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Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González

Alteração 24
Considerando 2 bis (novo)

(2 bis) A presente decisão destina-se a 
permitir a convergência com o objectivo 
convencionado no Conselho Europeu de 
Barcelona de alcançar um nível mínimo de 
interligação eléctrica entre Estados-
Membros equivalente a 10% da capacidade 
de produção instalada em cada Estado-
Membro e, deste modo, aumentar a 
fiabilidade e segurança das redes, garantir 
a segurança do abastecimento e o 
funcionamento do mercado interno. 

Or. es

Justificação

Os principais projectos prioritários e de interesse europeu no âmbito da electricidade que 
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figuram nos Anexos I e IV constituem interligações entre Estados-Membros ou com países 
terceiros. Esta circunstância constitui o reflexo de um acordo político obtido no Conselho 
Europeu de Barcelona, em Março de 2002.  

Alteração apresentada por Roberto Musacchio

Alteração 25
Considerando 4

(4) A construção e a manutenção das 
infra-estruturas no sector da energia deverão 
assegurar o funcionamento eficaz do 
mercado interno da energia, tendo todavia 
em conta os critérios estratégicos e, quando 
apropriado, os critérios de serviço universal.

(4) A construção e a manutenção das 
infra-estruturas no sector da energia deverão 
assegurar o funcionamento eficaz do 
mercado interno da energia, em observância 
dos procedimentos de consulta das 
populações visadas, tendo todavia em conta 
os critérios estratégicos e, quando 
apropriado, os critérios de serviço universal.

Or. it

Justificação

Na construção de novas infra-estruturas e no quadro das modalidades da sua manutenção ou 
reforço haverá que ter em conta o impacto ambiental e no território, sobretudo respeitando 
os procedimentos de informação e de consulta prévia das populações, nos termos da 
legislação comunitária vigente. 

Alteração apresentada por Roberto Musacchio

Alteração 26
Considerando 10

(10) Deve ser criado um contexto mais 
favorável para o desenvolvimento das redes 
transeuropeias de energia, principalmente
proporcionando um estímulo para a 
cooperação técnica entre as entidades 
responsáveis pelas redes e facilitando a 
implementação dos procedimentos de 
autorização aplicados aos projectos de redes 
nos Estados-Membros, a fim de reduzir os 
atrasos e mobilizar, de forma adequada, os 
fundos, instrumentos e programas 
financeiros comunitários disponíveis para 

(10) Deve ser criado um contexto mais 
favorável para o desenvolvimento das redes 
transeuropeias de energia, sobretudo através 
do incremento de fontes de energia 
alternativas e descentralizadas, e 
encorajando a cooperação técnica entre as 
entidades responsáveis pelas redes,
facilitando a implementação dos 
procedimentos de autorização aplicados aos 
projectos de redes nos Estados-Membros, a 
fim de reduzir os atrasos e mobilizar, de 
forma adequada, os fundos, instrumentos e 
programas financeiros comunitários 
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projectos de redes. disponíveis para projectos de redes,
inclusive para os que se destinam à 
produção de energia a partir de fontes 
locais descentralizadas e de fontes 
renováveis.

Or. it

Justificação

Privilegiar, no quadro dos investimentos, a opção pelo desenvolvimento de redes mais 
descentralizadas e a partir de fontes de produção já existentes no território permite optimizar 
a própria cooperação técnica entre numerosos gestores e garantir um menor impacto 
ambiental, com a redução concomitante dos custos de interconexão, demasiado onerosos.

Alteração apresentada por Roberto Musacchio

Alteração 27
Artigo 3, alínea b)

b)  Facilitar o desenvolvimento e reduzir o 
isolamento das regiões menos favorecidas e 
insulares da Comunidade, contribuindo deste 
modo para o reforço da coesão económica e 
social;

b)  Facilitar o desenvolvimento e reduzir o 
isolamento das regiões menos favorecidas e 
insulares da Comunidade, propiciando 
sobretudo o desenvolvimento de recursos e 
redes locais, como a cogeneração e 
energias renováveis, e contribuindo deste 
modo para o reforço da coesão económica e 
social no território e com as restantes 
regiões;

Or. it

Justificação

Sobretudo nas regiões descentralizadas, há que privilegiar modalidades de produção de 
energia mais compatíveis com o ambiente e o desenvolvimento sustentável do território, em 
termos inclusivamente de coesão social e de emprego nas áreas visadas.
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Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González

Alteração 28
Artigo 3, alínea d)

d) Contribuir para o desenvolvimento 
sustentável e para uma maior protecção do 
ambiente, especialmente através da redução 
dos riscos ambientais associados ao 
transporte e transmissão de energia.

Não se aplica à versão portuguesa

Or. es

Alteração apresentada por Norbert Glante

Alteração 29
Artigo 4, nº 1, alínea a)

a) Adaptação e desenvolvimento das redes 
de energia para apoio ao funcionamento do 
mercado interno de energia e, 
designadamente, para a resolução dos 
problemas de estrangulamentos, 
particularmente a nível transfronteiras, 
congestionamentos e ligações em falta, 
tendo em conta as necessidades resultantes 
do funcionamento do mercado interno da 
electricidade e do gás natural e do 
alargamento da União Europeia;

a) Adaptação e desenvolvimento das redes 
de energia para apoio ao funcionamento do 
mercado interno de energia e, 
designadamente, para a resolução dos 
problemas de estrangulamentos, 
particularmente a nível transfronteiras, 
congestionamentos e ligações em falta, 
assim como o aumento da quota-parte das 
fontes de energia renováveis, tendo em 
conta as necessidades resultantes do 
funcionamento do mercado interno da 
electricidade e do gás natural e do 
alargamento da União Europeia;

Or. de

Justificação

O aumento da quota-parte de energias renováveis constitui um elemento fundamental de uma 
política europeia sustentável em matéria de energia. Este objectivo terá, por conseguinte, de 
ser considerado também como uma prioridade no quadro das acções da Comunidade no 
sector das redes transeuropeias de energia.  

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González

Alteração 30
Artigo 10, nº 1
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1. A Comissão pode designar um 
coordenador europeu, após consulta aos
Estados Membros interessados.

1. A fim de facilitar a aplicação coordenada 
de determinados projectos, em particular de 
projectos transfronteiras ou de troços de 
projectos transfronteiras, de entre os 
projectos declarados de interesse europeu 
referidos no artigo 8º, a Comissão, com o 
acordo dos Estados Membros interessados e 
após ter consultado o Parlamento Europeu, 
poderá nomear uma pessoa que será 
denominada "coordenador europeu".

O coordenador age em nome e por conta da 
Comissão. A missão do coordenador
abrange um projecto prioritário único ou 
um troço de um projecto prioritário. Se 
necessário, a missão do coordenador 
europeu poderá ser alargada a outros 
projectos prioritários conexos.

O coordenador europeu age em nome e por 
conta da Comissão. A sua missão incidirá 
normalmente num único projecto, em 
particular no caso de um projecto 
transfronteiras. Poderá, contudo, se for o 
caso, ser alargada à integralidade do eixo 
principal. O coordenador europeu definirá, 
em conjunto com os Estados-Membros 
interessados, o plano de trabalho referente 
às suas actividades.

Or. es

Justificação

Na presente alteração contempla-se o compromisso que o Parlamento Europeu alcançou por 
via da tramitação da Decisão 884/2004/CE sobre as orientações comunitárias para o 
desenvolvimento da rede transeuropeia de transportes. 
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