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BREVE JUSTIFICAÇÃO

RTE-Energia: lista de compras ou sistema energético viável? 

A) Interesse comum ou lista de compras de Natal? 

Os anexos I e III da proposta da Comissão não são selectivos, englobando, antes, todas as 
possibilidades relativamente às necessidades futuras, em vez de procurarem racionalizar 
seriamente os investimentos por via de uma visão estratégica. 

A razão desta "lista de compras de Natal" (230 projectos) é o próprio método que foi utilizado 
para a sua selecção. Na sequência de pressões da parte das suas empresas nacionais do sector 
da energia, os governos da UE promoveram os seus próprios projectos. Além disso, a 
Comissão, em vez de estabelecer critérios de selecção efectivos, limitou-se a fazer 
ajustamentos menores às propostas dos Estados-Membros. 

Esta situação não pode continuar; pelo contrário, devem ser fornecidos pormenores 
suplementares sobre todos os projectos propostos, nomeadamente, informações sobre os 
custos, justificação, impacto a longo prazo no mercado e impacto ambiental. É ainda 
fundamental contrariar a lógica que sustenta a construção de redes. 

B) Ter mais linhas equivale a ter mercados da energia mais competitivos na UE? 

A Comissão declarou que cada Estado-Membro deve ter uma capacidade de 
importação/exportação de 10% da sua capacidade instalada total a fim de facilitar uma maior 
concorrência e de acelerar a liberalização dos mercados. Contudo, não está empiricamente 
provado que este objectivo de 10% contribui para uma melhoria significativa da concorrência. 
Por exemplo, o Reino Unido dispõe apenas de uma capacidade de exportação de 3% mas 
possui, no entanto, um dos sistemas energéticos mais competitivos, enquanto a Itália, por 
exemplo, que tem uma capacidade de importação de 25 %, pratica preços de electricidade 
elevados em virtude do deficiente funcionamento do mercado.

Os dados empíricos revelam que um mercado da electricidade competitivo e eficiente é o 
fruto de uma regulação clara e bem definida do mercado (desagregação, controlo estrito dos 
abusos de mercado, incentivo da abertura à concorrência), mais do que da exigência de um 
nível arbitrário de capacidade de importação. 

A criação de interconexões artificiais (patrocinadas pela UE) não vai aumentar a concorrência 
mas antes favorecer o desenvolvimento de estruturas oligopolistas no sector da energia. As 
oito maiores companhias de distribuição de energia detêm já actualmente 75% do mercado da 
produção de electricidade; além disso, controlam igualmente as correspondentes 
interconexões e, sobretudo, o mercado comercial. 

C) Mais linhas = mais segurança? 

Uma grande parte do orçamento das redes transeuropeias de energia (RTE-Energia) é afectada 
à construção de linhas eléctricas suplementares entre a Itália e os países vizinhos. Esta opção 
ignora as causas e os ensinamentos do maior corte de electricidade da história europeia 
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recente.

O caso italiano é um exemplo claro de que enormes capacidades de interconexão não 
constituem uma garantia da segurança do abastecimento. Como o explicou claramente 
Dominique Maillard, Director-Geral da Energia e das Matérias-Primas (França), "pode-se 
afirmar (…) que o corte de electricidade italiano se ficou a dever ao elevado número de 
interconexões transfronteiriças" (Énergie Plus, 15.01.2004). 

A experiência demonstra que um abastecimento energético seguro não requer o transporte de 
electricidade de longas distâncias, mas antes o contrário, tendo em conta que a criação de 
meios de produção locais aumenta consideravelmente a segurança do abastecimento, reduz o 
impacto ambiental, gera mais empregos e limita consideravelmente os investimentos 
necessários para a criação de novas redes. A utilização da geração de electricidade distribuída, 
em especial com fontes de energia renovável, como salientou a Agência Internacional da 
Energia, traduzir-se-á por uma redução das emissões de CO2 neste sector. 

Uma das razões principais para a grande dependência da Itália da importação de electricidade 
é que, no actual mercado desequilibrado da electricidade na Europa, os estímulos para investir 
nos novos meios de produção de energia na Itália são escassos, dado que: 
- A atribuição das capacidades de importação é controlada por um sistema não baseado 

no mercado, o que é contrário à legislação da UE (certas companhias italianas utilizam 
a rede gratuitamente para importar de França grandes quantidades de electricidade). 

- Como reconheceu o Tribunal de Contas (01.02.2005), a EDF exporta electricidade 
abaixo dos custos de produção. 

- As companhias dominantes fazem obstrução à entrada de novas empresas no mercado. 

Um dos intuitos ocultos das redes transeuropeias de energia (RTE-Energia) é perpetuar as 
práticas de dumping da EDF. Neste contexto, colocamos em causa as prioridades concedidas 
às interconexões entre a França e os países vizinhos. 

D) Prioridades reais para as RTE-Energia

Deve ser avaliado cada um dos projectos de interesse comum propostos para verificar se o 
projecto é necessário, se beneficia do apoio das populações locais, se não provoca distorções 
do mercado, se permite o desenvolvimento da geração distribuída e se não provoca uma 
redução da segurança do abastecimento. Os projectos de interesse europeu que não preencham 
todos os critérios devem ser rejeitados. 
Além disso, a fim de evitar uma distorção do mercado e de garantir que o financiamento é 
atribuído exclusivamente a projectos viáveis no plano económico e ecológico, o relator sugere 
que todos os anexos sejam suprimidos até que esses critérios sejam claramente concretizados 
e aplicados pelas instituições europeias. 

D.1 Prioridade para o gás RTE-Energia

A existência de um mercado do gás fluido e competitivo na Europa é uma condição prévia 
para: 
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Ø um mercado de electricidade eficiente, tendo em conta que a maior parte das novas 
empresas que acederão ao mercado europeu da electricidade são centrais eléctricas a gás 
altamente eficientes; 

Ø um sistema mais descentralizado, que inclui a cogeneração e que será, por conseguinte, 
mais respeitador do ambiente, bem como uma rede eléctrica mais estável. 

A combinação de centrais eléctricas mais pequenas e mais flexíveis com uma melhor 
harmonização dos mercados da electricidade na Europa (esta última iniciativa reduzirá os 
fluxos artificiais a curto prazo resultantes das imperfeições do mercado actual) aliviará a rede 
eléctrica europeia que actualmente se encontra congestionada. 

Um mercado de gás eficiente necessita de um regulamento sobre o acesso ao armazenamento 
do gás. A Europa precisa igualmente de optimizar regularmente a sua utilização dos recursos 
de gás graças a instrumentos a longo prazo, como o compromisso de redução do consumo, 
devidamente quantificado, por parte dos distribuidores. Só estas medidas permitirão o 
cumprimento pela UE dos compromissos que assumiu no quadro do programa europeu sobre 
as alterações climáticas. 

D.2 Prioridade para a electricidade RTE-Energia

A única prioridade deve ser a integração das energias renováveis na rede. No quadro das redes 
transeuropeias de energia, devem ser definitiva e rapidamente promovidos parques eólicos em 
grande escala no mar do Norte e em outras partes do projecto Europa.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes alterações no seu relatório:

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 8

(8) Dado ser provável que as especificações 
sejam sujeitas a alterações, estas são 
apresentadas a título indicativo. A Comissão 
deve, por conseguinte, continuar a dispor de 
competências para a sua actualização. 
Atendendo a que os projectos podem ter 
implicações políticas e económicas 
consideráveis, afigura-se importante 

(8) Dado ser provável que as especificações 
sejam sujeitas a alterações, estas são 
apresentadas a título indicativo. A Comissão 
deve, por conseguinte, continuar a dispor de 
competências para a sua actualização. 
Atendendo a que os projectos podem ter 
implicações políticas, ambientais e 
económicas consideráveis, afigura-se 

  
1 JO C ... de 12.10.2004, p. ....
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encontrar um equilíbrio adequado entre 
supervisão política e flexibilidade no 
contexto da determinação dos projectos que 
merecem o potencial apoio da Comunidade.

importante encontrar um equilíbrio 
adequado entre supervisão política e 
flexibilidade no contexto da determinação 
dos projectos que merecem o potencial apoio 
da Comunidade.

Justificação

A construção de linhas de alta tensão, de gasodutos de alta pressão ou de terminais de 
armazenamento pode ter repercussões consideráveis quer no plano político e económico quer 
a nível do ambiente.

Alteração 2
Considerando 9

(9) Em relação a alguns projectos 
prioritários, ou a secções ou grupos de 
projectos prioritários, deveria ser possível 
melhorar a sua preparação e 
implementação através da criação de uma 
equipa de coordenação, na qual a 
Comunidade tomaria parte, que 
funcionaria durante a realização dos 
projectos prioritários em causa. A 
Comissão deveria, por conseguinte, ter 
competência para designar um 
coordenador europeu desse ou desses 
projectos, a fim de promover a cooperação 
com os utilizadores e operadores e de 
garantir o acompanhamento necessário 
para manter a Comunidade informada dos 
progressos.

Suprimido

Justificação

Já se verificou no passado uma cooperação transfronteiriça sem qualquer necessidade de 
intervenção da Comissão.

Alteração 3
Considerando 11

(11) Os projectos de interesse comum, as (11) Os projectos de interesse comum, as 
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respectivas especificações e os projectos 
prioritários devem ser identificados sem 
prejuízo dos resultados da avaliação do 
impacto ambiental dos projectos e dos 
planos ou programas.

respectivas especificações e os projectos 
prioritários devem ser identificados sem 
prejuízo dos resultados do indispensável 
processo de consulta do público e da 
avaliação do impacto ambiental dos 
projectos e dos planos ou programas.

Justificação

Estes projectos de grande amplitude, como a construção de redes de alta tensão, devem 
sempre ser aprovados pelos cidadãos à escala local e regional. Não há qualquer razão para 
rejeitar o processo de consulta do público.

Alteração 4
Artigo 2, nº 1, alínea a)

a) todas as linhas de alta tensão, excepto as 
das redes de distribuição, bem como 
ligações submarinas, desde que essa infra-
estrutura seja utilizada para 
transporte/ligação inter-regional ou 
internacional;

a) todas as linhas de alta tensão, excepto as 
das redes de distribuição, bem como 
ligações submarinas, desde que essa infra-
estrutura permita um maior contributo das 
energias renováveis;

Justificação

Não é o carácter transnacional de uma nova linha eléctrica que justifica o seu interesse 
europeu, mas a sua capacidade de aumentar o contributo das energias renováveis ou de 
melhorar a segurança de funcionamento da rede no contexto do forte contributo destas 
energias desejado pela UE.

Alteração 5
Artigo 2, ponto 2), frase introdutória

2) nas redes de gás natural (que transportem 
gás natural ou gases de olefinas), a:

2) nas redes de gás natural (que transportem 
gás natural, biogás ou gases de olefinas), a:

Justificação

O apoio da União a uma infra-estrutura não se justificaria se os operadores pudessem, de 
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forma discricionária, combater a utilização de recursos de origem comunitária em benefício 
de gás importado pela União. Poderia ser o caso para o transporte do biogás.

Alteração 6
Artigo 3, alínea a)

a) Incentivar o bom funcionamento do 
mercado interno em geral e do mercado 
interno da energia em especial, sem deixar 
de incentivar a produção, transporte, 
distribuição e utilização racionais e 
proporcionais dos recursos energéticos, bem 
como o desenvolvimento e ligação dos 
recursos de energias renováveis, tendo em 
vista reduzir o custo da energia para os 
consumidores e contribuir para a 
diversificação das fontes de energia;

a) Incentivar o bom funcionamento do 
mercado interno em geral e do mercado 
interno da energia em especial, sem deixar 
de incentivar a produção, transporte, 
distribuição e utilização racionais e 
proporcionais dos recursos energéticos, bem 
como o desenvolvimento e ligação dos 
recursos de energias renováveis, tendo em 
vista contribuir para a diversificação das 
fontes de energia;

Justificação

A realização do grande mercado da energia tem por objectivo uma redução dos custos para a 
sociedade. Em contrapartida, o custo da energia para o consumidor final (e, por conseguinte, 
o seu preço) não tem necessariamente de baixar caso a UE pretenda também realizar os seus 
objectivos em matéria de defesa do ambiente, de  inovação e de um sistema energético 
sustentável.

Alteração 7
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;

Suprimido

Justificação

A criação de conexões suplementares para regiões menos favorecidas limita ou suprime a 
rentabilidade de recursos locais como a energia renovável ou a cogeneração. A subvenção 
das infra-estruturas eléctricas no contexto de regiões rurais ou pouco densas contraria estes 
objectivos ao suprimir radicalmente a rentabilidade de energias renováveis locais criadoras 
de emprego e de desenvolvimento económico. 
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O apoio político ou financeiro à realização de infra-estruturas em regiões periféricos não 
deveria, por conseguinte, ser um dado adquirido, mas, pelo contrário, ser objecto de uma 
discussão racional com base em critérios objectivos.

Alteração 8
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.

d) Reforçar o desenvolvimento sustentável e 
promover uma maior protecção do ambiente, 
especialmente em matéria de cogeneração, 
de eficácia energética, de serviços 
energéticos e de energias renováveis, 
através da redução dos riscos sociais e 
ambientais associados ao transporte e 
transmissão de energia.

Justificação

A Comissão parece justificar o princípio da construção de novas infra-estruturas com o 
argumento da protecção do ambiente e do desenvolvimento sustentável. No entanto, estas 
infra-estruturas pesadas não só têm os seus próprios inconvenientes, como, e sobretudo, 
distorcem em princípio a concorrência entre,  por um lado, energias locais e descentralizadas 
e, por outro lado, fontes centralizadas remotas  em benefício destas últimas. Um dos 
benefícios das energias descentralizadas (renováveis ou cogeneração) é precisamente evitar 
a construção de infra-estruturas de transporte ou de distribuição, aumentando 
simultaneamente a estabilidade e a segurança dos sistemas energéticos.

Alteração 9
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 ao reforço do 
contributo das energias renováveis;



PE 347.299v01-00v01-00 10/42 PA\544345PT.doc

PT

Justificação

A segurança de abastecimento e o grande mercado da energia não constituem objectivos 
idênticos. No caso das infra-estruturas, a justificação baseada no argumento do 
desenvolvimento do mercado da energia, que remete a priori para infra-estruturas rentáveis, 
não deveria ser posta no mesmo plano que o objectivo de segurança do abastecimento, cujas 
políticas de desenvolvimento das energias renováveis são a tradução mais significativa nas 
políticas da UE.

Alteração 10
Artigo 4, ponto 3, alínea a)

a) Desenvolvimento de redes de gás natural, 
a fim de satisfazer as necessidades de 
consumo de gás natural da Comunidade e 
de controlar os seus sistemas de 
aprovisionamento de gás natural;

a) Desenvolvimento de redes de gás, a fim 
de satisfazer as necessidades de consumo de 
gás da Comunidade e de controlar os seus 
sistemas de aprovisionamento de gás;

Justificação

Supressão da palavra "natural" por coerência com o nº 2 do artigo 2º.

Alteração 11
Artigo 4, ponto 3, alínea c)

(c) Desenvolvimento e integração das redes 
de gases de olefinas, a fim de satisfazer as 
necessidades de consumo das indústrias 
comunitárias relativamente a estes gases.

Suprimido

Justificação

Trata-se de um caso particular que não deve ser objecto de um artigo específico.

Alteração 12
Artigo 5, alínea a)

a) Identificação de projectos de interesse a) Identificação de projectos de interesse 
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comum, incluindo os prioritários; comum de acordo com os critérios 
estabelecidos no artigo 6º;

Justificação

O carácter prioritário de um projecto resulta da aplicação de critérios de escolha que são 
objecto de uma discussão e de uma decisão das instituições europeias, em particular do 
Parlamento Europeu. É a aplicação destes critérios que justifica o apoio da UE, e não a 
mera inscrição de um nome numa lista por parte da Comissão ou dos próprios Estados.

Alteração 13
Artigo 6, nº 1, parágrafo 2

A avaliação da viabilidade económica será 
baseada numa análise custos/benefícios, que 
terá em consideração todos os custos e 
benefícios, inclusivamente a médio e/ou 
longo prazo, ligados aos aspectos 
ambientais, de segurança do 
aprovisionamento e de contribuição para a 
coesão económica e social. Os projectos de 
interesse comum que digam respeito ao 
território de um Estado-Membro exigem a 
aprovação desse mesmo Estado-Membro.

A avaliação da viabilidade económica será 
baseada numa análise custos/benefícios, que 
terá em consideração todos os custos e 
benefícios, inclusivamente a médio e/ou 
longo prazo, ligados a todas as 
externalidades ambientais e a outros 
aspectos ambientais, de segurança do 
aprovisionamento e de contribuição para a 
coesão económica e social. Os projectos de 
interesse comum que digam respeito ao 
território de um Estado-Membro exigem a 
aprovação desse mesmo Estado-Membro.

Justificação

A integração de todos os custos externos para o ambiente deve fazer parte integrante desta 
avaliação de viabilidade económica.

Alteração 14
Artigo 7, nº 3, alínea a)

a) Terão um impacto significativo no 
funcionamento competitivo do mercado 
interno e/ou

Suprimido
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Justificação

O conceito de "impacto significativo" está subordinado à sua definição, que é variável 
consoante os interessados. A Comissão introduz uma noção vaga de um ponto vista jurídico 
que não pode, por conseguinte, ser considerada válida.

Alteração 15
Artigo 7, nº 3, alínea b) e alínea b bis) (nova)

b) Reforçarão a segurança do 
aprovisionamento da Comunidade.

b) Reforçarão a segurança do 
aprovisionamento da Comunidade e

b bis) Resultarão numa maior utilização 
das energias renováveis, dos serviços de 
eficácia energética ou da cogeneração.

Justificação

Por outro lado, os projectos prioritários "compatíveis com o desenvolvimento sustentável" 
devem responder às outras políticas energéticas da UE (energias renováveis, cogeneração 
e/ou serviços energéticos).

Alteração 16
Artigo 8

Artigo 8º
Projectos de interesse europeu
1. Serão declarados de interesse europeu, 
os projectos, seleccionados de entre os 
projectos nos eixos prioritários referidos no 
artigo 7º que sejam projectos 
transfronteiras ou que tenham um impacto 
significativo na capacidade de transporte 
transfronteiras.
Estes projectos são definidos no anexo IV.
2. Os Estados-Membros, quando da 
apresentação dos seus projectos no âmbito 
do Fundo de Coesão, de acordo com o 
estabelecido no artigo 10º do Regulamento 
(CE) n° 1164/94 do Conselho , atribuirão 
uma prioridade adequada aos projectos 

Suprimido
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declarados de interesse europeu.
3. Os Estados-Membros, quando da 
apresentação dos seus projectos no âmbito 
do orçamento consagrado às redes 
transeuropeias, em conformidade com o 
artigo 10º do Regulamento (CE) n° 2236/95 
do Conselho , atribuirão uma prioridade 
adequada aos projectos declarados de 
interesse europeu.
4. Os Estados-Membros, quando da 
apresentação dos seus projectos no âmbito 
dos Fundos Estruturais, de acordo com o 
estabelecido no Regulamento (CE) n° 
1260/1999 do Conselho , atribuirão uma 
prioridade adequada aos projectos 
declarados de interesse europeu.
5. A Comissão garantirá que os países 
beneficiários do instrumento estrutural de 
pré adesão, quando da apresentação dos 
seus projectos ao abrigo dos artigos 2º e 7º 
do Regulamento (CE) n° 1267/1999 do 
Conselho , atribuam uma prioridade 
adequada aos projectos declarados de 
interesse europeu.
6. Caso se verifique que o início dos 
trabalhos de um projectos declarados de 
interesse europeu tem, ou poderá terá, um 
atraso significativo, a Comissão solicitará 
aos Estados Membros em causa que 
justifiquem esse atraso num prazo de três 
meses.
Após recepção e análise da resposta dos 
Estados-Membros em causa, a Comissão 
pode, no devido respeito do princípio da 
proporcionalidade, decidir retirar a 
designação de projecto declarado de 
interesse europeu.
7. Cinco anos após a conclusão de um 
projecto declarado de interesse europeu ou 
de um dos seus troços, os Estados-Membros 
em causa efectuarão uma avaliação dos 
seus impactos socioeconómicos e 
ambientais, incluindo os seus impactos nas 
trocas entre Estados-Membros, na coesão 
territorial e no desenvolvimento 
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sustentável. 
Os Estados-Membros informarão a 
Comissão dos resultados dessa avaliação.
8. Quando um projecto é declarado de 
interesse europeu, os Estados-Membros em 
causa realizarão, relativamente a cada 
troço do projecto em questão e conforme 
adequado, procedimentos coordenados de 
avaliação do projecto e de consulta pública 
antes da autorização do projecto.
9. Quando um projecto declarado de 
interesse europeu comporta um troço 
transfronteiriço indivisível do ponto de 
vista técnico e financeiro, os dois Estados-
Membros em causa realizarão um inquérito 
transnacional para fins de avaliação desse 
troço transfronteiriço e de consulta pública 
antes da autorização do projecto.
10. Os procedimentos coordenados ou de 
inquérito transnacional referidos nos nºs 8 
e 9 em nada prejudicam as obrigações 
decorrentes da legislação comunitária em 
matéria de protecção do ambiente, 
nomeadamente no que diz respeito à 
avaliação do impacto ambiental. 
Os Estados-Membros em causa informam a 
Comissão do início desses procedimentos 
coordenados ou de inquérito transnacional, 
bem como dos respectivos resultados.

Justificação

Evitar o necessário processo de consulta e de obtenção da autorização dos órgãos locais e do 
governo nacional é inaceitável, uma vez que atenta contra os compromissos assumidos pela 
UE e pelos seus Estados-Membros em textos por eles ratificados, como o protocolo de 
Aarhus. Além disso, a escolha de uma hipotética lista de infra-estruturas pela Comissão, sem 
co-decisão nem consulta das regiões, é ainda mais inaceitável enquanto não for determinado 
um conjunto de critérios objectivos.

Alteração 17
Artigo 9
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Artigo 9º
Execução de projectos de interesse europeu
1. Os projectos de interesse europeu serão 
executados com rapidez.
O mais tardar 6 meses após a entrada em 
vigor da presente decisão, os Estados-
Membros apresentarão à Comissão um 
calendário para a conclusão desses 
projectos, incluindo pormenores relativos 
a:
a) previsão da passagem do projecto pelas 
várias fases do processo de aprovação da 
planificação,
b) calendário para a fase de viabilidade e 
de concepção,
c) construção do projecto,
d) entrada em serviço do projecto.
2. Os Estados-Membros apresentarão 
relatórios anuais à Comissão sobre os 
progressos verificados relativamente aos 
projectos referidos no nº1.
Quando os progressos são mais lentos do 
que o previsto no calendário apresentado à 
Comissão, os Estados-Membros devem 
apresentar um plano revisto à Comissão. 
3. Os Estados-Membros tomarão as 
medidas adequadas para garantir que o 
procedimento de autorização dos projectos 
de interesse comum seja eficiente e não 
apresente atrasos desnecessários.

Suprimido

Justificação

Embora o texto proclame a observância da necessária concertação com os organismos locais 
na tomada de decisão, o nº 3 do artigo 9º,  em especial, revela que o objectivo deste texto é 
enfraquecer o processo democrático. O artigo 9º justifica a imposição de infra-estruturas 
pelos Estados-Membros contra a vontade das populações ou dos organismos locais e dá uma 
desculpa "europeia" para se contornar o processo democrático. 

Alteração 18
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Artigo 10

Artigo 10º
Coordenador europeu
1. A Comissão pode designar um 
coordenador europeu, após consulta aos 
Estados Membros interessados. 
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.
2. O coordenador europeu é escolhido em 
função da sua experiência das instituições 
europeias e dos seus conhecimentos das 
questões ligadas à avaliação técnica, 
financeira, socioeconómica e ambiental de 
grandes projectos.
3. A decisão de designação do coordenador 
europeu indicará as modalidades do 
exercício das suas funções. 
4. O coordenador europeu deve:
a) promover métodos conjuntos de 
avaliação dos projectos, aconselhar os 
promotores de projectos sobre o pacote 
financeiro relativo aos projectos e, se 
adequado, dar o seu parecer sobre questões 
ligadas ao funcionamento das redes;
b) apresentar anualmente à Comissão um 
relatório sobre os progressos verificados na 
realização do ou dos projectos que 
constituem a sua missão, sobre novos 
desenvolvimentos regulamentares ou 
outros susceptíveis de influenciar as 
características do ou dos projectos, bem 
como sobre eventuais dificuldades e 
obstáculos susceptíveis de provocar um 
atraso significativo;
c) contribuir para o diálogo com os 
operadores, utilizadores, autoridades 
regionais e locais e representantes da 
sociedade civil, com vista a obter um 

Suprimido
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melhor conhecimento da procura de 
serviços de transmissão e das respectivas 
condicionantes, bem como dos parâmetros 
de serviço necessários para a optimização 
do uso das infra-estruturas em causa. 
5. Os Estados-Membros em causa 
cooperarão com o coordenador europeu e 
fornecer-lhe-ão as informações necessárias 
para a execução das funções referidas no 
nº 4. 
6. A Comissão pode solicitar o parecer do 
coordenador europeu quando da instrução 
de pedidos de financiamento comunitário 
relativos aos projectos ou ao grupo de 
projectos para os quais foi designado.

Justificação

Tal como proposto pelo texto, o coordenador europeu é designado com o objectivo de 
acelerar a construção de infra-estruturas e de justificar a não aplicação do processo 
democrático. O seu mandato visa facilitar a construção das infra-estruturas, constituindo um 
obstáculo ao processo de avaliação dos custos e benefícios das mesmas e à ponderação dos 
resultados das consultas. Deste modo, atenta-se contra uma das principais motivações do 
processo democrático.

Alteração 19
Artigo 15, parágrafo 2

Nesse relatório será igualmente dada atenção 
à implementação e progressos da execução 
de projectos prioritários, bem como às 
respectivas modalidades de financiamento, 
em especial no que diz respeito à 
contribuição do financiamento comunitário, 
que se relacionem com as ligações 
transfronteiriças, conforme referido nos 
pontos 1, 2 e 7 do anexo II. 

Nesse relatório será igualmente dada atenção 
à implementação e progressos da execução 
de projectos prioritários e ao seu impacto na 
utilização de energias renováveis, bem 
como às respectivas modalidades de 
financiamento, em especial no que diz 
respeito à contribuição do financiamento 
comunitário, que se relacionem com as 
ligações transfronteiriças, conforme referido 
nos pontos 1, 2 e 7 do anexo II.

Justificação

O relatório da Comissão deve também avaliar os efeitos directos e indirectos sobre o 
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desenvolvimento das energias renováveis.

Alteração 20
Anexo I

REDES TRANSEUROPEIAS DE 
ENERGIA

Projectos prioritários conforme definidos no 
artigo 7º

REDES DE ELECTRICIDADE
EL.1. França – Bélgica – Países Baixos –
Alemanha:
reforço das redes eléctricas a fim de 
resolver o congestionamento do fluxo de 
electricidade através do Benelux.
EL.2. Fronteiras da Itália com a França, 
Áustria, Eslovénia e Suíça:
aumento das capacidades de interligação 
eléctrica.
EL.3. França – Espanha – Portugal:
aumento das capacidades de interligação 
eléctrica entre estes países e para a 
Península Ibérica e desenvolvimento da 
rede em regiões insulares.
EL.4. Grécia – Estados dos Balcãs –
Sistema UCTE:
desenvolvimento da infraestrutura eléctrica 
para a ligação da Grécia ao sistema UCTE 
e a fim de viabilizar o mercado da 
electricidade do Sudeste da Europa.
EL.5. Reino Unido – Europa Continental 
e Norte da Europa:
criação/aumento das capacidades de 
interligação eléctrica e possível integração 
da energia eólica ao largo.
EL.6. Irlanda – Reino Unido:
aumento das capacidades de interligação 
eléctrica e possível integração da energia 
eólica ao largo.
EL.7. Dinamarca – Alemanha – Anel do 
Báltico (incluindo a Noruega – Suécia –
Finlândia – Dinamarca – Alemanha –
Polónia – Estados Bálticos – Rússia):
aumento das capacidades de interligação 
eléctrica e possível integração da energia 

REDES TRANSEUROPEIAS DE 
ENERGIA

Projectos prioritários conforme definidos no 
artigo 7º
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eólica ao largo.
EL.8. Alemanha – Polónia – República 
Checa – Eslováquia – Áustria – Hungria –
Eslovénia:
aumento das capacidades de interligação 
eléctrica.
EL.9. Estados-Membros do Mediterrâneo 
– Anel do Mediterrâneo:
aumento das capacidades de interligação 
eléctrica entre os Estados-Membros do 
Mediterrâneo e Marrocos – Argélia –
Tunísia – Líbia – Egipto – Países do 
Próximo Oriente – Turquia.

REDES DE GÁS

NG.1. Reino Unido – Norte da Europa 
continental, incluindo os Países Baixos, 
Dinamarca e Alemanha – Polónia –
Lituânia – Letónia – Estónia – Finlândia –
Rússia:
Gasoduto North Transgas e gasoduto 
Yamal – Europa, gasodutos para o 
transporte de gás natural de ligação de 
algumas das principais fontes de gás na 
Europa, que melhoram a 
interoperabilidade das redes e aumentam a 
segurança do aprovisionamento.
NG.2. Argélia – Espanha – Itália – França 
– Norte da Europa continental:
construção de novos gasodutos para o 
transporte de gás natural da Argélia em 
direcção a Espanha, França e Itália e 
aumento das capacidades das redes em e 
entre a Espanha, França e Itália.
NG.3. Países do Mar Cáspio – Médio 
Oriente – União Europeia:
novas redes de gasodutos para a União 
Europeia a partir de novas fontes, 
incluindo os gasodutos Turquia – Grécia, 
Grécia – Itália e Turquia – Áustria.
NG.4. Terminais GNL na Bélgica, França, 
Espanha, Portugal, Itália e Polónia:
diversificação das fontes de 
aprovisionamento e dos pontos de entrada, 
incluindo as ligações dos terminais GNL 
com a rede de transporte.
NG.5. Armazenamento subterrâneo de gás 
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natural em Espanha, Portugal, Itália, 
Grécia e região do Mar Báltico:
aumento da capacidade em Espanha, Itália 
e região do Mar Báltico e construção das 
primeiras instalações em Portugal e na 
Grécia.
NG.6. Estados-Membros do Mediterrâneo 
– Anel de gás do Mediterrâneo Oriental:
estabelecimento e aumento das capacidades 
dos gasodutos para o transporte de gás 
natural entre os Estados-Membros do 
Mediterrâneo e a Líbia – Egipto – Jordânia 
– Síria – Turquia.

Justificação

Os projectos prioritários que constam deste anexo têm um alcance muito vasto. O conteúdo 
de um anexo deste tipo só poderá, por conseguinte, ser aceite quando forem adoptados pelo 
conjunto das instituições europeias os critérios de elegibilidade para esta lista.

Alteração 21
Anexo II

REDES TRANSEUROPEIAS DE 
ENERGIA
Critérios adicionais para projectos de 
interesse comum
(referidos no nº 2 do artigo 6º)

REDES DE ELECTRICIDADE
1. Desenvolvimento das redes de 
electricidade nas regiões insulares, 
isoladas, periféricas e ultraperiféricas, 
promovendo a diversificação das fontes de 
energia e aumentando a utilização das 
energias renováveis, bem como a ligação 
das redes de electricidade dessas regiões, se 
necessário.
• Irlanda – Reino Unido (País de Gales)
• Grécia (Ilhas)
• Itália (Sardenha) – França (Córsega) –
Itália continental
• Ligações em regiões insulares, incluindo 

REDES TRANSEUROPEIAS DE 
ENERGIA
Critérios adicionais para projectos de 
interesse comum
(referidos no nº 2 do artigo 6º)
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ligações com o continente
• Ligações nas regiões ultraperiféricas em 
França, Espanha e Portugal
2. Desenvolvimento das ligações de 
electricidade entre os Estados-Membros 
necessárias para o funcionamento do 
mercado interno ou para a garantia da 
fiabilidade e segurança do funcionamento 
das redes de electricidade.
• França – Bélgica – Países Baixos –
Alemanha
• França – Alemanha
• França – Itália
• França – Espanha
• Portugal – Espanha
• Finlândia – Suécia
• Finlândia – Estónia – Letónia – Lituânia
• Áustria – Itália
• Itália – Eslovénia
• Áustria – Itália – Eslovénia – Hungria
• Alemanha – Polónia
• Alemanha – Polónia – República Checa –
Eslováquia – Hungria
• Polónia – Lituânia
• Irlanda – Reino Unido (Irlanda do Norte)
• Áustria – Alemanha 
• Países Baixos – Reino Unido
• Alemanha – Dinamarca – Suécia
• Grécia – Itália
3. Desenvolvimento das ligações eléctricas 
nos Estados-Membros nos casos em que tal 
seja necessário para a valorização das 
ligações entre os Estados-Membros, o 
funcionamento do mercado interno ou a 
ligação de fontes de energia renováveis.
• Todos os Estados-Membros
4. Desenvolvimento de ligações eléctricas 
com Estados não membros, em especial 
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com os países candidatos à adesão, 
contribuindo assim para a 
interoperabilidade, a fiabilidade 
operacional e a segurança das redes 
eléctricas ou para o aprovisionamento de 
electricidade na Comunidade Europeia.
• Alemanha – Noruega
• Países Baixos – Noruega
• Suécia – Noruega
• Reino Unido – Noruega
• Anel Eléctrico do Báltico: Alemanha –
Polónia – Bielorrússia – Rússia – Lituânia 
– Letónia – Estónia – Finlândia – Suécia –
Noruega – Dinamarca
• Noruega – Suécia – Finlândia – Rússia
• Anel Eléctrico do Mediterrâneo: França –
Espanha – Marrocos – Argélia – Tunísia –
Líbia – Egipto – Países do Próximo Oriente 
– Turquia – Grécia – Itália
• Grécia – Turquia
• Itália – Suíça
• Grécia – Países dos Balcãs
• Espanha – Marrocos
• UE – Países dos Balcãs – Bielorrússia –
Rússia – Ucrânia 
• Anel Eléctrico do Mar Negro: Rússia –
Ucrânia – Roménia – Bulgária – Turquia –
Geórgia
5. Acções destinadas a melhorar o 
funcionamento das redes eléctricas 
interligadas no âmbito do mercado interno 
e, em especial, a identificar os pontos de 
estrangulamento e as ligações em falta, a 
definir soluções para tratar os problemas 
de congestionamento e a adaptar os 
métodos de previsão e de exploração das 
redes de electricidade.
• Identificação dos pontos de 
estrangulamento e das ligações em falta, 
especialmente transfronteiriças, nas redes 
de electricidade
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• Desenvolvimento de soluções para a 
gestão do fluxo de electricidade, a fim de 
tratar dos problemas de congestionamento 
nas redes de electricidade
• Adaptação dos métodos de previsão e de 
exploração das redes de electricidade 
necessária para o funcionamento do 
mercado interno da electricidade e para a 
utilização de uma percentagem elevada de 
fontes de energia renováveis
REDES DE GÁS
6. Introdução do gás natural em novas 
regiões, principalmente nas regiões 
insulares, isoladas, periféricas e 
ultraperiféricas, e desenvolvimento das 
redes de gás natural nessas regiões.
• Reino Unido (Irlanda do Norte)
• Irlanda
• Espanha
• Portugal
• Grécia
• Suécia
• Dinamarca
• Itália (Sardenha)
• França (Córsega)
• Chipre
• Malta
• Regiões ultraperiféricas em França, 
Espanha e Portugal
7. Desenvolvimento das ligações de gás 
natural a fim de satisfazer as necessidades 
do mercado interno ou de reforçar a 
segurança do aprovisionamento, incluindo 
a ligação de redes de gás separadas
• Irlanda – Reino Unido
• França – Espanha
• França – Suíça
• Portugal – Espanha
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• Áustria – Alemanha
• Áustria – Hungria
• Áustria – Hungria – Eslováquia – Polónia
• Áustria – Itália
• Grécia – outros países dos Balcãs
• Áustria – Hungria – Roménia – Bulgária 
– Grécia – Turquia
• França – Itália
• Grécia – Itália
• Áustria – República Checa
• Alemanha – República Checa – Áustria –
Itália
• Áustria – Eslovénia – Croácia
• Reino Unido – Países Baixos – Alemanha
• Alemanha – Polónia
• Dinamarca – Reino Unido
• Dinamarca – Alemanha – Suécia
8. Desenvolvimento das capacidades de 
recepção de gás natural liquefeito (GNL) e 
de armazenamento de gás natural 
necessárias para a satisfação da procura e 
a regulação dos sistemas de 
aprovisionamento de gás, bem como 
diversificação das fontes e das vias de 
aprovisionamento.
• Todos os Estados-Membros
9. Desenvolvimento das capacidades de 
transporte de gás natural (gasodutos de 
adução) necessárias para satisfação da 
procura e diversificação do 
aprovisionamento a partir de fontes 
internas e externas, bem como das vias de 
aprovisionamento.
• Rede de Gás Nórdica: Noruega –
Dinamarca – Alemanha – Suécia –
Finlândia – Rússia – Estados Bálticos –
Polónia
• Argélia – Espanha – França
• Rússia – Ucrânia – UE
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• Rússia – Bielorrússia – Ucrânia – UE
• Rússia – Bielorrússia – UE
• Rússia – Mar Báltico – Alemanha
• Líbia – Itália
• Tunísia – Líbia – Itália
• Países do Mar Cáspio – UE
• Rússia – Ucrânia – Moldávia – Roménia 
– Bulgária – Grécia – outros países dos 
Balcãs 
• Rússia – Ucrânia – Eslováquia – Hungria 
– Eslovénia – Itália
• Países Baixos – Alemanha – Suíça –
Itália
• Bélgica – França – Suíça – Itália
• Dinamarca – (Suécia) – Polónia
• Noruega – Rússia – EU
• Irlanda
• Argélia – Itália – França
• Médio Oriente – Anel de gás do 
Mediterrâneo Oriental – UE
10. Acções destinadas a melhorar o 
funcionamento das redes de gás natural 
interligadas no âmbito do mercado interno 
e dos países de trânsito, em especial, a 
identificar os pontos de estrangulamento e 
as ligações em falta, a definir soluções para 
tratar os problemas de congestionamento e 
a adaptar os métodos de previsão e de 
exploração das redes de gás natural de uma 
forma eficiente e segura.
• Identificação dos pontos de 
estrangulamento e das ligações em falta, 
especialmente transfronteiriças, nas redes 
de gás natural.
• Desenvolvimento de soluções para a 
gestão do fluxo de gás natural, a fim de 
tratar dos problemas de congestionamento 
nas redes de gás.
• Adaptação dos métodos de previsão e de 
exploração das redes de gás natural 
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necessária para o funcionamento do 
mercado interno.
• Melhoria do desempenho global e da 
segurança das redes de gás natural em 
países de trânsito.
11. Desenvolvimento e integração de 
capacidades de transporte de gases de 
olefinas, a fim de satisfazer a procura no 
âmbito do mercado interno.
• Todos os Estados-Membros

Justificação

O anexo II não corresponde ao seu título:  "Critérios adicionais para projectos de interesse 
comum". Não é mais do que uma "lista de compras" de projectos elegíveis. O conteúdo deste 
anexo tende a sugerir que o presente texto contém critérios objectivos para o financiamento  
de tais projecto pelos dinheiros públicos. Ora, nada disso se passa. 

O conteúdo do anexo deve, por conseguinte, discriminar efectivamente os critérios adicionais 
de elegibilidade adoptados pelo conjunto das instituições europeias.

Alteração 22
Anexo III

REDES TRANSEUROPEIAS DE 
ENERGIA

Projectos de interesse comum e respectivas 
especificações, actualmente identificados de 
acordo com os critérios definidos no anexo 
II

REDES DE ELECTRICIDADE
1. Desenvolvimento de redes de 
electricidade nas regiões encravadas
1.1 Cabo submarino Irlanda – País de 
Gales (UK)
1.2 Reforço da ligação Ipiros (GR) –
Puglia (I)
1.3 Conexão das Cíclades do Sul (GR)
1.4 Ligação de 30 kV por cabo 

REDES TRANSEUROPEIAS DE 
ENERGIA

Projectos de interesse comum e respectivas 
especificações, actualmente identificados de 
acordo com os critérios definidos no anexo 
II
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submarino entre as ilhas do Faial, Pico e S. 
Jorge (Açores, PT)
1.5 Conexão e reforço da rede nas ilhas 
do Faial, Pico e S. Jorge (Açores, PT)
1.6 Conexão e reforço da rede na 
Madeira (PT)
1.7 Cabo submarino Sardenha – Itália 
(continental)
1.8 Cabo submarino Córsega (FR) –
Itália
1.9 Conexão Itália (continental) –
Sicília (I)
1.10 Duplicação da conexão Sorgente (I) 
– Rizziconi (I)
1.11 Novas conexões nas Ilhas Baleares 
e Canárias (E)
2. Desenvolvimento das conexões 
eléctricas entre os Estados-Membros
2.1 Linha Moulaine (F) – Aubange (B)
2.2 Linha Avelin (F) – Avelgem (B)
2.3 Linha Vigy (F) – Marlenheim (F)
2.4 Linha Vigy (F) – Uchtelfangen (D)
2.5 Transformador de fase de La Praz 
(F)
2.6 Prossecução do reforço da 
capacidade através da actual interconexão 
entre a França e a Itália
2.7 Nova interconexão entre a França e 
a Itália
2.8 Nova interconexão através dos 
Pirinéus entre a França e a Espanha
2.9 Conexão dos Pirenéus Orientais 
entre a França e a Espanha
2.10 Conexões das redes entre o Norte de 
Portugal e o Noroeste de Espanha
2.11 Linha Sines (P) – Alqueva (P) –
Balboa (E)
2.12 Linha Valdigem (P) – Douro 
Internacional (P) – Aldeadávila (E) e 
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instalações do Douro Internacional
2.13 Novas conexões a norte do Golfo da 
Bótnia entre a Finlândia e a Suécia
2.14 Linha Lienz (A) – Cordignano (I)
2.15 Nova conexão entre a Itália e a 
Áustria na passagem do Brenner
2.16 Conexão entre a Irlanda e a Irlanda 
do Norte
2.17 Linha St. Peter (A) – Isar (D)
2.18 Cabo submarino entre o Sudeste de 
Inglaterra e o Centro dos Países Baixos
2.19 Reforço das conexões entre a 
Dinamarca e a Alemanha, por exemplo, a 
linha Kasso – Hamburg.
2.20 Reforço das conexões entre a 
Dinamarca e a Suécia.
3. Desenvolvimento das conexões 
eléctricas internas nos Estados-Membros
3.1 Conexões no eixo dinamarquês Este 
– Oeste: conexões das redes ocidental 
(UCTE) e oriental (NORDEL) da 
Dinamarca.
3.2 Conexões no eixo Norte – Sul 
dinamarquês
3.3 Novas conexões no norte de França
3.4 Novas conexões no sudoeste de 
França
3.5 Linha Trino Vercellese (I) –
Lacchiarelle (I)
3.6 Linha Turbigo (I) – Rho-Bovisio (I)
3.7 Linha Voghera (I) – La Casella (I)
3.8 Linha S. Fiorano (I) – Nave (I)
3.9 Linha Venezia Nord (I) –
Cordignano (I)
3.10 Linha Redipuglia (I) – Udine Ovest 
(I)
3.11 Novas conexões no eixo Este –
Oeste da Itália
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3.12 Linha Tavarnuzze (I) – Casellina (I)
3.13 Linha Tavarnuzze (I) – Santa 
Barbara (I)
3.14 Linha Rizziconi (I) – Feroleto (I) –
Laino (I)
3.15 Novas conexões no eixo Norte-Sul 
de Itália
3.16 Modificações na rede para facilitar 
as conexões de energias renováveis em 
Itália
3.17 Novas conexões eólicas em Itália
3.18 Novas conexões no eixo Norte de 
Espanha
3.19 Novas conexões no eixo 
mediterrânico de Espanha
3.20 Novas conexões no eixo Galiza (E) 
– Centro (E)
3.21 Novas conexões no eixo Centro (E) 
– Aragão (E)
3.22 Novas conexões no eixo Aragão (E) 
– Levante (E)
3.23 Novas conexões na Andaluzia (E)
3.24 Linha Pedralva (P) – Riba d'Ave (P) 
e instalações de Pedralva
3.25 Linha Recarei (P) – Valdigem (P)
3.26 Linha Picote (P) – Pocinho (P) 
(reforço)
3.27 Modificação da actual linha Pego 
(P) – Cedillo (E)/Falagueira (P) e 
instalações da Falagueira
3.28 Linha Pego (P) – Batalha (P) e 
instalações da Batalha
3.29 Linha Sines (P) – Ferreira do 
Alentejo (P) I (reforço)
3.30 Novas conexões eólicas em Portugal
3.31 Linhas Pereiros (P) – Zêzere (P) –
Santarém (P) e instalações do Zêzere
3.32 Linhas Batalha (P) – Rio Maior (P) 
I e II (reforço)
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3.33 Linha Carrapatelo (P) – Mourisca 
(P) (reforço)
3.34 Linha Valdigem (P) – Viseu (P) –
Anadia (P)
3.35 Desvio da actual linha Rio Maior 
(P) – Palmela (P) para o Ribatejo e 
instalações do Ribatejo
3.36 Subestações de Salónica (GR), 
Lamia (GR) e Patras (GR) e linhas de 
conexão
3.37 Conexões das regiões de Evia (GR), 
Lakonia (GR) e Trácia (GR)
3.38 Reforço das conexões existentes 
entre as regiões periféricas do Continente 
(Grécia)
3.39 Linha Tynagh (IRL) – Cashla (IRL)
3.40 Linha Flagford (IRL) – East Sligo 
(IRL)
3.41 Conexões no Nordeste e Oeste de 
Espanha, especialmente para conectar 
geradores eólicos à rede:
3.42 Conexões no País Basco (E), 
Aragão (E) e Navarra (E)
3.43 Conexões na Galiza (E)
3.44 Conexões no Centro da Suécia
3.45 Conexões no Sul da Suécia
3.46 Linha Lübeck/Siems (DE) – Görries 
(DE)
3.47 Linha Lübeck/Siems (DE) –
Krümmel (DE)
3.48 Conexões na Irlanda do Norte, 
correspondentes às interconexões com
3.49 Conexões no Noroeste do Reino 
Unido
3.50 Conexões na Escócia e Inglaterra, 
tendo em vista o aumento da utilização de 
fontes de energia renováveis na geração de 
electricidade
3.51 Novas conexões eólicas ao largo na 
Bélgica
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3.52 Subestação de Borssele (NL)
3.53 Implementação de equipamento de 
compensação de energia reactiva (NL)
3.54 Linha St. Peter (AT) – Linha 
Tauern (AT)
3.55 Südburgenland (AT) – Linha 
Kainachtal (AT)
4. Desenvolvimento das conexões 
eléctricas com países terceiros
4.1 Linha Neuenhagen (D) – Vierraden 
(D) – Krajnik (PL)
4.2 Ligação Brunsbüttel (DE) – Sul da 
Noruega
4.3 Linha S. Fiorano (I) – Robbia 
(Suíça)
4.4 Nova interconexão Itália – Suíça
4.5 Linha Philippi (GR) – Maritsa 3 
(Bulgária)
4.6 Linha Amintaio (GR) – Bitola 
(Macedónia)
4.7 Linha Kardia (GR) – Elbasan 
(Albânia)
4.8 Nova linha Elbasan (Albânia) –
Podgorica (Sérvia e Montenegro)
4.9 Subestação de Mostar (Bósnia 
Herzegovina) e linhas de conexão
4.10 Subestação de Ernestinovo 
(Croácia) e linhas de conexão
4.11 Novas conexões entre a Grécia e a 
Albânia, Bulgária e ARJM
4.12 Linha Philippi (GR) – Hamidabad 
(Turquia)
4.13 Cabo submarino do Nordeste/Este 
de Inglaterra ao Sul da Noruega
4.14 Linha Eemshaven (NL) – Feda 
(Noruega)
4.15 Cabo submarino do Sul de Espanha 
a Marrocos (reforço da conexão existente)
4.16 Conexões para a Interconexão 
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Eléctrica do Anel do Báltico: Alemanha –
Polónia – Rússia – Estónia – Letónia –
Lituânia – Suécia – Finlândia –
Dinamarca – Bielorússsia
4.17 Ligações Sul da Finlândia – Rússia
4.18 Ligação Alemanha – Polónia –
Lituânia – Bielorrússia – Rússia (ligação 
Este – Oeste de alta potência)
4.19 Ligação Polónia – Lituânia
4.20 Cabo submarino entre a Finlândia e 
a Estónia
4.21 Novas conexões entre o Norte da 
Suécia e o Norte da Noruega
4.22 Novas conexões entre o Centro da 
Suécia e o Centro da Noruega
4.23 Linha Borgvik (S) – Hoesle 
(Noruega) – região de Oslo (Noruega)
4.24 Novas conexões entre os sistemas 
UCTE e CENTREL
4.25 Novas conexões do sistema UCTE / 
CENTREL aos Estados dos Balcãs
4.26 Conexões e interface entre o sistema 
alargado UCTE e a Bielorússia, Rússia e 
Ucrânia, incluindo a relocalização das 
estações de conversão HVDC 
anteriormente em funcionamento entre a 
Áustria e a Hungria, a Áustria e a 
República Checa e a Alemanha e a 
República Checa
4.27 Conexões na Interconexão Eléctrica 
do Anel do Mar Negro: Rússia – Ucrânia –
Roménia – Bulgária – Turquia – Geórgia
4.28 Novas conexões na região do Mar 
Negro tendo em vista a interoperabilidade 
do sistema UCTE alargado com as redes 
dos países em causa.
4.29 Novas conexões na Interconexão 
Eléctrica do Anel do Mediterrâneo: França 
– Espanha – Marrocos – Argélia – Tunísia 
– Líbia – Egipto – países do Próximo 
Oriente – Turquia – Grécia – Itália
4.30 Cabo submarino do Sul da Espanha 
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ao Noroeste da Argélia
4.31 Cabo submarino entre a Itália e a 
Argélia
4.32 Novas conexões na região/zona do 
Mar de Barents
4.33 Instalação de sistemas flexíveis 
alternativos de transporte de electricidade 
entre a Itália e a Eslovénia
4.34 Nova interconexão entre a Itália e a 
Eslovénia
4.35 Cabo submarino entre a Itália e a 
Croácia
4.36 Reforço das conexões entre a 
Dinamarca e a Noruega
5. Acções destinadas a melhorar o 
funcionamento das redes eléctricas 
interconectadas no mercado interno
(Ainda não foram definidas quaisquer 
especificações.)
REDES DE GÁS
6. Introdução do gás natural em novas 
regiões
6.1 Desenvolvimento da rede de gás de 
Belfast em direcção à região Noroeste da 
Irlanda do Norte e, se necessário, à costa 
ocidental da Irlanda
6.2 GNL em Santa Cruz de Tenerife, 
Ilhas Canárias (E)
6.3 GNL em Las Palmas de Gran 
Canaria (E)
6.4 GNL na Madeira (P)
6.5 Desenvolvimento da rede de gás na 
Suécia
6.6 Conexão entre as Ilhas Baleares (E) 
e a Espanha continental
6.7 Ramal de alta pressão para a Trácia 
(GR)
6.8 Ramal de alta pressão para Corinto 
(GR)
6.9 Ramal de alta pressão para o Norte 
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da Grécia
6.10 Conexões das Ilhas Lolland (DK) e 
Falster (DK)
7. Desenvolvimento das conexões de 
gás necessárias ao funcionamento do 
mercado interno ou ao reforço da 
segurança do aprovisionamento, incluindo 
a ligação das redes de gás separadas
7.1 Gasoduto adicional de interconexão 
entre a Irlanda e a Escócia
7.2 Interconexão Norte – Sul, incluindo 
o gasoduto Dublim – Belfast
7.3 Estação de compressão no gasoduto 
Lacq (F) – Calahorra (E)
7.4 Gasoduto Lussagnet (F) – Bilbao 
(E)
7.5 Gasoduto Perpignan (F) –
Barcelona (E)
7.6 Aumento da capacidade de 
transporte dos gasodutos que aprovisionam 
Portugal através do Sul de Espanha e 
Galiza e Astúrias através de Portugal
7.7 Gasoduto Purchkirchen (A) –
Burghausen (DE)
7.8 Gasoduto Andorf (A) – Simbach 
(DE)
7.9 Gasoduto Wiener Neustadt (A) –
Sopron (Hungria)
7.10 Gasoduto Bad Leonfelden (DE) –
Linz (A)
7.11 Gasoduto Noroeste da Grécia –
Elbasan (Albânia)
7.12 Gasoduto de interconexão Grécia –
Itália
7.13 Estação de compressão no gasoduto 
principal da Grécia
7.14 Conexão entre as redes da Áustria e 
da República Checa
7.15 Corredor de transporte de gás no 
Sudeste da Europa através da Grécia, 
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ARJM, Sérvia e Montenegro, Bósnia 
Herzegovina, Croácia, Eslovénia e Áustria
7.16 Corredor de transporte de gás entre 
a Áustria e a Turquia através da Hungria, 
Roménia e Bulgária
7.17 Gasodutos de interconexão entre o 
Reino Unido, os Países Baixos e a 
Alemanha, ligando as principais fontes e 
mercados do Noroeste da Europa
7.18 Conexão do Nordeste da Alemanha 
(região de Berlim) ao Noroeste da Polónia 
(região de Szczecin), com um ramal de 
Schmölln a Lubmin (DE, região de 
Greifswald)
7.19 Conexão das instalações ao largo 
no Mar do Norte, ou das instalações ao 
largo da Dinamarca com as instalações em 
terra do Reino Unido
7.20 Reforço da capacidade de transporte 
entre a França e a Itália
7.21 Interconexão do Báltico entre a 
Dinamarca – Alemanha – Suécia
8. Desenvolvimento das capacidades 
de recepção de gás natural liquefeito 
(GNL) e de armazenamento de gás natural
8.1 GNL em Verdon sur mer (F, novo 
terminal) e gasoduto para o 
armazenamento em Lussagnet (F)
8.2 GNL em Fos sur Mer (F)
8.3 GNL em Huelva (E) (ampliação do 
terminal existente)
8.4 GNL em Cartagena (E) (ampliação 
do terminal existente)
8.5 GNL na Galiza (E) (novo terminal)
8.6 GNL em Bilbau (E) (novo terminal)
8.7 GNL na região de Valência (E) 
(novo terminal)
8.8 GNL em Barcelona (E) (ampliação 
do terminal existente)
8.9 GNL em Sines (P) (novo terminal)
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8.10 GNL em Revithoussa (GR) 
(ampliação do terminal existente)
8.11 GNL na Costa Norte do Adriático 
(I)
8.12 GNL ao largo do Norte do Mar 
Adriático (I)
8.13 GNL na Costa Sul do Adriático (I)
8.14 GNL na Costa do Mar Jónico (I)
8.15 GNL na Costa do Mar Tirreno (I)
8.16 GNL na Costa do Mar da Ligúria 
(I)
8.17 GNL em Zeebrugge/Dudzele (B, 
ampliação do terminal existente)
8.18 GNL na Ilha de Grain, Kent (UK)
8.19 GNL Construção de um segundo 
terminal GNL na Grécia
8.20 Desenvolvimento de instalações de 
armazenamento subterrâneo de gás na 
Irlanda
8.21 Armazenamento no Sul de Kavala 
(GR) (reconversão de um campo de gás 
esgotado)
8.22 Armazenamento em Lussagnet (F) 
(ampliação das instalações existentes)
8.23 Armazenamento em Pecorade (F) 
(reconversão de um campo de petróleo 
esgotado)
8.24 Armazenamento na região da 
Alsácia (F) (desenvolvimento de cavidades 
salinas)
8.25 Armazenamento na região do 
Centro (F) (desenvolvimento em lençóis 
freáticos)
8.26 Armazenamento no eixo Norte Sul 
de Espanha (novas instalações) na 
Cantábria, em Aragão, Castela e Leão, 
Castela Mancha e na Andaluzia
8.27 Armazenamento no eixo 
mediterrânico de Espanha (novas 
instalações) na Catalunha, Valência e 
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Múrcia
8.28 Armazenamento em Carriço (P, 
novas instalações)
8.29 Armazenamento em Loenhout (B, 
ampliação das instalações existentes)
8.30 Armazenamento em Stenlille (DK) e 
Lille Torup (DK, ampliação das instalações 
existentes)
8.31 Armazenamento em Tender (DK, 
nova instalação)
8.32 Armazenamento em Purchkirchen 
(A, ampliação das instalações existentes), 
incluindo o gasoduto em direcção ao 
sistema Penta West, próximo de Andorf (A)
8.33 Armazenamento em Baumgarten 
(A, novas instalações)
8.34 Armazenamento em Haidach (A, 
novas instalações), incluindo o gasoduto 
em direcção à actual rede europeia de gás
8.35 Desenvolvimento de instalações de 
armazenamento subterrâneo de gás em 
Itália
9. Desenvolvimento das capacidades
de transporte da gás (através de gasodutos 
de adução)
9.1 Construção e desenvolvimento de 
conexões da Rede de Gás Nórdica: 
Noruega – Dinamarca – Alemanha –
Suécia – Finlândia – Rússia – Estados 
Bálticos – Polónia
9.2 Gasoduto nórdico: Noruega, Suécia 
e Finlândia
9.3 Gasoduto da Europa do Norte: 
Rússia, Mar Báltico e Alemanha
9.4 Gasoduto da Rússia à Alemanha, 
através da Letónia, Lituânia e Polónia, 
incluindo o desenvolvimento de instalações 
de armazenamento subterrâneo de gás na 
Letónia.
9.5 Gasoduto Finlândia – Estónia
9.6 Novos gasodutos da Argélia à 
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Espanha e França e aumento 
correspondente de capacidade das redes 
internas nestes países
9.7 Aumento da capacidade de 
transporte do Gasoduto Argélia – Marrocos 
– Espanha (até Córdova)
9.8 Gasoduto Córdova (E) – Ciudad 
Real (E)
9.9 Gasoduto Ciudad Real (E) – Madrid 
(E)
9.10 Gasoduto Ciudad Real (E) – costa 
mediterrânica (E)
9.11 Ramais em Castela (E) – Mancha 
(E)
9.12 Prolongamento para Noroeste de 
Espanha
9.13 Gasoduto submarino Argélia 
Espanha e gasodutos de conexão com a 
França
9.14 Aumento da capacidade de 
transporte de recursos da Rússia para a 
União Europeia através da Ucrânia, 
eslovaquia e República Checa
9.15 Aumento da capacidade de 
transporte de recursos da Rússia para a 
União Europeia através da Bielorússia e da 
Polónia
9.16 Gasoduto Yagal Sud (entre o 
gasoduto STEGAL, conduzindo ao 
triângulo DE, FE, CH)
9.17 Gasoduto SUDAL Este (entre o 
gasoduto MIDAL próximo de Heppenheim 
até à conexão Burghausen com o gasoduto 
PENTA, na Áustria)
9.18 Gasoduto para transporte de 
recursos originários da Líbia até à Itália
9.19 Gasoduto para transporte de 
recursos originários dos países do Mar 
Cáspio até à União Europeia
9.20 Gasoduto Grécia – Turquia
9.21 Aumento da capacidade de 
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transporte dos recursos da Rússia para a 
Grécia e outros Estados dos Balcãs a través 
da Ucrânia, Moldávia, Roménia e Bulgária
9.22 Gasoduto St. Zagora (Bulgária) –
Ihtiman (BG)
9.23 Conexão dos gasodutos entre as 
redes de gás alemã, checa, austríaca e 
italiana
9.24 Gasoduto para transporte de 
recursos originários da Rússia até à Itália 
através da Ucrânia, Eslováquia, Hungria e 
Eslovénia
9.25 Aumento da capacidade de 
transporte do gasoduto TENP dos Países 
Baixos até Itália através da Alemanha
9.26 Gasoduto Taisnieres (F) – Oltingue 
(CH)
9.27 Gasoduto da Dinamarca para a 
Polónia, eventualmente através da Suécia
9.28 Gasoduto Nybro (DK) – Dragr 
(DK), incluindo o gasoduto de conexão às 
instalações de armazenamento em Stenlille 
(DK)
9.29 Rede de gás para transporte de 
recursos do Mar de Barents até à UE, 
através da Suécia e Finlândia
9.30 Gasoduto do campo de Corrib (IE, 
ao largo)
9.31 Gasoduto para transporte de 
recursos da Argélia até à Itália, através da 
Sardenha, com ramal para a Córsega
9.32 Rede de gás para transporte de 
recursos do Médio Oriente até à União 
Europeia
9.33 Gasoduto da Noruega para o Reino 
Unido
10. Acções destinadas a melhorar o 
funcionamento das redes de gás 
interconectadas no âmbito do mercado 
interno
(Ainda não foram definidas quaisquer 
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especificações.)

Justificação

O conteúdo deste anexo só poderá ser aceite quando forem adoptados pelo conjunto das 
instituições europeias os critérios de elegibilidade para esta lista.

Alteração 23
Anexo IV

ANEXO IV
REDES TRANSEUROPEIAS DE 
ENERGIA
Projectos de interesse europeu definidos no 
artigo 8
REDES DE ELECTRICIDADE
• Linha Moulaine (FR) – Aubange (BE) 
• Linha Avelin (FR) – Avelgem (BE) 
• Linha Lienz (AT) – Cordignano (IT) 
• Instalação de sistemas flexíveis 
alternativos de transporte de electricidade 
entre a Itália e a Eslovénia
• Linha Udine Ovest (IT) – Okroglo (SI)
• Linha S. Fiorano (IT) – Nave (IT) –
Gorlago (IT) 
• Linha Venezia Nord (IT) – Cordignano 
(IT) 
• Linha St. Peter (AT) – Tauern (AT) 
• Linha Südburgenland (AT) – Kainachtal 
(AT) 
• Linha S. Fiorano (IT) – Robbia (CH) 
• Linha Sentmenat (ES) – Bescanό (ES) –
Baixas (FR)
• Linha Valdigem (PT) – Douro 
Internacional (PT) – Aldeadávila (ES)
• Linha Philippi (GR) – Hamidabad (TR) 
• Cabo submarino Inglaterra (UK) – Países 

Suprimido
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Baixos
• Cabo submarino Irlanda – País de Gales 
(UK)
• Linha Kasso (DK) – Hamburg (DE) 
• Ligação Polónia – Lituânia 
• Cabo submarino Finlândia – Estónia 
(Estlink)
• Linha Kasso (DK) – Revsing (DK) – Tjele 
(DK)
• Linha V.Hassing (DK) – Trige (DK)
• Cabo submarino Skagerak 4 (DK) – (NO)
• Linha Neuenhagen (DE) – Vierraden 
(DE) – Krajnik (PL) 
• Nova interconnexão Alemanha – Polónia
• Linha Dürnrohr (AT) – Slavetice (CZ)
REDES DE GÁS
• Gasoduto North Transgas 
• Gasoduto Yamal – Europa 
• Gasoduto Medgas Argélia - Espanha -
Franca - Europa continental
• Gasoduto Argélia – Tunísia – Itália 
• Gasoduto Líbia – Itália 
• Gasoduto Turquia – Grécia – Itália 
• Gasoduto Turquia – Áustria

Justificação

Supressão por coerência com as alterações dos artigos 8º a 10º.


