua significativamente para os três 
critérios específicos seguintes:

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

– segurança do aprovisionamento 
reduzindo a dependência de uma única 
fonte ou rota de aprovisionamento e 
obtendo uma maior conectividade;

– utilização eficiente e sustentável dos 
recursos através da atenuação dos riscos 
ambientais;

– utilização eficiente e sustentável dos 
recursos através da atenuação dos riscos 
ambientais, nomeadamente através da 
redução da utilização de meios de 
transporte de petróleo sujeitos a maiores 
riscos, como os petroleiros;

– interoperabilidade; – interoperabilidade;

Alteração 20

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 e as autoridades nacionais 
ou as coletividades locais ou regionais 
não consigam chegar a acordo 
atempadamente, a Comissão pode designar 
um coordenador europeu por um período 
de até um ano, renovável duas vezes.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O coordenador europeu é escolhido com 
base na sua experiência nas funções 
específicas que lhe são atribuídas no(s) 
projeto(s) em causa.

3. O coordenador europeu é escolhido com 
base na sua experiência nas funções 
específicas que lhe são atribuídas no(s) 
projeto(s) em causa. Antes da sua 
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nomeação, o coordenador europeu, ou os 
candidatos a este cargo, deverão 
comparecer perante a comissão 
competente do Parlamento Europeu.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Com o objetivo de cumprir os prazos 
definidos no artigo 11.º e de reduzir a carga 
administrativa referente à realização dos 
projetos de interesse comum, os Estados-
Membros devem tomar medidas para 
racionalizar os procedimentos de avaliação 
ambiental, no prazo de nove meses a contar 
da entrada em vigor do presente 
regulamento. Essas medidas não 
prejudicam as obrigações decorrentes da 
legislação da União.

Com o objetivo de cumprir os prazos 
definidos no artigo 11.º e de reduzir a carga 
administrativa referente à realização dos 
projetos de interesse comum, os Estados-
Membros devem tomar medidas para 
racionalizar os procedimentos de avaliação 
ambiental, no prazo de doze meses a contar 
da entrada em vigor do presente 
regulamento. Essas medidas não 
prejudicam as obrigações decorrentes da 
legislação da União.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. No caso dos projetos que atravessam a 
fronteira de dois ou mais Estados-
Membros, as consultas públicas realizadas 
nos termos do n.º 4 em cada um dos 
Estados-Membros envolvidos têm lugar 
num período não superior a dois meses a 
contar da data da primeira consulta pública 
num destes Estados-Membros.

5. No caso dos projetos que atravessam a 
fronteira de dois ou mais Estados-
Membros, as consultas públicas realizadas 
nos termos do n.º 4 em cada um dos 
Estados-Membros envolvidos têm lugar 
num período não superior a quatro meses a 
contar da data da primeira consulta pública 
num destes Estados-Membros e são 
realizadas nas línguas oficiais dos 
mesmos.
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Justificação

Tal como no caso dos transportes, o caráter transfronteiriço de muitas das infraestruturas de 
energia constituem um desafio adicional no que respeita aos procedimentos de consulta 
pública.  A fim de alcançar maior aceitação dos projetos sem prejudicar a urgência das 
atuações, devem reforçar-se os prazos de consulta para os projetos transfronteiriços.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 17 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 25

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

Texto da Comissão Alteração

c-A) informação sobre a lista atualizada 
de projetos de interesse comum.

Alteração 26

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

Texto da Comissão Alteração

c-B) informação sobre o trabalho dos 
grupos regionais, incluindo ligações de 
acesso à atividade destes grupos;
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Alteração 27

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 4 – ponto -10 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-10) Rede de infraestruturas de 
abastecimento de fontes de energia para 
descarbonizar os transportes:
Desenvolvimento e implantação de redes 
de infraestruturas de abastecimento de 
energia que contribuam para a redução 
de emissões no setor dos transportes 
(hidrogénio, veículos elétricos, recambio 
de baterias) tanto nas aglomerações 
urbanas como no tráfego de longa 
distância.
Estados-Membros envolvidos: todos;

Justificação

É importante que as orientações das RTE-E dediquem uma de entre as suas áreas temáticas à 
criação e implantação de infraestruturas de abastecimento de energias que contribuam para 
reduzir as emissões de CO2 nos transportes. Um exemplo claro disso são as estações de 
recarga de hidrogénio ou o sistema de troca de baterias elétricas que recentemente obteve 
apoio dos fundos das RTE-T como projeto inovador (Greening European Transportation 
Infrastructure for Electric Vehicles)

Alteração 28

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

Texto da Comissão Alteração

e-A) a infraestrutura necessária para 
abastecer de eletricidade os veículos 
elétricos e híbridos;

Alteração 29
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Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 1 – alínea e-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-B) as instalações portuárias para o 
abastecimento dos barcos nos portos com 
eletricidade produzida em terra em vez de 
com energia elétrica produzida a bordo 
utilizando os motores da embarcação;

Alteração 30

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

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Cada Grupo publica na Internet as 
ordens do dia e as atas das suas reuniões.

Alteração 31

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

Texto da Comissão Alteração

(f-A) criação de condições, em muito mais 
vasta medida, para a utilização de 
aplicações elétricas hipocarbónicas, como 
os veículos elétricos, mediante 
intervenções técnicas e no mercado 
avançadas.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Anexo IV – ponto 5 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A utilização eficiente e sustentável dos (c) A utilização eficiente e sustentável dos 
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recursos deve ser avaliada analisando em 
que medida o projeto utiliza infraestruturas 
já existentes e contribui para minimizar a 
sobrecarga e os riscos ambientais, bem 
como os relacionados com as alterações 
climáticas.

recursos deve ser avaliada analisando em 
que medida o projeto utiliza infraestruturas 
já existentes e contribui para minimizar a 
sobrecarga e os riscos ambientais, bem 
como os relacionados com as alterações 
climáticas, por exemplo substituindo os 
meios de transporte sujeitos a maiores 
riscos, como os petroleiros, por meios de 
transporte menos arriscados.

Alteração 33

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

Texto da Comissão Alteração

(d-A) as possibilidades de reclamação e 
vias de recurso junto das autoridades 
competentes.

Justificação

É importante, em prol de uma maior legitimidade e aceitação dos projetos, especificar quais 
as possíveis vias de recurso e as autoridades pertinentes.
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